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Demokrasi, halkın kendi kendini 

yönettiği bir sistem olduğu kadar, devlet ve 

toplum düzenin belli  i lkeler üzerinde 

yürütüldüğü bir yönetim biçimi olarak da 

tanımlanabilir. Demokratik sistemin en büyük 

güvencesi, temel hakların güvence altına alındığı 

Anayasa 'd ı r.  Anayasa  ça l ı şma lar ın ın  

sürdürüldüğü bir dönemde, toplumsal barışı ve 

ortak değerleri ön planda tutan ilkeler üzerinde 

uzlaşma sağlanmalıdır. Ortak hedeflerimiz ve 

birlikte yaşamamızın güvencesi olan üniter 

devlet yapımızın, demokratik sistemimizin en 

büyük sigortası olduğu gerçeği çok iyi 

değerlendirilmelidir.

SAĞLIKLI 

DEMOKRASİNİN

ÖLÇÜLERİ
BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

ERGÜN’DEN 1 MAYIS

BİLDİRİSİ

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI

ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Genel Başkanımız Kazım 

Ergün 1 Mayıs Birlik, 

Mücadele ve Dayanışma Günü 

dolayısıyla yayınladığı 

bildiride, emekçilerin sosyal 

ve siyasal yaşamda daha fazla 

yer alması gerektiğine dikkat 

çekerek; “Yasaları hep aynı 

anlayışlar yaparsa, 

çalışanların ve emeklilerin 

refahını koruyan olmaz. 

İktidarlar da bu hususta 

özeleştiri yapabilmeli” dedi.
Devamı 

3. sayfada

Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları çerçevesinde 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, 

Genel Başkanımız Kazım Ergün’ü ziyaret etti.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Genel Başkanımız Kazım 
Ergün’e, Sosyal Güvenlik Haftası anısına çini bir vazo armağan etti.

Devamı 2. Sayfada
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kazancı asgari ücret olanların kayıp daha büyük 
Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle uygulanmaktadır. Yapılan görülmektedir. 
değerlendirmelerde; çalışanlar ve emekliler açısından 
kayıplar dikkat çekerken, SGK bakımından ise, olumlu Nimet ve külfet temel dengesi gözetilerek, 5510 sayılı 
analizler yapılmaktadır. 5510 sayılı Kanun, Sosyal Kanunu uygulamasında ortaya çıkan ve eşitlik ilkesine 
Güvenlik Kurumu bakımından giderleri kısan, gelirleri a y k ı r ı  o l a n  e m e k l i  a y l ı ğ ı  h e s a b ı  y e n i d e n  
artıran bir hedefi benimsemiştir.  değerlendirilmelidir. Çalışılan süre uzadıkça emekli 

aylığının da aynı şekilde artması gerekirken, aylıklarda 
Giderlerin kısalmasında uzun dönemli bir hedef söz küçülmenin görülmesi, sosyal güvenlik sistemine olan 

konusu. Karma ve kısmi emekli aylığı hesabı, 1 Ekim güveni temelden etkilenmektedir. Uygulamada ortaya çıkan 
sonrası hesaplanan emekli aylıklarında kayıplara neden haksız örnekler ve maddeler yeniden değerlendirilmelidir. 
olmaktadır. 2000 öncesi dönemde çalışması olan 
sigortalıların, 1 Ekim 2008 sonrasında çalışmaya devam Sosyal güvenlik siteminde uzun süre kalınmanın teşvik 
edilmesi ve bu süreçte asgari ücretin iki katı üzerinden dahi edilmesi için emekli aylıklarında bir düşüşün olmaması 
prim ödenmesi olsa bile, 2008 öncesine göre emekli gerekiyor. Çalışanları sisteme inandırmak, kayıt dışı 
aylıklarında düşüş yaşanmaktadır.  çalıştırmayı önlemek bakımımdan da büyük önem 

taşımaktadır. 
Yeni emekli aylıklarındaki düşüşün nedeni, prim 

kazançlarının güncellenmesinde temel veri olan yıllık tüfe 
2000 öncesi emeklilerin gösterge ve prim ödeme gün 

artışları ve milli gelir artışlarının uygulanmasında 
sayısı temel alınarak intibak uygulamasının yapılması, 

değişiklik yapılmasıdır. 5510 sayılı Kanun'un 3. 
geçmişte haksızlığa uğrayan emeklilerin haklarının teslim maddesinde milli gelir artışının yüzde 100'ü yerine, 1 Ekim 
edilmesi açısından önemli bir değişikliktir. Hükümetin bu 2008 sonrası dönem için yüzde 30'nun değerlendirilmesi, 
konuda kararlı olması ve sonuçta 6283 sayılı Kanunu emekli aylıkları küçülten bir etki getirmiştir. 
çıkararak, aynı kazanç ve prim ödeme gün sayısına sahip 
olan emeklilerin aylıklarında farklılığı gidermesi, sosyal Bir diğer değişiklik ise, aylık bağlama oranlarında 
adalet ve sosyal güvenlik sistemine olan güveni artırmıştır. yapılmıştır. 9000 prim ödeme gün sayısı olan bir sigortalının 

aylık bağlama oranı; 2000 öncesi dönemde yüzde 76, 2000 
1 Ekim 2008 sonrası dönemde bağlanan ve bağlanacak sonrası dönemde yüzde 65, Ekim 2008 sonrası dönemde 

olan emekli aylıklarında da eşitlik ilkesine aykırı sıkıntılar yüzde 50 olarak tespit edilmesi, aylıkları küçülten ikinci 
yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönem içinde, intibak değişiklik olarak dikkat çekiyor. 
kurallarının işletilmesi, aynı kazanç ve aynı prim ödeme gün 
sayısına sahip olanlara, aynı aylık ödenmelidir. Bunun Söz konusu bu kriterler yeni bağlanacak emekli 
tedbirleri alınmalı ve eşitlik getirilmelidir. Aksi durumda, aylıklarını temelden etkiliyor. 1 Ekim 2008 sonrası ödenen 
aynı sistem içerisinde farklılaşan bir emekli aylığı prim kazançları, aylıklardaki düşüşü belirliyor. 2012 yılı 
uygulaması savunulamaz. Sosyal güvenliğin temel kuralı için aylık prim kazancı 2800 liranın altında olan 

sigortalıların kayıpları dikkat çekerken, özellikle prim olan eşitlik, yıl farkı olmadan uygulanmalıdır. 

www.tuedkayseri.org.tr

5510 SAYILI KANUNUN EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMASI

Acar: “TÜED Olarak Emekliler İçin Onurlu Bir 
Şekilde Mücadele Verdiniz”

İlk olarak 2008 yılında kutladığımız SOSYAL GÜVENLİK 
HAFTASI bu yıl 14-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Bu etkinlikler kapsamında; Genel Başkanımız ve SGK Yönetim 
Kurulu Üyemiz Kazım Ergün’ü ziyaretinde konuşan SGK Başkanı Fatih 
Acar, “Evimize gelmekten mutlu olduk” diyerek, Sosyal Güvenlik haftası 
nedeniyle sivil toplum kuruluşlarını, konfederasyonları ve dernekleri 
ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye’de 10 milyondan fazla emekli olduğuna 
dikkat çeken Acar, son 10 yılda emekliler ile SGK arasındaki ilişkilerde 
olumlu süreçler yaşandığını vurguladı. Önümüzdeki süreçte emeklilere 
daha iyi imkanlar vermek için üzerine düşeni yapacaklarını vurgulayan 
Acar, “TÜED olarak emekliler için onurlu bir şekilde mücadele verdiniz. 
İntibak yasası sizin döneminizde çıktı” diye konuştu.

Ergün: “Emeklinin Duası Sizinle”
SGK Başkanı Acar ve beraberindekileri kabulünde konuşan Genel 

Başkanımız Kazım Ergün ise, SGK Başkanı Fatih Acar ile Kurum Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve yöneticilerini TÜED’de görmekten mutlu olduklarını 
belirterek, “Burası sizin evinizdir” dedi. 20 yıl 3 aylık mücadeleleri Ziyarete Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar ile birlikte SGK 
sonucunda bir tek emekliyi bile sıkıntıya sokmadan, sabırla, inançla Yönetim Kurulu Üyeleri; Salih Kılıç, Şemsi Bayraktar, Yusuf Yazgan, Sinan 
meselelerini iyi anlattıklarını söyleyen Ergün, “Bu konuda sizin de çok 

Özkan, Mehmet Açıkel, Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem Onar, Emeklilik payınız var, emeklinin duası sizinle. Ben iki şapkalı adamım ama iki yüzlü 
Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan da katıldı.adam değilim, ne konuştuysam arkasındayım” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLANDI
Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları çerçevesinde 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar 

Genel Başkanımız Kazım Ergün’ü ziyaret etti.
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Ergün açıklamasında şu görüşlere yer Bugün uluslararası sermaye ve 
verdi: onların yerli uzantıları; başta sosyal 

“İşçilerin, insanca çalışma haklarına güvenlik haklarımız olmak üzere birçok 
s a h i p  o l m a k  y o l u n d a  v e r d i ğ i  hakkımızı budamaya çalışmaktadır. Her 
mücadelelerin sonucunda temsili bir 

zamankinden daha uyanık olmak ve başlangıç olan 1 Mayıs'ı bu yıl da 
haklarımızı korumak zorundayız. Çünkü kazanımlarımızı koruyarak ve yeni 
ş u n u  g a y e t  i y i  b i l i y o r u z  k i ;  haklar edinmiş olarak kutlamak en büyük 

arzumuzdur. Öncelikle, günlük çalışma koruyamadığın ve kullanamadığın haklar 
süresinin 15-16 saatlerden 8 saate inmesi bir gün elinden alınır. Bu hakları geri 
için sürdürülen mücadelelerde yaşamını kazanmak ise yıllar süren mücadeleler 
yitiren ve bu büyük bedelleri ödeyerek 

gerektirir.
bizlere 8 saatlik işgünü hakkını 

Dünün emekçileri olan biz emekliler, kazandıran değerli insanların manevi 
çalışma yaşamımız boyunca haklarımızı huzurunda saygıyla eğiliyoruz.
korumak ve geliştirmek için mücadele Her şey bir yana, asla unutmamamız 

gereken husus, bugün 8 saat çalışıyor ve ettik ve halen de etmekteyiz. Bilinçli 
bu sayede günün diğer üçte ikilik kısmını nesiller yetiştirmek ve emeğin çıkarlarını 
yaşam mücadelemize harcayabiliyorsak, korumak için de üzerimize düşen her 
bu günde 15-16 saat çalışmaya isyan eden, 

türlü sorumluluğa da hazırız. Bu duygu ve 
kölelik düzenine isyan eden ve mücadele 

düşüncelerle 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve daha da yükselterek, yeni haklar edinerek eden işçilerin sayesinde olmuştur. Onların 
Dayanışma Günümüzü en  i ç ten  ge lecek  nes i l l er imize  aktarmak,  k a z a n d ı k l a r ı  h a k l a r ı  b u g ü n  
duygularla kutluyoruz"kullanıyorsak bu hakları korumak ve hepimizin görevidir.

ERGÜN: "Koruyamadığımız haklar 

bir gün elimizden alınır..."

Antalya Şubemiz ile Medical Antalya Hastanesi arasında sözleşme 
imzalandı. Yapılan sözleşme ile üyelerimizin sorunsuz ve uygun        
imkanlarla sağlık kontrolleri için hastane yönetimi ile çalışma başlatan Şube 
Yönetimimiz, Emekli üyelerimize ve  birinci derece yakınlarına kardiyoloji, 
fizik, göz, üroloji, polikliniklerinde sağlık bakımlarını yaptırdı.

Faturalandırma ödemelerde ise üyelerimize ve birinci derece 
yakınlarına %15 indirimli olarak sağlık hizmeti sağlanması karara 
bağlandı. Diş polikliniğinde yapılan hizmetlerde ise üyelerimize %20 
indirim yapılacak.         

Yapılan sözleşme gereği; Emekli üyelerimiz ve eşlerinin Medical Park 
Hastanesi'nde,  yirmişer kişilik guruplar halinde Antalya Şubemiz 
tarafından sağlık kontrolleri yaptırıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Antalya Şube Başkanımız Hasan 
Ekin, "Emeği geçen hastane Başhekimi Dr. Şerif Köksal, Dr. Seçkin Muluk, 
Dr. Tuğce Balcı, Dr. Seçil Özdemir, DR. İbrahim Duman, Göz Kliniği 
Koordinatörü Nazan Nancy Cebeci, Seçil Çavuşoğlu, Rıza Gençer ve teknik 
personellere Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz" dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 

Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride, emekçilerin sosyal ve siyasal 

yaşamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek; “Yasaları hep 

aynı anlayışlar yaparsa, çalışanların ve emeklilerin refahını koruyan 

olmaz. iktidarlar bu hususta özeleştiri yapabilmeli” dedi.

ANTALYA ŞUBEMİZ,

ÖZEL MEDICAL PARK 

ANTALYA  HASTANESİ'YLE

SÖZLEŞME İMZALADI 
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SAĞLIKLI DEMOKRASİNİN ÖLÇÜLERİ
Demokratik sistemin üç önemli işlediğinde, aynı paralelde demokratik 

ayağı büyük dikkat çekmektedir. sistem de sağlıklı işleyecektir. Yeni anayasa 
Bunlardan birincisi, parlamentodur. çalışmalarında, bu “altın üçgen” çok iyi 

TBMM, demokratik sistemimizin en korunmalı ve ilkeleri belirlenmelidir. 
önemli güvencesidir. Bu yönüyle, Siyasi Demokratik sistemin alt yapısı da çok 
Partiler ve Seçim Kanunu, demokratik bir önemlidir. Örgütlenme özgürlüğü eksiksiz 
yapıda olmalıdır. Seçim barajları çok iyi 

olarak geliştirilmeli ve korunmalıdır. Üyesi 
analiz edilmeli ve halkın temsili TBMM'ye 

olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği yansıtılmalıdır. Halkın taleplerinin ve 
ülkelerinin çoğunda, sendika hakkı geniş sorunlarının çözüm yeri olan TBMM, 
bir biçimde tanınmıştır. Toplu iş sözleşmesi toplumsal uzlaşmanın da en büyük 
sistemi çalışanlar arasında eşitliği sağlayan adresidir. Bu bakımdan, milletvekilleri 
e n  ö n e m l i  u y g u l a m a  o l a r a k  aynı zamanda millete karşı da sorumludur. 
korunmaktadır. Ülkemiz açısından da; İkincisi, ülke yönetiminde söz sahibi 

olan yürütmedir. Bir diğer deyişle siyasal sendika ve toplu iş sözleşme hakkı, 
iktidar, TBMM'nde çoğunluğun da çalışanlara ve emeklilere tanınmalı ve yeni 
adresidir. Demokratik sistem ile iktidar a n a y a s a d a  t e m e l  h a k l a r  o l a r a k  
olunduğunda, sosyal devlet ve sosyal adalet benimsenmelidir. 
uygulamaları, sosyal barışın ve demokratik Türkiye Emekliler Derneği olarak, yıllardır 
sistemimizin de birer koruyucu ayakları olmaktadır. Bu savunduğumuz bir mücadelemiz var. Emeklilerin 
bakımdan, demokratik sistemde, azınlıkların hakları da 

sendika adı altında örgütlenmesi ve toplu iş sözleşmesi 
tam güvencededir.  

yapmasıdır. Emekli Sandığı emeklilerinin hakları, Üçüncüsü, yargı sistemidir. Bağımsız ve tarafsız 
memur sendikaları toplu sözleşmesiyle düzenleniyor. bir yargı, demokratik sistemin vazgeçilmez ayağıdır. Bu 
Aynı uygulama, işçi ve Bağ-kur emeklileri için de geçerli bakımdan, yargı sistemimizin güvenilir ve seri 
olmalı ve toplu sözleşme masasında Derneğimiz de çalışması, adalet dağıtması, toplumsal barış açısından 
temsil edilmelidir. Toplu sözleşme sisteminde da önemlidir. 

Anayasalarda kuvvetler ayrılığı olarak Derneğimizin adı sendika olmalı ve bu haktan bütün 
tanımlanan yasama, yürütme ve yargı sağlıklı emekliler yararlandırılmış olmalıdır.

KÜTAHYALI ÜYELERİMİZ ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLERİNİ GEZDİ
Kütahya  Şube Başkanlığımız son yıllarda 

üyelerimizi ve yakınlarını şehitliğe ziyarete 

götürüyor. Önceki yıllarda Kütahya Şube  

Başkanlığımızın yıl içinde  birkaç   kere 

tertiplediği  gezinin, bu sene de ilki yapıldı. 

Şubemiz, üyeleri  ile eş ve yakınlarını bu  sene 

de  Çanakka le  Şeh i t l i ğ ine  gö türdü .  

Emeklilerimiz    Gelibolu yarım adasında     

Gelibolu ile Eceabat ve Şehitliği gezdiler.  

Rehber  nezaretinde yapılan turu çok 

beğendiklerini ifade ettiler.

Kütahya Şube Başkanımız İlhan Bintez, 

konuya  i l i şk in  yapt ığ ı  aç ık lamada,  

üyelerimizin şehit kanlarıyla sulanmış 

toprakları görmeleri için bu uygulamayı 

başlattıklarını ve imkanları ölçüsünde bu 

hizmeti sürdürmeye devam edeceklerini ifade 

etti.

Demokratik 

sistemin alt 

yapısı çok 

önemlidir. 

Örgütlenme 

özgürlüğü 

eksiksiz olarak 

geliştirilmeli ve 

korunmalıdır.

Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Haftasında kurum, 
kuruluşlar ile  Sivil Toplum Kuruluşlarını da aydınlatma programını uyguladı. Sosyal   
Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Cemal Altıntop ve  mesai arkadaşları kutlama 
etkinlikleri kapsamında Kütahya Şubemizi de ziyaret ettiler.

İl Müdür Yardımcısı Cemal Altıntop ziyarette yaptığı değerlendirmede, 
kurumun    can  damarlarından birinin de Emekliler olduğunu belirtti ve "Çalışma 
hayatları süresinde  kuruma  sürekli   katkı yapmış olan Emeklilerimizi unutmamız 
söz konusu değildir.  Yıllarını ve emeklerini çalışma hayatları süresince harcamış bu 
insanlarımıza teşekkür borçluyuz" dedi. Bu güne kadar olduğu  gibi bundan  sonra da 
Emeklilerin beklentilerini en iyi şekilde vermeye devam edeceklerini belirten Altıntop, 
Kütahya Şubemizin hizmetlerinden de övgüyle söz etti..

Kütahya Şube Başkanımız İlhan Bintez de Kurumdan Emeklilerin 
memnuniyetini ifade ederken, "Çalışmalarınızda başarılar  diliyorum ve Sosyal 
Güvenlik Haftanızı kutluyorum" dedi.

Müdür Yardımcısı Cemal Altıntop, Şube Başkanımız Bintez'e  SGK İl 
Müdürlüğü adına Sosyal Güvenlik Haftası anısına bir plaket takdim etti.

SGK'DAN KÜTAHYA ŞUBEMİZE ZİYARET 



Küresel ekonominin getirmiş adı altında 250 lira bir ödeme yapılması, 15.37, kendi hesabına çalışanlarda 
olduğu yansımalardan birisi de, önemli bir karardır. Bu adım ile birlikte yoksulluk oranı yüzde 22.49'dır. 
istihdamın güvencesiz olması ve işsiz korunması gereken aile yapısının çok 

Yoksulluğun artmasında; kırdan 
kalındığında yoksulluk ile karşı yönlü araştırılmalı, Uluslararası 

şehre göçler, kayıt dışı istihdamın yüzde 
karşıya kalınmasıdır.  Bu süreç, Çalışma Örgütü (ILO)'nun sosyal 

43.5 gibi yüksek oranda bulunması, 
ülkemiz açısından da bir risk güvenlik normlarından birisi olan aile 

sosya l  güvenl ik  s i s temin in  iy i  o l u ş t u r d u ğ u n d a n ,  y o k s u l l u ğ u  yardımları sigortası kapsamında sosyal 
yönetilmemesi belirleyici olmuştur. önlemeye yönelik tedbirler alınmaya güvenlik sistemine uygun yoksullukla 

başlanmıştır. mücadele programları getirilmelidir.  Türkiye ekonomisi, gelişmiş ilk 20 
ekonomi içerisinde yer almaktadır. 2023 1 Ocak 2012 itibariyle her bir Bu bakımdan, sosyal yardımlar ve 
hedefimiz ise,  ilk on ekonomi içerisinde bireyin genel  sağl ık s igortası  s o s y a l  h i z m e t l e r i n  t e k  e l d e n  
yer almaktır. Ekonomik başarının aynı kapsamına alınması, aile bireylerinin yürütülmesi, yoksulluğun düzenli 
şekilde sosyal hayatada da yansıması g e l i r  t e s t i n e  t a b i  t u t u l m a s ı ,  ö l ç ü l m e s i ,  s o s y a l  y a r d ı m l a r ı n  
gerekiyor. Bu konuda, iyi bir yerde y o k s u l l u ğ u n  t e s p i t i n d e  v e  vatandaşlık temelinde yapılması sosyal 
olmadığımızı gösteren uluslararası ö l ç ü l m e s i n d e  y e n i  v e r i l e r i n  politika aracı olarak benimsenmelidir. 
araştırmalar vardır. İnsani gelişme belirlenmesine katkı sağlamıştır. Bu 

Türkiye İstatistik Kurumu, iki yıl endeksinde 2010 itibariyle 0.679'luk şekilde, asgari ücretin üçte birinden az 
geriden yoksulluğu ölçen araştırmalar değer ile 169 ülke arasında 83'üncü gelire sahip olan ailelerin yoksul kabul 
yapmaktadır.  “Yaşam Koşulları s ı r a d a  y e r  a l m a n ı z ,  ü z e r i n d e  edilerek, genel sağlık sigortası devlet 
Araştırması” adı altında yapılan bu düşünülmesi gereken bir sonuçtur. tarafından karşılanması, sağlık 
çalışmanın sonuçlarının bir gecikmeli Ekonomik sıralama ile insani sıralama hakkının korunması açısından sosyal 
yayınlanması sağlanmalıdır. hedeflerinin paralel olması için yeni devlet adına önemli bir uygulama 

kararlar alınmalı, milli gelir dağılımını olmuştur. Yoksulluğun ölçülmesinde TÜİK 
iyileştirecek, toplumun refahını tarafından yayınlanan son araştırmaya 

Sosyal devlet yaklaşımı ile sağlıkta yükseltecek politikalar geliştirilmelidir.  göre şu sonuçlar elde edilmiştir: 
yapılan düzenleme, aile sigortası 

Üretim, istihdam, vergi, ücret ve kapsamında yoksulluğu her aşamada Gıda ve gıda dışı harcamalar esas 
sosyal güvenlik hakları geliştirilmelidir. uygulanmalı ve yoksulluğu önleyen alındığında yoksulluk oranı yüzde 
Yoksulluğu artıran borcun borçla tedbirler kararlar alınmalıdır. Bu 18.08'dir. 2009 yılı itibariyle kişi başına 
ödenmes i  terk  ed i lmel i ,  kendi  kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar günlük 4.3 doların altında gelirle 
tasarruflarıyla ve kendi istihdam Bakanlığı, önemli bir adım atmış ve yaşamak zorunda olanların nüfusun 

sosyal  güvencesi  olmayan dul yüzde 4.35'tir.  Ücret, maaş ve yevmiye gücüyle ayakta duran ekonomik ve 
kadınları tespit ederek, sosyal yardım geliri elde edenlerde yoksulluk yüzde sosyal politikalar benimsenmelidir.  

TÜED -5-

Ömer
KURNAZ

Genel Mali
Sekreter

-
Tarsus

Şube Başkanı

YOKSULLUKLA MÜCADELE PROGRAMLARI

ÇORUM ŞUBEMİZ YENİ HİZMET BİNASINDA
Çorum Şubemizin Yeni Hizmet Binasına taşınması 

nedeniyle yapılan açılış törenine Vali Nurullah Çakır da katıldı.

Derneğimizin emeklilerimize huzurlu bir ortamda hizmet 

vermesini temenni eden Vali Çakır; ''Derneğimiz 

emeklilerimiz için zaman öldürme yeri değil, zamanı daha iyi 

değerlendirme adına, hazırlayacağı kültürel aktivite ve 

etkinliklerle emeklilerimize ön ayak olmalıdır" dedi.

Toplumda herkesin yerinin ayrı olduğunu ifade eden Vali 

Çakır; "Kimseyi zayi etme lüksümüz yok, kendi iç 

dinamikleriyle bizleri ayakta tutan, toplumda çimento vazifesi 

gören emekliklilerimiz, bu gibi derneklerle tecrübelerini 

gençlerle paylaşarak; geleceklerine katkı yapmalıdır. Bu 

bağlamda derneğimizin yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum'' 

dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün de yaptığı konuşmada; 

"Çorum Şubemiz örnek hizmetleriyle göz dolduruyor. 

Emeklilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanında olmaya 

çalışan şubemizin yeni hizmet binasıyla onlara daha yakın 

olacağına ve daha fazla hizmet sunabileceğine inanıyoruz. Yeni 

hizmet binamız hayırlı olsun" dedi.

Hizmet için yola çıktıklarını ve bunu en iyi şekilde yapmak 

için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çorum Şube 

Başkanımız Hıdır Kınıklı, çalışmalarına destek veren Çorum 

Valisi Nurullah Çakır'a bu desteklerinden ötürü şükranlarını 

sundu.

Vali Çakır; emeklilerimizin teknolojiden vazgeçmemeleri 

için Çorum Şubemize bilgisayar ve yazıcı hediye etti.

www.tuedtarsus.org.tr

VALİ ÇAKIR:

“Emeği geçen

herkesi

kutluyorum...”
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Konya/Ereğli Şube Başkanımız Fevzi Aldemir ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin “Şehitler Ormanı"na 
diktikleri kayısı fidanlarından bu yıl ürün alınması 
bekleniyor.

Konya/Ereğli Şube Başkanlığımız tarafından TOKİ'deki 
ormana 300 Çam ağacından sonra 2006 yılında geliri şehit 
ailelerinin çocuklarına bırakılmak üzere şehitler ormanına 25 
adet kayısı Fidanı dikilmişti ve bu yıl yani 2012 yılı itibariyle 
Kayısı ağaçları ilk meyvelerini vermeye başlayacak.

Ereğli Şube Başkanımız Fevzi Aldemir yaptığı 
açıklamada, “Bu vatan için canını, kanını feda eden hayatının 
baharında aramızdan ayrılıp giden şehitlerimiz için ne yapsak 
azdır ve onların anılarını yaşatmak, onların ailelerine bir 
katkıda biz bulunmak istedik ve yaptığımız hizmetlerin 
karşılığı olarak 2006 yılında diktiğimiz kayısı fidanlarının bu 
sene meyve verecek olması ve şehit ailelerine katkı 
sağlayacağımız için ayrı bir mutluluğu yaşamaktayız”. Her 
insanın bir fidan dikmesini önemini vurgulayan Ereğli Şube 
Başkanı Fevzi Aldemir bu tür ormanlara sahip çıkılmasını 
istedi.

aldıkları düşük aylıkla hayat pahalılığı Yaklaşık 8 Milyon 200 
karşısında belini doğrultamamaktadır. 

Araştırmada; 5510 Sayılı  Yasa Bin işçi  ve  bağkur 
uyarınca 2008 sonrası emekli olanların 

emeklisinin çoğunluğu aylıklarının, SGK primlerinin işveren 
tarafından asgari ücret düzeyinde ödenmesi açlık sınırı altındaki 
v e  a y l ı k  b a ğ l a m a  o r a n l a r ı n ı n  

aylıklarıyla yaşamını düşürülmesinden ötürü 600 TL düzeyinde 
olduğuna işaret edilerek, her geçen yıl bu sürdürüyor.
rakamın düşeceği 2013'te de en düşük işçi 
emeklisi aylığının 550 TL düzeyinde olacağı 

Ankara Şube Başkanlığımız kaydedildi.
tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Ç a l ı ş m a  v e  S o s y a l  G ü v e n l i k  
5 Milyon 823 Bin işçi emeklisi ile 2 Bakanlığı'nın, sorunun yasa hazırlanırken 
Milyon 398 Bin Bağkur emeklisinin 

gözden kaçırıldığını ve teknik bir hata 
yaklaşık yüzde 85'i 925 TL olarak 

olduğunu açıklamasına karşın, sorunu 
açıklanan açlık sınırının altında aylık 

gidermek amacıyla dört yıldan buyana hiçbir 
alıyor.

gir iş imde bulunulmadığı  bel irt i len 
En düşük işçi emeklisi aylığı 868 

araştırmada, emekli aylıklarının her geçen TL, en düşük esnaf bağkur emeklisinin 
yıl daha da düşeceği hesaplandı.aylığı 674, en düşük tarım bağkur 

İşçi ve bağkur emekli aylıklarına 1 emeklisinin aylığı ise 499 TL.
Temmuz'dan geçerli olmak üzere, 1 Ocak - 30 Ankara Şubemizin araştırmasında 
Haziran arasındaki 6 ayda gerçekleşen qşöyle denildi:
enflasyon oranında zam yapılacak. Emeklilerin büyük çoğunluğunun 

Araştırmaya ilişkin bir değerlendirme aldığı aylıklarla, açlık sınırı dikkate 
yapan Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube alındığında ne denli güç koşullarda 
Başkanımız Recep Orhan “Yaklaşık, 1 yaşamaya çalıştığı kendiliğinden ortaya 
Milyon 800 Bin memur emeklisinin maaşına çıkıyor. Ülke kalkınmasına büyük emeği 
ise kamu görevlileri hakem kurulunun geçen emeklilerimizin aldıkları komik 
memur maaşlarına yapacağı zam kadar artış sayılacak aylıklarla zor koşullarda 
yapılacak. Hakem Kurulu'nca belirlenen bu geçinmeye çalıştığı, adeta yaşam 
oran ise 2012 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 ve m ü c a d e l e s i  v e r d i ğ i  a ç ı k ç a  
ikinci 6 ayı için de yüzde 4 olarak açıklandı. görülmektedir.
Bu durumda Ocak 2012 itibariyle en düşük Emeklilerimizin yüzde 85'inin 
memur emeklisi maaşı da 1013 TL düzeyine açlıkla boğuştuğunu bu rakamlar 

kanı t lamaktadır.  Emekl i l er imiz  çıktı.” dedi.

EREĞLİ ŞUBEMİZİN FİDANLARI BU YIL ÜRÜN VERECEK

RECEP ORHAN: “EMEKLİ BELİNİ DOĞRULTAMIYOR”

RECEP ORHAN:
“İşçi ve bağkur 

emekli aylıklarına 1 
Temmuz'dan geçerli 
olmak üzere, 1 Ocak 

- 30 Haziran 
arasındaki 6 ayda 

gerçekleşen 
enflasyon oranında 

zam yapılacak.” 
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KARABÜK Şube başkanımız Celal Bulut 
düzenlediği basın toplantısında, Karabük'te ki 
bir dizi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalarını 
sürdürmeye devam ettiklerini belirerek, bu 
yönde Zafer Dershanesi ile de bir indirim 
anlaşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Protokol töreninde bir konuşma yapan Bulut, “Emekliler derneği 
olarak 3 yıldır emeklilerimize yönelik önemli hizmetler 
veriyoruz.Bilindiği gibi daha önce sağlık,ulaşım gibi bir dizi sektörlerde 
emeklilerimize indirim sağlamak amacıyla değişik anlaşmalar 
sağladık.Bu kapsamda şu anda ise Karabük'te faaliyetini sürdüren Zafer 
Dershanesi ile anlaşma sağlıyoruz ve emeklilerimizin çocuklarına hatta 
torunlarına %25-30 oranında indirim sağlanacak. Derneğimize kayıtlı 
emeklilerimiz emekli kartları ile gittiği an gerekli indirimden 
yararlanacaklardır. Ben bu anlaşmadan dolayı bizlere gerekli desteği sağlayan Zafer Dershanesi yetkililerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Bulut'un konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Dershane yetkilisi ise “Bilindiği gibi Emekliler derneğimiz şu ana kadar sağlık, 
ulaşım gibi birçok konuda emeklilerimize indirimler sağladı. Bugün de eğitimde gerekli indirimleri sağlamak amacıyla bir anlaşma yapıyoruz. 
Karabük'ün son yıllarda ki başarısı artarak devam ediyor. Bizlerde eğitime katkı amacıyla emeklilerimize yönelik böyle bir indirim yapmak istedik. 
Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN BÜYÜK EĞİTİM HİZMETİ

KARTAL ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Kartal Şube 

Başkanlığımız Tam 
Teşekküllü her branşta 
sağlık hizmeti veren ÖZEL 
BÖLGE HASTANESİ ile 
MALTEPE, PENDİK ve 
SANCAKTEPE 
ilçelerindeki hastaneleri 
kapsayan bir sözleşme 
imzaladı. 

Yapılan sözleşme ile 
derneğimiz üyeleri; eş, 
çocukları ve yakınlarının 
muayene ve tedavilerinin 
yapılmasında önemli 
miktarda indirimler 
uygulanıyor.

Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız, emeklilerimizin kaliteli  sağlık 
hizmetlerine en ucuz şekilde ulaşabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu 
kapsamda Özel Bölge Hastanesi ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Yıldız, hastane 
yetkililerine de teşekkür etti ve hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

Karabük ili Yenice ilçesinde bulunan Türkiye Emekliler Derneği 
Yenice Şubemiz ilçede market işletmeciliği yapan Dev-Mar marketin 
sahibi Cemal Köken ile  1 yıllık protokol imzaladı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Yenice Şube Başkanımız Nuri Uzunkara: “Yağ ve tütün ürünleri 
hariç tüm gıda ve temizlik maddelerinde %10 indirimli olarak Dev-Mar 
marketi ile anlaşma sağladık. İndirimden faydalanmak isteyen dernek 
üyelerimiz kartını göstererek bu indirimden yararlanabilecekler. Şube 
olarak emeklilerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. 
Bu konuda emeklilerimizin derneğimize sahip çıkmalarını istiyoruz. 
Derneğimiz tüm emeklilerimize açıktır. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 
da derneğimize üye olabilir. Bu vesile ile derneğimize üye olan 
emeklilerimizin marketten yararlanmaları için %10 indirim sağlayan 
Dev-Mar İşletmecisi Cemal Köken'e emeklilerimiz adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 

YENİCE ŞUBEMİZ DEV-MAR İLE PROTOKOL İMZALADI

YILDIZ, SGK PENDİK MÜDÜRÜ KOÇAK’I 
ŞUBE KONGREMİZE DAVET ETTİ

Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız 09 Haziran 
2012 tarihinde Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezinde Toplanacak olan 20. Olağan 
Genel Kurulu'na Pendik SGK Merkez Müdürü 

Kenan Koçak'ı davet ederek davetiye sundu. Koçak 
da kongreye katılmaktan büyük mutluluk 

duyacağını ifade etti.



TÜED -8- TÜED -9-

Sosyal güvenlik köşemiz ile sigortalı, emekli ve işsizlerden gelen 
sorulara örnekleme ile en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz.. 
Türkiye Emekliler Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 
uygulama ayağını oluşturuyor. Yapıcı ve yol gösterici 
önerilerimiz ile sosyal güvenlik bilincinin artırılmasına, 
sahiplenilmesine çaba gösteriyor.  

İstihdamın yüzde 43.5 gibi bir bölümünün kayıt dışı olması, bir başka deyişle sosyal 
güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan işçi çalıştırılması, üzerinde durulması gereken büyük bir sorundur. Kanun yapmak 
tek başına çözüm olmayabiliyor. Sigorta haklarına sahip çıkan sigortalı ve işveren aynı duyarlılıkta olmazsa, sigorta 
sistemimizin gelişmesi mümkün değil. 

Denetim de büyük önem taşıyor. Bu konuda, tüm illere örnek olacak bir çalışmanın haberini okuduğumuzda, doğru iş 
yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. SGK Adana İl Müdürlüğü, sigorta primlerinin yatıp yapmadığının 
görülmesini sağlayacak önemli bir çalışma başlatıyor.  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürlüğünce sürdürülen bu proje ile yeni bir veri tabanı ile oluşturulacak, 
geçmişe dönük tüm sigorta primlerinin görülebilecek. Bu projenin örnek olmasını ve tüm iller de uygulanmasını bekliyoruz. 

Açlık ve yoksullukla mücadelenin birinci ayağını oluşturan sosyal güvenlik haklarının olduğu bilinci topluma iyi 
anlatılmalıdır. Bu süreci, genel sağlık sigortası ile başlatmamız, sağlık hakkının güvence altına alınması bakımından ilk 
adımdır. İkinci ve en önemli adım ise, yoksulluğu sona erdirecek aile yardım sigortasının kurulmasıdır. Bu konuda artık geç 
kalınmamalıdır. SORUN - CEVAPLAYALIM

SOSYAL

GÜVENLİK

HAKKINDA

HERŞEY

BU KÖŞEDE

OLACAK...

Sorun, yanıtlayalım...
Paylaşın, yayınlayalım...

tued@tued.org.tr
fax: 0312. 230 16 41

SOSYAL GÜVENLİK

HUKUKU

HER ŞEYDEN ÖNCE SİGORTALI ÇALIŞ…

SORU: Açık kalp ameliyatı sonucunda emekliye ayrılma imkanı var mı? 

SORU: Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. İş kazası 
geçirmem halinde  geçici iş göremezlik ödeneği verilir mi? 

SORU: SSK'dan dul aylığı almaktayım. Çalışmam veya isteğe bağlı sigorta 
olmam durumunda dul aylığım kesilir mi? 

CEVAP: Sağlık sorunları sebebiyle erken emeklilik iki şekilde talep 
edilebilir. Birincisi, malul sayılması için sigortalının yüzde 60 ve üzerinde 
iş göremezlik raporunun bulunması gerekiyor. İkincisi, çalışma gücünün 
yüzde 60'ın altında ise, belli derecelere göre özürlü sayılmakta ve bu 
şekilde aylık bağlanmaktadır.  Örneğin, 45 raporla emekli olan bir 
sigortalı malulen değil, özürlü olarak erken emekli olabilir. Bu durumda 
olanların emekli aylığı kesilme tekrar çalışabilirler. Malulen emekli 
olanlar ise, çalışmaya başladığı zaman aylık kesilir. 

CEVAP: Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası 
geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

CEVAP: Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı 
olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık 
almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından aylık almalarına 
engel değildir. İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul 
aylığınız kesilmeyecektir.  

SORU: İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir? 

SORU: İsteğe Bağlı Sigortalılık Uygulaması hakkında bilgi edinmek istiyorum. 

SORU: Kaplıcaya gitmem için rapor aldım. Ne şekilde yaralanacağımı açıklar mısınız? 

SORU: Hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenmesi gereken muayene ücret ne kadar ? 

kurumlarında; 8 TL, Özel sağlık kurumlarında; 15 TL, Ancak sağlık hizmeti sunucularında %32'sidir. Bunun %20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık 
yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat sigortası primidir.

CEVAP: İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri şunlardır; etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı İsteğe bağlı sigortalılık;
1-Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, alınmaz. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların dilekçelerinin kurum 
2-Yoğun bakım hizmetleri, muayenelerde ise 3 TL indirim yapılır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı kayıtlarına intikal ettiği aya ait prim borcu bulunmaması halinde talep tarihinden, talepte 
3-Yanık tedavisi hizmetleri, alınmamaktadır. bulunulan aya ait prim borcu bulunması halinde ise talep tarihinden önceki primi ödenmiş 
4-Kanser tedavisi(Radyoterapi, kemoterapi,radyo izotop tedavileri),

ayın sonundan,
5-Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,6-Organ,doku ve kök hücre nakilleri, 
c) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, CEVAP: Herhangi bir işte çalışmayanların emeklilik haklarını devam ettirmek için, isteğe 
yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hariç, uluslararası 8-Diyaliz tedavileri, bağlı sigortalı olabilmeleri mümkündür. İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, 
sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, ikametin yurt dışına 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için SUT'un Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret malûllük, vazife malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası 
taşındığı tarihten,uygulaması ile öğretim üyesi tarafından yatarak verilen sağlık hizmetleri dahil olmak hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler kanunun 4/ (b) bendi kapsamında 
ç) Sigortalının ölümü hâlinde:üzere, 9 madde olarak sıralanan sağlık hizmetlerinden herhangi bir ilave ücret alınamaz. (Bağ-Kur) sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, 1) Prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden,
Türkiye'de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik 2) Prim borcu varsa borcun hak sahiplerince kanunun 52'nci maddesi hükümleri saklı 
sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından; kalmak şartıyla 12 ay içinde ödenmesi hâlinde ölüm tarihinden,

CEVAP: Kaplıca tedavilerine ilişkin yol giderleri ve gündelikler, Sağlık Kurulu Raporuna a) 18 yaşını doldurmuş olmak, 3) Prim borcunun 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin prim borcunu ödemeden 
dayanılarak karşılanır. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) iş günü b) Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya kanunun aylık talebi hâlinde en son primi ödenmiş ayın sonundan,
içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat edilememesi halinde yeniden 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla d) Zorunlu sigortalı olarak 5510/4. madde kapsamında çalışmaya başlanılan tarihin bir gün 
sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp Sağlık Uygulama Tebliği SUT eki birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

öncesinden, sona ermektedir.
EK-4/A formu düzenlenmesi yeterli olacaktır. c) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

İsteğe bağlı sigorta primi, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar ödenir. ç) İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle kuruma başvuruda bulunmak, şartları 
Primleri ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri aranmaktadır.
tarafından ödenmediği takdirde, isteğe bağlı sigorta primi ödenmeyen bu süreler, hizmet İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin 
olarak değerlendirilmez. İsteğe bağlı sigortalılardan, zorunlu sigortalılık nedeniyle prim CEVAP: Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.
borcunun bulunması hâlinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu uygulanacak katılım payı tutarları şu şekilde uygulanmaktadır: Sağlık Bakanlığına bağlı İsteğe bağlı sigorta primi, kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın 

birinci basamak sağlık kuruluşlarında; 2 TL, İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından beyan edilecek prime esas aylık kazancın sigortalılık nedeniyle kuruma olan borçlarına mahsup edilmektedir.
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Çaycuma Şubemizin 17 Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut da Divan 
Üyeliklerine seçildiler.

Çaycuma Şubemizin kongresinde, mevcut Şube Başkanımız Nizamettin 
Eyidoğan yeniden aynı göreve seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Recai 
O r a l ,  Y ı l m a z  O r u ç ,  
Ramazan Hortlu, Yaşar 
Demir seçildi. Denetim 
Kurulu Üyeliklerine ise 
Nurettin Demir, Şahin 
Karagöz ve Arslan Tabak 
seçildi.

K o n g r e n i n  
a r d ı n d a n ,  G e n e l  
Başkanımız Kazım Ergün 

Başkanlığında; Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep 
Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin 
Eyidoğan ve Çaycuma Eski Belediye Başkanı Orhan Yardımcı'dan oluşan heyetimiz, 
Çaycuma Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti. Bir süre önce 
Çaycuma'da yaşanan elim köprü faciasının ardından taziyelerini sunan heyetimiz, 
Kaymakam Yaman'ın şahsında tüm Çaycuma halkına başsağlığı temennilerini bildirdi.

Şişli Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2012 
tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz 
Ömer Kurnaz, Kadıköy Şube Başkanımız Nahit İmamoğulları da 
Divan Üyeliklerine seçildiler.

Şişli Şubemizin kongresinde, mevcut Şube Başkanımız Mustafa Kahya yeniden aynı göreve 
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Kadir Küçükler, Fatma Selma Özkan, Nilgün Kırtışan, 
Mecbure Kaçan seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Samiye Bergütay, İlhan Hoş ve Hasan 
Lekesiz El seçildi.

Maltepe Şubemizin 3. Olağan Genel 
Kurulu 23 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Kadıköy Şube 
Başkanımız Nahit İmamoğulları da Divan 
Üyeliklerine seçildiler.

Maltepe Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 
Başkanımız Azmi Şahin yeniden aynı göreve seçilirken, 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Mithat Dursun, Sabahattin 
Doğan, Mehmet Gökçe, Bedrettin Akbulut seçildi. Denetim 
Kurulu Üyeliklerine ise Ahmet Danacı, Raşit Açıkyürek ve 
Leyla Armağan seçildi.

ÇAYCUMA ŞUBEMİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURULU

ŞİŞLİ ŞUBEMİZİN 20. OLAĞAN GENEL KURULU

MALTEPE ŞUBEMİZİN 3. OLAĞAN GENEL KURULU

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
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Bakırköy Şubemizin 19. Olağan 
Genel Kurulu 22 Nisan 2012 tarihinde 
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü 
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
Avcı lar Şube Başkanımız  Necdet  
Kömeçoğlu da Divan Üyeliklerine 
seçildiler.

Bakırköy Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 
Başkanımız Osman Şakır yeniden aynı göreve seçilirken, 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Erol Sinanoğulları, 
Ahmet Ünal, Ayşe Şenbahar, Şükrü Aslan seçildi. 
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Fethi Çamyaran, 
Hasan Gülseren ve Salih Baydaş seçildi.

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Bayrampaşa Şubemizin 19. Olağan 
Genel Kurulu 26 Nisan 2012 tarihinde 
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü 
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız 
Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep 
Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Üsküdar Şube Başkanımız 
Fatma Önerge de Divan Üyeliklerine 
seçildiler.

Bayrampaşa Şubemizin kongresinde, 
mevcut Şube Başkanımız Fettah Deniz yeniden aynı 
göreve seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  
Şaban Güler, Selahattin Güzel, Ali Göçer, Ziya 
Özsoy seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise 
Sevim Sorhan, Necibe Kababurun, Hamdi Varlık 
seçildi.

Eyüp Şubemizin 19. Olağan Genel Kurulu 27 

Nisan 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını 

Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü 

kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 

Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Bayrampaşa Şube 

Başkanımız Fettah Deniz de Divan Üyeliklerine 

seçildiler.
Eyüp Şubemizin kongresinde, Şube Başkanlığı'na Banu Ohri 

seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Akif Güçlü, Rıfat 

Özen, Sedat Ustaal, Remzi Kökçü seçildi. Denetim Kurulu 

Üyeliklerine ise Mesut Tanıl Ümit, Mine Sunay ve Fulya Nanba 

seçildi.

BAKIRKÖY ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU

BAYRAMPAŞA ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU

EYÜP ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
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Üsküdar Şubemizin 17. Olağan Genel 

Kurulu 28 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım 

Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel Başkan 

Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz 

Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 

Kurnaz, Kadıköy Şube Başkanımız Nahit 

İmamoğlu da Divan Üyeliklerine seçildiler.

Üsküdar Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 

Başkanımız Fatma Önerge yeniden aynı göreve 

seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Nuriye 

Yalçınsoy, Nidai Kuğu, Ömer Sancaktutan, Nejat İnçal 

seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Mustafa Ertekin, 

Sinan Demirbilek, Mehmet Canoğlu seçildi.

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kadıköy Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu 
29 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü 
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 
Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Üsküdar Şube 
Başkanımız Fatma Önerge ve Gebze Şube 
Başkanımız Ali Tunç da Divan Üyeliklerine 
seçildiler. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
kongreye; CHP İstanbul Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Akif Hamza Çebi ile CHP İstanbul 
Milletvekili Kadir Öğüt de katıldılar.

K a d ı k ö y  Ş u b e  B a ş k a n ı m ı z  N a h i t  
İmamoğulları'nın güven tazelediği kongrede yapılan 
seçimlerde ise Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu. 
Nadide Akkor, M. Ali Sönmez, Raşit Fidan, Nusret 
Aktürk. Seçimlerin sonunda Kadıköy Şubemizin 
Denetim Kurulu da şöyle oluştu; Taniya Zirek, 
İbrahim Leventoğlu, İbrahim İlbuğa.

Malatya Şubemizin 19. Olağan Genel 

Kurulu 5 Mayıs 2012 tarihinde yapıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 

Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede, 

Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 

Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel 

Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan 

Üyeliklerine seçildiler.
Malatya Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 

Başkanımız A. Vahap Özdemir yeniden aynı göreve 

seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Bilal Oğraz, 

Battal Kalkan, Abdülkadir Peköz, Ali Ekber Aşıkoğlu 

seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Alaattin Güler, 

Tufan Demiral ve Hüseyin Hancı seçildi.

ÜSKÜDAR ŞUBEMİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURULU

KADIKÖY ŞUBEMİZİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU

MALATYA ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
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Gaziantep Şubemizin 19. Olağan 
Genel Kurulu 6 Mayıs 2012 tarihinde 
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel 
B a ş k a n ı m ı z  K a z ı m  E r g ü n ' ü n  
yürüttüğü kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan 
Üyeliklerine seçildiler.

Gaziantep Şubemizin kongresinde, mevcut 
Şube Başkanımız Kadir Sümer yeniden aynı göreve 
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Vakkas 
Doğan, Hayri Çetinbağ, Metin Taydaş, Hayri 
Katarcıoğlu seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise 
Talip Ünal, Abdullah Örsyürek ve İsmet Ergin 
seçildi.

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İskenderun Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu 7 
Mayıs 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz 
Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da 
Divan Üyeliklerine seçildiler.

İskenderun Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 
Başkanımız Mustafa Uyan yeniden aynı göreve seçilirken, 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  İlhan Erzin, Hüseyin 
Göde, Nurettin Sökmen, Nevzat Kaçar seçildi. Denetim 
Kurulu Üyeliklerine ise Halil Besler, Mehmet Yakışan ve 
Hüseyin Özkan seçildi.

İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf Hamit 
Civelek ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Birsel Aktaş, siyasi 
partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri de kongreye katılarak emeklilerimize hitap 
ettiler.  Kongreye katılan İş Bankası Merkez Şube Müdür 
Yardımcısı Emine Keskin de bankasının emeklilere yönelik 
projelerini anlattı.

Gebze Şubemizin 8. Olağan Genel 
Kurulu 20 Mayıs 2012 tarihinde 
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel 
Başkan ımı z  Kaz ım  Ergün 'ün  
yürüttüğü kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan 
Üyeliklerine seçildiler.

Gebze Şubemizin kongresinde, mevcut Şube 
Başkanımız Ali Tunç yeniden aynı göreve seçilirken, 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;  Ali Şahin, 
Ramazan Kibar, Cengiz Bulut, Vahdet Yıldırım 
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Hasan 
kahraman, Celil Güler ve İsmail Cavaş seçildi.

GAZİANTEP ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU

İSKENDERUN ŞUBEMİZİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU

GEBZE ŞUBEMİZİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU
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ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

bilinçsiz diyetler ile bireylerin kişisel 
tabloları kötüye gidebilir.   Tiroit 
bezi az çalışan bir hasta hipotiroid 
olduğunu bilmiyor ise kolay kilo 
almaya ve zor kilo vermeye 
meyillidir. Uygun tedavi verilmeden 
uyguladığı diyetlerle vücudunu 
yorar ve kilo vermek için uğraşır 
durur. Bu işin doğrusu hastanın önce 
doktor kontrolünden geçmesi daha 
s o n r a  b e s l e n m e  u z m a n ı n a  
gitmesidir, bu şekilde beslenme 
uzmanı hastayı analiz eder kendisi 
için uygun beslenme programını 
düzenleyebilir. Doğru noktalara 
basılır ise sonuç güzel ve sağlıklı 
olacaktır.

Yaz sezonunun gelmesiyle  fazla U n u t u l m a m a s ı  g e re k e n  
kilolar kabusa dönüşmeye başlar, kışın şeylerden biriside  şudur; tek başına diyet 
hareketsizlik ve yanlış beslenme sonucu ya da tek başına spor  sağlıklı kilo vermeyi 
alınan kilolardan kurtulmak için kadın sağlamayabilir diyet ve spor mutlaka 
ya da erkek herkesi diyet ve spor telaşı beraber yapılmalıdır. Sadece yazın fazla 3-

kilo verirken kas ve su kitlesini korumak ve sarar. Ancak sezonluk yapılan bu 5 kilodan kurtulmak için yapılan sağlıksız 
yağdan kilo kaybı sağlamaktır. Ancak bu diyetler ve kısa süreli spor alışkanlığı diyet ve sporun hiçbir anlamı yoktur bir 
şekilde verilen kilolar kalıcı olur ve vücutta kas  doğru değildir. Sıklıkla yaza özgü sonraki  sezonda aynı  problemle  
kaybına bağlı sarkmalar görülmez.bilinçsiz, sağdan soldan duyulan karşılaşılır, burada önemli nokta; hızla 

İstenen kilo kaybı sağlıklı bir şekilde diyetler, internet diyetleri, veya protein kilo verip tekrar almak  vücudun yağ 
sağlandıktan sonra kilo koruma programı ile tüketimini temel alan diyetler (Dukan depolamasına ve bir süre sonra kilo 
ulaşılan  vücut ağırlığı sabitlenir. Kilo koruma Diyeti, Atkins Diyeti) uygulamak son verememeye sebep olur. Kısa süreli şok 
programı yalnız beslenme uzmanı kontrolünde derece sağlıksızdır. Diyet mutlaka kişiye diyetler Ya da protein diyetleri uygulamak 
sağlanabilir, hastanın kilosunun sabitlendiği özgü olmalıdır ve diyet yazılırken  vücudu yorar ve dengesini bozar.Sağlıklı 
günlük enerji miktarı belirlenir.  Buna uygun hastanın kan değerleri kolesterol beslenme ve sporu yaşam biçimi haline 
yeni bir beslenme programı hazırlanır değerleri, kan kalsiyum , demir getirmek kışın dahi olsa kilo kontrolünü 
böylelikle hasta yeni programı sınırları değerleri ve tirod fonksiyonları  göz doğru beslenme ile sağlamak yaza fit 

önünde bulundurulmalıdır, bununla içerisinde beslenerek vücut ağırlığını korur girmenin en güzel yoludur. Kilo verirken 
beraber var olan hipertansiyon, diyabet, mevsimsel diyet yapmak zorunda kalmaz. haftada yarım ila bir, ayda da 2-4 kiloluk 
mide-barsak hastalıkları ve besin Unutmayın ki, her şeyin başı sağlıktır ve kayıplar hedef alınmalıdır.  Daha fazlası 
a l e r j i l e r i  d e  m u t l a k a  hızlı kilo kaybetmeye sebep olur ancak her beslenmede sağlığımızın ayrılmaz bir 
değerlendirilmelidir. Aksi halde yapılan kaybedilen kilo yağdan gitmez önemli olan parçasıdır.

Uzm. Dyt. Ayfer Bozkurt

DİYET VE SPOR

BERABER YAPILMALI

EŞREFPAŞA ŞUBEMİZDEN HUZUREVİNE 

ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
Eşrefpaşa Şube Yönetim Kurulumuz Anneler Günü 

vesilesiyle Urla’da hizmet veren huzurevini ziyaret ederek, 
annelerin ellerini öptü ve bu anlamlı günlerini kutladı. Türkiye 
Emekliler Derneğimizin her zaman emeklilerimizin ve 
yaşlılarımızın yanında olduğunu huzurevi sakinlerine anlatan 
Şube Başkanımız Ayşe Yüzer, derneğimizin hizmetlerini de 
yaşlılarımıza anlatarak onları bilgilendirdiler.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Şube Başkanımız Ayşe 
Yüzer, “Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu anlamlı 
günde yanlarında olmak istedik. Yüzlerini bir nebze de olsa 
güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.
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Antalya Şube Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz, Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi makamında ziyaret ederek, 
ilimizde bulunan Tıp Fakültesi'nde yapılan aza nakilleriyle ilimizi tüm dünyaya 
tanıtmalarından dolayı şükranlarını sundu.

Şube Başkanımız Hasan Ekin ziyarette yaptığı konuşmada; "Hastanemizin 
bütün doktor ve teknik personeline Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubesi olarak 
teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerle sağlık turizminin ilimize çekilmesi için harcanan 
çabaların artırılmasını diliyoruz" dedi.

Rektör Kurtcephe de; "Dünyaya, güçlü bir ülke olduğumuzu yapılan bu aza 
naklinden sonra göstermiş olduk ve ülkemizi tanıttık. İmkanlarımız el verdiği 
müddetçe daha birçok nakil operasyonlarını Tıp Fakültemizde gerçekleştireceğiz" 
dedi.

Ziyaret sırasında emeklilere de bir müjde veren Rektör Kurtcephe, kısa 
zamanda Antalya Diş Hekimliği Fakültesi'nin de açılacağını, yeniden yapılan ek 
hastanenin de Eylül ayında açılacağını ve emeklilerimize hizmet vereceğini, böylelikle 
de yaşlı insanların diğer illere gitmelerine gerek kalmayacağını açıkladı.

ANTALYA ŞUBEMİZDEN 

REKTÖR KURTCEPHE’YE

ŞÜKRAN ZİYARETİ

BUCA ŞUBEMİZ ÜYELERİNİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRDÜ

30 HAZIRAN
EMEKLILER GÜNÜMÜZ

KUTLU OLSUN...

ŞİŞLİ ŞUBEMİZ

19 MAYIS

KUTLAMALARINDA

Şiş l i  Şube  Başkanımız  Mustafa  
Kahya,Şube Yönetim Kurulumuz ve çok sayıda 
üyemiz, Şişli Belediye Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı. 

“Bayrağını Al, Bayramına Gel” sloganıyla başlayan 
etkinliğe katılan emeklilerimiz büyük bir sevgi seliyle 
yürüyüş yaptı. Osmanbey’de bulunan Atatürk’ün 
evinden başlayan yürüyüş Mecidiyeköy Cevahir İş 
Merkezinin önünde yapılan büyük bir konserle son 
buldu.
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TAMAMLAYICI SİGORTA
 Sosyal güvenlikte 3 çeşit emeklilik vardır: beklenmesi zor gözükmektedir. Bu nedenle 
1- Zorunlu emeklilik bu sistem gelecekse açlık ve yoksulluk sınırı 
 2- Tamamlayıcı emeklilik altında geliri olanların primi devletçe 
3- Bireysel emeklilik ödenmelidir. Kamu inisiyatifi önde olmalı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
4632 sayılı bireysel emeklilik kanunu ile 2003 yılından bu yana özerk yapıya kavuşturularak bu kurum tamamlayıcı sigortanında 

uygulama devam ediyor. Bugüne kadar 2 milyon sekiz yüz bin düzenleyicisi olarak belirlenmelidir. Tamamlayıcı sigortadan gelir 
kişinin bu uygulamaya girdiği ve 16 milyar TL'lik bir fon oluştuğu veya aylık zorunlu sigortadan belirlenen yaştan önce 55'li yaşlarda 
biliniyor. İşgücünün yüzde 11'i bireysel emeklilikte bireysel bağlanmalıdır. Tamamlayıcı sigortada toptan ödeme olmamalı, aylık 
emeklilik OECD ülkelerinde yüzde 5 büyürken bizde yüzde 19 ödenmesi esas alınmalıdır. Tamamlayıcı sigorta yaşlılık, malulluk ve 
büyüdü. ölüm sigortalarında olmalıdır. OYAK güzel bir örnek olarak referans 

Tamamlayıcı emeklilik, (2. sütun emeklilik veya mesleki alınmalı Merkez Bankası ve Ereğli Demir-Çelik A.Ş yardım 
emeklilik olarak da adlandırılıyor) orta vadeli programda yerini aldı. sandıkları uygulamaları başarılı olduklarından bu referansa destek 
Ülkemizde cari açığın nedeninin tasarruf yetersizliği olduğu tespiti vermelidirler.
ile sadece ekonomik yön nazara alınarak, tamamlayıcı sigorta 

5510 sayılı yasa'ya göre asgari ücretin 6,5 katında tavandan 
gündeme giriyor. Olaya Anayasamızdaki sosyal güvenlik hakkı 

sigorta primi ödeyen sigortalı 33 yıl primi böyle ödese dahi 4447 
açısından bakılmadığı izlenmektedir. Çalışma gücü kaybını tazmin 

sayılı yasaya göre aylık alanın aylığının ancak yüzde 89'una etmek, yaşlılıkta gelir kaybını telafi etmek tamamlayıcı sigortanın 
erişebilmektedir. Tabandan prim ödeyen ancak yüzde 32'sine amaçlarındandır. Zorunlu kamu sigortasının gelir kaybını yüzde 40 
erişebilmektedir. Zorunlu sigortada sistemin bu şekilde bozulması, ile 60 arasında telafi ettiği düşünüldüğünde bu sınırın üstünde telafi 
5510 sayılı yasa ile aylıkları çalıştıkça düşüren sistemin isteğine çözüm tamamlayıcı sigorta görülüyor. Tamamlayıcı 
benimsenmesi sosyal güvenlik hakkını Anayasa'ya aykırı olarak sigortanın zorunlu sigortaya asla alternatif olmaması gereklidir. 
ihlal etmiş, sosyal hukuk devleti anlayışına aykırı uygulama ortaya Ülkemizin sosyal güvenlikte özellikle tamamlayıcı 
koymuştur. 2000 sonrası getirilen her sistem, reform adı altında sigortada tecrübeleri fazla. Daha cumhuriyet ilan edilmeden 1921 
sosyal sigortacılık yönünde olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu yılında ülkemizde kurulan ilk sosyal güvenlik kurumu Zonguldak 
yönetim kuruluna hazine temsilcisi alınarak mali açıdan olaya bakılır amelebirliği, sonradan 506 sayılı yasa çıkınca Biriktirme ve 
olmuştur. Sosyal güvenlik alanında net, anlaşılır, tutarlı yardımlaşma sandığına dönüştürülerek tamamlayıcı sigorta 
düzenlemeler yapılmaz olmuş, uygulamalar zaman zaman yargı olmuştur. 1961 yılında kurulan OYAK bu konuda dünyaya örnek bir 
kararlarına rağmen yasalara aykırı gelişmiştir. Dünya Bankası'nın kuruluştur. 2010 yılı itibariyle 260 bin üyesi 14 milyar TL aktif 

varlığı ile GSYİH'a yüzde 1,5 ulaşmıştır. Bankaların ve Ereğli sosyal güvenlikte çok ayaklı modeli gelirin yeniden dağılımı, yani 
Demir- Çelik. AŞ'nin yardımlaşma sandıkları vardır. 1970 yılında sosyal adalet, sigorta fonksiyonu ve tasarruf fonksiyonu amaçları ile 
1327 sayılı yasa ile kurulan memur yardımlaşma kurumu (MEYAK) uygulamaya konulmuştur. Kayıt dışılıkla mücadele edilmemesi 
1982'de sonlandırıldı. O yıllarda sendikaların istediği işçi sosyal güvenlik sistemine zarar vermiş, aktif pasif oranını 
yardımlaşma kurumu hayata geçirilemedi. Özel sektörde KOÇ bozmuştur. Şimdi uygulamaya çalışılan kıdem tazminat fonu ve 
HOLDİNG'in yardımlaşma sandığı tamamlayıcı sigortadır. tamamlayıcı sigorta'ya sadece cari açığı kapatacak tasarruf 

1987 yılında süper emeklilik adı altında ortaya konan ve yönünden yaklaşılması yeni bir devlet vatandaş güven bunalımına 
mevcut gösterge tablosuna üst gösterge tablosu yapılarak ilave gelir neden olacaktır.
satın alındı. Bağ-Kur'da mevcut 12 basamak 24'e çıkarılarak 12. İç tasarruf oranımız yüzde 13 civarındadır. Sosyal 
basamak sonrasına satın alma imkanı getirildi. Bu yüzde 3'ler güvenlikte alt sınır aylığı düşürülerek, emekli aylıklarının düşük 
civarında kaldı. Kamu görevlileri prime esas aylıkları yanında ek olmasının  kontrol altına alınması hedeflenerek “OECD içinde en 
gösterge ile makam tazminatı almaktalar. Bu uygulamalar da yüksek aylık bağlama oranı bizdedir. Öyleyse düşürülmelidir” 
tamamlayıcı sigortadır. anlayışına sahip çıkarak 2023 yılında dünyada ilk 10 ekonomi içine 

1988 yılında 3417 sayılı Kanunla uygulanan “zorunlu 
girme hedefi için gerekli tasarruf oranına erişilemez. Bu sütunlarda 

tasarruf”, 1987 yılında 3320 sayılı kanunla gelen” konut edindirme 
EMEKLİ YARDIMLAŞMA KURUMU  kurulmasını önermiştim. 

yardımı” bir nevi tamamlayıcı sigorta uygulaması iken, başarısız 
Gelecek planlanırken mevcut emeklilerimiz bir kenara atılmamalı 

oldu ve tasfiye edildiler. Bunlar devletle vatandaş arasında güven 
onlar da getirilecek düzenlemelerde hak sahibi olmalıdırlar. Yeniden bunalımı yarattı. Yeni bir uygulama başlamadan bu güven bunalımı 
yapılandırma ve reform aldatmacaları ile sosyal devlet ve anayasal ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin 5947 sayılı Kanunla 5510 sayılı 
hakkımız sosyal güvenlik ortadan kaldırılmamalıdır. Sosyal Kanuna eklenen ek madde 3 sağlık personeline ikinci emekli aylığı 
güvenlik hakkı piyasaya, küreselleşmenin acımasız finans sistemine verilmesi imkânı sağladı. Sosyal güvenlik Kurumu'nun 2010–2014 
terk edilmemeli, devletçe korunmalı ve devletin sorumluluğu altında yılı stratejik planı incelendiğinde tamamlayıcı emeklilikten hiç 
olmalıdır. Bugün sağlık alanında gelinen nokta; işletmeleşme yani bahsedilmediği görülecektir. 
özelleşme olmuş, bu dönüşümün finansmanı açlık ve yoksulluk Ülkemizde işyerlerinin yüzde 30'u çok küçük işyeri 
sınırı altında gelir alan vatandaşa yüklenmiştir. İnsan'ı unutan her tipindedir. 4/a sigortalıların yüzde 3'ü a tavandan  prim öderken 
şeye ekonomik açıdan bakan finansa dayalı küreselleşme krizlerle yüzde 46'sı asgari ücretten prim ödemektedir. 4/b'de yüzde 92 alt 
insanları ezmeye devam edecektir. Tamamlayıcı sigorta bu sisteme sınırdan, 4/b tarımda sigortalıların tamamı alt sınırdan prim 
terk edilmemeli, sosyal güvenlik kapsamında bir hak olarak  ödemektedirler. Açlık ve yoksulluk sınırı altında geliri olandan 

tamamlayıcı sigorta için ilave prim alınabilmesi, ondan tasarruf görülmelidir. 


