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Demokrasi, hak ve hürriyetleri güvence 
altına alan en kapsamlı ve katılımcı yönetim 
tarzı olarak görülmektedir. Esas olan, 
demokrasiyi kurumlaştıran alt yapının ve 
çatının dengeli olarak belirlenmesidir. 
Demokrasinin sağlıklı bir işleyişe kavuşması 
için, tabandan yukarıya doğru yürüyen bir 
sistemin kurulması ve katılımcılığın geniş bir 
şekilde benimsenmesi gerekmektedir. 

Demokratik sistemlerde Anayasaların 
temel belge olduğundan, yeni anayasa 
çalışmalarında katılımın geniş bir şekilde 
yansıtılması ve toplumsal uzlaşmanın 
sağlanması büyük önem taşımaktadır. 
Bütün toplum kesimlerin taleplerinin en iyi 
şekilde değerlendirildiği bir yaklaşım ile 
Anayasaların şekillenmesi,  demokratik 
sistemin vazgeçilmez bir ilkesi olarak 
benimsenmelidir. 
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Sosyal güvenlik, riskler karşısında çalışanların kısa 
ve uzun sigorta kolları bakımından  korunmasını 
düzenlemektedir. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların 
erken emekliliği bakımından, fiili hizmet süresi zammı 
büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal güvenlik, 
risklere karşı farklı uygulamalar içermektedir. 
Örneğin, malullük, ölüm ve yaşlılık sigortalarında 
emekliğe hak kazanma koşulları farklı düzenlenmiş, iş 
göremezlilik risklerine karşı koruyucu düzenlemeler 
öngörülmüştür. Bir gün prim ödeme gününe sahip olan 
bir sigortalı iş kazasına uğradığında, kendisine gelir 
bağlamaktadır. 

İşyerinin veya işlerin ağır ve yıpratıcı işler 
kapsamında bulunması durumunda, bu kapsamda olan 
sigortalılara fiili hizmet süresi zammı uygulanmakta ve 
prim ödeme gün sayılarına belirlenen kurallara göre 
ilaveler yapılmaktadır. 

5510 sayılı Kanun'dan önceki dönemde de “fiili 
hizmet süresi zammına” benzeyen düzenlemeler yer 
almıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 60. 
maddesinin E bendinde ve ek 5. maddesinde 
düzenlenmiş olan “itibari hizmet süresi” ile 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu'nun 32. maddesinde 
düzenlenmiş olan “fiili hizmet müddeti zammı” ve 35. 
maddesinde düzenlenmiş olan “itibari hizmet müddeti” 
ile emeklilik koşullarına katkılar getirilmiştir. 

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce fiili 
hizmet süresi zammından yararlanan işçilerden daha 
önce istenen 3600 gün koşulu aranmamış, bu kapsamda 
olanların 2008 öncesi hak kazandıkları fili hizmet 
zammı süreleri emeklilikte değerlendirilmiştir.  

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde fiili hizmet 
süresinden yararlanacakların işler/işyerleri tek tek 
sıralanmıştır. 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. 

fıkrasının a ve c bentlerine tabi olarak çalışan işçiler ve 
memurlar yararlanabilmektedir.  Bu kapsamdaki işler-
işyerleri 15 grupta toplanmıştır. 360 gün çalışılan 
sürelere 60-90 gün arasında ilave günler yapılmaktadır. 
Yer altında çalışanlara ise, 360 güne karşılık 180 gün 
ilave yapılmaktadır. Yaş haddinden indirim 
yapılabilmesi için madencilerde 1800 gün, diğerlerinde 
ise 3600 gün çalışma şartı aranmaktadır. 

İşin niteliğine bağlı olarak verilecek hizmet zammı 
süresi zammı prim oranları, işçi ve kamu çalışanları için 
yüzde 9, işveren payı ise yüzde 21-30 arasında 
değişmektedir. TSK, MİT, emniyet çalışanları ve polisler 
açısından fiili hizmet zammı süresi 8 yıl, diğer çalışanlar 
için ek prim ödeme gün sayıları 5 yılı geçemez hükmü 
bulunmaktadır.  Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere 
yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yeraltı 
işlerinde çalışanlar için bu süre sınırı aranmaz. 

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayısı sigortalılara 
iki yönlü katkı sağlanmaktadır. Birincisi, yaş 
hadlerinden indirim yapılmaktadır. İkincisi, emekli 
aylığı yükseltilmektedir.  

6385 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 
milletvekilleri ve gazetecilere yıpranma hakkı 
getirilmiştir. Milletvekilleri ilk defa bu kapsama 
alınması, kapsama alınmasını bekleyen ağır ve yıpratıcı 
işlerde çalışanlara karşı bir haksızlık örneği olarak 
değerlendirilmiştir. 

Ağır ve yıpratıcı işlerin bilimsel olarak yeniden 
belirlenmesi ve fiili hizmet süresi zammı adil bir sisteme 
getirilmelidir. 

www.tuedkayseri.org.tr

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

KAZIM ERGÜN: “KADINA ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN 

MİLLETÇE DUYARLI OLMALIYIZ...”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, 8 MART DÜNYA 

KADINLAR GÜNÜ münasebetiyle yayımladığı bildiride; “Başta 
şiddete maruz kalmış kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınların 
bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum” dedi.

ERGÜN bildiride şu görüşlere yer verdi:
Kadına şiddet uygulanmayan, kadın istihdamının artırıldığı, 

başta siyaset sahnesi olmak üzere her alanda kadınlarımıza daha 
fazla temsil hakkı verildiği bir ülkede yaşamak hepimizin özlemidir. 
Kadın emeğine gösterilen saygının ve ilginin daha da yükseltilmesini 
istiyoruz.

Bugün yaşanan ekonomik tabloların yükünü en ağır biçimde 
omuzlarında hissedenler ne yazık ki, kadınlarımızdır. Çünkü 
mutfağa girdiğinde çoluk çocuğunun boğazından geçecek bir lokma 
aşın kaygısını en çok onlar yaşamaktadırlar. Ancak bugünkü 
ekonomik tabloda, tenceresinde aş değil dert kaynatan çilekeş bir 
Türk Kadını gerçeği vardır.

Diğer taraftan, giderek ağırlaşan ekonomik baskılar ve 
yaşanan işsizlik buhranının getirdiği toplumsal bunalımların bir 
yansıması olarak karşımıza çıkan, derin hoşgörüsüzlük ortamı en 
çok kadınlarımızı etkilemektedir. Kadına yönelik şiddetin her geçen 
gün arttığını ve ne yazık ki bu konunun ülke gündeminin üst 
sıralarına yerleştiğini üzülerek görmekteyiz.

Yaşanan bu hoşgörüsüzlük ortamından kurtulmanın yolu da 
yine ekonomik kalkınmışlığın geniş halk kesimlerine adilce 
paylaştırılması ve işsizlik sorunun çözümüdür. Bunun için gerekirse 
topyekün bir kalkınma seferberliği başlatılmalı ve her birey üzerine 

düşen sorumluluğu yerine 
getirerek bu seferberliğe 
d e s t e k  v e r m e l i d i r .  
U n u t u l m a m a l ı d ı r  k i ,  
komşumuzda yaşanan buhran 
ve ardından gelen şiddet 
içerikli vehim hadiseler bir gün 
bizim evimize de sıçrayabilir. 

E k o n o m i k  
Sosyal Konsey ve 
Parlamento, 8 Mart 
Kadınlar Günü'nde 
“Kadın Sorunları” 
g ü n d e m i y l e  
toplanmalıdır.

Çok geç olmadan toplumsal bir bilinçlenme seferberliği 
başlatılmalı ve birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ulusal eylem planı 
oluşturulmalıdır. Kısa adı ESK olan ve bünyesinde sosyal boyutu da 
bulunan Ekonomik Sosyal Konsey, bu toplumsal sonunun çözümü için 
belirlenmiş gündemle toplanmalı ve toplumun her kesiminin görüşleri 
alınarak çözüm politikaları üretilmelidir. Aynı günlerde Parlamentomuz 
da "Kadın" gündemiyle toplanmalı ve sözü kadınlarımıza vermelidir.
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BAŞKENT MİSAFİRHANEMİZİN YAPIMINA BAŞLIYORUZ

Başkent Ankara'nın en 
Merkezi yeri olan Kızılay'da 
aldığımız arsanın harfiyat 
çalışmaları tamamlandı. 
4 Mart'ta Ankara'da 
gerçekleştirdiğimiz 
Başkanlar Kurulumuz 
münasebetiyle 
Ankara'ya gelen Şube 
Başkanlarımızın katılımıyla 
kurban kesilerek 
dualar eşliğinde 
temel atıldı.

Ta m a m l a n d ı ğ ı n d a  11 0  y a t a k  
kapasitesiyle üyelerimize hizmet verecek 
olan misafirhanemiz, Başkent'e yolu düşen 
emeklilerimizin ikinci evi olacak. Yıllarca 
üyelerimizden gelen talepleri dikkate alan 
Genel Yönetim Kurulumuz bu büyük 
hizmeti üyelerimize sunabilmeyi en büyük 
hedef olarak belirlemişti.  Binamız 

tamamlandığında Ankara'nın 
seçkin konaklama hizmeti sunan 
yapılarından birisi olacak ve çok 
cazip şartlarla üyelerimize 
konaklama hizmeti sunacak.

D ü z e n l e n e n  t ö r e n d e  
konuşan Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, emeklinin emanet 
ettiği aidatları kuruşuna kadar 
h i z m e t e  d ö n ü ş t ü r m e y e  
çalıştıklarını belirterek şunları 
söyledi:

" Son 5 yıl içerisinde büyük 
hizmetleri emeklilerimize sunmayı başardık. 
Türkiye Emeklilerine yakışan Genel Merkez 
Binamızı yapmanın gururunu yaşarken, 
Erdek'te Emeklilerimize 122 yataklı bir sosyal 
tesis sunmayı da başardık. Bunların kıvancını, 
gururunu yaşarken, şimdi de Başkent 
Ankara'nın en merkezi yerinde emeklilerimize 
bir konukevi inşaatına başlıyoruz. Bu 
hizmetleri emeklilerimize sunabilmek için yola 
çıkmıştık ve 43 yıllık kuruluşumuzun daha 
kuruluş hedefleri arasında yer alan ancak 
onlarca yıl yapılamayanları son 5-6 yıla 
sığdırabildik. Ne mutlu ki bu başarıyı 
üyelerimiz takdir etti ve bizleri bu görevlerde 
dahasını da yapalım diye tuttular. Bizler de var 
gücümüzle emeklilerimize layık oldukları 
h i z m e t l e r i  s u n m a y a  ç a b a l a y a c a ğ ı z .  

Üyelerimizden aldığımız 1,5 Liralık aidatlarla 
bütün bu hizmetleri sunmaya çabalıyoruz. 97 
Şubemiz yurtçapında bütün emeklilerimize 
hizmet verebilmek için büyük bir gayret sarf 
ediyorlar. Emeklinin konut edindirme 
fonundaki alacaklarını ortaya çıkaran, İntibak 
alacağını yıl larca gündemde tutarak 
ödenmesini sağlayan, vergi iadesinin aylıklara 
direkt olarak yansıtılmasını sağlayan 
derneğimiz, yaptığı binalarla da ilgi odağı 
olmuştur. Biz bu hizmetleri üretmeye devam 
edeceğiz. Hiç durmadan yolumuza devam 
edeceğiz. Çünkü kutsal bir görev için yola 
çıktık.  Üyelerimize hizmet üretmeye 
çabalıyoruz ve bunun için gece demeden, 
gündüz demeden çalışıyoruz. Bundan da 
büyük mutluluk ve onur duyuyoruz."

ERGÜN:

43 YILIN HEDEFİNİ,

5-6 YILA SIĞDIRDIK...
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Anayasalarda temel kural olarak; ülke 
bütünlüğü ve üniter yapı vazgeçilmez maddeler 
olarak görülmektedir. Kurtuluş savaşında birlikte 
bedel ödeyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir 
milletin torunları olduğumuz gerçeği dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. 

Anayasa lar,  ik t idar lar ın  da  e ser i  
olmamalıdır. Bu yönüyle TBMM'de 
kurulmuş olan Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu, geniş bir uzlaşmayla 
çalışmalarını tamamlamalı ve 
TBMM'nin onayı ile sivil anayasa, 
bütün toplumu kucaklamalıdır.  

Anayasaların temel hakları 
g ü v e n c e  a l t ı n a  a l m a s ı ,  
demokrasilerde en temel kural olarak 
değerlendirilir. Evrensel hukuk 
ilkeleri, anayasal güvencelerin 
başında gelmektedir. Uluslararası 
h u k u k  n o r m l a r ı  d a ,  s i v i l  
anayasalarda en çok yer verilen 
hükümler olmaktadır. Demokratik 
sistemi özümsemiş ve bütün kuralları 
soysal hukuk devleti temelinde 
benimsemiş ülkelerde anayasalar içe kapalı olarak 
belirlenmemekte, evrensel insan hakları başta 
olmak üzere, temel haklar güvence altına 
alınmaktadır. 

Çalışanların ve emeklilerin korunması da, 
evrensel bir norm olduğundan, bu konudaki 
uluslararası sözleşmeler dikkate alınmalıdır. 102 
sayılı soysal güvenlik normlarını düzenleyen ILO 
Sözleşmesi, 87 sayılı Sendikal örgütlenmeyi 

düzenleyen ILO Sözleşmesi ve 98 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi haklarını kapsayan ILO Sözleşmesi, 
y e n i  a n a y a s a d a  e n  g e n i ş  b i ç i m d e  
değerlendirilmelidir. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa 
Referandumunda kamu çalışanlarına sendika ve 
toplu sözleşme hakkı getirilmiştir. Toplu sözleşme 

ile elde edilen zamların, aynı şekilde 
memur emeklilerine de yansıtılması, 
anayasada yer almıştır. Bu yönüyle 
bakıldığında, işçi ve bağ-kur 
emeklilerine sendika ve toplu 
sözleşme hakkının tanınmaması, 
b ü y ü k  b i r  e k s i k l i k  o l a r a k  
görülmektedir. Anayasaların temel 
kuralı, eşitlik üzerine hakları 
tanıdığından, emekliler arasında da 
ayrım yapılmamalıdır. 

Yeni anayasa çalışmalarında 
statü ayrımına gidilmeden, bütün 
emeklilere sendika ve toplu sözleşme 
hakkı getirilmelidir. Örgütlülük, bir 

ülkenin demokrasi çıtasının yükselmesi 
bakımından en temel bir hak olarak görülmelidir. 

Türkiye Emekliler Derneği, uzun yıllardır 
emeklilere sendika hakkının tanınmasını 
savunmaktadır. Sendika hakkı, aynı zamanda 
temsil hakkıdır. Sosyal diyalogun en önemli 
göstergesi olan sendikaların kurulması, toplu 
sözleşme yapılması yeni anayasada güvence altına 
alınmalıdır. 

D e r n e ğ i m i z l e ,  D e n i z b a n k  
arasında süren işbirliği çeşitli etkinliklerle 
emeklilerimize yansıyor. Bu bağlamda son 
olarak; 300 emeklimizi Ankara ve İstanbul'da gösterimde olan "Hükümet Kadın" filmine 
götürdük. Yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı ve Demet Akbağ'ın başrolünde yer 
aldığı film emeklilerimiz tarafından beğeniyle karşılandı.

Sinemaya gelen emeklilerimizi güllerle karşılayan güler yüzlü Denizbank 
çalışanlarına da teşekkür eden emeklilerimiz, bu etkinliklerin artarak ve çeşitlenerek 
sürmesini istediler.

SENDİKAL DEMOKRASİ

TÜED VE DENİZBANK İŞBİRLİĞİ 

SANATSAL ETKİNLİKLERLE SÜRÜYOR

Yeni anayasa 

çalışmalarında 

statü ayrımına 

gidilmeden, 

bütün emeklilere 

sendika ve toplu 

sözleşme hakkı 

getirilmelidir.

300 EMEKLİMİZİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜK

ANKARA

İSTANBUL



Sosyal güvenlik sisteminin belli bir norm kuralına göre 
yürütülmemesi sonucunda, emekli aylığına hak kazanma 
ve emekli aylıklarının hesaplanmasında eşit olmayan 
uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. 

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kendi kanunları ile 
yükümlülükleri yerine getirmiş ve üç sosyal güvenlik 
kurumu arasında bir birliktelik sağlanamamıştır. 

Emekli Sandığı, emekli aylığını hesaplarken en son 
aylık ücretini ve çalışılan yılları (kadınlar için 20 yıl, 
erkekler için 25 yıl) dikkate almıştır. Bu yönüyle, Emekli 
Sandığı'nda ortalama kazanç kavramı uygulanmamış ve 
emekli aylığının hesaplanmasında önemli bir avantaj 
olmuştur. Emekli Sandığı bakımından, 1 Ekim 2008 öncesi 
memur statüsünde olanlar bakımından 5510 sayılı Kanun 
uygulaması dışında tutulmuş, bu kapsamda olan 
memurların emeklilik işlemleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre sonuçlandırılmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar emekli 
aylığına hak kazandıklarında,  farklı sistemler 
uygulanmıştır. SSK'da üç ayrı dönem uygulanmış ve 
emekli aylığı hesaplamalarında birliktelik kurulamamıştır. 
2000 öncesi dönemde SSK'da gösterge sistemi ile primler 
alınmış ve emekli aylıkları hesaplanmıştır. 2000 yılından 
itibaren 4447 sayılı Kanun ile gösterge sistemi kaldırılmış, 
1.1.2000 sonrası çalışmalar için prim kazançları ortalaması 
temel alınmış ve emekli aylıkları bu yöntemle 
hesaplanmaktadır. Bağ-Kur sisteminde 24 basamak esas 
alınmış ve 9000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirenler, 
emekli aylığına hak kazanmıştır.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile mevcut uygulamalar geçici maddeler ile 
korunmuş ve yeni Kanunun uygulama miladı 1 Ekim 2008 
olarak kabul edilmiştir. Emeklilikte kademeli geçiş 
korunduğundan, 2008 öncesi sigortalılar bakımından prim 
ödeme gün sayısı ve yaş koşullarında bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa memur olanlar, 5510 

sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olacaklar. 1 Ekim 2008 
süreci ile emeklilikte tek çatı hedeflenmiştir. Tek çatı 
hedeflenirken, SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışmaya 
devam edenler bakımından, emekli olduklarında  kayıplarla 
karşılaşılmıştır. 2008 öncesi sigortalı olan bir işçi, 2013 yılında 
emekliliğe hak kazandığında, emekli aylığı hesaplanırken, 
çalışılan dönemlerde yürürlükte olan kanun hükümlerine 
göre emekli aylıkları hesaplandığından, 5510 döneminde 
çalışılan sürelere ilişkin hesaplanan emekli aylıkları 
azalmaktadır. 5510 sayılı Kanun, gerek prim kazançlarının 
güncellenmesinde, gerekse aylık bağlama oranlarında önceki 
kanunlara göre kayıplar öngördüğünden, bu durum emekli 
aylığına yansımaktadır. 

5510 Sayılı Kanun'un yansımaları olarak emekli 
aylıklarında kayıplar yaşanmaktadır. Aylık hesaplama 
yöntemleri ve parametreler yeniden değerlendirilmelidir. 
Aksi durumda, emekli aylıklarında giderek azalan bir süreci 
yaşanacaktır.

2008 sonrası süreçte çalışılan dönem uzadıkça, aylıkların 
düşmesine neden olan bir sistem uygulandığından, bu 
eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Örneğin, 2012 ve 2013 
yıllarında prim kazançları ile prim ödeme gün sayılarının eşit 
olanlara farklı aylık bağlanmasının izahını kimse 
yapamamaktadır. Aynı koşullarda 2012 yılında 700 lira 
hesaplanan bir sigortalı, bir yıl daha çalışması durumunda 
2013 yılında 650 lira emekli aylığı hesaplandığından, bu 
çarpıklığın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, prim 
kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, aynı aylık 
ödenmelidir. Bu farklılık, 2000 öncesi dönem için intibak 
kanunu ile çözüme kavuşturulmuştur. 2000 sonrası 
dönemlerde emekli olanlar arasında benzer eşitsizlikler 
olduğundan, yeni bir intibakın yapılması gerekmektedir. 

Sosyal güvenliğe yön verenler, eşitliği ön planda 
tutmalıdır.
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Ömer KURNAZ

Genel 
Mali Sekreter

-
Tarsus

Şube Başkanı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ FARKLILIKLAR

www.tuedtarsus.org.tr

Son günlerde emeklilere ve işverenlere 
yönelik dolandırıcılık yapan kişi sayısında 
yaşanan patlama SGK ve emniyet 
yetkililerini basın açıklaması yapmak 
zorunda bıraktı.

Kendilerini SGK denetmeni olarak 
tanıtan dolandırıcılar, genelde yalnız 
yaşayan yaşlıları hedef seçerek, vatandaşlara 
intibak yasasından kaynaklı birikmiş 
paraları olduğunu, bir miktar para ödenirse 
bu paranın hesaplarına yatırılacağını 
söylüyor ve o an ne koparırlarsa alarak 
kayıplara karışıyorlar.

İşverenlere de denetmen kılığında giden 
dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişilerin bir 

açıklarını yakalayarak ya da borçlarında 
yapılanmaya gidileceğini söyleyerek para almaya 
çalışıyorlar.

Emekli olup da bir şirket ortağı ya da iş yeri 
açanların maaş kesintilerinin yapılandırılacağını 
söyleyen kalpazanlar, yeni çıkan 6385 sayılı yasayı 
örnek göstererek vatandaşlardan para talep 
ediyorlar.

“EN DOĞRU BİLGİLER BİZDE”
Toplantıya katılan Kadıköy Şube Başkanımız 

Nahit İmamoğulları ise emeklilere seslenerek 
“Emekliler Derneği olarak emekli haklarının 
iyileştirilmesi için mücadele ediyoruz. Emeklilerin 
her türlü sorununu bizlere iletmesini istiyoruz. 
Emeklilerle ilgili en doğru bilgiler bizdedir.” dedi. 

SİVAS ŞUBEMİZDEN

SAĞLIK ANLAŞMASI

KADIKÖY ŞUBE BAŞKANIMIZ NAHİT İMAMOĞULLARI EMEKLİLERİ UYARDI

Sivas Şubemiz ve Özel Sivas 
Anadolu hastanesi aralarında 
dernek üyesi olan emeklilere 
yönelik protokol imzaladı.

Yapılan anlaşmada Özel Sivas Anadolu 
Hastanesi derneğimize üye olan emeklilerden 
derneğimizin kimlik kartını ibraz etmeleri 
halinde kardiyoloji, kalp damar cerrahi ve 
ambulans hizmetlerinden katkı payı artık 
alınmayacağını beyan etti. Sivas Şube 
Başkanımız Ziyaaddin Yılmaz, derneğimize üye 
olan emeklilerimize özel indirimler uygulaması 
için Sivas Anadolu Hastanesi Koordinatörü Bilal 
Savaşeri ile imza için masa başına oturdular. 
Yapılan konuşmaların ardından Yılmaz ve 
Savaşeri protokolü imzaladılar.

EMEKLİYLE İLGİLİ EN DOĞRU BİLGİLER BİZDE



TÜED -6-

ALDIRMAZ: “EMEKLİLERİMİZ  BAŞ TACIMIZ”

Adana Şube Başkanımız Seyfi 
İyiyürek, Yönetim Kurulu ile birlikte 
Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmazı  
ziyaret etti.

Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden  dolayı teşekkür eden 
İyiyürek, Başkanvekili Aldırmaz'a emeklilerin sorun ve isteklerinin 
yer aldığı konuşma yaptı.  Başkan Aldırmaz'a Asansör sorunlarını 
aktararak, asansörün tadilatının yapılması için söz aldı.

Başkan İyiyürek ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde 
başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz, 
ülkeye emekleri ile hizmet vermiş emeklilerin kendileri için büyük 
önem taşıdığını söyledi. Ellerindeki imkânlar ölçüsünde emeklilere 
her zaman yardımcı olma gayreti içerisinde olacaklarını  belirten  
Başkan Vekili Aldırmaz, “Her zaman ve her yerde gönlümüz sizinle. 
İmkânlarımız ölçüsünde her zaman yanınızda olduğumuzu 
bilmenizi isterim. Bizlere ilettiğiniz taleplerin yerine gelmesi için 
ilgili müdürlüklerime talimat vereceğim. İsteklerinizin tümünü 
İnşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Emeklilerimiz  Belediye 
bünyesinde bulunan  sosyal faaliyetlerimiz olan tiyatro., Türk Halk 
Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarımızın konserlerinden de 
ücretsiz faydalanacaklardır. Her zaman ve her yerde gönlümüz 
sizinle. İmkânlarımız ölçüsünde her zaman yanınızda olduğumuzu 
bilmenizi isterim. Bu arada  Emekliler  derneği yöneticileri ile  beni 
bir araya getirme imkanı  bulduran Meclis üyemiz Bekir Sıtkı Özer'e 
de ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben  her  şeyi göremiyorum ve 
görülmesi gereken eksik kalan yerleri de arkadaşlarımız 
doldurmakta  tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

RİZE ŞUBEMİZİN YENİ BİNASI

TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Rize Şubemizin yeni hizmet binası törenle açıldı. Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı açılışta, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Arif Duru da hazır bulundular. Şubemizin yeni hizmet 
biriminin açılış törenine SGK İl Müdür Yardımcıları; Mustafa 
Bakırcı ile Süleyman Onay, CHP İl Başkanı Mehmet Hikmet 
Aslankaya ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rize Ziraat Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldılar.

Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
emeklilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kurulan 
derneğimizin yurt çapında tam donanımlı hizmet birimlerine 
kavuşmuş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek; 
"Gece demeden, gündüz demeden emeklinin kalesini yükseltmeye, 
hak arama mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu mücadeleden 
de asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman da yaptığı 
konuşmada, Genel Merkez Yönetim Kurulumuza katılımlarından ve 
desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Emeklinin çıkarlarını 
korumanın mücadelesini artık daha donanımlı bir mekanda 
sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aldırmaz,  "Bu ülkeye 

yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizin her zaman yanındayız..." dedi.

Balıkesir Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı Şubemizi 
ziyaret ederek, emeklilerimizin sorunlarını dinledi. Ziyaret 
sırasında konuşan Şube Başkanımız Kenan Siyer, 
emeklilerin siyasilerden beklentilerinin giderek arttığını 
ifade ederek şunları söyledi:

"Bizi tatmin edecek önermeleri olan, sorunlarımıza 
somut çözümler vadeden vekil adaylarımızı illerimiz 
bazında parti ayrımı gözetmeksizin takdir edeceğiz ve 
oylarımızla da taltif edeceğiz bizi düşünmeyeni, biz de 
düşünmeyeceğiz. Bizi dikkate almayanı, biz de dikkate 
almayacağız. Önce ülkemizin geleceğini, sonra da kendi 
çıkarımızı dikkate alıp oylarımızı ona göre kullanacağız."

AK PARTİ TEŞKİLATINDAN

BALIKESİR ŞUBEMİZE ZİYARET
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Genel  Merkez  Gene l  
Sekreterimiz ve Ankara Şube 
Başkanımız Recep ORHAN, 
in t ibak  düzenlemes in in  
emekliler arasında yeni maaş 
farkları yarattığını savundu.

 
Orhan, Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, 

2000 yılı öncesinde emekli olanların aylıklarına intibak 
düzenlemesi ile 2000-2007 yılları arasında gerçekleşen milli 
gelir artışının yüzde 75'i yansıtılarak, aylıklara 10 ila 330 
TL arasında zam yapıldığını belirtti.

 İntibak düzenlemesinin dışında kalan 2000 ile 2002 
döneminde emekli olan 450 bin kişinin aylığına, o yıllarda 
ekonomik krizden ötürü büyüme olmaması sonucu milli 
gelir artışının yansıtılmadığını vurgulayan Orhan, şunları 
söyledi:

 “Bu gruptakilere aylıklarının hesaplanmasında 
ekonomide büyüme olmaması gerekçesiyle milli gelir artışı 
yansıtılmadı. 1 Ocak 2013'ten geçerli olan intibak 
düzenlemesi ile 2000 yılı öncesi emekli olanların 
aylıklarında 250 ile 300 TL varan artışlar oldu. İntibak 
öncesi 2000 yılı öncesi emekli olanlardan daha fazla aylık 
alan 2000-2002 arasında emekli olan 450 bin kişinin 
aylığında sadece enflasyon oranı kadar artış yapıldığından, 
aylıkları düşük kaldı. Bu uygulama yeni bir haksızlık 
oluşturdu.”

 İntibak düzenlemesinin 2000 sonrasında emekli 
olanlar aleyhine fark yarattığını savunan Orhan şöyle 
devam etti:

 “İntibak öncesi en üst göstergeden bin 150 TL aylık 
alan 2000 öncesi emekliler, intibak sonrası 250 TL artışla 
400 TL aylık almaya başladı. Oysa 2000-2002 döneminde 
emekli olanlar yine en üst göstergeden bin 250 TL aylık 
alırken, aylıklarına milli gelir artışı yansıtılmaması ve 
sadece enflasyon oranı kadar artış yapıldığından aylıkları 
2000 öncesi gruba göre düşük kaldı. Bu da emekliler 
arasında yeni bir fark yarattı. Emekliler arasında en fazla 
mağdur olanı 450 bin kişilik bu kesimdir. Bu farkın ve 
haksızlığın giderilmesi için  2000-2002 döneminde emekli 
olanların aylıklarına da 2000-2007 yılları arasında 
gerçekleşen milli gelir artışından pay verilmeli, bu gruba da 
intibak yapılmalıdır. Haksızlık ancak böyle giderilebilir.”

 Orhan, intibak düzenlemesinin dışında kalan 
emeklilerin yoğun şekilde TÜED'e      başvurarak, 
haksızlığın giderilmesini talep ettiklerini söyledi. Orhan, 
2002 yılı sonrasında emekli olanların aylıklarına milli gelir 
artışından yüzde 100 pay verilirken, bu oranın 5510 sayılı 
yasa ile 2008'den sonra yüzde 30'a indirildiğini, bu 
uygulamanın da emekliler arasında yine büyük haksızlık 
yarattığını kaydetti.

SGK Yalova İl Müdürlüğü, Yalova 

Şubemizin Başkanı Lütfiye Çolak ve Yönetim 

Kurulu Üyelerimize Sosyal Güvenlik Destek 

Primi (SGDP) hakkında bilgilendirme 

sunumu yaptı.

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali 

Gencer ve Şube Başkanımız Lütfiye Çolak ile 

çok sayıda üyemizin katıldığı bilgilendirme 

sunumunda, yeni çıkan 6385 sayılı yasanın 

içeriği ve kolaylıkları üzerine bilgilendirme 

yapıldı.

YALOVALI EMEKLİLERE SGDP SEMİNERİ

ANTALYA ŞUBEMİZ

VALİ ALTIPARMAK’I 

ZİYARET ETTİ

Antalya Şube Yönetim Kurulumuz; Şube Başkanımız İbrahim Tezcan 
başkanlığındaki bir heyetle Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ı makamında 
ziyaret ettiler. Ziyarette emeklilerin Antalya'da kent yaşamında karşılaştıkları 
sorunları da dile getiren heyetimiz, Vali Altıparmak'a emeklinin sorunlarına 
gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Emeklilere her konuda yardım edeceğini belirten Antalya Valisi, 
emeklilerimizin daha aktif ve sağlıklı bir yaşama kavuşması için günlük ve 
haftalık toplu yürüyüşler düzenlenmesi konusunda şubemizin de aktif rol 
almasını istedi.

ORHAN: 

“İNTİBAK 

YENİDEN 

ELE 

ALINMALI...”
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1. 2000 öncesi emeklileri 
kapsayan intibak ile aynı kazanç ve prim 
ödeme gün sayılarına sahip olan 
emeklilerimizin arasında var olan farklı 
aylıklar eşitlenmiştir. Gösterge değeri ve 
prim ödeme gün sayılarına göre, her bir 
emekli için intibak farkı oluşmuş ve 2013 
itibariyle ödenmeye başlanmıştır. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz.

2. E m e k l i  a y l ı k l a r ı n ı n  
hesaplanmasında milli gelir artışı, 2000-
2007 döneminde farklı uygulandığından, 
emekliler arasında burukluğa neden olan 
eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 
emekli olanların prim kazancı ve prim 
ödeme gün sayılarının eşit olmasına 
rağmen, farklı yıllarda emekli olmaları 
nedeniyle emekli aylıklarında eşitlik 
sağlanamamıştır. Bu nedenle, emekli 
oldukları tarihe bakılmaksızın, bu grupta 
olan emekliler arasında eşitliği sağlayacak 
yeni bir intibakın yapılması gerekmektedir. 
Bu konuda Derneğimize çok sayıda talep ve 
soru geldiğinden, bu grupta olan 
emeklilerimizin sorunları yakından takip 
edilecek ve Hükümete bir rapor halinde 
sunulacaktır. 

3. 2008 sonrasında emekli 
olanların aylıklarının hesaplanmasında 
yeni bir sistem getirildiğinden, emekli 
aylıklarının giderek düştüğü bir süreç 
yaşanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 
güncelleştirme katsayısı ve aylık bağlama 

oranlarında değişikliklere gidildiğinden, 
önceki yıllarda emekli olanlara göre 
a y l ı k l a r d a  k a y ı p l a r  y a ş a n d ı ğ ı  
görülmektedir. Bu nedenle, soysal 
güvenlikte eşitliği temel alan yeni bir emekli 
aylığı hesaplanması yoluna gidilmeli ve 
mevzuattaki farklılıklara son verilmelidir. 

4. Emekli aylığı artışlarının 
y ü z d e l i  v e  t ü f e  e n d e k s l i  o l a r a k  
uygulanması,  mevcut eşitsizl ikleri  
artırdığından, seyyanen zamları da 
kapsayan seçenekli artışlar belirlenmelidir. 
Emekli aylıklarında tüfe+refah payı artışı 
getirilmeli, alt sınır aylığı uygulanması ile 
birlikte değerlendirilmelidir.

5. Ek ödeme olarak verilen 
tutarların yetersiz kalması nedeniyle yeni 
bir değerlendirme yapılmalı ve oranları 
yükseltilmelidir. 

6. Promosyon konusundaki 
çalışmalar hızla sonuçlandırılmalı ve 
emeklilerimize hak ettikleri paralar 
ödenmelidir. 

7. K a t k ı  p a y l a r ı  
e m e k l i l e r i m i z i  z o r  d u r u m d a  
bırakmaktadır. Bu bakımdan, katkı 
p a y l a r ı n d a  e m e k l i l e r i m i z  m u a f  
tutulmalıdır.

8. Hastanelerde emekliler 
için bölümler ve poliklinikler için yeni bir 
yapılandırma yapılmalı ve emeklilerimize 
öncelik tanınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞKANLAR KURULUMUZDAN

SGK’YA ANLAMLI ÇAĞRI

BAŞKANLAR KURULUMUZ 

2000-2007 YILLARI İÇİN DE 

İNTİBAK İSTEDİ...
Türkiye Emekliler Derneği 

Başkanlar Kurulumuz, 4/5 Mart 2013 

t a r i h l e r i n d e  T Ü E D  G e n e l  

Merkezi'nde toplanmış, gündemde 

bulunan konuları değerlendirmiş ve 

emeklilerin içinde bulunduğu 

sorunları kapsamlı olarak ele 

almıştır. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda taleplerimiz ve çözüm 

önerilerimiz şu şekilde sıralandı.   

Genel Yönetim Kurulumuzca 
yapılan sunumda, ülke gündemine ilişkin 
kapsamlı bir değerlendirme yapılırken, 
ülkemizin içerisinde bulundu hassas 
d ö n e m e  d i k k a t  ç e k i l d i .  Ş u b e  
Başkanlarımıza yapılan sunumda şu 
görüşlere yer verildi:

“2013 yılının ilk TÜED Başkanlar Kurulu 
toplantısı ülke gündeminin yoğun olduğu bir süreçte 
toplanmaktadır. Sivil anayasa çalışmalarının uzlaşma ile 
sonuçlanması, sosyal barış açısından toplumu kucaklayan 
bir güvence getirecektir.                                      

  
Terör, ülkemizin en önemli gündem maddesidir. 

Terör, ülkemize ve insanımıza zarar veren en büyük risk 
olduğundan, bütün siyasi partilerin ve sivil toplum 
örgütlerinin, teröre karşı çıkmaları, barış ve huzur 
içerisinde yaşamamıza büyük bir katkı sağlayacaktır.

Ülkenin üniter yapısı, anayasa ile herkesi 
kucakladığından ortak yaşamımızı ve birlikteliğimizi 
koruyan bir güvence olarak görülmelidir. Bin yıldır aynı 
topraklarda birlikte yaşamış ve başta kurtuluş savaşı olmak 
üzere her yerde omuz omuza olmuş bir geçmişe sahip bir 
milletiz. Bu bakımdan, birlikte yaşama duygumuzu 
koruyarak ve aynı bayrak altında geleceğimize daha 
güvenle bakmalıyız.

Çevremizdeki ülkelerin, iç savaşın içerisinde 
kalmaları insanlığı üzen bir görüntü vermektedir. Bu 
nedenle, demokrasi bir yaşam güvencesidir. Demokrasinin 
kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, bu bakımdan örnek bir 
ülkedir. Her ülkenin, sağlıklı bir demokrasi içerisinde 
kurumlaşması, insanlığın da en büyük güvencesidir. Toplum 
kültürü ve eğitimi, her ülkenin kaderini etkileyen en önemli 
alt yapı olduğundan, bu değerlere sahip çıkılması önemlidir. 
Özellikle de demokrasi kültürü ile insanlığın korunması, 
barış içerisinde yaşaması evrensel bir değer olarak 
görülmelidir. 

Sosyal güvenlik hakları da, demokrasilerde en 
önemli insan hakkı olarak görülmektedir. Çalışma ve sosyal 
güvenlik hakkı, anayasaların da en büyük evrensel 
güvenceleri olmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, 
anayasalarımızda temel bir hak olarak görülen soysal 
güvenlik hakkı, iyi yönetilmediği için, norm ve standart 
birliği kurulamamıştır. Üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun 
olması, emeklilikte önemli farklı uygulamalara yol açmış, 
norm ve standart birliği sağlanamamıştır. 

Ak Parti Hükümetleri, bu dağınıklığa bir çözüm 
arayışı içerisinde olmuş, ilk adım olarak da 5502 sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile sosyal güvenlik 
kuruluşları tek çatı altında toplanmıştır. Bu şekilde tüzel 
yapılar ortak yönetilmeye başlanmıştır. 

Tüzel yapıların birlikte yönetilmesine rağmen, 
aynı başarı sosyal güvenlik hakları yönünden 
başarılamamıştır. Esas olan, geçmiş uygulamaları da 
kapsayacak sosyal güvenlikte yeni bir tek çatı ile eşitlik 
getirilmelidir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle ilk defa sigortalı 
olacak işçi, bağımsız çalışanlar ve memurları aynı sisteme 
alması, bir milat olarak görülmüştür. Bu yapılırken 
statülere göre farklı hükümlerin olması ve temel maddeler 
kadar geçici maddelerin de olması, 5510 sayılı Kanun ile 1 
Ekim 2008 öncesi farklılıkların korunması öngörülmüştür.

 
Kazanılmış hakların korunması elbette bir hukuk 

güvencesidir. Sosyal güvenlikte yeni bir düzenlemeye 
gidilirken, kazanılmış haklar ölçü alınarak, bütün 
sigortalıları ve emeklileri kapsayan ortak hükümler 
oluşturabilseydi, geleceğe yönelik olarak da farklılıkların 
önüne geçilmiş olacaktı. Sigortalılar ve emeklileri kapsayan 
ortak norm ve standart sağlanmadığından, eşitsizlikler 
günümüzde de gündeme getirilmektedir. 2009/2013 
döneminde emekli olanların aylıklarındaki azalmalar, yeni 
bir eşitsizlik örneği olarak karşımıza çıkmıştır.

İntibak, emeklilerimizin en büyük beklentisi 
olmuş ve 22 yıl gündemde kalmıştır. Bu süreçte, Türkiye 
Emekliler Derneği, yoğun bir mücadele vermiştir. 2011 genel 
seçimleri öncesinde siyasi partiler, intibak konusunda 
taahhütlerde bulunmuş, programlarına yansıtmıştır. 

Bunun sonucunda, 61. Hükümet Programında da 
intibak konusuna yer verilmiş, emekli aylıklarındaki 
farklılığın giderilmesi için en kısa sürede çözüm getirileceği 
konusunda bir güvence öngörülmüştür. Bunun sonucu 
olarak, Türkiye Emekliler Derneği, intibak çalışmalarını ve 
seçenekli önerilerini Hükümete sunmuş, SGK yetkilileri ile 
kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sisteminin 
yeniden getirilmesini, sigorta primlerinin ve emekli 
aylıklarının bu sisteme göre belirlenmesini talep etmiştir. Bu 
önerinin getirdiği maliyet gerekçe gösterilerek, bu aşamada 
yalnızca 2000 öncesi emekli aylıklarındaki farklılıklara 
çözüm getirilmesi için, emeklilerin gösterge değerleri ve 
prim ödeme gün sayılarına göre emekli aylıklarının yeniden 
hesaplanması benimsenmiştir.  

Esas olan emeklilerimizin ortak hareket etmesi, 
Türkiye Emekliler Derneği çatısı altında toplanması, 
haksızlıklarla mücadele etmede büyük bir güç 
oluşturacaktır. Birlikte hareket edildiğinde, TÜED en 
büyük baskı grubu olacak ve emeklilerin sorunları daha 
fazla gündeme gelecek, taleplerimiz değerlendirilmeye 
alınacaktır. Bu nedenle, emeklilerimizin bulundukları 
yerlerdeki şubelerimize üye olmaları, güç birliğinin 
sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. 
Şubelerimizin de bu yönde çaba göstermesi, emeklileri 
ziyaret etmesi ve bir araya gelmeleri, yeni dönemin en 
önemli hedefi olmalıdır. Bu bakımdan, programlı bir 
çalışma yapılmalıdır. 

Genel Merkez olarak da, yeni dönemde bölgesel ve 
şube eğitimlerine ve emeklileri bilgilendirme ve 
bilinçlendirme programlarına ağırlık vereceğiz. Her yıl 
seminer veya panel çalışmaları ile kamuoyu bilgilenecektir. 

Yeni dönemin emeklilerimiz için yararlı bir 
başlangıç olmasını diliyoruz.” 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZ

ŞUBE BAŞKANLARIMIZI BİLGİLENDİRDİ
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Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, Trabzon Şubemizi ziyaret 
ederek, Şube Başkanı Burhan 
Bayraktar'dan dernek çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 

Şubemizin restore edilen bölümlerini de gezen 
Ergün, Bayraktar'a Trabzon Şubesine yaptığı 
gayretlerden dolayı teşekkür etti. Ergün, derneğin 
Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu 
ifade ederek, “Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil 
toplum kuruluşu olan Türkiye Emekliler Derneğimizin; 
Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, Genel Sekreteri 
Recep Orhan, Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, 
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Arif Duru  ile 
çok sevdiğimiz, irfan canlısı gönül dostu insanların 
yaşadığı Trabzon'umuza gelmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Trabzon başkanımız değerli kardeşimiz Burhan 
Bayraktar ve ekibi emekliye yakışır bir müesseseyi yenileyerek 
emeklinin hizmetine sunmuşlardır. Onun için bu ziyareti yaptık 

ve bu ziyaretimizde de emeklilerin çeşitli sorularına cevap 
vereceğiz” dedi. 

Derneğin 97 şubesi bulunduğunu belirten Ergün, “Bu 
kuruluş Türkiye'de 97 şubesi, Ankara'daki genel merkezi ile 

gönüllü sivil toplumda Türkiye birincisidir 
Türkiye'de bir sürü kuruluş var. Bunların 
içinde kimilerini siz biliyorsunuz. Ama bu 
kuruluşların büyük bir bölümü Türkiye 
Cumhuriyeti kanunları ile kurulmuş 
korunmuş korunmaya devam eden 
kuruluşlardır. Bizim derneğimiz ise bizi 
seven bize inanan insanların kendi hür 
iradesi ile kendi ayağı ile gelip nüfus 
cüzdanını çıkartıp kendi hür iradesi ile üye 
olduğu bir kuruluştur. 16 Kasım 1970 
yılında Türkiye İşçi Emeklileri  Dul ve 
Yetimleri Cemiyeti olarak kurulmuş, 43 
yıllık bir maziye sahip bir kuruluştur. Bu 
kuruluşta çok büyük hizmetleri olan 
bugün hakkın rahmetine kavuşmuş olan 
büyüklerimizi rahmetle yad ediyoruz, 
hayatı devam edenlere de sağlık diliyoruz, 
başarı diliyor mutluluk diliyoruz” diye 
konuştu.

ERGÜN, TRABZON ŞUBEMİZİ ZİYERET ETTİ

Gemlik Şube Başkanımız ve beraberinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yaşayan emeklilerin 
sorunları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler. Emeklilerimizin talep 
ve beklentilerini de Yılmaz'a ileten şube yöneticilerimiz, çözüm için 
sarf edilen çabaları da takdirle karşıladıklarını belirttiler.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz da, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, emekliler için yapılması gereken ne varsa 
onları yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

GEMLİK ŞUBEMİZDEN BELEDİYE ZİYARETİ BUCA ŞUBEMİZDE KONGRE HEYECANI

Buca Şubemizin Olağan Genel Kurulu, 8 Şubat 2013 tarihinde yapıldı. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün yaptığı kongreye, Genel Sekreterimiz Recep 
Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Arif Duru, Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar da katıldılar.

Kongrede yapılan seçimlerde, Etem Yüksel yeniden Şube Başkanlığı’na seçilirken; 
Yönetim Kurulu Üyeleri de şu isimlerden oluştu; Alirıza Bulut, Kenan Turan, Nadir Sakaoğlu, 
Cemal Alkan. Denetim Kurulu Üyeleri de şu isimlerden oluştu; Sabahat Tezer, Ünsal 
Ergenekon, Hüseyin Kuş. 
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Karabük  Şubemiz  i l e  Öze l  
MEDİKAR Hastanesi  arasında 
e m e k l i l e r e  i n d i r i m  p r o t o k o l ü  
imzalandı...

Protokole göre; Emeklilere sağlık hizmetlerinde yüzde 20 
indirim uygulanacak. 

Özel MEDİKAR Hastanesinde 
düzenlenen imza töreninde bir 
konuşma yapan Türkiye  Emekliler 
Derneği Karabük Şube Başkanımız 
Celal Bulut, göreve geldiklerinden 
buyana hep Karabük'te ilkleri 
yapmanın gayreti içinde olduklarını,  
emeklinin yaşamını kolaylaştırmak, 
emekliye hizmetin en güzelini 
vermek, emeklinin sofrasına 1 dilim 
ekmek, 1 dilim peynir, 4 zeytin 
koymanın peşinde olduklarını 
belirterek, “Açıldığı günden bu yana 
sağlıkta Karabük'e A kaliteyi getiren, 
halkımıza güzel hizmetler veren Özel 
MEDİKAR Hastanesi ile TÜED 
K a r a b ü k  Ş u b e m i z  a r a s ı n d a  
yaptığımız bu sözleşme sadece 
üyelerimiz ile eş ve çocuklarını 
kapsayacaktır. Bu sözleşmeye göre; 
Ayaktan poliklinik/hekimlik hizmetlerinde yüzde 20 indirim, Kan 
tahlili, röntgen, ultrasonografi, idrar tahlili, tomografi ve diğer 
filmlerde ücret alınmayacaktır. Ameliyat ve yatış hizmetlerinde yüzde 
15 indirim, Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun 
bakım hizmetleri, yanık tedavisi, işlemleri, kanser tedavisi (radyo 
terapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen 
sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal 
anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 

diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemlerden (anjio ve by-
pass) herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun karşılamadığı sağlık hizmetleri için Hastane cari 
fiyatlarından yüzde 20 indirim uygulanacaktır. 

Derneğimiz ve Özel MEDİKAR Hastanesi ile 2 yıllık 
yaptığımız bu indirimlerden yararlanmak isteyen üyelerimiz üye 
kimlik kartları ile hastaneye başvurduklarında bu indirimlerden eş 
ve çocukları da dahil olmak üzere yararlanabileceklerdir. 
Derneğimize üye olup da üye kimlik kartı olmayan emeklilerimiz 
fotoğraf getirdikleri zaman derneğimizden üye kimlik kartlarını 

alabilirler” dedi.
Bütün emeklilere Derneğe üye 

olmaları çağrısında bulunan Karabük 
Şube Başkanımız Celal Bulut; 
“ B u r a d a n  e m e k l i l e r i m i z e  
sesleniyorum. Gelin Derneğimizi 
güçlendirelim. Ne kadar çok üye o 
kadar çok indirim. Bu indirimlerimize 
ileriki günlerde sağlık, ulaşım, gıda, 
düğün, nişan vb. eklenecektir. Üye 
olmayan emeklilerimizi derneğimize 
bekliyoruz” dedi.

Başkan Bulut, konuşmasının 
son bölümünde Özel MEDİKAR 
Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Kar 
b a ş t a  o l m a k  ü z e r e  H a s t a n e  
Yönetimine kendilerine gösterdikleri 
yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 
etti.

Özel MEDİKAR Hastanesi 
Başhekimi Dr. Adem Kar ise yaptığı konuşmada, Emeklilerin 
durumunu dikkate alarak böyle bir anlaşmayı uygun gördüklerini 
ifade ederek, Açıldığı günden bu yana hastane 190 bin kişinin 
muayene olduğunu, bunun 37 bininin İl Sınırları dışından geldiğini 
diğer kısmının ise Karabük'ten olduğunu söyledi. Başhekim Kar 
ayrıca, Karabük'teki ameliyatların yüzde 40'ının Özel MEDİKAR 
Hastanesinde yapıldığını geri kalan yüzde 60'lık kısmının ise 
Karabük'teki diğer Hastanelerde yapıldığını ifade etti. 

KARABÜK ŞUBEMİZDEN SAĞLIK HİZMETİ

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlayarak yürütmeye başladığı 
“Altın Eller” ve “Altın Kalpler” isimli projelerin gönüllü destekçileri 
arasında Bartın Şubemiz de katıldı.

 Bartın Emniyet Müdürü  Mehmet ALTINOK'un talimatlarıyla 
“Her Sağlıklı İnsan Bir Engelli Adayıdır” sloganı ile hazırlanan “Altın Eller” 
ve “Sorumlu Fert Güvenli Kent” sloganı ile hazırlanan “Altın Kalpler” 
isimli projelerin yürütülmesine devam edilirken, projelerin gönüllü 
destekçileri de her geçen gün artıyor.

 Hazırlanmasında psiko-sosyal modelin örnek alındığı projelerin 
gönüllü destekçileri arasında Bartın Şubemiz de katıldı. Gönüllü destekçisi 
olduklarının bir göstergesi olarak da özel olarak üzerinde Altın Kalpler ve 
Altın Eller isimli projelerin logolarının yanı sıra “GÖNÜLLÜ 
DESTEKÇİSİYİZ” yazılı çıkartmalar Şubemizin giriş duvarına yapıştırıldı. 
Bartın Şube Başkanımız Ali KLAYCI “Bartın Emniyet Müdürlüğü 
görevlileri tarafından hazırlanarak yürütülmekte olunan “Altın Eller” ve 
“Altın Kalpler” isimli projelerin son derece anlamlı olduğunu, bu sebeple de 
projenin gönüllü destekçisi olduklarından dolayı mutlu olduklarını 
belirterek projelerin hazırlanarak yürütülmesinde emeği geçen Bartın 
Emniyet Müdürlüğü görevlilerine ve destek veren Bartınlılara teşekkür 
etti”.

 Bartın Şubemiz geçtiğimiz günlerde de Altın Eller isimli projeye 
destek amacıyla yaklaşık 50.000 adet plastik kapak toplayarak destek 
olmuşlardı. Şube Başkanımız Ali KALAYCI öncülüğünde Başkan 
Yardımcısı Cemal YILDIRIM, Şube görevlileri Şükran UĞUR, Mehmet 
AYDIN, Can KARAKAŞ tarafından toplanan plastik kapaklar Bartın 
Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Bartın Şubemiz tarafından 
ileriki günlerde projelere destek verilmeye devam edileceğini söyledi.

BARTIN ŞUBEMİZDEN ALTIN KALPLER’E DESTEK

“Altın Eller” ve “Sorumlu Fert 

Güvenli Kent” sloganı ile hazırlanan 

“Altın Kalpler” isimli projelerin 

yürütülmesine devam ediliyor...
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

AYIN YORUMU

SGK’DA 

YENİ DÖNEM

SGK Başkanlığı'nda yeni bir süreç 
başlıyor. Bir emekli dostu gibi çalışan ve 
emeklilerimizin sorunlarını her zaman 
gündem maddesi yapan SGK Başkanı 
Fatih Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı görevine getirildi. 
Sayın Acar'ın görevi, görev alanını daha 
da genişletiyor. Önceden, soysal güvenlik 
hukuku alanı ile sorumluluk taşıyan Acar, 
bundan sonra iş ve sosyal güvenlik 
h u k u k u n u  b i r l i k t e  y ü r ü t e c e k .  
Te c r ü b e s i y l e  v e  s o s y a l  d i y a l o g  
yaklaşımlarıyla, sayın Acar'ın yeni 
başarılara imza atacağına inanıyoruz. 

SGK Başkanlığına,  Başkan 
Yardımcısı Başkan Yadigar Gökalp 
İlhan'ın atandığı belirtildi. Sayın İlhan'ın 
geniş deneyimi olduğundan, SGK yeni 
dönemde bir çok başarıya imza atacaktır. 
TÜED olarak, emekliler adına yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 

Şubat ayında en çok sorulan 
konuların başında, 2000-2002 döneminde 
emekli olanların milli gelirden pay 
almamaları dikkat çekti. Bu kapsamda 
olan emekl i ler imizin,  2000-2007 
d ö n e m i n d e ,  m i l l i  g e l i r d e n  p a y  
a lmayanlar ın  mağduriyet ler in in  
giderilmesi istenmektedir.

Safranbolu Şubemiz, Emekli Dul ve Yetimlerimizin bütçelerine bir nebze de olsa katkıda 
bulunabilmek amacı ile emeklilerimizin şehirlerarası yolculukları için İlçede faaliyet gösteren 
SAFRAN Otobüs firması ile %15 indirim yapılması için Protokol imzaladı.

Derneğimize kayıtlı emekli dul ve yetimlerimiz veya bakmakla yükümlü oldukları 
çocuklarının şehirlerarası yolculuklarında gidiş-dönüş indiriminden yararlanabilmeleri için 
derneğimizden alacakları indirim kartını göstermeleri yeterli olacak. Bu şekilde %15 indirimden 
faydalanabilecekler.

Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları 
söyledi:

“Üyelerimizin sofralarına bir dilim ekmek katkısında bulunabilirsek ne mutlu bize ve 
bizlere bu olağanı sağlayarak, bizimle anlaşma yapan SAFRAN Otobüs firmasına. Bizim 
inancımız her şeyi Devletimizden beklememek, Sosyal dengeyi sağlayabilmek için bizlerinde 
katkısı olması şart, emeklimizin cebinde parası varsa, işsiz çocuğuna katkıda bulunur, torununun 
cebine harçlık verebilir ve bunları yapabildiği zamanda mutlu refah bir şekilde yaşamını 
sürdürür” dedi.

SAFRANBOLU

ŞUBEMİZDEN

SEYAHAT

ANLAŞMASI

Soru: Ölüm aylığı hangi 
durumlarda bağlanır.

Cevap: 5510 sayılı Kanunun 3. 
maddesine göre, maaş bağlanmamış 
sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile 
malullük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanların ölümü halinde, gelir veya aylık 
bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına 
hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası hak 
sahibi olarak nitelendirilmiştir. Ölüm 
sigortasından eş ve çocukları ile belirli şartlar 
dahilinde sigortalının ana-babasına aylık 
bağlanır. Ölen sigortalının; - Erkek ya da 
kadın olmasına bakılmaksızın dul eşine, - 
Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamında 
çalışmayan, çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almayan çocuklarına, - Çalışamayacak 
durumdaki malul çocuklarına, - Evli 
olmayan, evli olmakla birlikte sonradan 
boşanan veya dul kanlan ve sosyal güvenlik 
kanunlar ı  kapsamında ça l ı şmayan,  
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almayan kız çocuklarına, - On sekiz yaşını, 
o r t a ö ğ r e t i m  g ö r m e s i  h a l i n d e  2 0 ,  
yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını 
doldurmayan erkek çocuklarına, - Sosyal 
Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayan 
(sigortalı), çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almayan ana babasına, -Sigortalının 
ölümünden sonra doğan çocuklarına, ölüm 
sigortasından aylık bağlanır.

Soru: Ölüm aylığı alan dul 
eşin çalışması, aylığın kesilmesi 
için bir engel olur mu?

Cevap: Dul eşin aylık alabilmesi için 
tekrar evlenmemesi gerekir. Dul aylığı alanın 

bir işte çalışması, bu çalışmasından 
dolayı gelir ve aylık alması da,  dul aylığı 
için bir engel değildir. 

Soru: Dul aylığı alan bir 
kimse, yetim aylığı alma 
hakkına da sahip mi?

Cevap: SGK, bu durumlarda en 
yüksek olan aylığı ödemektedir. Bu 
uygulamaya itiraz eden bir hak sahibi, 
konuyu yargıya taşıdı. 2012 yılında 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mülga 
506 sayılı Kanunun geçici 91. maddesi 
gereği, ölüm tarihinin 6.8.2003 önce 
olması durumunda, dul ve yetim 
aylıklarının birlikte ödenmesine karar 
verdi. Bu durumda olanların, SGK'ya 
müracaat ettiğinde, ret cevap verilirse, 
yargıya gitme hakkı bulunmaktadır.  
Yargıtay Hukuk Genel  Kurulu 
E.2012/21-21, 2012/223 kararı emsal 
olduğundan, SGK, bu kapsamdaki 
müracaatlara olumlu cevap vermelidir.  

TÜED Sivas -Divriği Temsilcimiz Zeynal YAYLA 
Divriği'de bazı ailelere kırtasiye yardımlarından sonra Divriği 
Danacı Sadık İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek değişik 
kırtasiye çeşitleri ile öğrencilere yardımda bulundu.

Divriği Danacı Sadık ilköğretim Okulu'na katkılar 
sağlayan Zeynal YAYLA Divriği Danacı Sadık ÖZGÜR 
ilköğretim müdürü Erdal BOZKURT'U ziyaret etti. 1. Sınıftaki 
öğrencileri ziyaret ederek değişik kırtasiye yardımları yaptı. 
Öğrencilerden güzel tepkiler aldığını öğrenciliğin çok güzel bir 
duygu olduğunu ve bunu tekrar yaşadığını söyleyerek diğer 
kırtasiye malzemelerini okul müdürüne teslim eden Zeynal 
YAYLA ihtiyacı olan öğrencilere verilmesini rica etti. Bu ve buna 
benzer yardımların zaman, zaman devam edeceğini belirtti.

DİVRİĞİ TEMSİLCİMİZDEN

EĞİTİME DESTEK
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Gözler ve çevresi insan yüzüne bireysel 
özelliklerini veren en önemli yapıdır. Bakışlar 
insanın ruh halini dışarıya yansıtır. Kaşları ve 
göz kapağı sarkık insanlar, uykulu, yorgun ve 
bezgin bir ifadeye sahiptir.

Birçok insan için yaşlılığın ilk belirtisi 
göz etrafında başlar. Zamanla üst göz 
kapağının derisi bollaşır, kaslar gevşemeye 
başlar, buda burada sarkıklığa ve göz 
üzerinde ağırlık oluşumuna neden olur. 
Gözaltında torbalar oluşması, göz etrafındaki 
kırışıklıklar ve göz kapağının sarkması kişiyi 
yorgun ve yaşlı gösterir. Yaş ilerledikçe oluşan 
bu değişiklikler yüzde yorgun, bitkin, üzgün, 
düşünceli, ya da kızgın bir ifade oluşturur. Bu 
değişiklerin daha da ilerlemesi ise gözlerde 
fonksiyonel problemlere de neden olabilir.

Günümüzde ameliyatsız güzellik 
olarak ifade edilen botox injeksiyonu gibi 
uygulamalar ile özellikle kaz ayağı 
deformiteleri, kaş düşüklüğü, göz kapağının 
sarkması giderilebilmektedir. Fakat bu etki 
belli bir yere kadardır. Daha ilerisi için göz 
kapağı estetik operasyonları gereklidir.

Bunun için öncelikle iyi bir göz kapağı 
muayenesi gereklidir. Bu muayenede aslında 
tüm yüzün muayenesi yapılır. Göz kapakların 
da deri fazlalığı, yağ fazlalığı varmı, kaslarda 
gevşeklik varmı, kaşlarda düşme varmı, 
bakılır, alın ve yanak bölgesi ayrı ayrı 
değerlendirilir. Buna görede ne tip bir göz 
kapağı ameliyatını yapılacağı kararlaştırılır. 
Yapılacak girişim planlanırken gözkapağı 
ameliyatına kaş kaldırma, alın germe, şakak 
germe, orta yüz askısı ya da diğer kozmetik 
uygulamalar da dahil edilebilir.

Göz kapağı ameliyatları sedasyon 
anestezisi yada lokal anestezi altında 
kolaylıkla uygulanabilir ve ortalama ameliyat 

süresi 1 – 2 saattir. Üst göz kapaklarında kesiler 
sonradan belli olmayacak şekilde kapak 
kıvrımından yapılır. Fazla deri ve yağ dokusu 
gerektiği kadar çıkarılır, yağ dokusunu içeride 
tutan faysal yapılar kuvvetlendirilerek 
torbalanmaların önüne geçilir.

Alt göz kapağında ise insizyon kirpiklerin 
dibinden yapılır. Bu operasyonda fazla olan deri 
parçasının gerektiği kadar çıkarılması, fazla 
yağlarında yine gerektiği kadar çıkarılması veya 
yerlerinin değiştirilmesi önemlidir. Bu şekilde 
alt gözkapaklarında yanağa kadar uzanan 
dümdüz bir yüzey oluşturmak genç ve diri 
gözükmek mümkün olabilir.

Operasyondan sonra kişiler kolaylıkla 
ayağa kalkıp evlerine gidebilirler, hastanede 
yatmak gerekmez.

Göz etrafında şişlik ve morarma olağan 
bir süreçtir. İlk 24 – 48 saat bu bölgeye 
aralıklarla uygulanacak buz tatbiki şişliği 
önemli derecede azaltmaktadır. Size reçete 
edilecek olan bazı etkili kremler yolu ile de 
morarmalar daha az olmakta ve daha hızla 
iyileşmektedir. Bu operasyon sonrası fazla 
ağrınız olmaz ağızdan alınacak basit ağrı 
kesiciler yeterlidir. Kesi yerleri ince bantlarla 
kapatılır.

Gözkapağı vücudun en iyi iyileşen 
parçasıdır, ameliyata ait farkedilen bir iz 
kalmaz.

Çalışma hayatına başlama yapılan işe ve 
kişinin soyal durumuna bağlı olarak bir yada iki 
haftadır. İyileşme sürecinin sonunda yüzde 
dinlenik bir ifade, bakışlarda canlılık, pozitif bir 
ifade kendini hemen belli eder.

T I R N A K L A R I N I Z A  
KALICI SAĞLIK

Çoğunlukla karşılaştığımız tırnak 
batmaları bu türdendir. Genellikle genetik bir 
yatkınlık söz konusudur. Dar ayakkabı, tırnağın 
yanlış kesilmesi, hızlı büyüme dönemi, hamilelik 
ve tırnağa darbe batmanın başlamasına sebep 
olabilir.

Eğer tırnağın kenarında kolay kanayan 
g r a n ü l a s y o n  d o k u s u  o l u ş t u y s a ;  
uyuşturulduktan sonra tek taraflı ise 5, çift 
taraflı ise 10 dakikalık bir müdahale ile tırnağın 
genişliğini kalıcı bir şekilde azaltarak tırnak 
yatağının genişliğine eşitlenir ve tırnak batması 
kalıcı bir şekilde çözülür.

Bu işlemde önce parmak kökünden 
(batma yerinden değil) uyuşturucu krem 

sürülmesini takiben çok ince bir iğne ile lokal anestezi 

ilacı uygulanarak parmak uyuşturulur, tırnağın 

yalnız batan köşesi 3-5 mm genişliğinde alınır, 

granülasyon dokusu temizlenir ve batan köşe 0.5-1 cm 

açılarak tırnağın köşesini oluşturan kök kısmı 

(jerminatif matriks) alınır, bir tane küçük dikişle köşe 

kapatılır. İlk gün hastaya fazla yürümeden istirahat 

etmesi önerilir; ertesi gün terlik veya yazlık ayakkabı 

ile gezebilir, işine dahi gidebilir; 5-7 gün sonra normal 

ayakkabı giyebilir. Bir hafta sonunda dikiş alınır ve 

pansuman biter.

Kök alınmayıp sadece tırnak çekildiğinde nüks 

hemen hemen kaçınılmazdır. Müdahale yapılan 

birçok hastanın tırnağı daha önce başka merkezlerde 

bir veya birkaç defa çekilmişti. Yukarıda bahsedilen 

müdahalenin en can alıcı noktası tırnağın kökünü 

oluşturan dokuları iyi tanıyıp tamamen almaktır, bu 

dokuları tam olarak ayırt edemeyen hekimlerin 

yaptıkları müdahalelerde nüks oranı yüksektir.
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Sağlıklı bir yaşam

dileğiyle...

Göz Kapağı Estetiği

ve Tırnak Estetiği

Opr. Dr. Orhan ERBAŞ

ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR
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Dünya Göz Hastanesi'yle yapılan anlaşmayla üyelerimize 

göz muayenelerinde %20 indirim imkanı sağlandı. Anlaşmayla 

ayrıca; Tetkiklerde %20, Genel Ameliyatlarda %15 ve Lazer 

Ameliyatlarda %10 indirim imkanı da sağlandı.

Derneğimiz adına Genel Sekreterimiz Recep Orhan 

tarafından imzalanan anlaşma 1 yıl süreli olacak ve üyelerimiz 

ile onların birinci derece yakınlarını ve Derneğimiz personeli ile 

onların birinci derece yakınlarını da kapsayacak. 

Bunların dışında, imzalanan anlaşmayla kampanya 

süresi Dünya Göz Hastanesi tarafından belirlenmek üzere, 

üyelerimizin ve yakınlarının Katarakt Ameliyatlarında %50 

indirim uygulanması sağlandı.

Anlaşma kapsamında Dünya Göz Hastanesi'nin şu 

şubeleri üyelerimize ve personelimize hizmet verecek:

Dünya Göz Hastanesi Ataköy / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Etiler / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Altunizade / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Beylikdüzü / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Feneryolu / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Maltepe / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi Pendik / İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi ANKARA

Dünya Göz Hastanesi ANTALYA

Dünya Göz Hastanesi İZMİT

Dünya Göz Hastanesi SAMSUN

Dünya Göz Hastanesi ADANA

Dünya Göz Hastanesi GAZİANTEP

Dünya Göz Hastanesi BURSA

Körfez Şubemiz üyelerini göz taramasından geçirdi. Kartal 
Göz Hastanesi ile yapılan anlaşma gereği üyelerini ücretsiz göz 
muayenesine götüren Körfez Şube Başkanımız Derviş Ilgaz, 
"Üyelerimizin sağlık kontrollerinden geçirilmesi konusunda Kartal 
Göz Hastanesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Üyelerimizin tüm 
sorunlarını önemsiyor ve onlara yardımcı olmaya çabalıyoruz. 
Hastane yetkililerine de gösterdikleri yakın ilgiden ötürü teşekkür 
ediyoruz" dedi.

EMEKLİLERİMİZİN GÖZÜ AYDIN
DERNEĞİMİZ DÜNYA GÖZ HASTANESİ'YLE ANLAŞMA İMZALADI

ÜYE KİMLİK KARTINI

GÖSTEREN ÜYELERİMİZ

İNDİRİMLERDEN

YARARLANABİLECEK

KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN 

GÖZ TARAMASI

Mersin Şube Başkanımız Semiha Tokadlı ve SGK İl Müdürü Mehmet Gülpak ile 
Esnaf Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, 
Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması hakkında açıklamalarda bulundular. Kısaca 
SGDP olarak bilinen prim zorunluluğu konusunda anlaşılamayanları açıklamaya çalışan 
heyet basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Tokadlı yaptığı konuşmada 
emeklilerimizin bu uygulamalardan duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdi.

MERSİN’DE ORTAK SGDP TOPLANTISI



TÜED -15-

“Uçurtmalar rüzgar gücüyle 
değil, o güce karşı 
koydukları için yükselirler”
Winston Churchill

BÜYÜK SÖZLER...

Emekli maaşları yetişmeyen 
60 yaşını geçmiş 10 bin 810 emekli 
İŞKUR'a başvurup, "Bana iş 
bulun"dedi.

Türkiye'de değil güzel bir emeklilik hayali 
kurmak, emekli olup evde oturmak bile hayal oldu. 
Emekli maaşlarının satın alım gücünün giderek 
azaldığı, aylık bağlanma oranlarının giderek düştüğü 
Türkiyeíde artık 60 yaşın üstündeki kişiler bile 
devletin kapısını iş için çalıyor. Türkiye'de 2012 
yılında 60 yaş üstü 10 bin 815 kişi İŞKUR'a iş 
başvurusunda bulunurken, bunların yalnızca bin 
676'sı işe yerleştirilebildi. İş başvurusunda 
bulunanlardan 3 bin 195'inin ise 65 yaşın üstünde 
olması dikkat çekti.

KADIN DA VAR
ANKA'nın İŞKUR verilerinden yaptığı belirlemelere göre, 2013 yılı Ocak ayına 

bakıldığında ise 60 yaş üstü toplam 997 kişinin İŞKUR'a iş başvurusunda bulunduğu görüldü. 
Bu kişilerden 752'si 60-64 yaş arası kişilerden oluşurken, 245'i ise 65 yaş üstü kişilerden oluştu.

GÜNEŞ GAZETESİ - EKONOMI - 04 MART 2013

10 BİN YAŞLI İŞ ARIYOR...

İstanbul'da Avcılar ilçesinin en eski sivil toplum kuruluşu olan 
Avcılar Şube Başkanlığımız 20. Kuruluş Yıldönümünü coşkuyla 
kutladı. Düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Avcılar Kaymakamı 
Savaş Tuncer, şubemizin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, " 
Örnek hizmetler sergiliyorsunuz, bizler de ilgiyle izliyoruz" dedi.

Kutlama töreninde konuşan Avcılar Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu da, Kaymakam Tuncer'in 
emeklilerimize katkılarından övgüyle söz ederek; "İki hayalimiz vardı. Bunlardan birisi dispanserdi ki; 
Firuzköy'de şu an hizmet veriyor. Diğeri de ilçemizde hizmet verecek bir SGK İlçe Müdürlüğü idi. Sayın 
Kaymakamımız Savaş Tuncer geldiler, kendilerinin büyük katkılarıyla bunların gerçekleştiğini gördük. 
Derneğimiz adına, bütün emeklilerimiz adına kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi. Kömeçoğlu, 
toplantının organizasyonuna destek veren başarılı siyasetçi ve işadamı Celal Ulaş'a da bu katkılarından 
ötürü teşekkür etti.

AVCILAR ŞUBEMİZ 20. YILINI KUTLADI

Atamdır getiren Cumhuriyeti
Ezilen için verdi hürriyeti
Gel gardaş getirme şu esareti
Geriye götürme vatanı gardaş

Cumhuriyetle insanlığı bulduk
Birlik olup fabrikaları kurduk
Atam ileri dedi sözün tuttuk
Birliğimizi bozma sakın gardaş

Cumhuriyetle ağalığı kaldırdı
Yetim ve garibin yarasını sardırdı
Okumak için okullar kurdurdu
Cehalete götürme sakın gardaş

Cumhuriyetle ayırmadı insanı
Demir ağlarla ördürdü vatanı
Düşün yerde kefensiz yatanı
Bölme bu güzel vatanı gel gardaş

Kuruldu Ankara'da halk meclisi 
Dedi köylü milletin efendisi
Hak, hukuk yoksa olmaz demokrasi
Bozma birliğimizi sakın gardaş

Yirmi üç nisanı çocuklara kurdurdu
Al Bayrakla donatmıştı yurdu
Dünya çocuklarını da çağırdı
Bozma çocuğun bayramını gardaş

Tarım dedi ektirdi toprağı
Toprak olmuştu döşeği yatağı
Cumhuriyet ile geçtik batağı
Birliğe sahip çıkalım gel gardaş

Atam hizmetin çoktur bu vatana 
Hak razı olsun eyiliği katana
Lanet okunsun vatanı satana
Hizmetin olsun vatana gel gardaş

ERSÖZ'üm der Cumhuriyetle doğdum
Baş tacımdır benim vatanım yurdum
Marşım söylenirken ayakta durdum
Cumhuriyete böyle inandım gardaş

KÜTAHYA ŞUBESİ ÜYESİ
AHMET ERSÖZ

CUMHURİYET
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Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi 

Kararlarında Sosyal Güvenlik, Sosyal Devlet
İdari yargı ile adli yargı arasındaki uyuşmazlıkları çözen 

Uyuşmazlık Mahkemesi, 2012/531 E ve 2012/428 K sayılı kararında, 
Anayasa Mahkemesi'nin 2010/65 E. 2011/169 K. sayılı dosyasındaki 
gerekçeyi esas alarak; 5754 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra, Sosyal Sigortacılık esasına göre faaliyet gösteren ve yaptığı, 
tesis ettiği işlem ve muameleler idari eylem sayılmayan bir Sosyal 
Güvenlik Kurumu oluşturulduğuna hükmetmiştir. 5754 sayılı 
kanunun yürürlük tarihi olan 1.8.2008 tarihinden önce memur 
olanlar 5434 sayılı mülga Emekli Sandığı Kanununa tabi olacak ve 
işlem idari işlem olarak değerlendirilebilecektir. Bu tarihten sonra 
memur olanlar yani yasanın tabiri ile 4/c'ler ile ilgi işlemler idari 
işlem olarak değerlendirilmeyecektir. Eski-yeni memur ayırımı 
sonucu 5754 sayılı yasanın yürürlüğünden sonra işe giren 
memurların Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ihtilaflarına Sosyal 
Güvenlik Mahkemeleri veya olmayan yerlerde iş mahkemeleri 
bakacaktır. Eski memurların ihtilaflarına ise idare mahkemeleri 
bakmaya devam edecektir. Uyuşmazlık mahkemesi ve Anayasa 
Mahkemesi bu yorumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kamu 
kurumu olmaktan çıkarmış, işlemlerini idari işlem saymamıştır. 
Böylece Sosyal Güvenlikte sosyal hukuk devletinin gereği ve 
Anayasamızın emri sona ermiş, özel sosyal güvenlik başlamıştır. 
Bireysel emeklilik için verilen yüzde 25 lik destek bu anlayışın 
sonucu olup, sistemin tamamen bireysel emekliliğe dönmesi niyeti 
ortaya konmuştur. Yine uyuşmazlık mahkemesinin 2012/532 E ve 
2012/429 K sayılı kararına göre eski memurdan yetim maaşı 
alanların boşandığı eşi ile beraber yaşadığı tespit edilirse, bunlarla 
ilgili ihtilaflara idare mahkemesi bakacak, yeni memur, işçi ve bağ-
kurluların yetimlerin ihtilafları ise sosyal güvenlik 
mahkemelerinde görülecektir. Bu uygulamalar ışığında kamu 
personel rejimine yön veren 657 sayılı kanunun değiştirilmesi 
çalışmaları başlamıştır. Muhtemelen Anayasamızda da bu konuda 
değişiklik yapılarak “memur” kavramı yerini “kamu çalışanı” 
kavramına terk edecektir. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı Türkiye'de 
aile yapısı araştırmasına göre 19 milyon hanenin yüzde 72 sinin 
aylık geliri 1200 liranın altında. Hanelerin yüzde 9'unda aylık gelir 
ise 400 liranın altında. Yüzde 16 sının iş dışında geliri var. Bireyler 
yaptıkları iş dışı gelirlerde emekli-dul ve yetim maaşlarını da 
göstermişler. Bunun oranı yüzde 33,5 ile ilk sırada. Bu grubu yüzde 
22 ile tarımsal gelirler ve yüzde 13 ile gayrimenkul kira gelirleri 
takip ediyor.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Derneği (SAPS) 
araştırmasına göre Türkiye dünyanın en çok estetik operasyon 
yapılan 19. ülkesiymiş. Araştırmaya göre 1.Güney Kore, ikinci 
Yunanistan, 3. ise İtalya. Uluslararası öğrenci değerlendirme 
programı (PİSA) 2012 sonuçlarını açıkladı. Buna göre matematikte 
43,  Bilimde  43, Okumada 41. sıradayız. Dünya inovasyon 
sıralamasındaki yerimiz 74. lük. 

Çin astrolojisine göre 10 Şubat 2013- 30 Ocak 2014 yeni yılı 
“Kara Su Yılan Burcu etkisi altındaymış. En son 2001' de ki yılan 
yılı ülkemize iyi gelmemiş, ekonomik kriz olmuş. 12 yılda bir gelen 
bu yılan yılı bize pek yaramıyor. En pahalı benzin kullanan ülke 
sıralamasında birinciliği yakaladık. Bizde litresi 2,67 dolar iken 2. 
Norveç'te 2,60, 3. Hollanda'da 2,45 dolar. En ucuz Venezuela'da 
3,67 litreyi 6 sente satıyorlar. 

 Avrupa'da futbol 16,9 milyar Euro'luk bir gelir yaratırken, 
biz Avrupa'nın %3,5'u kadar gelir yaratıyormuşuz. Türk futbolu 
son 13 yılda parasal gelirlerini 150 milyon Euro'dan 600 milyon 

E u r o ' y a  y ü k s e l t m i ş .  S p o r t i f  
performansımıza baktığımızda 2000 
yılında UEFA sıralamasında 7. iken bu 
sene 11. ciyiz. FİFA sıralamasında ise 23. 
iken, 40. sıraya gerilemişiz. Parasal büyüme dinamiklerini yeşil sahaya 
yansıtmamış. Tıpkı ülke büyümesinin vatandaşımıza yansımadığı gibi. 
Parasal büyümenin nimetlerinden yararlanamıyoruz. İktisadi ve mali 
performans, sportif performansa dönüştürülemiyor. Kulüplerin geliri 
artıyor, bunun yanında kaynaklar etkin ve verimli kullanılmadığı için 
harcamalarda artıyor. İyi yönetilmeyen kulüpler sürekli 
borçlanıyorlar. Özellikle yanlış transferlere harcanan paralar borçları 
büyütüyor. Yetersiz kurumsal yönetim ve verimsiz kullanılan 
kaynaklar ön plana çıkıyor. 

 Gelecek yönetim endeksi raporu, ileri görüşlü ülkeleri sıraladı. 
1. Almanya, 2.İsviçre, 3.İngiltere, Türkiye, Mısır ve İspanya'nın 
ardından 27.ülke. Geçen yıl 24.sıradaydı. Sonuncu Pakistan futbol en 
iyi Almanya'da yönetiliyormuş. Yılda 2,1 milyar adet ekmek çöpe 
atılıyormuş. Değeri 1,5 milyar TL. Bu parayla 80 hastane, 500 okul 
yapılabilirmiş. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak 
mahsulleri ofisinin ortaklaşa düzenlediği ekmek israfı ve tüketici 
alışkanlıkları araştırmasına göre yılda 9,2 milyon ton ekmek üretiliyor, 
bunun 8,7 milyon tonu tüketiliyormuş.

 2003-2012 dönemini kapsayan son 10 yılda 114 milyar dolar 
kaynak dışarıya aktarılırken, bu rakam önceki 1993-2002 dönemini 
kapsayan 10 yılı ikiye katladı. Son 10 yılda ülkemizde doğrudan yatırım 
yapan yabancı yatırımcılar 20 milyar dolar kar transferi 
gerçekleştirirken, portföy yatırımcıları yani sıcak paracılar 32,7 milyar 
dolar transfer yaptı. Doğrudan yatırım kar transferleri doğrudan 
yatırım girdisinin % 16'sı düzeyinde gerçekleşirken, portföy 
yatırımları girişin %28'ine ulaştı. Kısaca sıcak paracılar Türkiye'de 
katma değer yaratan, istihdamı artıran ve cari açığı küçülten doğrudan 
yatırımları gerçekleştiren yabancı yatırımcılardan daha karlı çıktı.

 Silahlanma karşıtı çalışmalar yapan SIPRI Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları  Enstitüsü 2011 verileri araştırmasına 
göre batı ülkeleri dünya silah ticaretinin en büyüğü konumunda. En 
fazla silah satan 100 şirketin 44'ü ABD'li şirketler, Avrupa'dan ise 30 
şirket ilk 100'de bulunuyor. İkisinin payı toplam satışların % 89'u 
seviyesinde. Toplam satışta 36 milyar dolarla birinci olan ABD şirketini 
82. sıraya yerleşen ASELSAN'ımız 850 milyon dolarla ilk 100 arasında. 

 Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları ile 
yukarıda  vermeye  ça l ı ş t ığ ımız  çeş i t l i  ver i ler b ir l ikte  
değerlendirildiğinde sosyal devlet anlayışından uzaklaştığımız açıktır. 
Yeni anayasa çalışmaları devleti piyasaya göre şekillendirmeye, 
küreselleşmenin emrettiği düzenlemeleri yapmaya yöneliktir. 
Uyuşmazlık mahkemesi kararlarında da ortaya çıkan sosyal güvenlikte 
gelinen nokta Türkiye Emekliler Derneği'nin uyarılarının göz ardı 
edilmesinin sonuçlarındandır. Sosyal taraflar, sosyal devlete uygun 
anayasanın emrettiği zorunlu sosyal güvenlik sistemi için vakit daha da 
geçmeden mücadeleyi artırmalıdırlar. Aksi halde gelecek kuşaklar 
bizleri affetmeyecektir. 

 2013 yılı “Avrupa Vatandaşlık Yılı” ilan edilmiştir. Vatandaş 
olarak özellikle sivil toplum kuruluşlarında bir araya gelerek bunları 
güçlü kılmalı, demokrasinin tüm kuralları ile gerçekleşmesi için 
üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.
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