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Sosyal güvenlik sistemimizin en önemli 
ilkesi, nimet/külfet açısından her dönem eşitliğin 
sağlanmasıdır. Bu kuralın sürdürülebilmesi için 
sosyal güvenlik ile ilgili mevzuatlarda 
birlikteliğin korunması gerekirdi. Sosyal sigorta 
uygulamalarına bakıldığında, geçmişteki 
dağınıklıklar ve üç ayrı Emekli Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur gibi sigorta kurumlarının farklı bir 
sistemde yönetilmesi, eşitliği bozan bir yapıya 
dönüşmüştür. 

50 yılı aşkın bir süredir eşitlik ilkesi 
önemsenmemiş, sosyal güvenlik sistemi dağınık 
bir yapıda yönetilmiştir. 1960 sonrasındaki 
ik t idar lar sorunlar ı  çözme  i rades in i  
göstermediği gibi, günü kurtarmaya yönelik 
değişikliklere gitmiş, başta emekli aylıkları 
olmak üzere bir dizi eşitsizlikleri de beraberinde 
getirmiştir. 

Eşitlik

Beklentileri

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 8. sayfada

Önce Vatan Gazetesi’nden

Ergün’e Anlamlı Plaket

Eskişehir Önce Vatan Gazetesi Genel 
Yayın Koordinatörü Celal Morkoyun, Genel 
Merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’e, emeklinin hak arama 
mücadelesinde gösterdiği özverili çalışmalar 
ve başarılardan ötürü bir şükran plaketi 
takdim etti. 

Morkoyun, plaketi takdim ederken; “Emekliye hizmet 
etmek onurlu bir mücadeledir. Sizler bu mücadeleyi hakkıyla 
yerine getiriyorsunuz. Yayın kuruluşum adına sizi ve şahsınızda 
tüm teşkilatınızı tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi.

TÜED ve DenizBank, İzmir'de emeklilere özel 

indirimli alışveriş seferberliği başlattı...
DenizBank'ın Türkiye Emekliler Derneği 

(TÜED) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 
TÜED üyelerine özel hayata geçen TÜED 
Emekli Bonus ile İzmirli emekliler 150'den fazla 
noktada indirimli alışveriş yapabiliyor. Sırada 
diğer iller var... Devamı 7. Sayfada

Mutfaktaki Yangın 

Sönmek Bilmiyor

AĞUSTOS’TA AÇLIK SINIRI 1.020, 
YOKSULLUK SINIRI 3.322 LİRA 
OLARAK HESAPLANDI

Devamı 10. Sayfada
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TBMM tarafından en son çıkarılan 6495 sayılı 
Torba Kanunu ile yapılan değişikliler, yaşlılar yönünden 
önemli kazanımlar içermektedir. Her şeyden önce, 65 
yaşın üzerinde olanlara ulaşım hakkı bakımından şehir 
içi ulaşım araçlarından kamu ve özel ayrıma olmadan 
ücretsiz yararlanmanın sınırlarının kaldırılması, 
yerinde bir değişiklik olmuştur. 60-65 yaş aralığında 
olanlara ise, Belediye Meclislerine şehir içi ulaşımda 
yüzde 50 indirim yapmalarına yetki tanınmıştır. 

Şehirlerarası ulaşımda; TCDD, uçak ve otobüslerde 
yüzde 50 indirimli bilek uygulaması getirilmiştir. Bu 
değişiklikleri, yaşlılar yönünden pozitif bir ayrımcılık ve 
Anayasanın 10. maddesine paralel bir değişiklik olarak 
değerlendiriyoruz. Emeği geçenleri kutluyoruz. 

Bir ülkenin yaşlısına bakışı ile sosyal devlet olup 
olmadığı kriteri yapılmaktadır. Mevcut Anayasamız, 
sosyal devlet olma konusunda ülkeyi yönetenlere önemli 
yükümlülükler öngörmüştür. Yaşlıların koşullarının 
iyileştirilmesi ve korunması, yoksullukların ortadan 
kaldırılması konusunda ülkeyi yönetenlere önemli 
görevler verilmiştir. 

2022 sayılı  Kanunla yaşlıların korunmasına yönelik 
ilk adımlar atılmış, yaşlıların yoksulluk kriterleri 
ölçülerek, 65 yaş aylığı uygulaması başlatılmıştır. 6495 
sayılı  Kanunla yoksulluk kriterleri değiştirilmiş, ailede 
kişi başına düşen gelirin ölçülmesinde net asgari ücretin 
üçte birinin uygulanması getirilmiştir. Bu değişiklik 
öncesinde muhtaçlık ölçüsündeki kurallar yetersiz 
görüldüğünden, ailede kişi başına düşen gelir net asgari 
ücretin üçte biri şeklinde yerinde bir değişiklik 
yapılmıştır. 

6495 sayılı Kanunla, muhtaçlık tanımında doğru bir 
değişikliğe gidilirken, 65 yaş aylığı hesaplamalarında 
bir iyileştirme yapılmamıştır.  65 yaş aylığı 

hesaplanırken, 1620 gösterge rakamı değiştirilmemesi, 
yoksullukla mücadele eden ve yaşamlarını sürdüren 
yaşlılar bakımından eksik kalmıştır. Bu grupta olan 
yaşlıların ekonomik olarak daha fazla korunması 
gerekir. Açlık ve yoksulluk tutarları dikkate alındığında, 
65 yaş aylığı iyileştirilmediğinden, yaşlılara yönelik 
pozitif ayrımcılık eksik kalmıştır.  

Engellilere yapılan ödemelerde de bir değişiklik 
yapılmamış, sadece gösterge rakamları yapılan 
ödemelere ve engellik derecelerine göre bir sisteme 
bağlanmıştır. Burada da, engellilere yapılan 
ödemelerinde iyileştirilmesi yapılmadığından, 
beklentiler tam olarak karşılanmamıştır. Muhtaçlığın 
ölçülmesinde yapılan değişiklikler olumlu olmakla 
birlikte, aynı paralelde aylıklarında da iyileştirilmesi 
hedeflenmelidir. 

Yaşlılık hukuku, ekonomik, sosyal ve sağlık 
yönünden daha fazla korunmayı benimsemektedir. Bu 
yönüyle, ülkemiz iyi bir yerde olduğunu iddia etmek de 
mümkün değildir. Türkiye Emekliler Derneği olarak, 
yaşlılara ayrı bir yer ve önem vermekteyiz. Üniversiteler 
ve sağlık kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaktayız. 
Derneğimizin öncülüğünde “yaşlılar platformu” 
oluşturulmuştur. Bu konunun önemini hedefleyen Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da, yaşlılara dönük 
bir çalışmanın içerisinde olması, gelecek açısından 
önemli bir politika değişikliği olarak görülmektedir. Esas 
olan, yaşlıları her yönden koruyan sistemin 
kurulmasıdır. 

Ulaşımda olduğu gibi, 65 yaş üzeri emekliler dahil 
olmak üzere sağlık hizmetlerinden hiçbir ad altında 
katkı payı alınmamalıdır.     

www.tuedkayseri.org.tr

Yaşlılara yönelik değişiklikler

Düzce Şubemizde Kongre Heyecanı

Düzce Şubemizin olağan genel kurulu yapıldı. Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın Divan Başkanlığında yapılan kongrede, 

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Duru ve Körfez Şube 

Başkanımız M. Derviş Ilgaz da Divan Kurulunda görev aldı.

Üç yıl görev yapacak yönetim kurulunu tespit için yapılan seçimleri de 

kapsayan kongrede, üyelerinin takdir ve teveccühlerini toplayan İrfan 

Hakoğlu Şube Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim Kurulu da şu isimlerden 

oluştu; Adnan Ayaz, Sadık Durmuş, Sedat Acar ve Hasan Adnan Karasu. 

Denetim Kurulu Üyeliklerine de şu isimler seçildi; Kadir Erdoğan, Feyzi 

Mutan ve Celalettin Çetin.

Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın 
Divan Başkanlığında yapılan kongrede, 

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Arif Duru ve Körfez Şube Başkanımız 

M. Derviş Ilgaz da 
Divan Kurulunda görev aldı.
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Antalya Şube 
Başkanlığımız, üyelerini 
Büyük Önder Atatürk’ün 
ebedi istirahatgahı olan 
Anıtkabir’e götürdü. 
Üyelerinden bu yönde çok 
talep geldiğini belirten 
Antalya Şube Başkanımız 
İbrahim Tezcan, “Biz de bu 
talepleri değerlendirerek, 
üyelerimizi Türkiye 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük öndere 
dua etmek için Anıtkabir’e 
götürdük. Emeklilere ve 
yaşlılara en büyük değeri 
veren büyük önderimizin 
manevi huzurunda 
bulunmaktan büyük onur 
duyduk. Bundan sonra da 
her fırsatta üyelerimizi 
Anıtkabir’e götürmek ve 
Atatürk’e dualar etmek 
istiyoruz. İmkanlarımız el 
verdikçe bunu yapacağız” 
dedi.

Antalya Şubemiz Üyelerini Anıtkabir’e Götürdü

Ak Parti Milletvekili Çalık

Malatya Şubemizi Ziyaret Etti

Beraberinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Turgut ve parti 
yöneticileriyle birlikte Malatya Şubemizi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, sorunları dinledi.

Öznur Çalık, AK Parti iktidarları dönemlerinde emeklilerin maaşlarında iyi 
artışlar yapıldığını belirterek, “Bu yeterli mi? Değil. Ancak Türkiye'nin imkanları 
arttıkça maaşlarda daha da iyileştirme yapılacaktır” dedi.

AK Parti iktidarlarından önce ve sonra işçi emekli maaşları konusunda bilgi 
veren Milletvekili Öznur Çalık, “İşçi emeklileri hak mücadelesi verirken, 
çerçeveleri, pencereleri indirmeden mücadele veriyorlar. Demokratik mücadelede 
yapanlara kimse bir şey demiyor” diyerek, birinci intibak yasasını çıkardıklarını, 
ikinci intibak yasasının çıkarılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Milletvekili Öznur Çalık, emeklilerin artık 22 banka ve PTT şubeler aracılığı 
ile emekli aylıklarını aldıklarını kaydetti.

Malatya Şube Başkanımız Vahap Özdemir ise ikinci intibak yasasının biran 
önce çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Karaman Şubemiz

Kongresini Yaptı

Karaman Şubemizin olağan genel 
kurulu yapıldı. Genel Mali Sekreterimiz 
Ömer Kurnaz’ın Divan Başkanlığında 
yapılan kongrede, emeklilerimizin 
sorunları da tartışıldı.

Üç yıl görev yapacak yönetim kurulunu tespit için 
yapılan seçimleri de kapsayan kongrede, üyelerinin 
takdir ve teveccühlerini toplayan Abdullah Yılmaz Şube 
Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim Kurulu da şu 
isimlerden oluştu; Dilaver Karharman, Receb Altundaş, 
Mehmet Yalçın ve Cafer Öz. Denetim Kurulu 
Üyeliklerine de şu isimler seçildi; Ömer Karaden, Şevket 
Nar, Muammer Ovalı.
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Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler, 
özellikle emekliler ve çalışanlar arasında eşitliği 
sağlamaktan uzak kaldığından, sorunlar kar topu gibi 
büyümüştür. 

Üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşunun 
uygulamaları, eşitliği ortadan kaldırdığından tek 
çatıya yönelik arayışlar hızlanmış, ilk adım olarak 
5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
oluşturulmuş, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur tek 
çatı altında toplanmıştır. Bu şekilde sosyal güvenlik 
kuruluşları tek çatı altında toplanmış ve tüm kesimler 
bu şekilde yönetimde temsil edilmiştir. 

Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin ve 
haklarının da tek çatı altında oluşturulacak bir 
s i s temle  yürütü lmes i  i ç in  sosya l  s igor ta  
mevzuatlarında da norm ve standart birlikteliğinin 
sağlanması gerekir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, 2004 yılında beyaz kitap adı altında bir 
çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar ve sosyal kesimler 
ile yapılan müzakereler neticesinde 1 Ekim 2008 
tarihinden geçerli olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkarılmış, mevzuatta 
da birlikteliğin sağlanması hedeflenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile sorunların çözümü ve 
eşitlik ilkelerinin bir anda sağlanması mümkün 
olmadığından, geçici maddeler ile kazanılmış hakların 
korunması sağlanmıştır. Sigortalıların çalıştıkları 
dönemlerdeki hizmetleri, aylıklar hesaplanırken 
yürürlükte olan Kanun hükümleri dikkate alınmış ve 
karma bir aylık hesaplama yöntemine gidilmiştir.

Peki, bu şekilde eşitlik sağlandı mı şeklinde bir 
s o r u  s o r u l d u ğ u n d a ,  o l u m l u  b i r  c e v a p  
verilememektedir. Bunun nedeni, 2008 sonrasındaki 
çalışmalara ilişkin emekli aylıklarında hesaplama 

yönteminde yapılan değişikliklerdir. Örneğin, 2000 
öncesi çalışması olan bir sigortalı, 2013 yılında emekli 
olduğunda güncellenme katsayısı ve aylık bağlama 
oranı açısından 2008 öncesine göre emekli aylığı 
hesaplamalarında kayıplar olduğundan, emekli 
aylıklarında düşmeler dikkati çekecek şekilde 
karşımıza çıkmaktadır.   

Karma sistemin eşitliği bozan yönü, prim 
kazançlarına göre de değişmektedir. Asgari ücret 
üzerinden prim kazancı olan bir sigortalının çalışma 
süresi uzadıkça, emekli aylığının  düştüğü 
görülmektedir. Asgari ücret üzerinden prim kazancı 
ödeyenlerin yüzde 50 olduğu bir sistemde bu riskin 
uzun bir süre sürdürmek, nimet/külfet açısından da 
riskli bir durumdur. Bu nedenle, emekli aylığı 
hesaplamalarının yeniden ele alınması ve aylıkların 
düşmesini önleyecek parametrelerin getirilmesi 
kaçınılmaz olmuştur. 

5510 sayılı Kanun, emekliler arasında eşitliği 
sağlamaktan uzak kalmıştır. Bu nedenle, Türkiye 
Emekliler  Derneği olarak intibak konusu gündeme 
getirilmiş ve 2000 öncesi emeklilerin aylıklarındaki 
eşitsizlikler giderilmiştir. 2013 itibariyle intibaklar 
yapılmış ve gösterge değeri ve prim ödeme gün sayıları 
esas alınarak, emekli aylıkları yeniden hesaplanmış ve 
bu şekilde emekli aylıklarında yapılan artışlarla eşitlik 
sağlanmıştır. Aynı uygulamanın 2000 sonrası için de 
yapılması için intibak çalışmalarımız ve önerilerimiz 
Hükümetle paylaşılmış, emekli aylıklarında eşitliğin 
sağlanması istenmiştir. Derneğimizin temel amacı, 
emekli aylıklarında kayıpların durdurulması ve 2008 
sonrası dönemde emekli olanlar arasında eşitliğin 
sağlanmasıdır. 

Eşitlik Beklentileri

Manisa Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan, Manisa Şube 
Başkanımız Hasan Karaoğlu'nu ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşlarının 
toplumda Türkiye'yi oluşturan kılcal damarlar olduğunu belirten Vergi 
Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan, “STK'lar kamuoyunun nabzını tutan bu 
şekilde belki beraber yönetme ilkesi ile birlikte sağlıklı devlet ve toplum 
yapısının oluşmasında büyük katkısı olanlardır. Herkese güzel bir 
emeklilik yaşamı diliyorum. Önümüzdeki günlerde en önemli sorun olan 
emeklilerin standart yaşanabilir emekli ücretini garanti edebilmemiz 
lazım. Son on yılda ciddi değişimler oldu daha da iyi olacak” diye 
konuştu.

Emekliler olarak geçmiş yıllarda hizmet ederek, vergileri ve 
primleri vererek bu günlere geldiklerinin ifade eden Manisa Şube 
Başkanımız Hasan Karaoğlu, “Bizler geldik bizden sonraki neslimiz de 
gelecektir onun için bu emeklilik süresine çalışma anında çok dikkat 
edilmesi lazım. Çalışma zamanı içerisinde emeklikteki sorunları yok 
etmemiz lazım. Bizler bunun için buradayız. Bunun için toplumla 
birlikte olmaya çalışıyoruz. Toplumu bu yönde aydınlatmaya çalışıyoruz. 
Geçmiş yılların verdiği tecrübeler bizleri buraya kadar getirdi” dedi.  

Emeklilerin  zor günler  yaşadığını  belirten Hasan Karaoğlu;

“Bu yüzden örgütlenmeye önem veriyoruz”

Konya Şube 
Başkanlığımız 30 Ağustos 

Zafer Bayramı 
münasebetiyle Atatürk 
Anıtı’na Çelenk koydu. 

Şube Başkanımız Gülhan 
Çağlar çelenk töreninde 

yaptığı konuşmada; “Başta 
emeklilerimiz olmak üzere yüce milletimizin bu güzel bayramını 

kutluyorum” dedi.

Konyalı bayan 
emeklilerimiz çay 
sohbetlerinde biraraya 
geliyor. Konya 
Şubemizce düzenlenen 
etkinlikte bayan 
emeklilerimiz 
sorunlarını tartışıyor ve 
gönüllerince de 
eğleniyorlar. Şube 
Başkanımız Çağlar da 
derneğimizin 
çalışmalarını anlatıyor.

Konyalı Kadın Üyelerimiz Çay Sohbetlerinde

Konya Şubemiz

30 Ağustos’ta

Atatürk’ün

huzurundaydı



Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ve sevk 
koşulu aranmadan hastane seçiminin getirilmesi, bu alanda 
atılmış olan en önemli gelişmedir. Kamu ve özel hastane 
ayrımı yapılmadan sigortalı, emekli ve hak sahiplerinin her 
yere gitmesi, sağlık hakkının yerinde kullanılmasını da teşvik 
etmiştir. Her şeyden önce, tercih hakkında bir sınırlamanın 
olmaması, sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştıran bir 
değişikliktir. Bu uygulama ile yerinde tedavi imkanı 
sağlanması, Ankara ve İstanbul'a gelme zorunluluğunu da 
ortadan kaldırmıştır. 

Katkı Payları, Emeklilerden Alınmamalı
Bu olumlu gelişmelere rağmen, sağlık hizmetlerinin 

paralı bir sisteme dönüşmesi ve katkı paylarının giderek bir 
yük oluşturması karşısında şikayetler de gelmeye 
başlamıştır. Özellikle, katkı paylarını artıran ödemelerden 
muayene bedeli, ilaç yüzdeleri ve ilaç farklarının giderek 
yükselmesi,  emeklilerinin ödeme gücünü zorlaştıran 
uygulamalara dönüşmüştür. 

Muayene bedeli; devlet hastanelerinde 5 lira, araştırma 
ve eğitim hastanelerinde 8 lira, özel hastanelerde 12 lira 
olarak uygulanmaktadır. Aynı gün içerisinde ikinci bir 
bölüme muayene olunduğunda, bu tutarlar belli bir yüzde 
üzerinden ikinci kez alınmaktadır. İlaç alınması durumunda, 
ilk üç kutu için 3 lira, sonraki her bir kutu için 1 lira 
alınmaktadır. İlaç fiyatlarını düzenleyen Sağlık Uygulama 
Tebliği (SUT) eczaneler tarafından dikkate alındığından, 
Kurum tarafından belirlenen fiyatların üzerindeki ilaç 
farkları cepten ödenmektedir. İlaç yüzdelerine ilave olarak 
ilaç fiyat farklarının sigortalı ve emeklilerden istenmesi, 
önemli bir külfet olmaktadır. Bu konudaki şikayetler 
artmakta ve emeklilere yüzde 10 olarak uygulanan ilaç farkı 
dışında, ikinci bir ödemenin yapılmaması istenmektedir.     

Genel Sağlık Sigortası ve Farklılıklar
1 Ocak 2012 itibariyle genel sağlık sigortasının 

uygulanmaya başlanması, her bireyin kayıt altına alınması 
bakımından olumlu bir değişiklik olmuştur. Bu şekilde, 
sosyal güvencesi olmayan yeşil kartılar da genel sağlık 
sigortası kapsamına dahil edilmiş, yoksulluk kriteri ile 

yapılan testlere göre yoksul olan ailelerin genel sağlık sigortası 
primleri devlet tarafından karşılanmıştır. 

Her bireyin belirlenen kurallara dikkat etmediği 
durumlarda, kendilerine genel sağlık sigortası primi borcu 
çıkarılmaktadır. Örneğin, sigortalığı sona erenlere 100 gün 
genel sağlık hakkı sağlanmaktadır. Bu sürenin sonunda genel 
sağlık sigortasına müracaat etmeyenlere ise, genel sağlık 
sigortası primi borcu işlenmektedir. 2012 sonrasındaki süreç 
incelendiğinde, birey ve genel sağlık sigorta kurumları arasında 
yeterli bir bilgilendirme olmadığından, sürecin olumsuz yönleri 
olarak görülmüştür. Sigortalığı bitenlere, Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından bilgilendirme amaçlı yazışmalar 
yapılmadığından, bireyler genel sağlık sigortası yönünden 
borçlu duruma düşmektedir. Bu nedenle, kurulacak olan bir 
sistem ile sigortalığı sona erenlerin bilgilendirilmesi ve 
yükümlülüklerinin belirtilmesi yoluna gidilmelidir.  

Genel sağlık sigortası ile birlikte getirilen aile hekimliği 
uygulaması, hasta bilgilerinin tek elden toplanması ve 
yönlendirilmesi bakımından olumlu bir gelişmedir. Bu 
uygulama ile bireylerin yönlendirilmesi ve yerinde sağlık 
hizmetlerinin verilmesi bakımından doğru bir uygulama olarak 
görülmüştür.  

Kız Çocukları Arasında Ayrım Yapılmamalı
Hak sahipleri bakımından 5510 sayılı Kanunla getirilen 

uygulamalardaki eşitsizliklere itirazlar yapılmaktadır. 
Örneğin, kız çocuklarının sağlık yardımı alınmasında, 1 Ekim 
2008 öncesi ve sonrasında bir eşitsizlik söz konusudur. 1 Ekim 
2008 öncesi sağlık yardımı alan kız çocuklarının çalışmaması 
veya evlenmemesi durumlarında sağlık yardımlarını almaya 
devam etmeleri 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi ile 
güvence altına alınmış, 1 Ekim 2008 sonrası ilk defa anne veya 
babası üzerinden sağlık yardımı alan kız çocuklarının sağlık 
hakları, üniversite eğitimi almaları durumunda 25 yaş ile 
sınırlandırılması, Anayasanın eşitlik ilkesine bile aykırılık teşkil 
etmektedir.  Kız çocuklarına bir bütün bakılmalı, 
çalışmamaları veya evlenmemeleri halinde, sağlık yardımı 
almalarındaki yaş sınırlamasına son verilmelidir.  Sosyal devlet, 
bu tür eşitsizlikleri yapmamalı ve eşitliği sağlamalıdır. 
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Ömer 
KURNAZ

Genel Mali
Sekreter

-
Tarsus

Şube Başkanı

Sağlık hizmetleri ve katkı payları

www.tuedtarsus.org.tr

Safranbolu Şube Başkanlığımız ilçelerinde faaliyet gösteren Aydın Giyim Firması 
ile özel bir anlaşma yaparak üyelerimize özel indirim imkanı sağladı. Konuya ilişkin 
bir açıklama yapan Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki, “Emeklilerimizin 
bayram öncesi giyim çeşitlerinde ve ayakkabı alışverişlerinde faydalanabilmeleri için 
Aydın Giyim’in sahibi sayın Aydın Köse ile bir anlaşma yaptık. 1 yıl süreli bu 
anlaşmaya göre, üyelerimiz üyelik kimlik belgelerini göstererek bu indirimden 
yararlanabilecekler. Bu sayede tüm ürünlerin etiket fiyatları üzerinden yüzde 20 
indirim hakkı kazanmış olacaklar. Üyelerimize şimdiden hayırlı ve bereketli 
alışverişler dileriz” dedi.

Denizli Şubemiz

Mağdur Üyesinin

Yardımına Koştu

Denizli Şube Başkanlığımız mağdur üyesi 

Türker Ansın’a tekerlekli sandalye hediye etti. 

Şube Başkanımız Ali Oymak, Şube Denetim 

Kurulu Başkanı Reşat Tavaslı ve üye temsilcisi 

Kemal Mete’nin birlikte gerçekleştirdikleri 

ziyarette, üyemizin sıkıntısı giderildi.

TÜED Üyelerine Özel İndirim
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İzmit Şubemizden

Başhekime Ziyaret

İzmit Şube Yönetim Kurulumuz İlçelerinde göreve yeni 
başlayan SSK Yenidoğan Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar 
Taşerimez’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun 
temennisinde bulundular. Emeklilerimizin sağlık 
sorunlarının ve taleplerinin de tartışıldığı ziyarette, bu 
sıkıntıların aşılabilmesi için gereken çözüm önerilerimiz de 
masaya yatırıldı.

SGK İl Müdürü Yaşar Yılmaz

Ayancık Şubemizi Ziyaret Etti

Sinop SGK İl Müdürü Yaşar Yılmaz Ayancık Şubemizi 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ayancık Şube Başkanımız 
Erden Ekim, konuk il müdürüne, emeklilerimizin hastane 
ve sigorta hizmetlerinde yaşadıkları sıkıntıları anlatarak 
bunlar için çözüm üretilmesini istedi. Ekim konuşmasında 
şunları söyledi;

“Genel Merkezimiz i le şubemizin ve SGK 
Başkanlığı’nın katkılarıyla Ayancık'a SGK Merkez 
Müdürlüğü’nü birlikte açtık. Bütün emeklilerimize 
sunulan; sağlık, maaş, yol parası hizmetleri için bir müdür 
ve üç memur görevlendirildi. SGK ve Derneğimizin 
destekleriyle bu hizmetler yürütülmektedir. Emeklilerimiz 
bu durumdan çok memnun oldular. Bu hizmetlerin 
sağlanmasında desteğini esirgemeyen sayın il müdürümüz 
Yaşar Yılmaz'a da emeklilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Mersin Şubemiz

ziyaretlerle 

hareketlendi

Kültür ve Turizm Eski Bakanı 
İstemihan Talay ve beraberindeki heyet 
Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı 
kesinleşen Talay, emeklilerimizin sorunlarının çözümü 
için yoğun çaba sarf edeceğini de belirterek, 
emeklilerden destek istedi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten Mersin Şube Başkanımız Semiha 
Tokadlı da, “Emekliye ve Mersin’e hizmet edecek 
insanların bu görevlere  gelmesi  en büyük 
temennimizdir” dedi.

Mersin Şube Yönetim Kurulumuz, illerine yeni atanan Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Ünal Öncül’ü 
makamında ziyaret etti. 19 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette konuşan Şube Başkanımız Semiha Tokadlı, Mersin’de 
yaşayan yaşlıların ve bakıma muhtaçların sorunlarını dile 
getirerek, atılacak adımlara destek olmak için var güçleriyle 
çalışacaklarını söyledi.

İl Müdürüne Hoşgeldin Ziyareti
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5-6 Eylül 2013 tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu 

Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği ile Uzun 

Süreli Bakım ve Finansman Modelleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı.

Çalıştayda, Avrupa Birliği ile AB üyesi Almanya, Hollanda, 

İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'ndeki uygulamalar temsilcilere 

anlatıldı ve Türkiye için model arayışları tartışıldı.

Çalıştayda derneğimizi temsil eden Hukuk Başdanışmanımız 

Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, sürekli bakım finansmanında sigorta sisteminin değil, sosyal devlet 

anlayışının ağır bastığı bir sorumluluk anlayışıyla ve dünyaya örnek olan aile yapımıza uygun, genel 

bütçeden finanse edilen bir modelin uygun olacağını belirtti. Yazıcıoğlu, çalıştay sırasında, yabancı ülke 

temsilcileriyle de birebir görüşerek, ülkelerindeki uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Uzun Süreli 

Bakım ve 

Finansman 

Modelleri 

Ankara'da 

Tartışıldı

Türkiye için 

model arayışları 

masaya yatırıldı...

1997 yılından buyana üyemiz olan M. Paşa Yıldız elim bir 
hadise yaşadı. 24 Ağustos'ta Antalya Döşemealtı Kovanlık 
Köyünde tek başına yaşadığı evi tamamen yanan üyemizin 
yanına koşan Antalya Şubemiz, üyemizi bu sıkıntılı anında 
yalnız bırakmadı.

"Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır" diyen, 
Antalya Şube Başkanımız İbrahim Tezcan evi yanan üyemize 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün geçmiş olsun temennilerini 
de iletti.

Antalya Şubemiz 

Üyesini Unutmadı

Körfez Şubemiz üyelerini Edirne'ye götürdü. 
Edirne Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yerleri 
gezen üyelerimiz, Tunca Nehri kıyısında topluca iftar 
yaptılar. Geziden duydukları memnuniyeti Şube 
Başkanımız M. Derviş'e bildiren üyelerimiz, bu tür 
etkinliklerin sürmesini istediler. Şube Başkanımız Ilgaz da 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üyelerimizin 
memnuniyet duydukları bu tür etkinlikleri çeşitlendirerek 
sürdüreceklerini belirterek, "İmkanlarımız el verdikçe 
üye l er imiz in  yüzünü  gü ldürecek  sürpr i z l er  
hazırlayacağız. Bundan üyelerimizin şüphesi olmasın. 
Çünkü biz onlara hizmet için buradayız" dedi.

Körfez Şubemizden 

Edirne Gezisi
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DenizBank ve TÜED, İzmir'de emeklilere özel 

indirimli alışveriş seferberliği başlattı...

DenizBank'ın Türkiye Emekliler 
Derneği (TÜED) ile gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında TÜED üyelerine 
özel hayata geçen TÜED Emekli 
Bonus ile İzmirli emekliler 150'den 
fazla noktada indirimli alışveriş 
yapabiliyor.

 
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, Emekli Bankacılığı 

çatısı altında emeklilere yönelik fırsatlara bir yenisini ekliyor. DenizBank'ın 
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında; 
TÜED Emekli Bonus kart sahiplerine il bazında marka işbirlikleriyle hayatlarını 
kolaylaştıracak fırsatlar sunuluyor.

TÜED Emekli Bonus ile alışveriş yapan İzmirli emekliler artık Ekomar 
Market, Kompedan Mağazaları,  Giormani Optik ve Velioğlu Gusto'dan da 
indirimli alışveriş yapabilecek.

“Emek l i l e r in  ih t i yaç la r ın ı  
yakından takip ediyoruz”

DenizBank Bireysel Bankacılık Grup Müdürü Osman ÖZEL, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Özel bir yaklaşım ve anlayış 
çerçevesinde bankacılık hizmetlerimiz ve Emekli Bonus fırsatlarımızla sadece 
emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Türkiye genelinde 1.000'den fazla, 
İzmir ilinde 150'den fazla noktada emeklilerimize indirimli alışveriş yapma 
imkanı sunuyoruz. Her geçen gün indirim noktalarını artırmaya devam edeceğiz. 
Ayrıca emekli maaşını DenizBank'tan alan emekliler; şubelerimizde sıra 
beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Türkiye'deki ve 
hatta dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi 
sorgulama hizmeti ile evlerine en yakın ATM'den maaşını çekebiliyorlar.  Hesap 
işletim ücreti ödemeyen emekliler kredi ihtiyaçları için indirimli faiz 
oranlarından faydalanabiliyor. Uzun yılların emeğiyle elde ettikleri birikimlerine 
özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katıyorlar. DenizBank olarak 
amacımız emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak hayatlarını 
daha keyifle yaşamalarını sağlamak. Bundan sonra da emekli müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye 
devam edeceğiz”. 

Türkiye Emekliler Derneği'nin İzmir Şube Başkanı Raif İkier, Bayraklı 
Şube Başkanı Selahattin Öztürk, Eşrefpaşa Başkanı Baki Yapıcı ve Buca Şube 
Başkanı Etem Yüksel ise DenizBank ile sağlanan bu işbirliği hakkında 
memnuniyetlerini dile getirirken, TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu;  “TÜED olarak emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 43 yıllık 
dönemde sürdürdüğümüz kararlı ve sağduyulu çalışmalarımızla başta işçi 
emeklileri, dul ve yetimler olmak üzere, bütün emeklilerimizin ve kamuoyunun 
dikkatini üzerine toplamış ciddi bir sivil toplum kuruluşuyuz. Derneğimizin 2013 
yılı itibariyle 600 bin üzerinde üyesi bulunuyor. Emeklilerimiz için özel sektörle 
işbirliği yaparak kendilerine ekstra imkânlar getiriyoruz. DenizBank ile 
işbirliğimiz bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. 

 Deniz'de emekliler elektrik 
faturalarını %10 daha az ödüyor! 

Doğalgaz, elektrik ve su faturalarını Emekli Bonus ile ödeyen emekliler, 
kampanya dönemlerinde indirim fırsatlarından faydalanıyor. Ekim ayı sonuna 
kadar elektrik faturasını Emekli Bonus kartı ile ödeyen emekliler faturasının 
%10'unu geri kazanıyor

TÜED Emekli Bonus Avantajları
·Türkiye Emekliler Derneği'ne özel Emekli Bonus 

kartınız için kart ücreti ödemezsiniz ve size özel daha 
düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

· A n l a ş m a l ı  ü y e  
işyerlerinden ekstra indirimli 
alışveriş yapabilir, kampanya 
dönemlerinde market, eczane 
vb. harcamalarınız için 
%10'lara varan indirim 
kazanırsınız.

·Elektrik, doğalgaz, su 
faturalarınız için kampanya 
dönemlerinde %25'e varan 
ind ir im f ı r sa t lar ından  
faydalanabilirsiniz.

·Kira, aidat gibi düzenli 
ödeme talimatlarınızda ücret 
ve komisyon muafiyetinden 
yararlanabilirsiniz.

· T ü m  B o n u s  
özelliklerine sahip olan 
Emekli Bonus kartınız ile a l ı
şverişlerinizi taksitlendirebilir, harcamalarınızda bonus 
kazanabilir, kazandığınız bonuslar ile bedava alışveriş 
yapabilirsiniz. 

İndirim Oranları: 
TÜED Emekli Bonus ile 35 TL üzeri alışverişlerde, 

Ekomar Market (%2),  Kompedan Mağazaları (%10), 
Giormani Optik (%20) ve Velioğlu Gusto  (%5) indirim 
uygulanmaktadır. Diğer indirim yapan firma listesine 
www.denizbank.com den ulaşılabilir.

Selahattin
Öztürk

Osman
Özel
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TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim koşullarını 
ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat 
değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek 
amacıyla 26 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan 
“açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının 2013 Ağustos ayı 
sonuçlarına göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 
(açlık sınırı) 1.019,72 lira,  

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların 
toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.321,57 lira olmuştur. 

Dört kişilik ailenin “insan onuruna yaraşır bir 
hayat” sürdürebilmesi için yapması gereken harcama 
tutarı bu iken, tek bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti 
bu ay 1.138,20 lira olarak hesaplanmıştır. Oysa günümüzde 
halen geçerli olan net asgari ücret 803,68 liradır.     

Kuşkusuz hesaplanan bu tutarlar ücret düzeyi olmayıp 
haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak çoğu 
zaman ailede tek bir çalışan bulunmaktadır. Ailenin tek gelir 
kaynağı da ağırlıklı olarak ücret geliri olmaktadır. 
Hanehalkının büyüklüğü arttıkça yapılması gereken zorunlu 
ihtiyaç harcamaları karşısında elde edilen gelir düşük 
kalmaktadır. Aradaki fark çalışanların karşı karşıya kaldığı 
geçim koşullarını ortaya koymaktadır. Eve giren toplam 
ortalama aylık gelirin yetersiz ve fakat ortalama giderin daha 
çok olduğu durumda, kredi alma ve borçlanma artmaktadır. 
Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan bireysel borçlanmanın 
temelinde geçim koşullarındaki bozulma yatmaktadır. 
Tüketici kredisi borcu olan hane halkının ağırlıklı bölümü 
çalışan ve 2 bin liranın altında geliri olanlardır.  

Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yılbaşına göre 113,09 
lira artış göstermiştir. Gıda harcaması tutarına sekiz ayın 
sonunda gelen ek yük ise 34,72 lira olmuştur. 

Mutfaktaki Yangın Sürüyor

.................................................................

T Ü R K - İ Ş ’ İ N  YA P T I Ğ I  Y O K S U L L U K  

ARAŞTIRMASINA GÖRE:

- GIDA FİYATLARI YAŞ SEBZE-MEYVEDEKİ 

GERİLEMEYE RAĞMEN ARTIŞ GÖSTERDİ...

- MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 0,78 ve 

SON ONİKİ AYLIK YÜZDE 8,97 ORANINDA ARTTI. 

YILLIK ORTALAMA ARTIŞ İSE YÜZDE 6,44...    

 - AİLENİN GELİRİ GİDERİ KARŞILAMAYINCA 

KREDİ ve BORÇLANMA ARTIYOR... 

AĞUSTOS’TA AÇLIK SINIRI 1.020, YOKSULLUK SINIRI 3.322 LİRA OLARAK HESAPLANDI

 

 Ağustos 

2012 
Aralık 
2012 

Temmuz 

2013 
Ağustos 

2013 

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 258,18 277,93 284,66 285,69 

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 216,22 227,85 234,09 235,72 

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 275,07 286,90 295,38 298,19 

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 186,28 192,32 197,70 200,12 

Açlık Sınırı 935,76 985,00 1.011,84 1.019,72 
 

Yoksulluk Sınırı  3.048,06 3.208,48 3.295,89 3.321,57 

 

 

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) 
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Gemlikli Emekliler Başsavcıya ve

Emniyet Müdürüne Başarı Diledi

Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve 
beraberinde şube yönetim kurulu üyelerimizden oluşan 
heyetimiz, Çorum İl Müftüsü Mehmet Aşık'a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı, 
Başkan Yardımcısı Rafet Kaymazlı ve dernek 

üyeler imizden İsmet  
Özüdoğru, İl Müftüsü 
Mehmet Aşık ve Müftü 
Yardımcısı  Abdullah 
Pamuklu'nun geçmiş 
Ramazan Bayramı'nı 
kutladı.

Kınıklı, “Müftülük 
İslam âlemine hizmet 
v e r e n  e n  ö n e m l i  
kurumların başında gelir. 
Türkiye'nin ulu çınarı 

emekliler olarak İslam âleminin bayramını kutlamayı 
kendimize borç biliyoruz. Bizleri kabul eden tüm 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Çorum Şubemiz 
yöneticilerine teşekkür eden Müftü Aşık, “Sizler bizim baş 
tacımızsınız. Kapımız sizlere her zaman açık. Allah sizlere 
hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin” dedi. Müftü 
Yardımcısı Abdullah Pamuklu ise en yakın zamanda 
Çorum Şubemize iadeyi ziyarette bulunacaklarını belirtti.

Çorumlu Emekliler 

İl Müftüsünü Ziyaret Etti

Gemlik ve emekliler ile ilgili sorunlardan bahsedilen ve önerilerde 
bulunulan ziyaretler sırasında özellikle; maaş günlerinde bankamatikler 
civarında sivil polislerin görevlendirilmesi konusundaki talepler iletildi. 
Şube Başkanımız Yener ve Şube Yönetim Kurulumuz,  Emniyet Müdürü 
Erol Güven’e de yeni görevinde başarılar diledi.

Gemlik Şube Başkanımız Hüseyin Yener ve beraberinde Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ilçelerine yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Ayaz’a tebrik ziyareti gerçekleştirdiler. 

Tarsus Şubemizden 

Kaymakan Göç'e 

Hoşgeldin Ziyareti

Genel Merkez Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube 
Başkanımız Ömer Kurnaz, geçtiğimiz günlerde Tarsus 
Kaymakamlığı görevine başlayan Hasan Göç'ü 
makamında ziyaret ederek “hoş geldin” dedi.

2. Başkan Arif Kılınç, İdari Sekreteri Bilal Zındır ve 
Şube Mali Sekreteri Recep Koyuncu ile birlikte ziyaretini 
gerçekleştiren Ömer Kurnaz, emekli vatandaşların bundan 
sonraki yaşamlarını rahat ve huzurlu bir şekilde 
geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. 
Tarsus'taki emeklilerin sorunları ile uğraş verdikten sonra 
Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği Mali Sekreterliğine 
getirildiğini ve oradan çözüme yönelik çalışmalar 
yürüttüğünü söyledi.

Tarsus Kaymakamı Hasan Göç, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

AYIN YORUMU

“Maluliyette değişiklikler...”

Maluliyet Tespit Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve 
getirilen ölçüler ile 21 hastalık kapsama dahil edilmiştir. 
Maluliyet aylığı hesaplanması ve yararlanma koşulları aynı 
şekilde korunmuştur. Çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde 
kaybedenlerin 10 yıl sigortalı olma ve en az 1800 gün primlerinin 
olması gerekiyor. Yüzde 60 çalışma gücünü kaybeden ve bir 
başkasının bakımına muhtaç olanlardan ise, 10 yıl sigortalılık 
süresi aranmadan sadece 1800 gün prim ödemesi istenmektedir. 

Kapsamın genişletilmesi olumlu olmakla birlikte 
maluliyet aylığı hesaplamalarında 5510 sayılı Kanunla getirilen 
kayıpların de düzeltilmesi gerekir. 4/a sigortalılarına maluliyet 
aylığı hesaplanırken için 7200 günün, Bağ-Kur sigortalıları için 
9000 günün dikkate alınması, kendi içinde bir eşitsizlik olarak 
görülmelidir. Bu ayrımın kaldırılmadır. Bu tür eşitsizliğin 5510 
sayılı Kanun ile getirilmesi, norm ve standarda aykırı bir 
düzenleme olduğundan, ilgili maddelerin aylık hesaplama 
sistemlerinde paralellik kurulmalıdır.  

Maluliyet Tespit Yönetmeliği'nde 
değişiklik Yapıldı

Maluliyet Tespit Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 
sonucunda, kapsamın genişletilmesi yerinde ve olumlu bir 
değişiklik olarak görüldü. 

Yeni düzenlemeye göre, malulen emekli olunabilinecek 
hastalıklar ve koşulları şöyle: 

· Çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı 
sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği 
sağlık kurulunca belgelenen tüm organ nakilli (kemik iliği nakli 
hariç) hastalara koşulsuz maluliyet verildi. Böbrek nakli sonrası 
uygulanan kontrol muayeneleri kaldırıldı. Diyalize girmeyen 
kronik böbrek yetmezliği olan hastalara maluliyet hakkı getirildi.

· Tüm kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz 
olarak 18 ay boyunca malul kabul edildi. Bu hastalara ayrıca 
tedavi süresince maluliyet hakkı verildi. Kanserlere ve endokrin 
hastalıklara bağlı gelişen ve tedavisi olmayan ağır elektrolit 
bozuklukları listeye eklendi. Kemik iliği naklinden itibaren 
hastalar 12 ay süreyle malul kabul edildi. Kan kanseri hastalarına 
tanı aldıktan sonra 24 ay süreyle malul olabilme hakkı getirildi. 

· Tedavisi olmayan ve kişinin çalışmasına olanak 
vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alındı. Otizm gibi 
yaygın gelişim bozuklukları malul sayılma kriterlerine eklendi. 
Tek el desteğine rağmen yardım olmaksızın yürüyememe, 

s tandart  top lu  taş ıma 
araçlarını kullanamama 
durumunda sigortalı malul 
sayıldı. MS, Parkinson, 
Alzheimer hastalığı, demans, 
sara gibi sık ve güncel 
n ö r o l o j i k  h a s t a l ı k l a r  
kapsama alındı. Kişisel bakımını ve zorunlu ihtiyaçlarını yardımsız 
yapamayan romatolojik ve nörolojik hastalıklar listeye girdi. Travma 
sonrası stres bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi sık 
görülen psikiyatrik hastalıklar maluliyet kriterlerine eklendi. 

· Koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, 
aritmiler, kalp yetmezliği gibi güncel ve sık görülen kardiyolojik 
hastalıklar ile ilgili kriterler ilk kez oluşturuldu. Sindirim sistemi 
kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit gibi eski 
yönetmelikte olmayan birçok hastalık eklendi. Şeker hastalığına 
ilişkin maluliyet kriterleri genişletildi, en az 3 organının orta ve ileri 
düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edildi. 

· Astım, KOAH, uyku bozuklukları gibi sık görülen solunum 
sistemi hastalıkları için ilk kez maluliyet kriterleri oluşturuldu. 
Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarını sürekli 
kullanan hastalar bakıma muhtaç olarak kabul edildi. Tedaviye 
dirençli ve bulaşıcılığı yüksek olan verem hastalarına 2 yıl süreyle 
maluliyet hakkı getirildi. Birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve 
tedaviye rağmen sigortalının çalışma olanağının bulunmadığı 
durumlarda malul olabilme ile ilgili düzenleme yapıldı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, malulen 
emekliliğin kapsamını genişletmesiyle 4 bin 250 kişi emekli olabilecek. 
1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme ile malulen 
emekli sayısı 114 bin 624'ten 119 bine çıkacak.

SGK, Özel Hastanelere 'Hasta Kotası' Getirdi………
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık harcamaları içerisinde 

önemli bir tutan özel hastanelere yapılan ödemeler dikkat çekmeye 
başladı. Özel hastanelerde sağlık hizmetleri harcamalarının artması 
karşısında, maliyetleri azaltmak için Sağlık Uygulama Tebliğinde 
değişiklik yapıldı.  

Buna göre, özel hastanelere hasta sınırı getirdi. Özelde çalışan 
sözleşmeli doktorlar 1 günde en fazla 60 hastaya bakabilecek. Acil 
servisin bu uygulamaların dışında tutulacağı bildirildi. Kotayı geçen 
hastanenin masrafları SGK tarafından karşılanmayacak. Yine ilave 
ücretlerle ilgili de değişiklikler yapıldı. Buna göre, ayakta tedavisi 
yapılabilen hastalardan üniversite hastanelerinde hiçbir şekilde ilave 
ücret alınamayacak. 

SORU: Ben bir emekli erkek çocuğu olarak 21 yaşındayım. 
Üniversiteye hazırlanmaktayım. Sağlık yardımım kesildi. Ne 
yapmalıyım.

CEVAP: Sizin gibi yüzbinler var. 2012 yılında çıkarılan genel 
sağlık sigortası hükümleri, lise ve üniversite boşluğunun birinci 
yılını dikkate almıyor, takip eden yılları ise gelir testine gitmenizi 
zorunlu görmektedir. Yapacağınız ilk iş, bulunduğunuz ilçenin 
sosyal yardım ve sosyal dayanışma vakfına müracaat etmenizdir. 
Bunu yapmadığınız taktirde, iki asgari ücret üzerinden 
borçlanırsınız. 

SORU: 2013 yılında emekli oldum ve tarafıma 675 lira aylık 
bağlandı. Bir yanlışlık var mı?

CEVAP: 2008 sonrasında emekli olma süreci uzadıkça, 
özellikle de asgari ücret üzerinden çalışanların emekli aylıklarında 
düşmeler yaşanmaktadır. Bu konu, soysal güvenlik sistemimizin en 

öncelikle sorunudur. Bu konuyu Dernek olarak gündeme getirdik ve 
Hükümetin çözmesi gereken bir haksızlıktır. 5510 sayılı Kanun, 
çalışmayı özendirmesi gerekirken, çalışanların bir an önce emekli 
olmasını teşvik ediyor. Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 
değişmeli ve emekliler arasında eşitlik sağlanmalıdır.   

Soru: Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurmuş 
durumdayım. Yaş nedeniyle de, 5 yıl beklemem gerekiyor. Bazı 
haberlerde, yaştan bekleyenlere erken emeklilikten söz edilmektedir. 
Bunun gerçekleşme payı var mı? 

Cevap: Bu tür haberler sürekli yapılıyor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın net bir çalışması yoktur. 2014 yılı seçim dönemi 
olduğundan, erken emeklilik için bir düzenle yapılabilir. Bazı 
açıklamalarda, böyle bir imkan getirildiğinde, emekli aylıklarının 
yüzde 90 veya 80'ni gibi bir ödemenin kabul edilmesi şartından söz 
ediliyor. Bekleyip göreceğimiz bir konu.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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parlamento gündemi ve emekliler

Trabzon Milletvekili Volkan 
Canalioğlu Trabzon ve Trabzon' a 
bağlı ilçelerde çalışmalarına devam 
ediyor. Trabzonlular ile düğünde, 
cenazede, kahvehanede buluştuğunu 
belirten Canalioğlu emekliler 
hakk ında  aç ık lamalarda  da  
bulundu. Emekliler ile bunların dul 
ve yetimlerinin sendikalaşması 
hakkında yasal düzenlemelerin bir 
an önce yapılması ve hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyleyen 
Canalioğlu '' Emeklilerimizin 
insanca yaşaması giderek daha da 
zorlaşmaktadır. Sağlık alanındaki dönüşüm, 
maaşlardaki düşüş, ulaşım zamları, enerjiye 
yapılan zamlar emeklilerimizin yaşam şartlarını 
her geçen gün sorunlu hale getirmektedir.'' dedi.

-Hükümet emeklinin sesine kulak asmıyor-
Trabzon Milletvekili Canalioğlu'nun emeklinin 

sorunları ile ilgili tespit ve değerlendirmeleri şöyle; “Trabzon' 
da karşılaştığım bir emekli vatandaşın sözlerini noktasına, 
virgülüne dokunmadan meclis kürsüsünden dile getirdim. 
Emekli vatandaşımızın '' Yıllarca çalıştık, ürettik, çocuk 
okutup büyüttük yemedik içmedik ailemizi kıt kanaat 
geçindirdik, köyümüzden de lahanamızı patatesimizi getirip 
yedik ve emekli olunca ömrümün geri kalan kısmını torun 
sevmek, arkadaşlarla sohbet edip anılarımızı konuşarak  
geçiririz diye düşünürdük. Ve Allah nasip etti emekli olduk. 
Keşke olmasaydık. Emekli olduk 2-3 ay sonra hem sıkılmaya 
hem de geçim sıkıntısı çekmeye başladık. Gidecek yerimiz yok 
sabah evden çıkıp kahvehaneye hava iyi ise meydan parkına 
gidiyoruz. Ama evden çıkıp dolmuşa biniyoruz eve gidiş-dönüş 

3 TL kahvede ya da parkta çay içiyoruz önce 
gelen misafir severlikten olarak çay ısmarlamayı 
da yapıyor 10 çay içsek 50 kuruştan 5 TL, eh 
yaşlıyız sık sıkta tuvalete gidiyoruz 3 kez gidince 
1,5 TL tuvalet ücreti ödüyoruz. Kısaca birde simit 
yiyoruz 50 kuruştan toplam günlük harcamam 10 
TL den ayda 300 TL ye geliyor geri kalan 
maaşımla kira mı vereyim mutfağa mı 
harcayayım? Bu hayat şartlarında nasıl 
geçineyim diye dert yanması insanın vicdanını 
sızlatmaz mı ?'' sözlerinin AKP sıralarından ne 
kadar karşılık gördüğünün takdirini emekli 
vatandaşlarımıza bırakıyorum.

Emekli olduktan sonra ne yazık ki emekli 
aylığı ile geçinemeyen emeklilerimiz bakkal, 
manav, kahvehane gibi küçük iş yerleri açarak 
kendi hesabına bağımsız olarak geçimine katkı 

sağlamak isteyen emekli vatandaşlarımıza kendilerine destek 
olmak yerine “emekliyi cezalandırma pirimi” diyebileceğimiz 
yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destekleme pirimi  (SGDB) 
adı altında  sırf  iş yeri açtıkları ve çalıştırdıkları için emekli 
aylıklarından kesilmesi yanlış ve büyük haksızlıktır.

İnsanlar emekli olmak istiyor ama yaşa takılıyor. Örneğin 
öğretmenlerimiz emekli olmak istiyor olamıyor. Hizmet yılını 
dolduran binlerce öğretmen emekli olacağı günü iple çekiyor ve 
ömür tüketiyor. Eskiden 20 yılını dolduran kadın öğretmenlerimiz 
ile 25 yılını dolduran erkek öğretmenlerimiz emekli 
olabiliyorlardı. Şimdi ise yaşa takılıyorlar bu durumda emekliliği 
hak etmiş 250 bin civarında öğretmen bulunmaktadır. Emekli 
olmak isteyen öğretmenlere de bir çözüm bulunmalıdır. Yaşa 
takılmaları önlenmelidir.

Bu ülkeye değer katan, bu ülkenin kültürel tarihinde, 
geçmişinde, geleceğinde büyük emekleri olan emeklilerimiz ile 
bunların dul ve yetimlerine   hak ettikleri demokratik haklarının 
verilmesi zorunluluk olmuştur. Zor yaşam koşullarında ekonomik 
ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için 
emeklilerimize sendikal örgütlenmenin önü açılmalı ve bir an önce 
yasalaşmalıdır.”

Trabzon Milletvekili Canalioğlu; 

“Emeklilerimizin insanca yaşaması 

giderek daha da zorlaşmaktadır.”

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi   ülkemizde 
yaşayan  milyonlarca emeklinin sorunlarının çözümü için 
kurulan Emekli sendikalarının örgütlenmesinin önündeki 
engellerin kaldırılması için bir kanun teklifi verdi

İstanbul Milletvekili Çelebi'nin hazırladığı; 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde şu ifadelere yer verildi: 

“Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin 

kaldırıldığı bir ülke demokratik bir ülkedir. 12 Eylül Askeri 
darbesiyle birlikte örgütlenme özgürlüğünün önüne getirilen 
engellerin kaldırılmayıp korunduğu bir siyasi perspektifle 
eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye yaratılamaz. 
Yıllarca çalışan ve emekliliğe hak kazanan yurttaşlarımızın 
da sendika kurma hakkının önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.” 

İstanbul Milletvekili Çelebi; 

emekliye sendika kurma hakkı için 

Kanun Teklifi verdi...
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ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

KATARAKT NEDİR?

Gözün renkli kısmı olan irisin 
arkasında yer alan şeffaf, renksiz, 
damarsız bir yapı olan lens yer alır. Lensin 
görevi gözde ışınların retina üzerinde 
görüntü oluşturmasını sağlamaktır. 
Normal gözde lens şeffaf ve transparan bir 
görüntüye sahiptir ancak  çeşitli 
sebeplerle katarakt gelişmiş

bir gözde  lens ,  şe f faf l ığ ın ı  
kaybederek opaklaşır.

KATARAKTIN BELİRTİLERİ 
NELERDİR?

Kataraktı olan kişiler erken 
dönemde katarakt oluşumunu çok 
farketmez. Kataraktın belirtileri:

 Görme net l iğ in in  g iderek  
azalması

 Işığa karşı duyarlılık, ışık 
yansıması

 Gözlük numarasının sık değişimi
 Renklerde soluklaşma, sarılaşma
 Çift görme
 Gece görüşünde azalma
 Okumak için kuvvetli ışığa 

ihtiyaç duyma

KATARAKTI OLAN GÖZ NASIL 
GÖRÜR? KATARAKTIN OLUŞMA 
SEBEPLERİ NELERDİR?

Yaşlılık
Kataraktın oluşmasındaki ana 

sebep ilerleyen yaştır.
60 yaşında 1/10, 70 yaşında 1/3 

sıklıkta ve 90 yaşında hemen hemen 
herkeste ameliyattan fayda görecek kadar 
katarakt gelişir. Yaşlılığa bağlı oluşan 
katarkt  “seni l  katarakt” olarak 
adlandırılır. Senil kataraktta başlangıçta 
lenste yer yer bulanıklaşmalar olur; lens 
giderek şişer ve sonunda şefafflığını 
tamamen kaybeder.

 
Doğumsal
Bazı genetik hastalıklar, annenin 

hamilelik esnasında geçirdiği bir 
enfeksiyon veya kullandığı bazı ilaçlar 

katarakta sebep olabilir.
 
Travma  
Göze batan sivri bir cisim, taş 

çarpması veya trafik kazası gibi durumlar 
katarakta sebep olabilir.

Göz Hastalıkları
Glokom, üveit gibi altta yatan başka 

bir göz hastalığının sonucu olarak oluşabilir.

Metabolizma Bozuklukları
Şeker hasta l ığ ı  g ib i  s i s temik 

hastalıklar kataraktın erken yaşta 
oluşmasına sebep olabilir.

İlaç Kullanımı
Bazı göz damlaları (kortizonlu 

damlalar, göz tansiyonu ilaçları) veya 
sistemik olarak kullanılan bazı ilaçlar 
katarakt oluşumuna neden olabilir.

“Katarakt tipik olarak yavaş ilerler ve 
tedavi edilmezse körlüğe kadar gider.”

Yaşa bağlı kataraktların gelişiminin 
erken dönemlerinde bazen göz merceğinin 
gücü artar ve hasta yakını iyi görür hale 
gelebilir. Bununla beraber göz merceğinin 
sarı renge dönüşmesi ve opaklaşması 
(bulanıklaşması) ile özellikle mavi renkler 
canlılığını yitirir.

AMELİYATIN ZAMANLAMASI 
NASIL OLMALIDIR?

Katarakt tipik olarak yavaş ilerler ve 
görme kaybına sebep olur. Tedavi edilmezse 
körlüğe kadar gider. Genellikle her iki göz de 
katarakttan etkilenmekle beraber, bir gözde 
diğerinden daha erken katarakt oluşur.  İleri 
kataraktlarda göz merceğini yerinde tutan 
bağların zayıflamasıyla mercek yerinden 
oynayabilir. Ayrıca göz içinde şiddetli 
iltihaplar gelişebilir ve buna bağlı olarak 
dirençli, tedavisi zor olan glokom tablosu 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle katarakt çok 
ilerlemeden tedavisinin yapılması önemlidir.   

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen, 
görme düzeyinin azalmasına sebep olan 
katarakt hastalığının tek tedavisi ameliyattır. 
Katarak diyet veya lazerle tedavi edilemez. 
Ameliyat başarısı çok yüksek olduğu için 
kataraktın olgunlaşmasını beklemeye gerek 
yoktur. Günlük yaşamda sıkıntı yaratmaya 
başladığında ameliyatın zamanlaması 
doğrudur.

KATARAKTIN TEDAVİSİ NASIL 
YAPILIR?

Günümüzde katarakt ameliyatları 
FAKOEMÜLSİFİKASYON yöntemi ile 
yapılmaktadır. Bu yöntem halk arasında 

“dikişşiz katarakt ameliyatı'' olarak bilinir. 
Cerrahi sırasında şeffaflığını kaybetmiş olan 
doğal lens alınarak yerine yapay lens yerleştirilir. 
Ameliyat esnasında genel anestezi uygulanmaz, 
sadece gözünüze damlatılan bir damla ile 
gözünüzün uyuşması sağlanır; iğne kullanılmaz 
böylelikle acı hissetmezsiniz. Her iki gözde birden 
katarakt varsa, öncelikle kataraktın daha yoğun 
olduğu gözün ameliyat edilmesi önerilir. Diğer 
gözünüzün ameliyatı ise ertesi gün yapılabilir. 
Hasta aynı gün evine gidebilir.

“Katarakt, diyet veya lazerle tedavi 
edilemez; kataraktın tek tedavisi ameliyattır.”

KATARAKT AMELİYATI SONRASINDA 
GÖZLÜK KULLANILIYOR MU?

Katarakt ameliyatından en az 1 ay sonra 
hastaya yakın görme veya gerekirse uzak görme 
için gözlük verilir. Ancak günümüzde multifokal 
göz içi lenslerinin geliştirilmesi ile hastalara hem 
yakın hem de uzak mesafede iyi bir görüş olanağı 
sunulmaktadır. Multifokal göz içi lensi 
kullananların büyük bir kısmında uzak-yakın 
gözlüğü ihtiyacı olmaz. Multifokal göz içi lensleri 
yakın gözlüğüne veya bifokal gözlüğe olan ihtiyacı 
ortadan kaldırarak veya azaltarak gözlük 
kullanmadan kitap, gazete okuyabilmenizi ve 
günlük aktivitelerinizi rahatlıkla yapabilmenizi 
sağlar.Multifokal göziçi lensi takılan hastaların 
%90'ından fazlası tekrar seçme şansı olsa yine 
multifokal göz içi lensi tercih edeceklerini ifade 
etmektedirler. 

KATARAKT ÖNLENEBİLİR Mİ?

Her ne kadar kataraktın ispatlanmış 
önleyici bir tedavisi yoksa da, UV koruyucu güneş 
g ö z l ü k l e r i n i n  k a t a r a k t  g e l i ş i m i n i  
yavaşlatabileceği öne sürülmektedir. Ayrıca 
vitamin A,C,E gibi antioksidanların düzenli 
olarak kullanılması teorik olarak faydalı olabilir.

KATARAKT  TEKRAR OLUŞUR MU?

Katarakt ameliyatından sonra tekrar 
katarakt oluşmaz. Ancak katarakt ameliyatı 
esnasında yapay lensin yerleştirildiği arka kapsül 
zamanla şeffaflığını kaybedebilir. Bu da, 
görmenin azalmasına sebep olur. İkincil katarakt 
olarak adlandırılan bu durum YAG lazer ile 
giderilir.

“Katarakt ameliyatı sırasında   
göz içine yerleştirilen Multifokal Göz 
İçi Mercekleri kişiye gözlük 
kullanmadan, her mesafede iyi bir 
görüş imkanı sunmaktadır. ”

KATARAKT

MAYA GÖZ

Opr. Dr. Sefer Ogün BÖLÜK
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AKDENİZ Gazetesi yazı 
a i l e s i  o l a r a k  A n k a r a ’ y a  
gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ikinci 
durağı Türkiye Emekliler Derneği 
genel merkezi oldu. Türkiye 
Emekliler Derneği’nde şefkat ve 
sevgi yüklü Ömer Kurnaz olduğu 
i ç i n  o r a y ı  z i y a r e t  e t m e k  
durumundaydık.

Derneğin genel merkezine 
geldiğimde gerçekten onur ve gurur 
duydum. Nasıl duymam ki?

Tarsus’un İsmet Paşa 
Mahallesi muhtarlığından Türkiye 
Emekliler Derneği Tarsus Şube 
Başkanlığına, ardından da derneğin 
G e n e l  M e r k e z  M a l i  İ ş l e r  
Sekreterliğine yükselmek, seçilmek 
öyle kolay değildir. Ömer Kurnaz 
(deyim yerinde ise) gerçekten 
tırnaklarıyla kazıyarak geldi 
bugünkü bulunduğu yere. Yani alın 
teri döke döke.

Makam odasında bizleri 
kabul eden Ömer Kurnaz, karşılıklı 
hal ve hatır muhabbetinden sonra 
“size öyle bir müjde vereceğim ki 
gerçekten çok sevineceksiniz” dedi 
ve anlatmaya başladı…

“ T ü r k i y e ’ d e  e m e k l i  
insanlarımızın ekonomik anlamda 
rahat olmadıklarını biliyoruz. Ben 
bu makamda otururken hep 
emeklilerimize ne yapacağımızın 
h e s a b ı n ı  y a p ı y o r u m .  G e n e l  
Başkanımız Kazım Ergül’de öyle. 
Emekliye yapılacak en büyük 
yardımında o emeklinin konut sahibi 
olmasına katkı sağlamak olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle Deniz 
Bank yetkilileriyle görüşmelere 
başladık. Türkiye Emekliler Derneği 

olarak bir emekli üyemizin 10 bin TL 
peşinat ve aylık ise 500 TL taksitle konut 
sahibi olmasını istiyoruz. Banka 
yetkilileri de peşinatın 22 bin, aylık 
taksitin ise 500 TL yerine 665 TL 
olmasını istediler. Banka yetkililerinin 
belirledikleri rakamların aşağıya 
çekilmesi için büyük çaba harcıyoruz. 
Yani biz, emekli insanlarımızın 500 TL. 
kira ödercesine ev sahibi olmasını 
istiyoruz.

Deniz Bank yetkililerinin daha 
a n l a y ı ş l ı  d a v r a n a c a k l a r ı n a  
inanıyorum.”

Türkiye Emekliler Derneği 
Mali Sekreteri Ömer Kurnaz bu müjdeli 
haberini bakın nasıl sürdürdü:

“ B a n k a  y e t k i l i l e r i y l e  
aramızdaki  ufak  pürüzler son  
engelimizdir. Bu pürüzler giderilince 
soluğu Tarsus’ta alacağım. Çünkü bu 
dev projeye Tarsus’tan başlayacağız. 
Tarsus’ta ilk etapta en az 1000 daire 
yapmayı düşünüyoruz. Tarsus’ta ilk 
etapta 1000 emekliyi ev sahibi yaptıktan 
sonra bu güzel tabloyu tüm Türkiye’ye 
yayacağız. Bizim ana görevimiz emekli 
insanlara yardımcı olmaktır, onları 
mutlu edebilmektir.

Genel merkez olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan böylede 
emeklilerimizin yanında olacağız. Bizim 
görevimiz bu. Biz onun için varız.”

Ömer Kurnaz’ın verdiği bu 
müjde gerçekten çok önemli.

Türkiye’deki tüm emekli 
insanlarımıza daha çok faydalı  
olabilmek için gayret gösteren Ömer 
Kurnaz’a ve çalışma arkadaşlarına 
başarılar diliyorum.

basından
seçme...

Tarsus
AKDENİZ
gazetesi

21/08/2013 emekli sizlere

minnettardır
Kaldı yıllardır hakkımız

llah'tan güldü bahtımızA
avallıydı emeklilerZ

lımlı oldu hakkımızI
ağdur kalmadı emekliM

l ele verdi emekliE
abbim kayıra bizleriR
elen zam yetmez bilin kiG
zülmesin emeklilerÜ
e yapalım, buna şükürN

Tayyar Rıza Gürman
Çankaya Şube Üyesi

ÖZLÜ SÖZLER

“Kendilerini 
eleştirebilen 

insanlar 
doğruyu ve 

güzeli bulmak 
konusunda daha 

şanslıdırlar.”
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Malulen Emeklilikte Yeni Düzenlemeler
1965 yılından bu yana malulen emeklilikle ilgili ilk düzenleme 

yapılarak “Maluliyet tespit işlemleri yönetmeliği” 03 Ağustos 2013 
tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik 01.09.2013 
tarihinden geçerli yürürlükte olacak. Bu nedenle başvurular 
01.09.2013 tarihinden itibaren başladı. Daha önce başvurusu 
reddedilenlerde bu tarihten itibaren itirazen yeni düzenlemeden 
faydalanma imkânına kavuşabilirler. Yönetmelik 5510 sayılı 
kanuna göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü 
oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik 5510 sayılı 
kanunun 25,28,47,94 ve 95. maddeleri ile 5502 sayılı kanunun 41. 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlandı. 

 2012 yılı sonu itibariyle 10 milyon 382 bin kişi emekli, dul 
veya yetim aylığı alırken bunun 112 bin 241 kişisi malulen emekli 
aylığı almaktadır. Maluliyet için çalışma gücünün veya meslek 
hastalığı veya iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 
60'ının kaybedilmesi gerekiyor. Memurlar yönünden vazifelerini 
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme halide 
ilaveten maluliyet sayılıyor. Tüm bunların tespitinde yönetmelik 
ekinde yayınlanan EK–1 “Hastalık Listesi” esas alınacak. Hastalık 
listesinde bulunan tıbbi kriterler kurumca en geç 3 yılda bir yeniden 
değerlendirilecek. Yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı 
tespitinde 30.03.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Özürlülük 
Ölçütü, sınıflandırılması ve Özürlülere verilecek sağlık kurulu 
raporları hakkında yönetmelik esas alınır. Hastalık listesinde 
belirtilen hastalıkların meydana geldiği tespit edilen sigortalının 
hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul 
sayılacaktır.

 İlk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında 
oluşan ve tedavi edilmeyen hastalıkları nedeniyle çalışma gücünün 
en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte 
kazanma gücünü kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık 
kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır. Sigortalı olarak ilk 
defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün en az % 60' 
ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma 
gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu 
hastalık veya engeli sebebiyle maluluk aylığından yararlanamaz. 
Sağlık kurulu raporları Sosyal Güvenlik Kurulunca 
yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 
düzenlenecektir.

 Sağlık kurulu iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, 
genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzmanlarından oluşur. Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık 
dallarının dışında ise ilgili dal uzmanı da kurulda bulunması şarttır. 
Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için 
sağlık kurulu, o hastalığı ilgilendiren branştan üç uzman ile 
oluşturulabilir. Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık 
mevcut ise çalışma gücünün en az % 60 kaybedilip 
kaybedilmediğine dair değerlendirmede en ağır bulgu dikkate 
alınır. Birden fazla hastalık bir arada olur ve tedaviye rağmen 
çalışma olanağı vermezse sağlık kurulu maluliyet kararı verebilir.

 Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri 
yönetmeliğin 12. maddesinde 10 bend halinde düzenlenmiştir. 
Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer 
şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların; dikkat, algı, 
bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerinin kaybı olan bilişsel 
yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespit 
edilenler erken yaşlanmış sayılırlar. Sigortalıların ve bunların 

bakmakla yükümlü oldukları veya  hak 

sahibi çocuklarının hastalıklarında 

artma veya yeni  bir hastal ığ ın 

belgelenmesi halinde, yeni bir rapor 

almak üzere sağlık kuruluna gönderirler. Kararların ilgililere tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kuruluna itiraz edilebilir. Bu kurul kararları sağlık kurulları için 

bağlayıcıdır. 

 İlk işe girdiği tarihte malul olduğuna karar verilen sigortalılar, 

anne veya babalarının sigortalılıklarından dolayı hak sahibi olarak 

maluliyet tespiti talep ederlerse, kendi sigortalılıklarından dolayı alınan 

kararlar ile birlikte sağlık kurulunca değerlendirilirler. 01.09.2013 

tarihinden önce çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü 

ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar 

ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü oldukları çocukları için 

yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik mevzuatının 5510 sayılı kanuna 

aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

 Yönetmelik ekinde yayınlanan hastalık listesi ile birlikte 

maluliyet tespitinde farklı kronik rahatsızlıkların tamamı göz önüne 

alınacaktır. Daha önce sadece zarar gören organ üzerinden 

değerlendirilen şeker hastalığı en az 3 organda bozulma yapmışsa 

maluliyet için kriter olarak alınacaktır. Yönetmelik ile maluliyet 

kriterleri somut hale getirilmiş, vücut sağlığı bir bütün olarak 

düşünülerek kriterler oluşturulmuştur. Organ nakli olan tüm hastalara 

koşulsuz maluliyet hakkı verilmiştir. Bunlarda kemik iliği naklindeki 

bir yıllık kontrol muayeneleri hariç, kontrol kaldırılmıştır. Epilepsi, 

beyin tümörleri, Parkinson sendromu, srebral palsı, multiple skleroz, 

demans gibi nörolojik hastalıklar ile zekâ gerilikleri, şizofreni, otistik 

bozukluk gibi psikolojik hastalıklarda maluliyet kapsamına 

alınmışlardır. Lösemiler tanı tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle 

malul olarak kabul edilecektir. Kemik iliği veya kök hücre naklinden 

itibaren en az 12 ay süreyle kanser hastalıkları teşhis tarihinden 

itibaren 18 ay süreyle malul kabul edilir. Bu süre sonunda hastalık 

durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir. Kronik 

böbrek hastalığı olanlar diyalize girmeden de maluliyet hakkı 

kazanabileceklerdir.

 OECD sağlık ekonomisi raporuna göre dünyada şu anda 

GSHY' in % 6 'sı sağlık hizmetine ayrılıyor. 2060'larda bu yüzde 10'lara 

yaklaşacak, kontrol edilmezse yüzde %15'ler tahmini var. Türkiye'de 

oran artacak ülkeler kapsamında uyarılıyor. Ülkemizde 2009'da 327 

milyon olan reçete sayısı 2012'de 392 milyona çıkmış. Bunun ekonomik 

değeri 16 milyardan 14 milyara düşüş göstermiş. Hastanelere müracaat 

sayısı 2009'da 246 milyon iken 2012'de % 60 artışla 392 milyona 

ulaşmış. Bu 15,5 milyar liradan 29 milyara çıkan bir artış. Sosyal 

Güvenlik Kurumu ülke bütçesinin % 42'sine sahip. Bu bütçenin %30'u, 

45 milyar lirası sağlık harcamalarına gidiyor. Sağlıkta dış ticaret açığı 

6,5 milyar lira. Rekabet kurumu dünyadaki yeni ilaçların en son 

Türkiye'de kullanıma girdiğini bildirdi. Koruyucu sağlığa öncelik 

tanımada geç kaldık. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlıktaki büyük 

alım gücünü koruyucu sağlık alanında kullanmak gerekiyor.
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