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Çalışma hayatının en riskli yönü, güvenli 
çalışma ortamından uzaklaşmaktır. Manisa 
Soma'daki maden ocağında yaşanan facianın 
sonuçları göstermektedir ki, müfettişlik 
kurumu çalışma koşullarının olumsuzluğu 
karşısında, can güvenliğini riske eden üretimin 
yapılmasına izin vermemelidir. 

 Ülkemizin, iş kazaları sıralamasında 
Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada 
olması, ülkeyi yönetenlerin ve işverenlerin 
üzerinde ciddi ciddi düşünmesi gereken bir 
yükümlülüktür. Günde 5 işçimiz hayatını 
kaybediyor, 200'e yakın işçimiz, iş göremez 
duruma geliyor. Ülke olarak bunu hak 
etmiyoruz. Dünyada, 17. büyük ekonomik güce 
sahip olmamız, her şeyden önce çalışanları 
korumakla ölçülmelidir.

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

ERGÜN: “ Ben de madenciyim. Bu derin acıları en iyi bilenlerdenim.

Ebediyete yolladığımız şehit kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet,

kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

SOMA FACİASI’NDA

YAŞAMINI YİTİREN 

KARDEŞLERİMİZE

ALLAH’TAN RAHMET, 

YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI 

VE SABIR DİLİYORUZ. 

YARALILARIMIZA DA 

ACİL ŞİFALAR 

TEMENNİ EDİYORUZ.

T Ü E D

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN, SOMA FACİASI SONRASI YAYINLADIĞI MESAJDA

“KARDEŞLERİMİZİN VE GERİDE KALANLARININ ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK” DEDİ...

TÜED GENEL MERKEZ

YÖNETİM KURULU
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İstihdam ve sosyal güvenlik, bir birini destekleyen 
ve etkileyen en temel haklardır. İstihdam ve sosyal 
güvenlik hakları konusunda, anayasamızda bir takım 
yükümlülükler getirilmiş, ülkeyi yönetenlere de 
görevler verilmiştir. 

TÜİK tarafından her ay Hanehalkı İşgücü Anketi 
sonuçları açıklanmaktadır. Şubat 2014 döneminde 15 
ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 24 
milyon 999 bin kişi, istihdam oranı ise %44,1'dir. Bu 
oran erkeklerde %63,3 iken, kadınlarda %25,4 
olmuştur. Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 55 
bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 19 
milyon 944 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. İstihdam 
edilenlerin %20,2'si tarım, %21,4'ü sanayi, %7'si 
inşaat, %51,3'ü ise hizmetler sektöründe yer almıştır.

İstihdamın dağılımı yanında, 8 milyon 453 bin 
kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmiştir. Kayıt 
dışılığın istihdama oranı ise, yüzde 33.8 olarak 
hesaplanmıştır. Tarımda çalışanlarda kayı dışı oran 
yüzde 80, tarım dışı istihdamda ise, yüzde 22.1 olarak 
ölçülmüştür. 

Gelişmiş ülkelerde, kayıt dışı yüzde 5-10 arasında 
değişmektedir. Ülkemize ilişkin yukarıdaki sonuçlar, 
çalışma koşullarının olumsuzluğunu ortaya 
koymaktadır. Anayasamızda zorunlu sigortalılığın 
güvence altına alınmasına rağmen, devletin yapması 
gereken denetimlerin yerine getirmediğini 
görmekteyiz. 

Yerin altında olduğu gibi, yer üstünde 
çalışanlarında korumasız bir şekilde çalışmakta, 
denetimler ve eğitimler yapılamamaktadır. 
Kanunların uygulanması denetlenmediği zaman, hak 
kayıpları büyümektedir. 

Kayıt dışı istihdam, anayasadaki temel hakların 
kullanılmasında en büyük engeldir. Yüzde 33.8 olan 
sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan 
çalışanların yüzde 5'lere çekilmesi hedeflenmelidir. Bu 
yapıldığında, soysal devletin etkisi artacak, çalışanlar 
yarınlara güvenle bakacaktır. 

1 Ocak 2002 itibariyle genel sağlık sigortası herkes 
için zorunlu olmuştur. Genel sağlık sigortasına 
kayıtlarını yaptırmayanlar tespit edilmekte, re'sen 
tescil işlemleri yapılmaktadır. Aynı yöntemin kayıt dışı 
içinde getirilmesi, denetimlerin sıklaştırılması, sosyal 
güvenlik hakları konusunda bilgilendirilmelerin 
yapılması planlanmalıdır. 

Kayıt dışının bir diğer yansıması ise, ücretleri 
gerçek değerleri üzerinden gösterilmemesidir. Bu 
şekilde prim ve vergi kaybı yaşanmaktadır. Prim 
kaybı, Kurum ve çalışanın kaybı olurken, vergi kaybı 
ise devletin gelirlerini azaltan bir uygulamadır. 

Çalışanlar dışında gelir vergisi dağlımı 
incelendiğinde, istihdamdaki kayıt dışılık gibi vergi de 
aynı şekilde eksik beyan ile kaçırılmıştır. Kayıt dışı, 
ülkemizin gelirlerini azalttığı gibi, saygınlığını 
gölgeleyen bir gerçektir. 

Kayıt dışı, olumsuz çalışma koşulları ve yoksulluk 
bir arada yaşandığında, başta ölümcül iş kazaları ile 
karşılaşıyoruz. Kendi insanına değer vermeyen 
ülkelerin gelişmesi mümkün olmadığı gibi, adaletsiz 
uygulamalar artmaktadır. 

Ülkemizin saygın bir yere gelmesi, AB üyeliğinin 
gerçekleşmesi için kayıt dışı ile özel mücadele 
verilmelidir. Her şeyden önce, kendi insanımıza değer 
vermeliyiz, her türlü kazaya neden olacak olumsuz 
çalışma ortamını yasaklamalıyız. 

www.tuedkayseri.org.tr

KAYITDIŞI İSTİHDAM VE RİSKLER

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tüm siyasi 
partilerin ortak adayı olarak çıktığını hatırlatan Türkiye 
Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ege, 
12. Cumhurbaşkanının da ortak aday olarak çıkması halinde 
toplumda bütünleşme olacağını kaydetti

H i s a r  G a z e t e s i  o l a r a k  A ğ u s t o s  a y ı  i ç i n d e  
gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nabzını 
tutmaya devam ediyoruz. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 
Türkiye Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı 
Ahmet Ege, Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalacak, bir 
adayı görmek istediklerini ifade etti. 

MİLLET EGEMENLİĞİNE İNANMALI
Yeni Cumhurbaşkanının, yeminde tarif edilen vatanın ve 

milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacak, milletin 
egemenliğine şartsız inanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
kalacak bir insan olması gerektiğini söyleyen Ege, insan hak ve 
hürriyetlerinden asla vazgeçilmemesini istedi.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALI
Cumhurbaşkanlığı makamının kavga makamı olmadığını 

söyleyen Ege, tüm kurum, kuruluşlarla birlik içinde çalışabilen, 
77 milyon insanı kucaklayan bir Cumhurbaşkanı arzu 
ettiklerini kaydetti. Asker kökenli bir Cumhurbaşkanının 

uygun olmadığını söyleyen Ege, devlet deneyimi olan, vicdanlı, 
adeletli ve hoşgörülü bir insanın Cumhurbaşkanı olmasını arzu 
ettiklerini kaydetti.

ORTAK ADAY OLMALI
10. Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer'in meclisteki tüm 

partilerin ortak adayı olarak çıktığını ve dünyaya örnek olduğunu 
hatırlatan Ege, 12. Cumhurbaşkanının da ortak aday olması 
halinde Türkiye'yi bütünleştireceğini söyledi. Yerel seçimlerin 
ardından ülkede kutuplaşma yaşandığını kaydeden Ege, 
“Türkiye'de kutuplaşma yaşandığı için insanlar birbirine kötü 
gözle bakabiliyor. Ötekileştirme olduğu zaman sıkıntılar giderek 
artıyor. Eğer ortak aday çıkarılırsa bütünleşme sağlanacaktır” 
dedi.

SEZER BAŞARILI OLDU
10. Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer'in tarafsız olması 

sayesinde toplumda kabul gördüğünü ifade eden Ege, “Bazı 
insanlar Afyon'a yatırım yapmadı şeklinde beyanatı oluyor. 
Cumhurbaşkanlığı makamı yatırım makamı değildir. Ayrıca 
Cumhurbaşkanı ülkemizin tüm şehirlerine, ilçelerine, beldelerine 
eşit mesafede davranmak zorundadır. Tüm siyasi partilerin destek 
verdiği  bir Cumhurbaşkanı yine toplum tarafından 
benimsenecektir” şeklinde konuştu.

“ORTAK ADAY OLMALI

MİLLET EGEMENLİĞİNE 

GÖNÜLDEN İNANMALI”

Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ege HİSAR Gazetesi’ne verdiği röportajda;
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SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'dan Derneğimize

Eşrefpaşa Şubemiz, Derneğimiz üyeleri arasındaki ilişkileri 

güçlendirmek, tanışıklığı geliştirmek ve üyelerimizle Dernek çalışmaları 

hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 19 Mayıs 2014 Pazartesi 

günü Şirince'ye bir gezi düzenledi. 120 üyemizin katılımı ile çok samimi bir 

ortamda gerçekleşen gezimiz üyelerimizin memnuniyeti ile noktalandı. 

Şube Başkanımız Baki Yapıcı, yapmış olduğu konuşmalarında daha güçlü 

bir dernek olma yönündeki bu gibi faaliyetlerimizin devam edeceğini ve 

bunu da üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğimizi ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ve beraberinde 

SGK Yönetim Kurulu Üyeleri; Salih Kılıç, ..................................

Sosyal Güvenlik Haftası Münasebetiyle

Genel Merkezimizi Ziyaret Ettiler...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, 
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Türkiye 
Emekliler Derneğimizi ziyaret etti. Başkan İlhan'ı karşılayan Genel 
Başkanımız ve SGK Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım Ergün; "Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nun başarısı hepimizin başarısı olacaktır. Çünkü 
bu kurum ne kadar güçlü olursa çalışanların da, temsil ettiğimiz 
kesim olan emeklilerimizin de hayatları o nispette güzel olacaktır" 
dedi.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ise, kurum olarak 
toplumun tamamına hizmet verdiğine vurgu yaparak; Kalıcı eserler 
bırakabilmek için gayret ettiklerini söyledi. Kurum Başkanı İlhan; 
"Ben şuna inanıyorum; ne kadar bu görevlerde kalırsak kalalım, 
kalıcı bir şeyler bırakabilmek, sistemi ve geleceği planlayabilmek, 
bize ve çocuklarımıza daha güzel işleyen bir sistem bırakabiliyorsak, 
ne mutlu bize" dedi.

Başkan Yadigar Gökalp İlhan konuşmasının ardından Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'e SGK logolu porselen tabak hediye etti. 

Eşrefpaşa Şubemizden

Dayanışma Gezisi

Sosyal Güvenlik Haftası Ziyareti

KAZIM ERGÜN:

“ Bu kurum ne kadar güçlü 

olursa çalışanların da,

temsil ettiğimiz kesim olan 

emeklilerimizin de hayatları 

o nispette güzel olacaktır.”
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Çalışma ve yaşama hakkı, anayasamızda 
güvence altına alınmasına rağmen, eğitim ve denetim 
sistemimiz tam olarak işletilememektedir. Bunun 
yanında, işletmelerde olması gereken bütün 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde maliyet 
hesaplarının yapılması, insanlarımızın hayatlarına 
mal olmaktadır.  

Soma madenlerinin özelleştirilmesi, daha 
doğrusu hizmetin dışarıdan satın alınması, asıl 
işveren-alt işveren çelişkisini gözler önüne sermiştir. 
Alt işveren, iş güvenliğini hiçe saymakta, ucuz emek 
ile maliyetleri düşürmenin çabası içindedir. Özellikle, 
denetimler ve eğitimler formaliteye dönüşmemelidir. 
Riskli çalışma koşullarında, üretimin sürdürülmesi, 
bu tür cinayetlerin yaşanmasına neden olmaktadır.  

Soma madenlerinde yaşanan facia karşısında 
millet olarak bir bütün olduk, yardımlaşmanın en iyi 
örneğini de yapmaktayız. İnsan hayatından daha 
değerli bir şey yoktur. Yardımlaşmanın yanında, bu 
tür kazalara karşı da, tepkimizi en yüksek şekilde 
göstermeliyiz. 

Ben çalışma yaşamıma, maden işçisi olarak 
başladım. Üniversite eğitimim nedeniyle, işçiliğimi 
bırakmak zorunda kaldım. Yerin altını ve 
zorluklarını yaşayan birisiyim. Madende çalışan her 
işçi arkadaşım, işe giderken ailesi ile helalleşir. Her 
gün bunun üzüntüsünü yaşayan insanların aldıkları 
ücretlere bakıldığında, yer üstündeki işçilerden vergi 
dışında başka bir avantajı da yoktur. 

Bir insanın ölüm korkusu ile çalışmasının 
yarattığı psikolojiyi ve çalışma koşullarının ağırlığını 
ülkeyi yönetenlerin ve işverenlerin iyi hesaplaması 
gerekir. Üretim ve kar hesaplarından önce, insan 
hayatı ön planda tutulmalıdır. Soma maden faciası 
g ö s t e r m i ş t i r  k i ,  y ü k ü m l ü l ü k l e r i  y e r i n e  

getirmeyenlere, üretim izni verilmemelidir. İş 
kazaları bir kader olarak görülmemelidir. Her türlü 
tedbirin alınması sağlanmalı, en ağır cezai 
yaptırımlar getirilmelidir. 

Özelleştirmelerin getirmiş olduğu sonuçlar, 
başta işçileri işinden etmiş, taşeron işçileriyle üretim 
yapılmıştır. Ülkemizin istihdam yapısı, taşeron 
ağırlıklı olunca, ucuz işçilik yanında güvencesiz bir 
şekilde çalıştırma da yaygınlık kazanmıştır. 

Alt işveren işçilerinin sorunlarının büyümesi 
karşısında yasal değişikliklerin yapılması 
gündemdedir. Taşeron işçilik, sosyal güvenliğin 
gelişmesine de fren yapmaktadır. Asgari ücretle 
çalışanların toplam istihdam içindeki ağırlığı 
arttıkça, emeklilik haklarını da olumsuz yönde 
etkilemekte, düşük emekli aylıklarının bağlanmasına 
neden olmaktadır. 2014 yılında, bağlanan emekli 
aylıklarına bakıldığında, 2008 sonrasında asgari 
ücret ile kesintisiz çalışanların emekli olduklarında, 
önceki yıllarda emekli olanlara göre düşük aylık 
b a ğ l a n m a s ı  g i b i  e ş i t s i z l i k l e r  y a ş a n d ı ğ ı  
görülmektedir. 

Türkiye, büyüklüğüne yakışır bir şekilde 
üretim yapmalı, çalışanların hakları teslim 
edilmelidir. Asıl işveren üretimin sorumlusu 
olduğundan, hizmet satın alma uygulamasına sınır 
getirilmelidir. Taşeron işçilik, üvey evlat gibi 
görüldüğünden, iş güvencesi ve sendikal haklar 
yönünden en korumasız çalışan kesimdir. Sosyal 
hukuk devletinde, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri sıkı 
bir şekilde denetlenmeli ve insanı riske eden hiçbir 
üretime izin verilmemelidir. 

Soma maden işyerinde hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve mesai arkadaşları Türkiye Emekliler Derneği 

Elazığ şubemizi ziyaret etti. Konuk heyet, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sosyal 

Sigortalar Kurumu Elazığ ili teşkilatının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

SGK İl müdürü Esat CEYLAN Elazığ'da Emekli dostu olarak biliniyor. Gerek 

Dernekle ilgili konularda gerekse bağımsız olarak SGK'ya yolu düşen Emeklilerimiz 

güler yüzle karşılanıyor ve sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Esat 

CEYLAN'la birlikte SGK personeli de aynı tempo ile halkımıza hizmet ediyor.

Şube Başkanımız Aziz Hıdır Doğan da, derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi 

verdi. Ortak çalışma imkanlarını konusunda fikir teatisinin yapıldığı ziyaret son 

derece verimli geçti. 

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

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

Bolu Şubemizin Genel Kurulu Genel Mali 

S e k r e t e r i m i z  Ö m e r  K u r n a z ’ ı n  D i v a n  

Başkanlığında gerçekleştirildi. Kongrede yapılan 

seçimlerde Şube Başkanlığı’na Nezir Teker, 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Alaattin Özcan, 

Faruk Kızılmeşe, Sabri Ocakçı ve İbrahim Acar 

getirildi. Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; 

Adem Güden, Yahya Fidan ve Kemal Şahar. 

Kongrede konuşan Kurnaz, Genel Kurulun tüm 

sonuçlarıyla emeklilerimize hayırlı olmasını diledi.

Bolu Şubemizde

Kongre Heyecanı

SGK İL MÜDÜRÜ ESAT CEYLAN 

ELAZIĞ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ 



Sağlık hakkı, insanların en temel korunma güvencesi 
olduğundan, evrensel bir değer olarak kabul edilmiştir. Bu 
yönüyle, sağlık harcamalarında tasarruf yapılamaz. Her 
ülkenin sağlık harcamalarında farklılık olmakla birlikte, 
sosyal güvenliğe ayrılan payların AB ortalaması, milli 
gelire yüzde 11'e denk gelmektedir. Ülkemiz için bu oranın 
yüzde 5'lerde kalması karşısında, sosyal güvenlik 
haklarının geliştirilmesi, sağlık ve emeklilikte eşitliğin 
sağlanması bakımından yeni hedefler belirlenmelidir. 

Sağlık hizmetlerinin tek merkezden yönetilmesini 
doğru bir strateji olarak görüyoruz. Sağlık hizmetlerinin 
sunumundan yetkili bir kurum olan SGK, koordinasyonu 
yaparken, kamu ve özel sağlık kurulmuşları arasında 
büyük farklılığa neden olacak kriterleri disipline etmekle 
yükümlüdür. 

Sağlık hizmetleri piyasa koşullarına göre işletilemez. 
Uygulamalara bakıldığında, sağlık hizmetlerinde özem 
sağlık kuruluşlarının etkinliğinin arttığını ve paralı bir 
sistemin ağırlıklı olarak sunulduğunu görüyoruz. 
Üniversiteler ve özel hastanelerin, sağlık hizmetlerini 
sunarken, devlet hastanelerinden farklı olarak yüzde 
200'e kadar ilave ücret talep etmeleri, ödeme gücü 
olmayan milyonları mağdur eden ve sağlıkta erişimi 
zorlaştıran bir uygulamaya dönüşmüştür. 

Türkiye Emekliler Derneği olarak yüzde 200'e kadar 
ilave ücretin alınmasına itiraz ediyoruz. 2008 yılında 
yüzde 30 olarak belirlenen ilave ücretin 2013 yılı sonunda 
yüzde 200'e kadar yükseltilmesi, sağlık sisteminin 
işleyişini bozan bir değişikliktir. Emekli aylıkları, aylık 
zorunlu harcamalarımızı karşılayacak bir seviyede 
olmadığından, emeklilerin özel sağlık kuruluşlarına 
gitmeleri ve yüksek miktarda talep edilen ek ödemeleri 
yerine getirmeleri mümkün değildir. 

Ben aslında bir sağlıkçıyım. Bu sektörde uzun yıllar 
çalıştım. Bu sistemi en iyi bilenlerden birisiyim. Sağlık-İş 
Sendikası Eskişehir Şube Başkanı olarak uzun yıllar hizmet 
verdim. Kamu sağlık hizmetleri, devletin sorumluluğunda 
olmalı, özel sağlık kuruluşları keyfi uygulamalara 
gitmemelidir. Özel sağlık kuruluşları paralı bir sistemi tercih 
ettiklerinde, bu uygulamadan halkın büyük çoğunluğu zarar 
görecektir. Bu nedenle, sınırlar konulmalı, herkes, yer ve 
zaman farkı olmadan, sağlık hizmetlerini almalıdır. 

Özel sektör sağlık kuruluşlarının hızla arttığı 
görülmüştür. 1215 özel dal ve tıp merkezi ile 519 özel hastane 
bulunmaktadır. Bu kuruluşlar doğru ve disiplinli bir şekilde 
yönetilmeli, özel sağlık kuruluşlarının yüksek miktarda, ek 
ücret talep etmemeleri konusunda yaptırımlar 
getirilmelidir. Bu yapılmadığından, emeklilerin ödeme gücü 
olmadığından, sağlık hizmetleri devlet hastanelerinden 
alınmaktadır. Bu uygulama, devlet hastanelerinin eski 
dönemler gibi yoğunlaşmasına ve randevuların uzun sürede 
verilmesine neden olmaktadır. 

Her şeyden önce, ilave ücret uygulaması, hastane 
tercihini engelleyen bir zorluk olarak görülmüştür. 
Derneğimize yoğun itirazlar gelmektedir. Muayene ve 
tedavide yüksek miktarda ücretlerin talep edilmesi, 
eleştirileri artırmaktadır. 

Devletin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ödenen 
sağlık bedelleri arasında bir fark yoktur. SGK, kamu ve özel 
hastanelerine belirlediği tarifeler üzerinden ödediği ücreti 
uzun süre sabit tuttuğundan, özel hastaneler maliyet farkını 
vatandaşlardan karşılamaktadır. Bu kurgu yanlıştır. Devlet, 
kamu sağlık yükümlülüğünü devredemez. Özel hastaneler 
ile vatandaş karşı karşıya bırakılamaz. Bu nedenle, özel 
hastanelere devletin ödediği ücretler güncellenmeli, ilave 
ücret alınmasına son verilmelidir.
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Arif DURU
Genel Eğt. ve

 Teşk. Sekreteri
-

Eskişehir
Şube Başkanı

İLAVE ÜCRET UYGULAMASI

www.estued.org

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nuri Akçay, Sosyal Güvenlik 
Haftası münasebetiyle Karabük Şubemizi ziyaret etti. Ziyarete ev 
sahipliği yapan Şube Başkanımız Celal Bulut ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz emeklilerin talep ve beklentilerini de İl Müdürü Akçay'a 
aktardılar.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Karabük Şube Yönetim Kurulumuz, İl Müdürü Nuri Akçay ve 
beraberindekiler 43 yıl önce emekli olan değerli üyemiz Sadık 
Şahinoğlu'nu ziyaret ettiler. Üyemizle bir süre sohbet eden heyet, hafta 
nedeniyle kendisine çiçek takdim etti ve hep birlikte kutlama pastası 
kesildi.

12 -18  Mayıs  SGK  Haftası  kapsamında  SGK İl Müdür  
Yardımcısı   Ali  Yerlikaya ve  Şefler;  İmran  Ayvaz, Mahir  
Akçaoğlu ile Memurlar;  İsmail  Eroğlu ve M. Mesut  
Karayemiş  Kastamonu Şubemizi ziyaret  ettiler. Derneğimiz  
üyelerimizin istekleri,  sıkıntıları  hakkında yapılması 
gerekenler hakkında ilgili  bilgi  alışverişinde  bulunuldu. 
Müdür  Yardımcısı Yerlikaya, kendilerine düşen  görevlerde  
her  zaman  yanımızda  olduklarını  belirtti. Şube  Başkanımız  
İsmail  Buturoğlu ve yönetimi ziyaretlerinden dolayı konuk 
heyete teşekkür  ederek, memnuniyetimizi  belirtti.

Karabük'te Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı
Kastamonu Şubemizin

Sosyal Güvenlik Haftası’nda

Konukları Vardı
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Malatya Şube Yönetim Kurulumuz, Şube Başkanımız 
A. Vahab Özdemir başkanlığında bir heyetle Sosyal 
Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürlüğü'ne atanan Ayten 
Kara'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan il müdürü 
Kara, Türkiye Emekliler Derneği Malatya Şubesi ile emekli 
vatandaşların sıkıntı ve problemlerini birlik ve beraberlik 
çerçevesinde çözeceklerini ifade ederek: “her konuda 
yanınızda olacağız” dedi.

Trabzon Şubemizden 

Taka Gazetesi'ne Ziyaret

Trabzon Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz yerel yayın 

kuruluşu Taka Gazetesi'ni ziyaret ettiler. Aile içi şiddetin ele 

alındığı ziyarette şube yöneticilerimiz bu tür istenmeyen 

hadiselerin önüne geçilebilmesi için nikahtan önce damat 

adaylarının, sağlık kuruluşlarının ruh ve sinir hastalıkları 

bölümlerinden; psikolojik olarak evliliğe hazır olduklarına dair 

rapor almaları gerektiğini vurguladılar. Özellikle kadına yönelik 

şiddetin giderek arttığına dikkat çekilen görüşmede, eğitiminde 

önemine vurgu yapıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ 

KAZIM ERGÜN VE 

ANKARA'DAKİ ŞUBELERİMİZ; 

TANDOĞAN'DA DÜZENLENEN 

1 MAYIS KUTLAMALARINA 

KATILDILAR...

Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya ve beraberinde şube 

yöneticilerimiz; Nilgün Kırtışan, Mecbure Kaçar, Selahattin Ildam 

ve Hasan Yıldırım'dan oluşan heyetimiz, Şişli Belediye Başkanlığı'na 

seçilen Hayri İnönü'yü makamında ziyaret ettiler. İnönü'ye yeni 

görevinde başarı dileyen heyetimiz, Şişli de yaşayan emeklilerimizin 

talep ve beklentilerini de çiçeği burnunda başkana sundular.

Şişli Şubemizden 

Belediye Başkanı İnönü'ye 

Tebrik Ziyareti

Malatya Şubemiz 

SGK İl Müdürü Kara'yı 

Makamında Ziyaret Etti
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1 2 - 1 8  M a y ı s  S o s y a l  
Güvenlik Haftası Kutlamaları 
etkinlikleri çerçevesinde, Sosyal 
Güvenlik Kurumu SGK İl 
Müdür Vekili Veli Karacaköylü, 
Kırıkkale Şube Başkanımız 
Basri Keskin'i ziyaret etti.

D e r n e k  b i n a m ı z d a  
gerçekleşen ziyarette, SGK İl 
Müdürü ve beraberindeki 
kalabalık bir personel grubu ile 
Türkiye Emekliler Derneği 
Şube yöneticilerimiz tam kadro 
hazır bulundular. Müdür 
Karacaköylü ve Başkan Keskin, Soma'da yaşanan maden 
kazası ile ilgili olarak derin üzüntülerini ifade ederek, her 
zaman yakın bir diyalog içerisinde olacaklarını belirttiler. 
Karacaköylü ve Keskin birbirlerine teşekkür ederek 
görevlerinde başarılar dilediler.

Şube Başkanımız Basri Keskin, Soma'da yaşanan maden 
ocağı kazası nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek, 

“Ölenlere rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz, derin bir 
üzüntü içerisindeyiz. Yaralılara da 
acil şifalar diliyorum” diye sözlerine 
başladı. Keskin, “Ziyaretinizden 
dolayı 48 bin emekli adına hoş 
g e l d i n i z  d i y o r u m .  T ü r k i y e  
Emekliler Derneği olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile birlikte aynı 
çatı altında çalışmış ve ayrıca da 
primini ödeyerek emekli olmuş 
k i ş i l e r i z .  S o s y a l  G ü v e n l i k  
Kurumu'nun bu şekliyle bizi 
unutmayarak ziyaret etmelerinden 

dolayı heyetim adına teşekkür ediyorum. Gerek sendikacılık 
hayatımda, gerekse dernekçilik hayatımda bütün birimlere 
atanan kişilerin her zaman kendi bünyesinden atanmasını tavsiye 
ettim. Bu itibarla Kırıkkale'mizde de böyle bir işlemin 
yapılmasından dolayı memnuniyetimi arz ediyorum. Biz 
Kırıkkale'deki bütün birim müdürleri dâhil olmak kaydıyla 
personelin tamamından çok memnunuz” dedi.

Kırıkkale'de Sosyal Güvenlik Haftası Kutlamaları

Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürü Av. Yusuf 
Baltacı ve beraberindeki heyet Rize Şube 
Başkanlığımızı ziyaret etti.

Emeklilerin talep ve beklentilerinin konuşulduğu ziyarete 
ev sahipliği yapan Şube Başkanımız Recep Ali Derman, 
“Toplumun hizmete en muhtaç kesimleri olan emekli, dul ve 
yetimlerimiz için hizmet üretenleri asla unutmayız. Emekliler 
kadir bilir insanlardır. Emekliye sunulan hizmet ibadet gibi 
görülmelidir” dedi. Bu ziyaretin ardından Şube Başkanlığımız 
da Sosyal Güvenlik Kurumu Rize İl Müdürlüğü'ne bir heyetle 
iade-i ziyarette bulundu.

Rize'de Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı

Başkanlar Kurulumuz Başkent Konukevi 

İnşaatımızı İnceledi

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulumuz yapımı 

süren TÜED BAŞKENT KONUKEVİ’nin inşaatını ziyaret ederek, 

yerinde incelemelerde bulundu. Başkanlar Kurulumuza bilgi 

veren Genel Başkanımız Kazım Ergün, “Emeklilerimizin 

konukevi, gurur duyacağımız en büyük hizmetlerimizden birisi 

olacak” dedi.
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Ünlü besteci İsmail Akçapınar şefliğinde ikinci kez 
Bahar Konseri’ne çıkan Türkiye Emekliler Derneği Türk Sanat 
Müziği Koromuz yoğun ilgi gördü. 25 Nisan 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen "Bahar Konseri"ni, Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ün ve beraberinde Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Duru ile Hukuk 
Müşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve Basın Müşavirimiz 
Mehmet Emin Tangören de konseri izlediler. Konsere ayrıca çok 
sayıda sanat müziği sever emeklimiz katıldılar. Konsere, ünlü 
Türk Halk Müziği Sanatçılarından Emine Koç ve değerli sanatçı 
Faruk Demir de katılarak renk verdi.

Coşkulu geçen konserde TRT ve Kültür Bakanlığı 
sazları da görev aldılar. İşte konserimize renk veren saz 
heyetimiz:

Kemanlar; Okan Esen, İhsan Gündeğer. Ud; Mehmet 
Akgün, Zeki Turhan. Ritimler; Ali Bora, Halil Çetinöz. Klarinet; 
Hüseyin Turna, Cem Oğuz, Ali aşkın. Ney; Tevfik Bilen.

Bahar Konserimize sesleriyle renk katan koro 
üyelerimiz de şunlardı:

Rıdvan Sarımehmetoğlu, Hasan Kırdökoğlu, Türkan 
Orbay, Mustafa Büyükgenç, Şemsünnisa Civriz, Necdet Ünlütürk, 
Hadiye Kalafat, Hamit Kayı, Ayşe Kılıç, Şükran Yarar, Özer 
Tunçelli, Göksel Çetinkale, Nihat Ziyni, Gürsel Erenoğlu, Şengül 
Tükenmez, Kudret Emir, Füheda Biçer, Vicdan Ertaş, Ayşegül 
Kayaönü, Sevim Öktem, Fatma Küçükçanakçı, Vasfiye Koçer, 
Ender Bekcan, Hülya Ayık, Cemile Onat, Berin Orhan, Firdevs 
Tunasoylu, Müjgan Akanay, Canan Ilgar, Şükrü Anat, Remzi 
Korkmaz, Vefa Çokçetin, Riyat Uysal, Tufan Karşıdağ.

TÜED TSM KOROMUZDAN

GELENEKSEL BAHAR KONSERİ

Türkiye Emekliler Derneği

Türk Sanat Müziği Koromuzun

Bahar Konseri’ne ünlü sanatçı Faruk Demir 

ve THM Sanatçısı Emine Koç da katıldı...

Konser sonunda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün, derneğimizin 
sanata ve sanatçıya verdiği öneme değinerek; "Ruhumuzu doyuran, bizleri besleyen; başta 
değerli hocamız İsmail Akçapınar olmak üzere değerli ses ve saz sanatçılarımızı yürekten 
alkışlıyorum. Yine bu gece bizlere güzel bir sürpriz yaparak konserimize renk katan değerli 
Türk Halk Müziği sanatçımız Emine Koç Hanımefendiyi ve değerli sanatçımız Faruk Demir’i 
de yürekten alkışlıyorum. Bu geceyi bizlere yaşatmak için aylar süren titiz bir çalışma 
gerçekleştiren bu değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza ve Turkcell’in değerli yöneticilerine ve çalışanlarına katkılarından ötürü 
teşekkür ediyorum" dedi.
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İskenderun Şube yönetimimiz ve bazı üyeler , Şube 
Başkanı Mustafa Uyan başkanlığında İskenderun Belediye 
Başkanı Seyfi  Dingil 'e hayırlı  olsun ziyareti  
gerçekleştirdiler. Ziyarete TÜED İskenderun Şubesi ikinci 
Başkanı İlhan Erzin, Şube Mali Sekreteri Hüseyin Göde, 
şube yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı dernek üyeleri 
de katıldılar.

Sohbet  ortamında geçen ziyaret sırasında 
İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan hayırlı olsun 
dileklerini ileterek, emeklilerin yerel yönetimlerden ve 
Başkan Seyfi Dingil'den beklentilerini bir kere daha ifade 
ederek, “Emekliler ilgi ve alaka isteyen kişilerdir. Yıllarını 
bu devlet ve millete adayan kişilere yerel yönetimler dahil 
herkesin hizmet sunması ortak beklentidir. Bizler ak 
saçlılar, emekliler olarak her zaman yanınızdayız. 
Görevinizde size başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” diye 
konuştu.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de 
“Emeklilere her zaman önem verdik. Onlar bizim 

başımızın tacı. Göreve daha yeni geldiğim için sizlerden biraz zaman rica ediyorum. Önümüzdeki aylarda geçiş dönemini 
tamamladığımızda emekliler için düşündüğümüz bazı projeleri de hayata geçirmenin ve emeklilerimizin yerel yönetimler 
anlamındaki beklentilerini karşılamanın gayretinde olacağız. Ziyaretinize ve başarı dileklerinize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubemiz ile 
Karabük Özel Medikar Hastanesi arasında protokol 
imzalandı. Gerçekleşen protokol anlaşmasına göre Bartın 
Şubemize kayıtlı emekli dul ve yetim üyeleri ve 1. derece 
yakınlarının (Eş ve Çocuk), Özel Medikar Hastanesi 
tarafından muayene ve tedavilerinin yapılması ve 
uygulanacak tedavi ücretlerini kapsayacak.

Bartın Şubemiz üyeleri üyelik kartlarını beyan 
etmeleri halinde Karabük Özel Medikar Hastanesinden 2 
yıl boyunca yararlanacak.

Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı yaptığı 
açıklama; “Derneğimize kayıtlı Emeklilerimiz Karabük 
Özel Medikar Hastanesinde Ayaktan poliklinik hekimlik 

hizmetlerinde yüzde 20 indirim (Rutin laboratuvar tetkikleri 
kan tahlili, idrar tahlili) ultrason ve röntgen, (Uzman doktor 
muayene ücretine dahildir), (Ameliyat ve otelcilik 
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 (anjiyo ve by-pass) 
herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik 
Kurumunun karşılamadığı sağlık hizmetleri için Hastane cari 
fiyatlarından yüzde 20 uygulanacak” dedi.

TÜED İskenderun Şube Başkanımız Uyan 

“Ak saçlılar olarak her zaman yanınızdayız”

Sağlık’ta Emekliye %20 İndirim
Bartın Şubemiz ile  Arasında Özel Medikar Hastanesi

İndirim Anlaşması İmzalandı...

Derneğimiz Üyesi Bartınlı 

Emekliler Özel Medikar 

Hastanesi hizmetlerinden 

yüzde 20 indirimli olarak 

yararlanacak.
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Çorum Şubemiz  üye ler in i  
Güneydoğu Gezisi'ne götürdü. 
Üyelerimiz arasında dayanışma ve 
tanışmayı sağlamak amacıyla 
düzenlenen gezilere bir yenisini 
ekleyen Çorum Şube Başkanlığımız, 
bu kez de üyelerini; Batman, Mardin, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve 
Adıyaman illerinden oluşan Güneydoğu 
Turu'na götürdü.

Etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan Çorum Şube 
Başkanımız Hıdır Kınıklı;  "Üyelerimizin diğer illerdeki 

emeklilerimizle tanışmalarını ve kaynaşmalarını temin etmek 
için farklı tarihlerde geziler düzenledik. Gördük ki, üyelerimiz de 
bu etkinliklerimizden oldukça memnunlar. İşte bu yüzden bu tür 
faaliyetlerimizi artırarak sürdürme kararı aldık. Üyelerimiz 
istiyor, biz bu istekleri görev sayıyoruz. Olması gereken de budur, 
hizmet anlayışımız budur" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan 

İzmit Şubemizi Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara, 

yönetim kurulu üyeleri Adem Özata, Adnan Yıldız ve M. Emin Denizer hazır bulundular. 
İzmit Belediyesi'nin emekli dostu belediye olduğunu söyleyen Başkan Doğan, 
"Emeklilerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır. Yıllardır bulundukları görevde büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Onların emeklerini ve dualarını hiç unutmamalıyız. 
Emeklilere yönelik Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyoruz. Büyüklerimizi hoş tutmayı 
boynumuzun borcu olarak biliyoruz. Emekli Evlerimiz kendi alanında tektir ve örnek 
alınmaktadır" dedi.

Şube Başkanımız Mehmet Kara ise emeklilere yönelik çalışmalardan dolayı 
Doğan’a teşekkür ederek, "Türkiye’nin en şanslı emeklileri İzmit’tedir. Emekli evlerinde 
arkadaşlarımız güzle vakit geçirip çeşitli sosyal etkinliklerde bulunuyorlar” dedi. Kara, 
30 Haziran’ın Emekliler Günü olduğunu da hatırlatarak bu günde İzmit Belediyesi ile 
ortak bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi. Başkan Doğan’a bu konuda belediye 
olarak bir çalışma içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Çorum Şubemizden

Güneydoğu Gezisi

İzmit Şubemiz üyelerini

Çanakkale gezisine götürdü

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZ BİR ÜNLÜYÜ ÜYE YAPTI
Kahramanmaraş'ta yaşayan Dünya ve Türkiye Bıyık Şampiyonu Mehmet 

Durdu DOĞAN, Kahramanmaraş Şubemize üye kaydı yaptırdı.
Doğan, üyelik kaydını yaptırırken yaptığı açıklamada; “Türkiye Emekliler 

Derneği'nin emeklilerin yanında ve hizmetinde olduğunu, emeklilere faydalı 
olduğunu biliyorum. Bir çok kere üye kaydı yaptırmak istedim fakat nasip olmadı. 
Nasibimiz bu güne imiş. Üye olduğum için gururluyum” dedi. 

 “Derneğimizin hizmetlerinin artarak devam edebilmesi üye sayısının 
artmasına bağlıdır.” Diye söze başlayan Şube başkanımız Mehmet NALBANTBAŞI 
da; “Üye sayısını artırmak için elden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yolda 
üyelerimizin de gayretli olması gerekir” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

2013 yılı gelir vergisi sonuçları 
açıklandı. Gelir vergisinin yüzde 67'si 
ücretliler tarafından ödeniyor. Bu 
kesimin vergi kaçırma durumu yok. 
Vergi ler kaynaktan kesi l iyor.  
Beyanname veren gelir vergisi 
mükellefleri ise, gelir vergisinin yüzde 
2.7'sini ödüyor. Kuyumcu, avukat, 
doktor, taksi vb gibi bağımsız 
ç a l ı ş a n l a r ı n  b e y a n n a m e  i l e  
kazançlarını açıklamakta ve bu 
şekilde gelir vergisi ödemektedirler. 

Vergi, ekonomi yönetiminin en 
önemli gelir kaynağıdır. Bütçelerin 
planlanması ve uygulanmasında, 
verg i  ge l ir ler i  temel  kaynak 
olmaktadır. Önemli olan Anayasa'nın 
73. maddesine göre, her türlü kazanç 
vergiye tabi olmalıdır. Az kazanandan 
az, çok kazanandan çok vergi 

alınmasıdır. 2013 yılı vergi 
sonuçlarına bakıldığında, 
giderek vergi adaletinden 
uzaklaşan bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. Asgari ücretlerin 
vergileri, bağımsız çalışan 
mükelleflerin ödediği verginin 
beş katına varmaktadır.  
İşçilerin ödediği vergiler de, 
m e m u r l a r ı n  b i r  ç o k  
ödemesinden gelir vergisi 
kesilmediğinden, 4 katı daha 
fazladır. 

B u  t a b l o ,  v e r g i  
a d a l e t s i z l i ğ i n i  o r t a y a  
çıkarmaktadır. Diğer taraftan, 
dolaylı vergilerin giderek artması da, 
emeklilerin daha fazla vergi vermesine 
neden olmaktadır. Emeklilere yüzde 4-5 
arasında ek ödeme adı altında verilen 

vergi iadesi, yüzde 8-18 arasında değişen 
K D V   v e  Ö T V  v e r g i l e r i  i l e  
harcamalarından fazlasıyla geri 
alınmaktadır. 

SORU: Emekli Sandığı yetim aylığı koşullarını 
öğrenebilir miyim?

CEVAP: Emekli Sandığı yetim aylığına hak 
kazanmak için vefat eden kişinin 10 yıl çalışması aranıyor. 
Yetim aylığı talep edenlere, SSK ve Bağ-Kur'lu olarak 
çalıştığında yetim aylığı ödenmekte, Emekli Sandığı 
kapsamında çalışanlara ise ödenmemektedir. Sigortalı 
çalışması olmayanlara ise, vefat eden kişinin sigortalılık 
süresi 5 yıl olarak aranmakta, 900 gün prim ödemesi 
olduğunda, kız çocuklarına ve malul olan erkek çocuklara 
yetim aylığı bağlanıyor. 

SORU: İstisnai sağlık hizmeti ne anlama 
gelmektedir?

CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 
belirlenen bazı sağlık hizmet türlerinden yararlanmada, 
vakıf üniversitesi ve özel hastaneler tarafından SGK 'nun 
ödediği fiyatın üç katına kadar kişilerden alınan ek ücret 
alınmaktadır. Örneğin, lazersiz yapılan bir ameliyata SGK 
1000 lira öderken, kişilerden ilave ücret alınmıyor. Söz 
konusu ameliyat lazer ile yapıldığında, kişilerden istisnai 
sağlık hizmet bedeli olarak 3000 lira ek ücret alınmaktadır. 

SORU: Yaşlı l ık aylığı  kesi lenlerin,  işten 
ayrıldıklarında emekli aylıkları nasıl hesaplanmakta?

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır. Ödenecek 
aylık; eski aylığın kesildiği tarihten aylıklara yapılacak 
artışlar uygulanarak bulanacak tutar ile emeklilik sonrası 
çalışılan sürenin kazançları ve prim ödeme gün sayısı esas 
alınarak, kısmi aylık hesaplanır. Kısmi aylığın 

hesaplanmasında; emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün 
sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları 
üzerinden emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı 
bölümü, dikkate alınmaktadır. Eski aylığın güncellenen 
tutarına, emeklilik sonrası hesaplanan kısmi aylık ilave edilir. 

SORU: Sigorta başlangıcında hangi kriterler 
bulunmaktadır?

CEVAP: 1.4.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı 
olanların başlangıç tarihi, işe girdikleri tarih olarak esas 
alınmaktadır. 1.4.1981 tarihinden sonra işe girenlerin sigorta 
başlangıcı, 18 yaşını doldurdukları tarih esas alınmaktadır. 18 
yaş öncesi çalışmalara ait prim ödeme gün sayısı yok 
sayılmamakta, prim ödeme gün sayısına ilave edilmektedir. 

SORU: Eşimden dul aylığı alıyorum. Babamdan, yetim 
aylığı alabilir miyim?

CEVAP: Eşinden dul aylığı alanların yetim aylığı 
alabilmelerinde ilk koşul olarak, farklı soysal güvenlik 
kuruluşu olması aranmaktadır. Örneğin, bir kişi SSK'dan dul 
aylığı alırken, Emekli Sandığı'ndan annesi veya babasından 
yetim aylığı alabilir. 

Türkiye Emekliler Derneği'nin görüşü ise, dul aylığı 
alanların sosyal güvenlik kurumu farkı aranmadan her iki 
aylığı birlikte alması yönündedir. Bunun mücadelesini 
veriyoruz. 

SORU: Devlet memuru olarak çalışırken, SSK'lı 
çalışmamda var. İç içe geçen hizmetlerden hangisi geçerlidir.

CEVAP: Emekli Sandığı'na tabi hizmetler esas 
alınmakta, SSK'lı hizmetleriniz iptal edilmektedir. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU
EMEKLİLER DE VERGİ MAĞDURU
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44. yılımızda 

emeklilerimizin 

teveccühleriyle

100 şubeye 

ulaştık...

İZMİR KEMALPAŞA ŞUBEMİZLE

DALYA DEDİK...

Emeklinin hak arama mücadelesinin 
sarsılmaz sembolü haline gelen Türkiye Emekliler 
Derneğimiz ,  100 .  Şubes in i  aç t ı .  İzmir 
Kemalpaşa’da hizmet verecek olan şubemiz için 
Genel Merkezimizde düzenlenen kutlamada 
konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, “Bu bir 
hizmet yarışıdır ve tek hedef emeklilerimizin 
mutluluğudur” dedi.

Ergün konuşmasında şunları söyledi;
“Bu hizmet yarışında bayrağı teslim 

aldığımız noktadan itibaren var gücümüzle 
emeklinin hak arama mücadelesini yükseltmek için 
çabaladık. Bu çabalarımız takdir görmüş olmalı ki, 
emeklilerimizin teveccühleriyle yüzüncü şubemize 
ulaştık. Bu takdirin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Derneğimizi bu noktaya taşıyan üyelerimize de 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”
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ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

KATARAKT NEDİR?
Gözün renkli kısmı olan irisin 

arkasında,  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 şeffaflığını kaybederek 
opaklaşır. Bu durumda ışık ve görüntüler 
retinaya sağlıklı ulaşamaz ve bulanık 
görme olur. 

KATARAKTIN BELİRTİLERİ 
NELERDİR?

Kataraktı olan kişiler erken 
dönemde katarakt 

o l u ş u m u n u  ç o k  f a r k e t m e z .  
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?

K A T A R A K T I N  O L U Ş M A  
SEBEPLERİ NELERDİR?

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. Bazı 
genetik hastalıklar, annenin hamilelik 

e snas ında  geç i rd iğ i  b i r  
enfeksiyon veya kullandığı bazı 
ilaçlar, göze batan sivri bir 
cisim, taş çarpması veya trafik 
kazası gibi durumlar, bazı göz 
d a m l a l a r ı  ( k o r t i z o n l u  
damlalar,  göz tansiyonu 
ilaçları) veya sistemik olarak 
k u l l a n ı l a n  b a z ı  i l a ç l a r  
katarakta sebep olabilir. 
Glokom, üveit gibi altta yatan 
başka bir göz hastalığının 
sonucu olarak da katarakt 
oluşabilir. Bunun yanında, 
şeker hastalığı gibi sistemik 
hastalıklar da kataraktın erken yaşta 
oluşmasına sebep olabilir.

KATARAKT AMELİYATI İÇİN 
D O Ğ R U  Z A M A N L A M A  N A S I L  
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. Bu 
nedenle katarakt çok ilerlemeden tedavisinin 
yapılması önemlidir. Günlük yaşamı 
olumsuz etkileyen görme düzeyinin 
azalmasına sebep olan katarakt hastalığının 
tek tedavisi ameliyattır. Katarak diyet, ilaç 
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 
i l e  gözünüzün  uyuşmas ı  
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. Aynı gün 
evinize gidebilirsiniz.

KATARAKT AMELİYATI SONRASINDA 
GÖZLÜK KULLANILIYOR MU?

Katarakt ameliyatından en az 1 ay sonra 
hastaya yakın görme veya gerekirse uzak görme 
için gözlük verilir. Katarakt ameliyatında göz 
içine yerleştirilen lensler, son yıllara kadar 
ağırlıklı olarak monofokal, yani tek odaklıydı. 
Kişiler genellikle yakın için, bazen de hem yakın 
hem uzak için gözlük kullanıyordu.  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 göz içi 
lensi takılan hastaların %90'ından fazlası tekrar 
seçme şansı olsa yine multifokal göz içi lensi tercih 
edeceklerini ifade etmektedir. 

MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ 
SADECE KATARAKT HASTALARI  İÇİN Mİ  
UYGUNDUR?

Pek çok kişi kırklı yaşlara kadar, miyop ya 
da hipermetrop olması farketmeksizin yakını iyi 
görür. Ancak kırklı yaşlarda, doğal lensimiz 
esnekliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlar ve 
uyum yeteneği zayıflar. Uzun süreli kitap 
okuyamama, uzakta tutarak okumaya çalışma, loş 
ışıkta çabuk yorulma gibi durumlar, bize yakın 
gözlüğü almamız gerektiğini hatırlatır. İşte bu 
noktada, yakını iyi göremeyen ve yakın gözlüğü 
takmak istemeyen kırk yaş sonrası bireylerde de 
multifokal lensler iyi bir alternatif olabilir.

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

KATARAKT CERRAHİSİ
MAYA GÖZ

Opr. Dr. Sefer Ogün BÖLÜK

ve Multifokal Göz İçi Lensleri
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ÖZLÜ SÖZLER

Sesini değil, sözünü 

yükseltmeli insan. 

Çünkü gökgürültüleri 

değil, yağmurlardır 

yaprakları yaşatan. 

William Shakespeare
SAĞLIĞA YÜZDE 3.24 ZAM GELDİ

TÜRK 

ASKERİNE 

ÖVGÜ

TÜED’e

sosyal

medya

kanalıyla

ulaşın

Sağlık hizmetlerine ulaşmak 2014 
yılı Ocak ve Nisan ayları arasında 
ortalama yüzde 3,24 zamlandı. 

T Ü İ K  
verilerine dayanarak 
yapılan araştırmaya 
göre, 17 sağlık madde 
fiyatının tamamında 
artış yaşandı. Sağlık 
madde fiyatlarında 
en  d ikkat  çeken 
artışlar yüzde 6,71 
a r t ı ş l a  s e z a r y e n  
ücretlerinde oldu. 
2014 yılı Ocak ayında 
9 8 9 , 3 7  T L o l a n  

sezaryen doğum ücretleri 2014 yılı Nisan ayında 1055,78 TL'ye çıktı. Yüzde 5,86 
artışla ameliyat ücreti oransal değerlendirmede ikinci en fazla artan sağlık madde 
fiyatı oldu. Diş dolgu ücreti 2014 yılı Ocak ayında 86,58 TL iken bu rakam 2014 yılı 
Nisan ayında 90,66 TL'ye yükselerek yüzde 4,71 arttı. Diş çekme ücreti 2014 yılı 
Ocak ayında 55,20 TL iken bu rakam 2014 yılı Nisan ayında 58,13 TL'ye 
yükselerek yüzde 5,30 arttı. Normal doğum ücreti 2014 yılı Ocak ayında 809,37 TL 
iken bu rakam 2014 yılı Nisan ayında 851,55 TL'ye yükselerek yüzde 5,21 arttı. 
Hastane yatak ücreti 2014 yılı Ocak 118,10 TL iken 2014 Nisan ayında 119,78 TL'ye 
yükselerek yüzde 1,42 arttı. İlaç ücretleri 2014 Ocak ayında 9,88 TL iken bu rakam 
2014 yılı Nisan ayında 9,92 TL'ye yükselerek yüzde 0,46 arttı.

Yalçın dağlar gibi başın dimdik
Sensin dünya askeri içinde en büyük
Olsa da önünde dağ, dere, tepe, höyük
Çiğneyip de geçersin kahraman asker.

Sana meskendir dağlar, taşlar, ovalar
Gece demez gündüz demez bölücü kovalar
Alsa da vücuduna onulmaz yaralar
Kenedi yarasını kendi sarar kahraman asker.

Disiplin sende, irade sende, cesaret sende
Senin sayende huzur bulur bu ülke
Aslanın heybeti, kaplanın kuvveti, panterin gözü sende
Didik didik bölücü arar kahraman asker.

Ne kahramanlar yetiştirir yurdumun her kışlası
Sizi gören düşmanın şaşar pusulası
Yiğitlerin yiğidi hasların hası
İşte onlardan her biridir kahraman asker.

Her biri Anadolu'nun bağrından gelmiş
Vatan için ölmeyi ilke edinmiş
Bu uğurda seve seve canını vermiş
Hazreti Hamza'nın, 
Ulubatlı Hasan'ın torunları kahraman asker.

Hacı der; yalçın dağlardan geçse de yolunuz
Düşmana korku salar sağınız ve solunuz
Cümleniz Allah'a emanet olunuz
Türkün gururu, medarı iftarı kahraman asker. 

Hacı Kaplan
TÜED Nizip Şube Üyesi
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

DUL VE YETİM AYLIĞININ

BİRLEŞMESİ
Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Yasası'nın 68/1-C-a maddesi yetim aylığı bağlama koşulları 
yönünden; "evli olmayan, evli olmakla beraber boşanan veya 
dul kalan kız işçi çocuğuna, emekli sandıklarına tabi bir işte 
çalışmama, buralardan gelir ve aylık almama" şartı ile yetim 
aylığı bağlıyordu. Aylığın kesilme nedeni "Çalışma ve 
Evlenme" hali aynı maddenin (VI) nolu bendinde 
düzenlenmişti. 06.08.2003 tarihi itibariyle, 4958 sayılı yasanın 
35. maddesiyle, (VI) nolu bende "buralardan gelir ve aylık 
almaya" ibaresi eklendi. Böylece Sosyal Sigortadan, Emekli 
Sandığından aylık ve gelir almaya başlama olgusu, hak sahibi 
kız çocuklarına bağlanan aylığın kesilme nedeni olmuştur. 
506 sayılı yasanın 68. maddesinin son cümlesi; "Evliliğin son 
bulması ile kocasından aylık almaya hak kazanan kimseye bu 
aylıklardan fazla olanı ödenir" düzenlemesi getirmiş, aynı 
düzenleme 5510 sayılı yasanın 54. maddesine de taşınmıştır. 
Daha önce 06.08.2003 tarihinden evvel eş veya ebeveynin 
ölümü halinde çift maaş almaya olanak tanıyan Yargıtay, 
şimdi görüş değiştirerek Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 
2013/1833 E, 2014/2282 K nolu kararı ile çift maaş imkanını 
ortadan kaldırarak eşi ve ebeveynin aynı kuruma tabi olması 
halinde, yüksek olan maaşın alınabileceğine hükmetmiştir.

Yargıtay 21 Hukuk Dairesi kararında karşı oy kullanan 
üye, 5386 sayılı yasa ile 506 sayılı yasanın 121. maddesine 
09.07.2005 tarihi itibariyle eklenen ek geçici maddeyi gerekçe 
göstererek çift maaş alınabileceği görüşü bildirmiştir.

Yetim aylığının hak edilmesi için 06.08.2003'ten önce eş 
veya ebeveynin ölümünün gerçekleşmiş  olması  
gerekmektedir. Karşı oy sahibi üyeye göre ölüm aylıklarında 
hangi yasaların uygulanacağını belirleyen unsur munisin 
ölüm tarihidir ve o tarihteki yasa hükümleri uygulanmalıdır. 

06.08.2003 tarihi 5386 sayılı yasa ile 31.05.2012 tarihine 
kadar uzamıştır. Aylığın 31.05.2012 tarihinden sonra talep 
edilmesinin bir önemi yoktur. 31.12.2005 tarihinden sonraki 
ölüm olaylarında 506 sayılı yasanın 68. maddesinin (VI) fıkra 
hükümleri uygulanacaktır. Yargıtay'ın daha önceki kararları 
da bu doğrultuda idi.

Kendi hesabına çalışanlar, bağ-kur açısından olaya 
baktığımızda; 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 
sayılı yasanın 23. maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı yasanın 
45/2-c-d bentleri gereğince, yukarıdaki aylık bağlama 
şartlarında ölüm tarihi olarak 02.08.2003 tarihi esas 
alınacaktır. Orada da 506 sayılı yasa gibi düzenleme 
yapılmıştır.

Şimdi beklenen nedir? Beklenen kararı Yargıtay 21. 
Hukuk Daires ince  bozulan,  Afyonkarahisar İş  
Mahkemesinin kararında direnmesidir. Direnirse, konu 
Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşınacak, yasaya aykırı 
durumlar ortadan kaldırılabilecektir. Aksi halde 5386 sayılı 
yasanın açık düzenlenmesine aykırı durum ortaya çıkacak; 
dul ve yetimlerin mağduriyetine yol açacaktır. Anayasa 
Mahkememizin, Sosyal Güvenlikte Hukuk devletinin ana 

temeli “Kazanılmış hakkı” kabul 

etmemesi, Sosyal Güvenlikte hak 

sahiplerini mağdur etmeye devam 

etmekte, yasa koyuculara ise hakları bir bir elden kalma imkanı 

vermektedir. 

Emekli Sandığından gelir alan yetim memur çocuğu 

çalışırsa geliri kesilmemekte, işçi ve Bağ-Kur'lunun yetimininki 

ise kesilmektedir. “Norm ve Standart” birliği ile yola çıkıldı 

ancak özellikle de Anayasa Mahkemesinin eski-yeni memur 

ayrımı yapan kararı ile “normsuzluk ve standartsızlık” esas oldu. 

1 Ekim 2008 sonrası işe girenler yönünden “norm ve standart” 

birliği sağlandı ise de bundan önceki sigorta başlangıcı olanlar 

için hak yitirme devam ediyor. 1 Ekim 2008 sonrası memur 

kavramı da ortadan kalktı. O tarihten sonra işe girenler emekli 

olduklarında yıllardır nasıl boşuna prim ödediklerini görecekler. 

Şu anda emekli olanların hesaplamaları kısmi aylıklar toplamına 

göre her dönem için ayrı ayrı yapıldığından, 1 Ekim 2008 sonrası 

çalışma uzadıkça aylık düşmektedir. 400 liraya düşmüş emekli 

aylıkları vardır.

Farklı kurumlardan aylık bağlanmaya baktığımızda ise 

yine karmaşık bir durum vardır. Bu durumda da değişik 

kurumlara göre şartlar değişmekte, burada da norm ve standart 

birliği olamamaktadır. Anayasa Mahkememiz eylemsel eşitliği 

hukuksal eşitliğe tercih etmediği müddetçe bu durum böyle 

devam edecek, Yargıtay ve Danıştay da istediği gibi görüş 

değiştirebilecektir.

Kurumlar istikrarlı olmalı ve insanlara güven vermelidir. 

Verimsiz ve objektifliği olmayan kurumlar güven veremez. 

Demokrasi, güçlü kurumlar düzeni içinde geliştirilen fikirler 

üzerine inşa edilmeli, insanımızın istediği ve haklarına sahip 

çıktığı inancı hakim olmalıdır. Kurumlar çökmemeli, zorluklar 

demokratik bir şekilde, sivil toplumun gücünü artırarak ortadan 

kaldırılmalıdır. Kalitenin artırılması için eleştirisel bakışı canlı 

tutmak zorundayız. Ülkemiz, normalde çok daha fazla zaman 

alması gereken aşırı süratli bir evrimden geçiyor. Gelişmiş 

ülkelere yetişememe endişesi hakim. Değişime hızlı ayak 

uydurmak, modern dünyanın karmaşıklığına ayak uydurmak 

zorundayız. İnsanımıza daha nitelikli bir hayat sağlama, 

kaybolan değerlere sahip çıkma, olağan dışı hareket ve yakınlığa 

ulaşılınan küreselleşme ile dünyanın gerisinde kalmama 

durumundayız. Robin SHARMA diyor ki; “Yarını iyileştirmenin 

tek yolu, bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir” Hukuk 

Devletinin evrensel kuralları göz ardı edilmezse, çözülemeyecek 

konu olmaz. Demokrasi, hukuk devleti tam olarak gerçekleşirse 

uygulanabilir olur, aksi halde lafta kalır. Hukuk devletini 

sağlayacak olan da evrensel kurallara uyacak mahkemelerdir. 
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