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B ü t ç e l e r ;  g e l i r  v e  g i d e r l e r i n  
belirlenmesini, kamu hizmetinin yerine 
getirilmesini ve sosyal devlet anlayışı ile değişik 
adlar altında ekonomik yönden zayıf durumda 
olan kesimlere kaynak aktarımını sağlayan en 
temel belgedir. 

Bütçelerin disiplinli yönetilmesi ve 
uygulanması bakımından Sayıştay denetimleri 
ve raporları ile her yılın sonunda hesap 
ver i lmes i ,  bütçe ler in  amacı  d ı ş ında  
kullanılmaması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

2015 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 473 
milyar bütçe giderleri, 452 milyar da bütçe 
gelirleri olarak planlanmıştır. Bu durumda 
b ü t ç e  a ç ı ğ ı  2 1  m i l y a r  l i r a  o l a r a k  
öngörülmüştür. Bütçenin en temel gelir 
kaynağını, vergiler oluşturmaktadır.
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HUKUK DANIŞMANIMIZ AV. CAFER TUFAN YAZICIOĞLU’NUN

KONUŞMACI OLDUĞU "YAŞLI HAKLARI KONFERANSI"NDA

BAKAN İSLAM, “YAŞLILARI GENÇLERLE 

İLETİŞİM HALİNDE TUTACAĞIZ” DEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından "Yaşlı Hakları Konferansı" düzenlendi. 
Konferansa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Gazi Alataş,  Mustafa 
Karaman ve Bakanlık yetkilileri ile huzurevindeki yaşlılar katıldı.
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21'lere ulaşacağını vurgulayan Konferansta konuşan 
Bakan İslam, yaşlılarla ilgili 

Bakan İslam, yaşlanmayı y a p ı l a n l a r  v e  y a p m a y ı  
planlananların bu konferansta sayısal ve biyolojik bir durum 
konuşulacağını söyledi.olarak görmediklerini, bunun Bakan İslam: Huzurevleri 
konusunda politika değişikliğine insan ömrünün çok doğal 
gittiksüreçlerinden biri olduğunu 

B a k a n  İ s l a m ,  
belirtti. "Geleneklerimize uygun yaşlılık 

planlaması yapmayı arzu ediyoruz. 
Yaşlılarımızı kendi ortamlarından 

Yaşlılar için eskiden "ihtiyar" ayırmamak, aile çevrelerinden ya 
denildiğini, kelimenin anlam değiştirerek, da alışkın oldukları yerlerden 
kötü bir anlamı varmış gibi algılandığını ayırmadan onlarla ilgili bütün 
belirten Bakan İslam, "İhtiyar kelimesinin sorunları çözerek, topluma katkı 
çok güzel bir anlamı vardır. Akıl baliğ sağlamalarını bütün ömürleri 
demektir, aklı başında olan, iradesi elinde içerisinde mümkün kılarak, onları 
olan. Bizim toplumumuz ihtiyarı, yaşlıyı gençlerle iletişim halinde tutarak 
sever. Böyle kalmak istiyoruz, geleceğe de mutlu, iyi, üretken, güzel bir 
böyle devam etmek istiyoruz" dedi. yaş l ı l ık  dönemi  sağ lamayı  Müsteşar Yardımcısı Alataş ise yaşlılar 

Bakan İslam, bazı toplumlarda hedefliyoruz" şeklinde konuştu. konusunda yapılacak çalışmaların ülkenin 
yaşlıların ötekileştirildiğine, farklı bir Yaşlıları mümkün olduğunca kendi kültürü ve gelenekleriyle çok bağlantılı 
ortamda yaşamaya mahkum edildiğine evlerinde, aile ortamlarında zamanlarını olması gerektiğini belirtti.
dikkati çekti. geçirmelerini sağlamaya, onların bakım ve Alataş, yaşlılarının bakımına yönelik 

Türkiye'de son yıllarda yaşlı nüfusunun ihtiyaçlarını kendi ailelerinin içinde ülkenin kültürüne uygun yeni açılımlar 
ar t t ığını  i fade eden Bakan İslam, karşılamaya çalıştıklarını anlatan Bakan getirilmesinin önemini vurguladı.
"Tarihimizdeki en yüksek yaşlı nüfusa İslam, bunun mümkün olmaması halinde ise Konferansta; Hukuk Danışmanımız Av. 
sahibiz, nüfusun yüzde 7.51'i yaşlı. Bununla yaşlıları huzurevlerinde, yaşlı bakım Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "Yaşlı Hakları" 
iftihar ediyoruz. Bu aslında ülkemizdeki evlerinde ağırladıklarını hatırlattı. konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yazıcıoğlu 
gelişmişlik çizgisini de gösteren bir nüfustur. Yaşlı bakım evleri ve huzurevleri sunumunda, Yaşlı Hakları konusunda 
Bu demektir ki insan nüfusu kalite kazandı, konusunda politika değişikliğine gittiklerini Birleşmiş Milletler çalışmaları,  bu 
sağlık hizmetleri mükemmele doğru gidiyor, belirten Bakan İslam, yaşlıların daha çok ev çalışmalara derneğimizin katkıları hakkında 
insanımıza iyi bir hayat sunuyoruz, onun ortamına yakın, sosyal hayatın içinde bilgiler vererek, dünyada ilk defa 
uzun ömürlü olmasını sağlamayı başardık. bakımını planladıklarını, bunun gelenek ve derneğimizce yayınlanan Yaşlılık Hukuku 
Bununla iftihar ediyoruz" diye konuştu. göreneklere daha uygun olduğunu kitabını tanıttı. Konferansa derneğimizi 

Ülkede 2023 yılında yaşlı nüfusunun düşündüklerini ifade etti. temsilen Ankara Şube Yönetim Kurulu 
yüzde 10'u bulacağını, 2050 yılında yüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başkanımız Gültekin Bakırözü de katıldı.

HUKUK DANIŞMANIMIZ AV. CAFER TUFAN YAZICIOĞLU’NUN KONUŞMACI OLDUĞU 

"YAŞLI HAKLARI KONFERANSI"NDA KONUŞAN BAKAN AYŞENUR İSLAM, 

“YAŞLILARI GENÇLERLE İLETİŞİM HALİNDE TUTACAĞIZ” DEDİ

Konferansta derneğimizi Hukuk Danışmanımız 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve Ankara Şube 

Denetim Kurulu Başkanımız 

Gültekin Bakırözü temsil etti.
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ülkemizin demokratikleşme ve kalkınmasında, önemli bir aktör Ankara Sivil Toplum olarak ortaya çıkmakta ve her geçen gün, hem nitelikleri 
gelişmekte, hem de sayıları artmaktadır” dedi.

KADIN VE GENÇLERİN SAYISI ARTMALIKuruluşları Platformu 
Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan STK’ların, ülkemiz 

yönetiminde ve karar verme mekanizmalarında, etkin rol (ASTOP)’nun öncülüğünde 
almasının büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Allıoğlu, 
“Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, artık daha çok Dünya Gönüllüler Günü 
etkinleşen, daha çok toplumsal sorumluluk inisiyatifi alan 
yapılarla karşılaşacaksınız. Siyasetten uzak, toplumsal ve sektörel (Sivil Toplum Kuruluşları meselelerle uğraşan Sivil Toplum Kuruluşları, her geçen gün daha 
da önemli bir konuma gelmektedir. Ancak kadınların ve Günü) nedeniyle Holiday gençlerimizin Sivil Toplum Kuruluşları’nda daha fazla oranda yer 
almasını sağlayacak adımların atılması, etkinliklerimizin yapısı ve 
niteliğinin artırılması, açısından önemlidir” diye konuştu. Inn Otel’de düzenlenen 
Platformun Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak ise törende yaptığı 
konuşmada, “Gönüllülerin başımızın üstünde yeri var. Ölünceye törene kalabalık bir davetli 
dek sizler için koşturmaya devam edeceğim” dedi.

28 STK BAŞKANINA BERAT VERİLDİtopluluğu katıldı.
Törende konuşmaların ardından başarılı projelerle topluma 

hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına üstün hizmet ve başarı 
beratı verildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, siyasetçi ve 

Kuruculuğunu ve onursal başkanlığını TÜSİAV Başkanı iş adamının katıldığı etkinlikte; Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Veli Sarıtoprak’ın, dönem sözcülüğünü Genç Girişim ve Başkanımız Kazım Ergün, Türkiye Muhtarlar Federasyonu 
Yönetişim Derneği Başkanı M.Nezih Allıoğlu’nun yaptığı Genel Başkanı Ramazan Özünal, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
platformun töreninde platformun icra kurulunda yer alan Nurettin Özdebir, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Mamak 
STK başkanları da tam kadro hazır bulundu. ASTOP Dönem Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Milletvekili Sinan Aydın, 
Sözcüsü M.Nezih Allıoğlu, törenin açılış konuşmasında Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ve LÖSEV Kurucusu 
STK’ların önemine işaret etti. Türkiye’de sivil toplumun, ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’in de aralarında 
özellikle son yıllarda, hızlı bir değişim ve gelişim sürecine bulunduğu 28 kişiye ASTOP Üstün Hizmet ve Başarı Beratı 
girdiğini söyleyen Allıoğlu, “Sivil toplum kuruluşları, verildi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, ASTOP’un düzenlediği görkemli bir etkinlikle 

kutlandı. İş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini buluşturan törende konuşan 

Dönem Sözcüsü Allıoğu, ülkemizde STK’ların etkinliğinin arttığını söyledi. 

Törende başarılı projelerle topluma hizmet eden STK’lara üstün hizmet ve başarı 

beratı verildi.

GENEL BAŞKANIMIZ ERGÜN'E BAŞARI BERATI
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Vergilerin dağılımı incelendiğinde, vergi yerine seyyanen uygulamayı da kapsayacak 
adaletini sağlamaktan uzak kalan vergi sistemi şekilde yeni bir artış sistemi getirilmelidir. Diğer 
uygulanmaktadır. Halkın harcamalarından alınan taraftan, emekli aylıklarının hesaplanmasında 
dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri uygulanan karma sistemin yerine eşitliği öngören 
içerisindeki payının yüzde 72'lerde olması, vergi tek bir  hesaplanma  sistemi getirilmelidir. Bu 
adaletini bozmuştur. Harcamalardan yüzde 8-18 esaslar dikkate alınarak bütçeden emeklilere pay 
arasında KDV  ve ÖTV gibi yüksek oranlarda ayrılmalıdır.
vergiler alınırken, emeklilere yüzde 4-5 arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
değişen oranlarda (vergi iadesi karşılığı olarak) ek Bütçesinin ağırlıklı olarak sosyal yardımlarda 
ödemenin yapılması, emeklileri kullanılması hedeflenmiştir. 
mağdur eden bir uygulamaya Bütçe'den, 2015 yılında sosyal 
dönüşmüştür. yardımlar için ayrılan kaynak 20 

Kaynaktan alınan vergiler milyar lira olarak öngörülmüştür.  
içerisinde çalışanların ödediği Aile  ve Sosyal  Polit ikalar 
verg i l er in  yüksek l iğ i  d ikkat  Bakanlığı'nın kurulması ile 
çekmektedir. Kurumlar vergisi ile birlikte primsiz ödemeler olarak 
gelir vergisi mükellefi olanların 

uygulanan engelli ve yaşlı aylığı, 
ödedikleri vergilerin düşük kalması, 

hanehalkına yapılan transferler 
asgari ücretle çalışanın verdiği 

tek merkezden yürütülmeye 
verginin; kuyumcunun, doktorun ve 

başlanmıştır. Bu değişiklik, veri 
taksicinin beyana göre ödediği gelir 

tabanının oluşturulması ve vergisinden fazla olması, vergi 
yardımların belirlenen kriterlere sisteminin sil baştan değiştirilmesini 
göre yapılması bakımından gerektirmektedir. Bu tür örnekler 
yerinde olmuştur. göstermektedir ki, vergi adaletini 

Ülkemizin en temel sorunu, s a ğ l a y a c a k  d e ğ i ş i k l i k l e r e  
işsizlik ve yoksulluktur. Türkiye, gidilmelidir.
sosyal güvenliğin en önemli En büyük kayıt dışı uygulama 
n o r m u  o l a n  a i l e  y a r d ı m  vergi yoluyla yapılmaktadır. Gerçek 
sigortasını kabul etmediğinden, kazançlar üzerinden vergi alınması 

sosyal yardımların yapılmasında önemli durumunda, kamu hizmetine ve sosyal yardımlara 
eksiklikler ile karşılaşılmaktadır. 102 sayılı ILO daha çok kaynak ayrılacaktır. 
Sözleşmesi'nin en önemli soysal güvenlik normu S o s y a l  g ü v e n l i k  s i s t e m i n i n  a d i l  
olan aile yardım sigortasının kabul edilmesi yönetilmemesi ve mevzuatın sık sık değiştirilmesi, 
durumunda, soysal güvenlik sistemimiz evrensel eşitsizlikleri de beraberinde getirmiştir. Altı aylık 
bir boyut kazanacak ve ülkemizin saygınlığı dönemler olarak uygulanan artışlar, emeklileri 

koruyan bir sistem olmaktan çıkmıştır. Bunun artacaktır.

2015 BÜTÇESİ VE BEKLENTİLER

Kayseri Tekden Hastanesi tarafından Türkiye Emekliler Derneği 
Kayseri Şubemiz üyeleri için seminer düzenlendi. Kayseri Şubemiz ile Özel 
Tekden Hastanesi arasında yapılan anlaşma gereği üyelerimizden hastane 
giriş ücreti alınmayıp, bütün branşlarda indirim yapıldığına 
dikkat çeken Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 
“Emeklilerimiz için sağlıklı yaşam ve hayati konularda 
bilgilendirme seminerlerinin ilki hastanede gerçekleştirildi. 
İlgili uzman hekimler tarafından her üç ayda bir emekli 
üyelerimize seminerler verilecek” dedi.

Te k d e n  H a s t a n e s i  k o n f e r a n s  s a l o n u n d a  
gerçekleştirilen seminerde, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Mahmut Şenel “şişmanlık, obezite ve obezite ameliyatları”; 
Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ekici, “diyabetin sinir 
sistemindeki etkileri ve zararları”; Diyetisyen Duygu Deniz 
ise “sağlıklı beslenme ile diyabet arasındaki ilişki”ye dair 
bilgiler verdi. Doktorlara sorularını yönelten katılımcılar, 
Tekden Hastanesi personeline teşekkür etti. Seminer 
sonunda Tekden Hastanesi Müdürü Abidin Karabulut, 
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve 
Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı’ya plaket takdim etti.

Kazım 

ERGÜN:

Ülkemizin 

en temel 

sorunu, 

işsizlik ve 

yoksulluktur.

Kayseri Özel Tekden Hastanesi, Türkiye 

Emekliler Derneği üyeleri için obezite, 

sağlıklı beslenme ve diyabet konularında 

eğitim semineri düzenledi.

TEKDEN EMEKLİLERLE ELELE

Tekden Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere 
Kayseri Şubemize üye emeklilerimiz yoğun ilgi gösterdiler...
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Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı oldukları çalışmalarını Hükümete sunmuş, emeklilik 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sisteminin eşit bir uygulamaya dönüşmesi için 
emekli aylığı hesaplanma sisteminde yeni GÖSTERGE sitemini savunmuştur. 
parametreler getirmiştir. Yeni sistemde; prim 
kazançlarının güncelleştirilmesi ve aylık bağlama 2000 öncesi dönemde emekli olanların kazançları 
oranları, 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanununa göre ve prim ödeme gün sayıları eşit olanların 
önemli kayıplar öngörülmüştür. aylıklarındaki farklılıklara çözüm aranırken, gösterge 

sistemi temel kriter olmuştur. 2000 öncesinde emekli 
Son beş yıldır emekli olanlara yansıyan bu olanların aylıklarının düzeltilmesinde gösterge sistemi 

durum, yeni bir mağduriyete neden olmuştur. ile intibak yapılmıştır. 2000 sonrasında gösterge 
Örneğin, 2008 öncesi ve sonrasında emeklilerden, sisteminin kaldırılması, en büyük yanlışlık olmuş ve 
prim ödeme gün sayısı ve kazançları aynı olanlara bugün için gösterge sistemi uygulanmadığından, 
göre kıyaslanma yapıldığında, 2008 sonrası dönemde aylıklardaki eşitsizlikleri tam olarak görmekte giderek 
emekli olanların kayıpları ön plana çıkmış, 150-300 zorlaşmıştır. 
lira arasında kayıplar öngörülmüştür.  

Bu tür eşitsizlikleri ölçmenin tek bir yolu var. 2000 
Bu tür eşitsizlikler emekliler arasında burukluğa sonrasındaki kazançların ve emekli  aylığı  

neden olduğundan, aylık hesaplanma sistemi hesaplamalarının, 2000 öncesi dönemdeki gibi 
değiştirilmelidir. Aylık bağlama oranları ve prim kıyaslama yapılabilmesi için gösterge sistemine 
kazançları güncelleştirilmesinde eşitliğin sağlanması dönülmelidir. SGK, bugünkü teknolojiyle, bunu 
için tüm çalışılan dönemleri kapsayan adil bir sistem yapacak güce sahiptir. Zaman kaybedilmeden, 
getirilmelidir. emekliler arasında oluşan eşitsizliklerin ve emekli 

aylıklarındaki düşmelerin durdurulması için 
Bugünkü emekli aylığı hesaplanma sistemi, GÖSTERGE sitemine dönülmelidir. 

emekli aylıklarında kayıplara neden olduğundan, 
prim ödeme gün sayısını tamamlanmış, yaşı 5510  say ı l ı  Kanunun  i l g i l i  madde ler i  
bekleyen sigortalılar kayıt dışı çalışmaya değerlendirilmeli, norm ve standart birliğini temel 
yöneleceğinden, SGK prim açısından, devlet de vergi a lan  emekl i  ay l ığ ı  hesaplanma kri ter ler i  
açısından kayıplar yaşayacaktır.  belirlenmelidir. Emekli aylığı hesaplanma sistemleri  

SGK'nun gündemine alınmalı ve sosyal taraflarla 
Türkiye Emekliler Derneği, bu yönde yapmış birlikte çözüm getirilmelidir. 

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMALARI DEĞİŞMELİ

www.tuedankara.org.tr

Recep ORHAN
Genel

Sekreter
-

Ankara
Şube Başkanı

Gazi
AYKIRI

Genel
Başkan

Yardımcısı
-

Kayseri
Şube

Başkanı

Çalışanlar bakımından en çok eleştiri alan ve gün sayısı ve yaş koşulu değiştirilmiş ve daha geç emekli 
değiştirilmesi istenen konuların başında, aylığa hak olmayı öngören kademeli bir süreç getirilmiştir. 
kazanma koşulları gelmektedir. Üç ayrı sosyal güvenlik Görüldüğü gibi, sigorta başlangıcı emekli aylığına 
kuruluşları olan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur hak kazanmada en önemli koşul olan yaşı 
mevzuatında bile eşitlikten uzak olan uygulamalar etkilemektedir. Bu sistemin adil olmadığını 
bulunmaktadır. savunuyoruz. Aylığa hak kazanmada en temel kıstas, 

2000 öncesi ve 2000 sonrasında sigortalı olanların prim ödeme gün sayısıdır. Sigorta başlangıcı ve prim 
emekli aylığına hak kazanma koşullarında büyük 

ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi üçlü bir koşul 
farklılıklar bulunmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

olmakla birlikte, yaşın belirlenmesinde her üç 
Kanununda aylığa hak kazanma koşulları 4447 sayılı 

koşulunda birlikte değerlendirilmesi daha adil Kanun ile değiştirilmiş ve kademeli geçiş süreci 
olacaktır. öngörülmüştür. En son olarak 5510 sayılı Sosyal 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara sağlanan itibari Sigortamlar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
hizmet süresi/fiili hizmet zammı uygulaması emekli aylığına hak kazanma koşulları yeniden 
kapsamında olanlara yaş açısından bir katkı sağlıyor. belirlenmiş ve daha ağır koşulların öngörüldüğü bir 
Sigortalı olmadan önce askerlik yapmış olanların süreç getirilmiştir.

S i g o r t a  b a ş l a n g ı c ı n ı n  e m e k l i  y a ş ı n ı n  borçlanması da yaş için bir avantaj sağlıyor. Benzer 
belirlenmesinde tek başına bir kriter olması, şekilde kadın sigortalılara üç çocuk ile sınırlı ve her 
sigortalılar arasında eşitliği bozan bir sisteme çocuk için iki yıl borçlanma hakkı da kadın sigortalılar 
dönüşmüştür. Bu uygulamayı bilenler 18 yaşının bakımından yaşın aşağı çekilmesinde bir kriter 
tamamlanması ile birlikte sigortalı olmuş ve bu şekilde olmaktadır. 
kendilerine avantaj sağlamışlardır. Sigorta Yüzde 40 ve üzeri engelli olan sigortalılar vergiden 
mevzuatının adil düzenlenmediğinden, böylesine 

muaf sayılmaları durumunda, bu kapsamda olanlarda 
eşitlik ilkelerine aykırı olan uygulamalar ile 

yaş koşulu aranmamakta ve sadece sigortalılık süresi ve 
karşılaşıyoruz. 

prim ödeme gün sayısı aranmaktadır. Aylığa hak kazanma koşullarına bakıldığında, 
Sosyal güvenlikte tek çatı hedefinde uygulama 2000 öncesi sigortalı olanların daha erken yaşta emekli 

birlikteliği kurulamamıştır. Esas olan, dağınık sistemi oldukları görülmüştür. En avantajlı koşul olan 3600 
tek bir merkezden uygulayacak ve statü ayrımı gün üzerinden kadın sigortalılar 15 yıl sigortalılık 
olmayan bir sistemi getirmektir. Bunun için, norm ve süresi ve 50 yaş, erkek sigortalılar 15 yıl sigortalılık 
standart birliğini öngören bir sistem getirilmeli ve süresi ve 55 yaş koşulu ile emekli aylığına hak 

kazanmıştır. 4447/5510 sayılı Kanunlar ile prim ödeme eşitsizliklere son verilmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI / EŞİTSİZLİKLER
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Avrupa'nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt 
ve Türkiye Emekliler Derneği ortak bir proje için harekete geçti. 
Ekim ayında “Emeklilere Teknoloji Eğitimi” projesi ile yola çıkan 
Media Markt, 55-65 yaş aralığındaki emeklileri teknoloji 
okuryazarlığı konusunda eğitim veriyor. İlk olarak İstanbul 
Optimum, 24 Kasım'da da Mall of İstanbul mağazalarında teknoloji 
eğitimi alan TÜED üyeleri emekliler, beyazeşyadan cep telefonuna, 
tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan, sağlık ürünlerine pek 
çok cihazın nasıl daha verimli ve fonksiyonel kullanılacağına dair 
bilgilendirildi.

Bayrampaşa Şubemiz üyelerine yönelik 
nelere dikkat edilmeli, astım hastası olan bir ortamda temizlik hangi gerçekleştirilen etkinlik, üyelerimiz koşullarda yapılmalı, kalp ve hipertansiyon hastaları için minimum 
riskle ölçüm kriterleri gibi konu başlıkları yer alacak. İlki Optimum'da, tarafından yoğun ilgi gördü. Bayrampaşa 
ikincisi ise Mall of İstanbul Media Markt mağazasında gerçekleşen 

Şube Başkanımız Fettah Deniz yaptığı teknoloji eğitimi ile ilk etapta 50 emekliye eğitim verildi.
Bülent Gürcan: “Emeklilerimizi teknoloji ile hayattan aç ık lamada ,  "Emekl i l e r imiz  yen i  

kopmamalarını sağlıyoruz”
teknolojileri tanımada ve kullanmada Media Markt olarak tüketici elektroniği sektöründe bir ilki 

gerçekleştirdiklerini belirten Media Markt CEO'su Bülent Gürcan şöyle zorlanıyorlar. Bu proje bu anlamda büyük 
konuştu. “Türkiye Emekliler Derneği ile birlikte uzun zamandır 
üzerinde çalıştığımız ve bizi oldukça heyecanlandıran emeklilerimize bir boşluğu dolduruyor" dedi.
özel teknoloji okur yazarlığı eğitimlerine resmi olarak başlamış olduk. 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 verilerine göre Türkiye'de 65 ve TÜED - Media Markt Eğitim Projesi, Media Markt'ın; Ankara, 
üzeri yaşlı nüfus oranı yüzde 7,7 olduğu düşünülünce, emeklilerimizin Bursa, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Aydın ve Samsun'daki 
teknolojiden korkmak veya hayattan kopmak yerine teknoloji ile hayata mağazalarında Haziran 2015'e kadar devam edecek.
bağlanmalarını istedik. Kullandığımız her teknolojik ürünün bir başka Media Markt, ikinci baharını yaşayan emeklileri, teknoloji 
ürün veya hizmetle iç içe geçtiği, yani televizyondan bile internete eğitimi ile “torun ve çocuk” yardımından kurtarıyor. Türkiye 
girilebildiği bir dönemde belli bir yaşın üzerindeki jenerasyonun bu Emekliler Derneği (TÜED) ve Media Markt, hayata geçirdikleri 
ürünleri kullanırken gençlere danışma ihtiyacı hissetmesi, bizim bu proje ile emeklilerin teknoloji okuryazarlık seviyesini yükseltmek 
projeye başlamamızda büyük bir etken oldu.”için kolları sıvadı. TÜED üyesi emeklilerimiz, Media Markt 

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanımız Kazım mağazalarında düzenlenen ücretsiz eğitimle beyaz eşyadan cep 
Ergün, “Türkiye çapında 100 şubesi ve yaklaşık 630 Bin üyesi bulunan telefonuna, tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan, sağlıklı 
Derneğimizin Media Markt ile yaptığı işbirliği, emeklilerimizin yaşam ürünlerine kadar pek çok cihazın nasıl daha verimli ve 
teknolojik ürünleri nasıl kullanacaklarına dair bilgi vermesi amacıyla fonksiyonel kullanılacağına dair bilgilendirilecek.
oldukça kıymetli bir projedir. Üyelerimiz, teknolojik ürünleri daha Alanında uzman teknoloji danışmanları tarafından verilen 
verimli ve tasarruflu nasıl kullanabileceklerini bu eğitim sayesinde eğitimlerde; televizyon veya cep telefonu alırken hangi kriterlere 
öğrendiler. Eğitim sonrasında Media Markt tarafından kendilerine dikkat edilmeli, bilgisayar ve tablet kullanımı, beyaz eşyada neden 
verilen sertifika ile de bunu tescillediler. Media Markt'a bu özel ve A++ ürünler tercih edilmeli, yaz veya kış aylarında buzdolabının 
faydalı projesinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.derecesi nasıl olmalı, elektrik süpürgesi alırken veya kullanırken 

PROJE ORTAĞIMIZ 

TURKCELL’DEN

ÜYELERİMİZE ÖZEL

DEV HİZMET

Media Markt'tan Bayrampaşalı

Üyelerimize Teknoloji Eğitimi

TÜED ÜYESİ OLANLAR 
KAZANIYOR...

Derneğimiz üyesi 
iseniz;

TUED (yazın boşluk 
bırakın) TC KİMLİK NO 

(girin ve) ... 2222'ye 
gönderin...

FATURALILAR!
3 ay boyunca tarifenize 
ek olarak; ayda tam 100 

Dakika HEDİYE...
HAZIR 

KARTLILAR!
3 ay boyunca 20 
TL ve üzeri 

yüklemelerinize; ayda 
tam 100 Dakika 

HEDİYE...

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, Turkcell’in üyelerimize özel kampanyası için 
Turkcell yetkililerine teşekkür etti. ERGÜN şunları söyledi; "Proje ortağımız TURKCELL'le 
örnek projelere imza attık. İstanbul'da Kartal Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 
"Torun Tombalak Şenliği" bunun ilk adımı oldu. Ardından, yine İstanbul'da "Nesiller 
Kucaklaşıyor" projesiyle dede ve nineleri bir pazar kahvaltısında buluşturduk. Huzurevlerini 
ziyaret ettik. Çok güzel ve örnek olacak çalışmalar yaptık.

Proje ortağımız TURKCELL, bu çalışmalarımız sürerken, üyelerimiz için de güzel bir 
hizmet sundu. Derneğimizin, TURKCELL abonesi olan üyelerine; hatları faturalı da olsa, 
faturasız da olsa ayda 100 dakika bedava konuşma hakkı tanıdı. Bu büyük hizmet için proje 
ortağımız TURKCELL'e gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayede emeklilerimiz, 
torunlarıyla ve bütün sevdikleriyle uzun uzun konuşabiliyorlar. Tıpkı diğer projeler gibi bu 
çalışma da örnek bir çalışma oldu. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.
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Şişli Şubemiz ile Liv Hospital Ulus arasında sağlık protokolü imzalandı. 
Yapılan bu anlaşmayla üyelerimiz kaliteli sağlık hizmetlerine yüzde 20 indirimle 
ulaşabilecek.

Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya, Şube Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Selahattin Ildam ile Liv Hospital Yetkilisi Levent Eğitimci tarafından 
imzalanan anlaşma bir yıl geçerli olacak. Protokolün imza töreni sırasında konuşan 
Şube Başkanımız Kahya, anlaşmanın başta üyelerimiz olmak üzere bütün taraflara 
hayırlı olmasını dileyerek; "Bu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçenlere çok 
teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine yüzde 20 indirimle 
ulaşabilmesini sağlayan Liv Hospital yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ankara 5. İş Mahkemesi 2013/44 Esas sayılı dosyasında, Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu; "On gün ara ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı işlemin doğru olduğunu ve Yargıtay'ın verdiği iki zıt karar karşısında emekli ne yapacağını şaşırdı. 
maaşlardan bu kesintiyi yapabileceğine karar vermiş ve bu karar Yargıtay'ın aynı dairesinin böyle kararlara imza atması hukuk açısından 
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2013/22791 Esas sayılı kararında 20 savunulamaz bir durum olduğu gibi adalete olan güveni sarsar niteliktedir. 
Ekim 2014 tarihinde onanmış idi. Konu, kaybedilen dava açısından bireysel başvuru yoluyla Anayasa 

Aynı konuda; İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi 2013/808 Mahkemesi'ne taşınacaktır. Umarız Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın bu 
Esas sayılı kararında; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kendi 

çelişkisini ve hukuka aykırı tutumunu düzeltecektir. Bu durumdan 
hatasından doğan ve emeklinin sebepsiz zenginleşmesine neden 

mağdur olan ve sayıları binlerle ifade edilen emeklilerimize naçizane olmayan işlem nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı işlemin 
tavsiyemiz, hukuksal gelişmeleri beklemeleridir. Derneğimiz, emekliyi yanlış olduğuna ve kesinti yapamayacağına karar vererek, kurumun 
ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu hukuki sürecin de sonuna kadar en işlemini iptal etmiştir. Ankara 5. İş Mahkemesi Kararına tamamen zıt 
yakın takipçisi olacaktır. Diğer taraftan, bu yanlış uygulamanın daha fazla olan bu karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nce 2013/23288 Esas sayılı 
mağduriyete neden olmadan, idari bir kararla çözülmesi yoluna kararda 31.10.2014 tarihinde onanmıştır.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Emekliler gidilmelidir" dedi.

YARGITAY EMEKLİYİ ŞAŞIRTTI
2000 Öncesi emeklilerin intibak işlemleri 

yapılırken, bir kısım emeklilerden yanlış hesaplama 

sonucu fazla aylık bağlandığı gerekçesiyle, bu fazla 

ödemelerin tahsiline başlanmıştı. İntibaktan 

faydalanacağını ve aylıklarının biraz daha 

yükseleceğini uman binlerce emekli, evdeki 

bulgurdan da olmuştu. Emekliler ek artış 

alamadıkları gibi bir de taksitle bu borçları ödemeye 

başlamışlardı. Konu mahkemelere intikal etmişti. 

Şişli Şubemizden

Sağlık Anlaşması

Karabük Şubesi Başkanımız Celal Bulut ve yönetimi, bugün 
Karabük Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Alaaddin POLAT'ı 
ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Bulut, “Karabük'e 
yakışır güzel bir hastane yapılmıştır. Yapanlardan ve sebep olanlardan 
Allah razı olsun der teşekkür ederiz. Hastanemizin çalışmalarını 
yakinen takip ederek, hastanemizde hizmet eden Prof, Doç, Yrd.Doç, 
Uzman kadrolarında çalışanların olduğunu, bunların güzel hizmetler 
yaptığını, bazı ilk ameliyatların Karabük'te yapıldığını görmekten 
gurur duyuyoruz” dedi. Hastanemizde onkoloji servisinin biran evvel 
hizmete girmesini, Ankara'ya ve şehirdışına giden hastaların artık 
buralarda tedavi edilmelerini talep eden Başkan Bulut, Başhekime 
teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Şube Başkanımız Bulut; Yönetimi ve 
Başhekim ile birlikte hastanede yatan hastaları ziyaret ederek birer 
karanfil verdiler.

Karabük Şubemizden Hastane Ziyareti
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Yeni Binasına taşınan Özel Uşak Göz Tıp 
merkezi esnaf Odaları ile yaptığı anlaşmadan sonra 
şimdi de Türkiye Emekliler Derneği Uşak Şubemiz 
ile protokol yaptı. Protokol neticesinde derneğimiz 
üyeleri ve  birinci derece yakınlarına  %20 indirim 
uygulanacak.

Özel Uşak Göz Tıp Merkezi Başhekimi   Op.Dr. Erol UYSAL yaptığı 
açıklamada:  “Canla başla uzun yıllar çalışarak yaptığı işlerde ter döken 
emeklilerimize sağlık hizmetleri hususunda bir nebze vefa göstermek 
maksadıyla böyle bir anlaşma düşündük. Düşüncemizi sayın 
başkanımızla paylaşıp bir çalışma hazırladık ve bugün bu anlaşma için 
bir araya geldik” dedi.

Uşak Şube Başkanımız Ali Zorba, yapılan anlaşmanın bütün 
üyelerimize hayırlı olmasını dileyerek protokole imza attı. Protokol 
sonrasında Op.Dr. Erol UYSAL da Türkiye Emekliler Derneğimize 
üyelik kaydı yaptırdı.

Özel halk otobüsçülerinin 8 Aralık’tan itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşları 
ücretsiz taşımayacağını açıklamasına tepki gösteren Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz ve aynı zamanda Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru ise, bu işin 
sorumlusunun belediyeler ve hükümet olduğunu savunarak,‘‘Bir taraf zarara 
uğruyorsa bu bizi ilgilendirmez. Biz taraf değiliz. Ancak belediyeler ve hükümet bunu 
savunmazsa, hakkımızın sonuna kadar arkasında dururuz’’ ifadelerini kullandı. 
Eskişehir Valiliği’ne başvuruda bulunduklarını ve Valiliğin bu başvuruyu yerinde 
bulduğunu ve şubemize şu yanıtı verdiğini söyledi;

“65 Yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz 
yararlandırılması yasal bir hak olup ilgili yasalar ve yönetmelikler gereği bunun 
yapılmaması ise bir suç teşkil etmektedir.”

Arif Duru, valiliğin kendilerine verdiği yanıtta, bu durumda kalmış 
yaşlılarımızın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya ilgili ilçe 
kaymakamlığına bir dilekçeyle başvurmalarının istendiğini de belirterek, 
“Mağdurlar, Şubemizden bu dilekçeleri temin edebilirler” dedi.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZİN

ULAŞIM TEPKİSİ

SES GETİRDİ

Belediye Başkanı Büyükerşen de 

konuya ilişkin açıklama yaptı
65 yaş ve üzeri vatandaşların, 

kendilerine hükümet tarafından yasal 
hak olarak verilmesine karşın özel halk 
otobüslerince “keyfi bir kararla” 
taşınmamaları ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Yılmaz Büyükerşen, “Özel halk 
otobüsçülerinin yaptığı kesinlikle suçtur. 
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yasa ile 
verilen hak kesinlikle engellenemez. 
Böyle bir davranışla karşılaşan 
vatandaşlarımız Eskişehir Valiliği’ne 
şikayette bulunmalılar” dedi.

UŞAK GÖZ MERKEZİNDEN 

DERNEĞİMİZ ÜYELERİNE

%20 İNDİRİM

İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara ve beraberinde; Şube İdari Sekreterimiz Emin 

Denizer, Şube Mali Sekreterimiz Adem Özata ve Şube Teşkilatlanma Sekreterimiz Adnan 

Yıldız’dan oluşan heyetimiz, Kocaeli Valiliği görevine atanan Hasan Basri Güzeloğlu’na 

nezaket ziyaretinde bulundular. Yeni valiye görevinde başarılar dileyen heyetimiz, 

emeklilerimizin talep ve beklentileri hakkında da kapsamlı bilgiler sundular. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti belirten Vali Güzeloğlu, “Emeklilerimizin daha çağdaş bir yaşam 

standardına kavuşturulması için valilik olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

İZMİT ŞUBEMİZDEN

VALİ GÜZELOĞLU’NA

HOŞGELDİNİZ ZİYARETİ

Çankaya Şubemizden Üyelerine 

Sağlık 

Taraması
Çankaya 
Şubemiz, 

24-25 Aralık 
2014 

tarihlerinde 
Ufuk 

Üniversitesi 
Hastanesi 

uzmanlarıyla 
üyelerimizi 

sağlık 
taramasından 

geçirdi. 
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Zeytinburnu Şubemizin Olağan 
Genel Kurulu 7 Aralık 2014 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın 
yaptığı kongrede mevcut şube 
başkanımız İsmail Kaygusuz 
yeniden aynı göreve seçildi.

Kongrede  yap ı lan  seç imler 
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu; İsmail Kır, Nakşiye Mutlu, Şevki 
Güler, Necdet Aydın. Denetim Kurulu’na da 
şu isimler seçildi; İsmet Tohumat, Adem 
Nefes ve İbrahim Buruş.

Çanakkale Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 20 Aralık 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz’ın yaptığı kongrede 
gerçekleştirilen seçimlerde Resul 
Uygun Şube Başkanlığı görevine 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; İbrahim Keser, 

Yusuf Ersöz, Fethi Engin, Hüseyin Uzun. Denetim 

Kurulu’na da şu isimler seçildi; Yüksel Yaman, 

Mustafa Emeklioğlu ve Faruk Tufan.

Kemalpaşa Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 21 Aralık 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz’ın yaptığı kongrede 
gerçekleştirilen seçimlerde Çetin Atış 
Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ahmet Koç, 
Zeynep İnal, Rasim Dalak, Cemil Hepgül. Denetim 
Kurulu’na da şu isimler seçildi; Yaşar Aydın, Şengül 
Uçar ve Şevket Figen Baykul.

Kemalpaşa Şubemiz İlk Olağan Kongresini Yaptı

Zeytinburnu Şubemizde Kongre Heyecanı Yaşandı

Çanakkale Şubemizin Kongresi de gerçekleştirildi



Proje Ortağımız KUDRET INTERNATIONAL 
HOSPITAL'dan üyelerimize "KALP SAĞLIĞI SEMİNERİ” 
verildi. 

Prof. Dr. M. Nezihi Küçükarslan’ın anlatımıyla, Kalp Sağlığı Semineri 
13.12.2014 Cumartesi günü gerçekleşti. Seminere Ankara, Çankaya ve Sincan 
Şubelerimizden üyelerimiz katıldı. Seminerden oldukça faydalandıklarını ifade 
eden üyelerimiz, bu tarz etkinliklerin artırılmasını ve sağlığın her alanında 
bilgilendirme toplantıları yapılmasını istediler.
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Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 

Edremit Şubemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında 

bilgi aldı. Emekliye hizmet sunabilmek için yurdun her 

köşesine ulaşmayı istediklerini belirten Kurnaz; 

“Şubelerimizin hizmet bilinciyle çalıştıklarını 

görmekten son derece mutluyuz” dedi. Edremit Şube 

Başkanımız Osman Özkan da ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade etti.

Kudret International’dan

Üyelerimize Sağlık Semineri

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubemiz ile 
Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi arasında 
protokol imzalandı. Özel Aktıp Sağlık Merkezinde 
gerçekleşen protokol imza töreninde Bartın Şube 
Başkanımız Ali Kalaycı, Özel Aktıp Bartın Sağlık 
Merkezi Genel Müdürü Refik Akmaz hazır 

Kalaycı açıklamasına şöyle devam etti;“ 26 Kasım 2014 bulundu. tarihinden itibaren 26 Kasım 2016  tarihine kadar geçerli olmak 
şartı ile Derneğimize kayıtlı emekli dul ve yetim üyelerimizin 

Protokol imza töreninin ardından Türkiye Emekliler derneğimize ait üyelik kartlarını beyan etmeleri halinde iki yıl 
Derneği Bartın Şubemiz Başkanımız Ali Kalaycı yaptığı boyunca Özel Aktıp Sağlık Merkezi hizmetlerinden %20 (yüzde 
açıklamada; “Derneğimize kayıtlı emekli dul ve yetim yirmi) indirimli yararlanacaklar. Uygulamadan yararlanacak 
üyelerimizin Derneğimize ait üyelik kartlarını beyan etmeleri olan üyelerimizin derneğimize ait üyelik kartlarını Özel Aktıp 
halinde Özel Aktıp Sağlık Merkezi sağlık hizmetlerinden %20 Bartın Sağlık Merkezi yetkili personeline göstermeleri yeterli 
(yüzde yirmi) indirimli yararlanacaklar. Özel Aktıp Sağlık olacaktır. Üyelik kartını beyan etmeyen emekli dul ve 
Merkezi ile Derneğimiz arasında emekli dul ve yetimlerimizin ye t imler imiz  uygulamadan yarar landır ı lmayacak  
yararlanabilmeleri için bir protokol yapılmıştır" dedi. yararlanabilmesi için derneğimize yönlendirilecek. Bu protokol 

Türkiye Emekliler Derneği Bartın şubesi yönetim kurulu üyeleri 
ÜYELİK KARTINI BEYAN ETMEYEN EMEKLİ ve Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi Genel Müdürü Refik 

İNDİRİMDEN YARARLANAMAYACAK ! Akmaz'ın hazır bulunması ile taraflarca imza altına alındı” 
Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi başkanı Ali ifadelerine yer verdi. 

Mali Sekreterimiz

Ömer Kurnaz

Edremit Şubemizi 

Ziyaret Etti

Bartın Şubemizden

Sağlık Anlaşması
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Özel Medline Konya Hastanesi ve Türkiye 
Emekliler Derneği Konya Şubemiz arasında 
hastalıkların tanı ve tedavisinde işbirliğini öngören 
“Sağlık Hizmeti Sözleşmesi” imzalandı.

 
Sağlık alanında sunduğu hizmetler ile adından söz ettiren Özel 

Medline Konya Hastanesi yeni bir işbirliğine daha imza attı. Türkiye 
Emekliler Derneği Konya Şubesi ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı çerçevesinde, 
dernek üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları 1. derece aile fertleri Medline 
Hastanesi’nin sunduğu kalitesindeki sağlık hizmetlerinden farklı 
avantajlarla yararlanacak.

 Türkiye Emekliler Derneği Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar ve 
Özel Medline Konya Hastanesi Kurumsal Hizmetler Yöneticisi Mümtaz 
Birpınar’ın katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde Gülhan Çağlar 
görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “İşbirliğimiz kapsamında, 3500 üyemiz ve 
1. derece aile fertleri Özel Medline Konya Hastanesi’nin hizmetlerinden 
ayrıcalıklı olarak yararlanabilecekler. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar 
ve sunduğu hizmetler ile kamuoyundan da yakından takip ettiğimiz Özel 
Medline Konya Hastanesi ile iş ortaklığı gerçekleştirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz”

Konya Şubemizden

Sağlıkta İndirim Anlaşması

Isparta Şubemizden

Vali Yardımcısına

Hoşgeldiniz Ziyareti

Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir 
Ersal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Isparta’ya yeni 
atanan Vali Yardımcısı Faruk Ekiz’i makamında 
ziyaret ettiler. Ekiz’e emeklilerin sorunları 
hakkında bilgiler de veren heyetimiz, bu 
sorunların çözümü için şubemizin her türlü 
desteğe hazır olduğunu da ifade ettiler.

E l a z ı ğ  Ş u b e  

Başkanımız Aziz Hıdır 

Doğan ve yönetim 

kurulu üyelerimiz; 

k o n g r e l e r i n i  

yen i l eyerek  görev  

d e ğ i ş i k l i ğ i  y a p a n  

C u m h u r i y e t  H a l k  

Partisi İl Başkanlığını 

ve İlçe başkanlığını ziyaret ederek yeni görev alan 

başkan ve yöneticilerine hayırlı olsun temennilerinde 

bulundular.

Zorunlu organlara seçilen yöneticilere 

başarılar dileyen heyetimiz, emekliler için politikalar 

üretilmesinin önemine de değindiler.

Ziyaretler hakkında bir değerlendirme yapan 

Doğan, "CHP de yeni göreve gelen Başkan ve 

yöneticileri ile yapılan karşılıklı görüşmelerde iyi 

niyet temennilerinden sonra derneğimiz ile ilgili bilgi 

vererek Emeklilerin hak arayışlarında destek sözü 

aldık" dedi.

Elazığ Şubemizden

CHP Yönetimlerine

Tebrik Ziyareti

Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar ve beraberinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Konya Şube Eski Başkanımız Ebamüslüm Delibaş’ı evinde 
ziyaret ettiler.

Şubemizden 

Vefa Örneği
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

2000 yılından bu yana emeklilere bir endekstir. 450 maddeden oluşan tüketici 
uygulanan artışlara bakıldığında, emekli fiyat artışı, makro bir istatistik olduğundan, 
aylıklarını reel olarak küçülten bir sisteme fiyat artışları düşük hesaplanmaktadır. Bunun 
dönüşmüştür. 4447 sayılı Kanunla gösterge bedelini ise, emekliler ödemektedir. 
sisteminin kaldırılması ile birlikte emekli 
aylıklarına yapılan artışı sınırlandıran, 2000 

Bu nedenle, emekliler için ayrı bir ücret 
Ocak ayından itibaren aylık tüfe artışı 

endeksi hesaplanmalı, emeklilere refahtan pay öngörülmüştür. Emekli aylıklarına yapılan 
verilmelidir. Emekli aylıklarındaki farklılıklar, aylık tüfe artışı, sistem olarak emeklileri 
2000 sonrası dönemde emekli olanlar mağdur eden bir uygulama olmuştur. 5510 

sayılı Kanunla, aylık uygulama 6 aylık tüfe bakımından yeni bir eşitsizlik getirmiştir. Prim 
artışı olarak değiştirilmiştir. Her iki ödeme gün sayısı ve prim kazançları dikkate 
uygulamanın emeklileri yoksullaştırdığını alınarak, 2000 sonrası süreç için intibak 
gören siyasi iktidar, bazı yıllar Bütçe Kanunu yapılmalıdır. Diğer taraftan, emekli aylıklarına 
veya Torba Kanunları ile seyyanen zamlar 

yapılacak zamların belirlenmesinde, emekli 
yapmıştır. 2003/2010/2011 yıllarında emekli 

aylığı aralıkları esas alınarak seyyanen veya 
aylıklarına seyyanen yapılan artışlar örnek 

yüzdeli olmasında yarar vardır. Bu talebimiz, olarak gösterilebilir. 
giderek büyüyen emekli aylıklarındaki 

eşitsizlikleri gidermek bakımından bir Tüketici Fiyat Artışı Endeksi, 
emeklilerin harcamalarını temsil etmeyen gereklilik olarak görülmelidir.

SORU: 1984 yılında işe giriş bildirgem verilmiş 
olmasına rağmen, prim bordrosu verilmediğinden, daha geç 
yaşta emekli olacağım. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? 

SORU: Sağlık hizmetinin alınması paralı bir sisteme 
dönmüştür. Emekli aylıklarımızdan yapılan kesintiler bizleri 
mağdur etmektedir. Türkiye Emekliler Derneği'nin bu yönde 
mücadelesi var mı?

SORU: Şubat 1982 tarihinde işe girişim var. 3400 prim 
ödemem bulunmaktadır. 1964 doğumlu olduğumdan, ne 
zaman emekli olabilirim. 

SORU: 6552 sayılı torba Kanun ile kadın sigortalılar SORU: Yüzde 42 engelli raporum var. Bu koşullarda nasıl 
için üç çocuk borçlanma hakkı tanındı. Bu hakkı kullanan emekli olabilirim?
kadın sigortalılar daha erken yaşta emekli olabilirler mi? 

günler prim ödeme gün sayısına ilave edilmekte ve yaştan 
düşülmemektedir. Derneğimizin önerisinde, kadınlarımıza 
tanınan borçlanma sürelerinin yıpranma karşılığı verilen bir hak 
olduğu savunulmuş ve borçlanılan prim ödeme gün sayısı dikkate 

CEVAP: Sizin gibi durumda olan çok sayıda sigortalı alınarak, yarısı veya dörtte bir oranında emeklilik için yaşından 
var. Bu uygulama, işverenlerin kanundan doğan düşülmesi talep edilmiştir. 
yükümlülüğünü yerine getirmediğini göstermektedir. Sigorta 
başlangıcınızın sayılması için dava açmanız gerekmektedir. 
Dava açmadan önce, sigortalı çalıştığınızı ispatlamamız için 
en azından bir şahit olması gerekmektedir. Şahit 
belirlenirken, sizin çalıştığınız tarihlerde sizi tanıyan esnaf 
veya iş yerinde çalışan birini bulmanız, davanın lehine 
sonuçlanması bakımından önem taşımaktadır. CEVAP: Sağlık hizmetlerinde katkı paylarını esas alan bir 

uygulama var. Değişik adlar altında katkı payları alınmaktadır. 
Türkiye Emekliler Derneği, siyasi iktidara ve siyasi partilere her 
seçim döneminde verdiği taleplerinde, emeklilerin katkı 
payından muaf olması istenmiştir. Belli bir yaşa gelen ve aldığı 
aylıkla geçinemeyen emeklilerden katkı payının alınması, sağlık 

CEVAP: Sizin için iki seçenek var. Sigortalılık süresini hakkının kullanılmasında engel teşkil etmektedir. Anayasamız, 
yerine getirmişsiniz. 3600 gün üzerinden emekli olmanız için, sağlık hakkının sosyal devletin yerine getirmesi gereken bir kamu 
priminizi 3600 günü tamamlayarak, 60 yaşında emekli hizmeti olduğunu tanımlamaktadır. Bu hükme rağmen, 
olabilirsiniz. İkinci seçenek ise, erkek sigortalılar için 47 yaş emeklilerden katkı payının alınmaması gerekir. Çalıştığı yıllarda 
ve 5150 prim ödeme koşuluna tabisiniz. Borçlanma hakkınız yüksek oranda sağlık sigortası primi ödemiş olan emeklilerden 
var ise, örneğin askerlik borçlanmasını da kullanarak 5150 hiçbir ad altında katkı payının alınmaması için mücadelemiz 
günü sağladığınızda hemen emekli olabilirsiniz. devam edecektir. 

CEVAP: Raporunuzla birlikte Maliye Bakanlığı'na 
CEVAP: Üç çocuğa kadar borçlanma hakkı, belli müracaat etmeniz ve vergiden muaf olduğunuza ilişkin belgeyi 

kriterlere göre yapılmaktadır. Sigortalı sonrası doğumlarda almanız gerekiyor. Bu belgeyi aldığınızda, sigortalılık süresi ve 
her bir çocuk için doğum tarihinden itibaren iki yıl sürede prim ödeme koşullarını yerine getirdiğinizde, emeklilikte yaş 
çalışılmayan süreler borçlanılmaktadır. Borçlanma yapılan koşulu aranmamaktadır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ
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ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

Lasik:  Korneanın yaklaşık 1/3'lük üst 
• Son 1 yı l  içeris inde gözlük kısmı kaldırılıp lazer yapılır. Kişi ameliyattan 

numarasında değişiklik olmayan, birkaç saat sonra günlük aktivitesine dönebilir.
 
•  DM, romatizma, immün sistem Lasek: Korneanın üst tabakası alkol 

hastalığı gibi ciddi sistemik hastalığı kullanılarak kaldırıldıktan sonra lazer uygulanır. 
olamayan, Görme seviyesi zaman içinde düzelir. 

• Glokom, sarı nokta hastalığı,  EXCIMER LAZER AMELİYATI NASIL 
keratokonus, herpetik keratit, ciddi kuru göz YAPILIR?
gibi göz hastalıkları olmayan,       Operasyon sırasında göz damla ile 

uyuşturulur.Ameliyat esnasında hiçbir ağrı 
•  Kornea kalınlığı uygun tüm hissedilmez, dikiş, iğne kullanılmaz.Gözlerin 

bireylere uygulanabilir üzerine steril bir örtü örtülür ve işlem sırasında 
göz kapakları blefarosta adı verilen bir aletle 

Excimer lazer için alt yaş sınırı EXCIMER LAZER NEDİR? devamlı açık tutulur. Böylece istemsiz göz kırpma 
olmasına rağmen,  üst yaş sınırı yoktur. Yani hareketleri engellenir.Gözünüze uygun olarak 
70 yaşındaki birisine de excimer lazer M i y o p i ,  h i p e r m e t r o p i  v e  belirlenen yönteme göre gözünüz hazırlanır ve 
yapılabil ir.  18 yaşından küçüklere astigmatizmada, gözlük ya da kontakt lens lazer uygulanır.Operasyon her bir göz için 
yapılmamasının nedeni ise,  gözlük kullanımı ile daha net bir görüntü elde yaklaşık 5-7 dakikadır. Ameliyat sonrasında 
numaralarının bu yaşlarda değişebilir edilebilir. Bununla birlikte, gözlük ya da gözünüz bandajla kapatılmaz.Aynı gün evinize 
olmasıdır.kontakt lens kullanmak istemeyen gidebilirsiniz. 

kişilerde, gözdeki kırma kusurları, 
“Excimer lazer, miyop hipermetrop •  I LASIK, Korneanın üst yüzeyinden ince excimer lazer veya diğer refraktif cerrahi 

veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve bir tabaka femtosaniye laser yöntemi ile yöntemlerinden biriyle düzeltilebilir.
g ö z  y a p ı s ı  u y g u n  t ü m  b i r e y l e r e  kaldırıldıktan sonra excimer laser ile geride kalan 
uygulanabilir.”    kornea dokusuna hastanın kendi numarasına göre Günümüzde kırma kusurlarının 

laser yapılır. Kaldırılan kornea dokusu(flep) lazer düzeltilmesinde kullanılan en yaygın 
EXCİMER LAZER MUAYENESİ işleminden sonra kapatılır.tedavi yöntemi olan excimer lazer, özel bir 

NASIL YAPILIR?
ışın sistemi kullanılarak kişinin gözlük 

•  PRK, Korneanın üst yüzeyindeki epitel ihtiyacına göre, kornea yüzeyinde 
Excimer lazer öncesinde yapılan tabakası alkol kullanılarak kaldırılır ve atırlır. mikroskobik boyutta yapılan değişiklik 

muayenede öncelikle kişinin sistemik bir Laser işlemi uygulanır, sonrasında kontakt lens olarak adlandırılmaktadır. hastalığının olup olmadığı sorulur. takılır. Bu yöntemde 1 gece ağrı olur, görme zaman 
Sonrasında, gözlük numaraları damlasız içinde düzelir.EXCIMER LAZER KİMLERE olarak ölçülür. Gözün ön kısmının 

UYGULANABİLİR? muayenesi yapılır. Hastadan kornea kalınlığı •  LASEK, PRK ile benzer yöntemdir. 
topografi ve wavefront gibi ölçümler alınır. 

Ancak lasekte korneanın en üst yüzeyindeki epitel •  Miyop hipermetrop veya Damla damlatılarak yaklaşık 1- 2 saat kadar 
tabakası kornea üstüne geri örtülür, sonra kontakt astigmatı olan, hastanın göz bebeğinin büyümesi için 
lens takılır. Bu yöntemde de 1 gece ağrı olur ve •  18 yaşından büyük, beklenir. Göz bebeği büyüyen hastanın 
görme zaman içerisinde düzelir.

tekrar gözlük numaraları  
E X C I M E R  L A Z E R  A M E L İ YAT I  

ölçülür. Gözün arka kısmı da 
S O N R A S I N D A  N E L E R E  D İ K K A T  

(retina tabakası, göz siniri) 
EDİLMELİDİR?

değerlendirildikten sonra,   
Doktorun verdiği damlalar anlatıldığı 

hastaya excimer lazer yapılıp 
şekilde kullanmalı, 1 hafta kadar denize, havuza yapılamayacağı, yapılacaksa 
girilmemeli, bilgisayar kullanımı biraz daha hangi yöntemde yapılacağı 
sınırlandırılmalı, açık havada özellikle güneşli konusunda bilgi verilir.  
günlerde güneş gözlüklerinin kullanılmasına 
dikkat edilmelidir.

E X C I M E R  L A Z E R  A M E L İ YAT I  
SONRASINDA NUMARA GERİ DÖNÜŞÜ 
OLUR MU?

Excimer  laserin erken ve geç dönemde 
başarı oranı oldukça yüksektir. Uygun hasta 
seçiminde geri dönüş sözkonusu değildir.

EXCIMER LAZER AMELİYATI  OLAN 
KİŞİ İLERİDE KATARAKT   AMELİYATI 
OLABİLİR Mİ?

Excimer lazer operasyonu geçiren bir kişi, 
ileride rahatlıkla katarakt veya düğer göz 
ameliyatlarını olabilir. Excimer  lazer tedavisi 
katarakt ameliyatına engel değildir.

LASIK sonrasında ertesi gün işinize 
başlayabilirsiniz. LASEK sonrasında ise 5-6 gün 
aktif çalışmamanız tavsiye edilir.”

EXCIMER LAZER

MAYA GÖZ

Excimer lazer, özel bir ışın 
sistemi kullanılarak, kişinin 

gözlük ihtiyacına göre, 
kornea yüzeyinde 

mikroskobik boyutta yapılan 
değişiklik olarak 

adlandırılmaktadır. Excimer 
lazer; miyop, hipermetrop 

veya astigmatı olan, 18 
yaşından büyük ve göz yapısı 

excimer lazer tedavisi için 
uygun olan tüm bireylere 

uygulanabilir.
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STGM Danışma Kurulu

Ankara’da Toplandı

İskenderun Şube Başkanımız Uyan 

“Emekliye hizmet edenleri 

gönülden destekleriz…”

Derya Öncü Koleji öğrencileri Üsküdar 
Şube Başkanlığımız ve Turkcell ortaklığında 
geç t iğ imiz  y ı l  baş la t ı lan  "Nes i l ler  
Kucaklaşıyor" projemize yoğun ilgi 
gösterdiler... 

Proje hakkında bilgi almak ve çalışmaları ortak sürdürmek isteyen öğrenciler, 
Üsküdar Şubemizi ziyaret ederek, Şube Başkanımız Fatma Önerge ile görüştüler... 
Dedeleri ve nineleri torunlarıyla birçok platformda buluşturmayı hedefleyen projemiz 
hakkında Derya Öncü Koleji öğrencilerini aydınlatan Önerge; "Nesiller Kucaklaşıyor 
Projemizin sizlerin desteğine ihtiyacı vardı. Ne iyi ettiniz de o güzel kalplerinizi açtınız 
bizlere. Aramıza hoşgeldiniz..." dedi.

Üsküdar Şubemiz Öğrencilerle Kucaklaştı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve 

Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü (HATSU) 

İskenderun hizmet binasının açılış törenine TÜED 

İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, yönetim kurulu 

üyeleri ve dernek üyesi bazı emekliler de katıldılar. Türkiye 

Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube Başkanı 

Mustafa Uyan “Yerel yönetimler biz emekliler için 

önemlidir. Millete, emeklilere hizmet eden her oluşumu, 

girişimi destekleriz. Bugün HATSU İskenderun hizmet 

binasının açılışına gelerek su gibi önemli bir nimeti, hizmeti 

ayağımıza getiren Hatay Büyükşehir belediyesi yetkililerine 

destek vermeye geldik. Emekliye, halka hizmet eden her 

belediye başkanına parti rozetine bakmaksızın destek 

veririz” şeklinde konuştu. Açılışta TÜED İskenderun Şubesi'nin düzenlenen tören için 

hazırladığı destek pankartı da ilgi gördü. 

Sivil Toplum 
Kuruluşlarına yönelik 
çerçevenin izlenmesi, 

ihtiyaçların ve 
kapasitenin 

belirlenmesine yönelik 
araştırma ve politika 

geliştirme çalışmaları 
için Danışma Kurulu 
toplandı. Sivil toplum 

kuruluşlarının 
güçlenmesi için teknik 

yardım konuları da 
toplantıda ele alındı. 
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2015 YILI BÜTÇESİ VE DÜNYA BANKASI RAPORU
2015 Yılı Bütçesi, geçen yıla göre giderde yüzde 5,5'luk artışla 473 GSYH'ye oranı yüzde 14,9. Tasarruf oranı 

Milyar Lira olarak belirlendi. Yatırıma ayrılan 41 Milyar Lira, geçen yıla gelişmiş ülkelerde yüzde 32,6. İnsani gelişme 
göre artış yüzde 11,6. Kurumlar Bütçesi'nde artış yüzde 8,3 olurken en endeksinde 2000'de 80. sıradaydık, şimdi 69. 
büyük artış yüzde 97 ile 397 Milyon Lira'ya ulaşan Cumhurbaşkanlığı sıradayız. Kayıtdışı ekonominin GSYH 
Bütçesi'nde. Bunu yüzde 93 artış ile Kalkınma Bakanlığı, yüzde 43,2 ile içindeki payı yüzde 26,5.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yüzde 39 ile Avrupa Birliği Bakanlığı, D ü n y a  B a n k a s ı  t a r a f ı n d a n  
yüzde 20,4 ile Devlet Personel Başkanlığı Bütçesi takip ediyor. Hakimler "Türkiye'nin Deneyimleri; Entegrasyon, Kapsama ve Kurumlar Raporu" 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Bütçesi yüzde 24,9 azalırken, TBMM Bütçesi yayınlandı. Rapora göre; ekonomimizin yükselişi hayranlıkla izlenirken bu 
yüzde 1,7; Başbakanlık Bütçesi yüzde 0,5; Çalışma ve Sosyal Güvenlik yükselişin yoksul ve alt-orta sınıfların haklarında artış ile el ele yaşanması 
Bakanlığı Bütçesi ise yüzde 6,3 azaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

bunu daha da önemli kılıyor. Türkiye'nin artan refahı paylaşılıyor ve temel 
Bakanlığı Bütçesi'ndeki azalışa gerekçe olarak prim affı dolayısıyla elde 

kamu hizmetlerine ulaşımdaki eşitsizlikler büyük ölçüde azalıyor. Sosyal 
edilecek gelir artışının Sosyal Güvenlik Kurumu açığını daraltacak 

güvenlik düzenlemeleri güçlendirilmiş. Küresel ithalattaki payımız 
olması gösteriliyor.

1980'lerden buyana üç kattan fazla artarken, ihracattaki payımız 4 kat 2015 Yılı gelir bütçesi geçen yıla göre yüzde 6,6 artışla 452 Milyar 
artmış. Ancak henüz yüksek gelirli bir ülke olmanın kurumsal ön koşulları Lira oldu. Bütçe açığı 2014'te 24,4 Milyar Lira olurken, 2015 hedefi 21 
oluşturulamamış. Ülkenin yüksek dış finansman ihtiyaçları ile ilgili riskler Milyar Lira. Faiz giderleri 52 Milyar Lira'dan 54 Milyar Lira'ya 
ortadan kaldırılamamış. Hanehalkını tasarrufa teşvik edecek yükseliyor. Faiz dışı fazla 33 Milyar Lira olarak öngörülürken, bunun 
mikroekonomik finansal ve sosyal güvenlik politikalarının takip edilmesi GSYH'ye oranı yüzde 1,7. Bütçenin yüzde 62'si beş kuruma tahsisli; 
öneriliyor. Hanehalkı gelir kaynaklarına bakıldığında toplam nüfusta yüzde Maliye yüzde 13,6; Milli Eğitim 11,3; Hazine 6,9; Çalışma ve Sosyal 
20 ile emekli maaşları gelirken bunu yüzde 11 ile sosyal yardımlar takip Güvenlik Bakanlığı 6,3; Milli Savunma ise 4,4 pay alıyor. Vergi gelirleri 
ediyor. En düşük gelire sahip yüzde 40'lık kesimde emekli maaşları yüzde 22; yüzde 10,7 artışla 389 Milyar'a çıkıyor. Gelirlerin GSYH'ye oranı yüzde 

23,2 olurken; vergi gelirlerinin oranı yüzde 20 oluyor. Bütçe dengesinin sosyal yardımlar yüzde 19. Rapor ekonomik ilerlemenin sosyal sonuçlarının 
GSYH'ye oranı 1,1. Giderlerin GSYH'ye oranına baktığımızda, merkez ülkeyi OECD ülkelerinden ayıran uçurumu önemli ölçüde azalttığını tespit 
yönetim giderleri yüzde 24,3; faiz dışı giderler 21,5; personel giderleri ediyor. 1990'lardan buyana ortalama yaşam süresi 10,6 yıl uzarken sağlık 
6,1; sosyal güvenlik 1,0; cari transferler 9,1 ve faiz giderleri 2,8. hizmetlerinden memnuniyet yüzde 40'lardan yüzde 80'lere çıkmış. Sağlık 

Sosyal harcamaların GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 0,5 iken 2014'te harcamalarında reel bazda yüzde 10,7'lik artış OECD ülkeleri içinde ikinci 
yüzde 1,51 olmuş. AB ile OECD ortalaması yüzde 2,5. Günde 4,3 Dolar'ın en yüksek artış. Raporun bir tespitine göre; büyüyen yaşlı nüfus cömert 
altında harcama yapanlar 2002'de yüzde 30 iken 2014 sonu 2,27'ye kamu emeklilik harcamalarının sebep olduğu yüksek düzeydeki sosyal 
gerilemiş. Aynı dönemde günlük 2,15 Dolar'ın altında harcama yapan güvenlik açığına ek olarak kamu sağlık bütçelerinin üzerine ilave baskılar 
nüfus oranı yüzde 3,04'ten binde 6'ya gerilemiş. Hane geliri brüt asgari getirecektir. Makro mali disiplin için 5510 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. Borç 
ücretin üçte birinden az olan 9,2 milyon kişinin sağlık primini Aile ve servisinin GSYH'ye oranı yüzde 13'lerden yüzde 2'lere indirilerek hizmet 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ödüyor. 1,7 Milyon kişinin sosyal yardım 

sunumunun önü açılmıştır. 1960-2012 Döneminde ülkemizin yıllık GSYH 
kartı var. 450 Bin kişiye evde bakım ücreti ödeniyor. Ülkemizin ilk 

artış oranı yüzde 4,5 olmuş.
yoksullukla mücadele strateji belgesi olacak "İnsani Gelişmeye Geçiş 

Dünya Bankası Raporu, bütçenin hem gelir hem de gider tarafındaki Stratejisi Belgesi" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kalkınma 
reformlarının henüz tamamlanmadığını tespit ederken özellikle artan sosyal Bakanlığınca müştereken hazırlanıyor.
hak sahipliklerinin zorluklar oluşturduğunu belirtiyor. Sağlık alanında Kayıtdışı istihdam son 10 yılda yüzde 52'den 36'ya geriledi. Tedavi 
artan hak sahiplikleri ve teknolojinin getirdiği maliyet artışları mevcut harcamaları 2013 sonu 33,5 Milyar Lira'ya çıkarken bunun içinde özel 
verimlilik zorluklarını artırırken, bütçeyi zorluyor. Bütçede harcama hastanelerin payı 7,8 Milyar Lira ile yüzde 23'lerde. Hastane başvuru 
düzenlerinin stratejik öncelikle uyumu zayıf. Bütçe büyük ölçüde girdiye sayısı sürekli artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamaları 
dayalı. TOKİ gibi kurumlar yoluyla yeni mali faaliyetler için bütçede yeni 2002'de 7,6 Milyar Lira'dan 55 Milyar Lira'ya çıktı. 2014 sonu Sosyal 
yollar yaratılmış. Kamu mali yönetim reformu tamamlanmalıdır. Kişi başı Güvenlik Kurumu gelirleri 184 Milyar, giderleri 204 Milyar Lira oldu; 

açık finansmanı 20 Milyar Lira. SGK açığının GSYH'ye oranı 2002'de gelir 10 bin 500 Dolar ile AB ortalamasının henüz yarısında ve Dünya Bankası 
20,27 iken 2014 sonu 1,16 oldu. 2015 hedefi binde 93. Devlet katkısı hariç tarafından belirtilen yüksek gelir sınırının yaklaşık yüzde 20 altında. 
prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı Türkiye, açık bütçe endeksinde 98 ülke içinde 42'nci. Ekonomik özgürlük 
2002'de yüzde 61 iken 2014 sonu yüzde 70 oldu. 2015 hedefi yüzde 72. endeksinde 177 ülke içinde 69'uncu. Yoksulluk algılamaları endeksinde ise 
Sağlık prim gelirleri, sağlık giderlerinin yüzde 85'ini karşılıyor. Çalışma 177 ülke içinde 53'üncü. Rapora göre; harcama verimliliği arayışında erken 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi'nden 2014 yılında SGK'ya 18 emeklilik yaşı sayesinde cömert olan sosyal güvenlik modeli reforma muhtaç. 
Milyar'ı finansman açığı ve 9 Milyar'ı işveren prim indirimi olmak üzere Yaşlanan topluma hazırlık yapılmalı. Yüksek gelirli bir ekonominin küresel 
27 Milyar Lira aktarıldı. önkoşullarını oluşturmak için HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, girişimcilik ve 

Bütçede, mali disiplin ana amaç. Tasarrufları artırarak cari açık yenilikçilik iklimi gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmalı. Yerel yönetime 
düşürülmek isteniyor. Kamunun açığının GSYH'ye oranı 2002'de yüzde önem verilmeli. Kurumsal reformlar acilen gerçekleştirilmelidir. Raporda 
10,8 iken 2014 sonu 0,8 olmuş, 2015 hedefi 0,1. AB tanımlı borç stoğunun 

büyüme özel sektörün başarısı olarak tespit edilmiş.
GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 74, 2014 sonu yüzde 33 ve 2015 hedefi 

2015 Bütçesi'ni Dünya Bankası Raporu ile gözden geçirmeye çalıştık. 
yüzde 28,5. Kamu net borç stokunun GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 61,5; 

Bütçeye ve Dünya Bankası Raporu'na sosyal devlet açısından baktığımızda 2014 sonu yüzde 11,3. Net dış borç stoğunun GSYH'ye oranı 2002'de 
EMEKLİ ve EMEKÇİLERİN alım gücü artırılmadın gerçek büyüme yüzde 25,2; 2014 sonu -4,8. Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı 2002'de 
olmayacağını tespit ettik. Sosyal hakları koruyan ve geliştiren, istihdamı ve yüzde 43,2. 2014 sonu yüzde 11,2. Vergi gelirlerinin yüzde 86'sı 2002'de 
üretmeyi amaçlayan hedefler ve bu hedefleri öncelik alan bütçeler faize giderken 2014 sonu yüzde 14'ü faize gidiyor. GSYH 230 Milyar 
beklentimiz. 2015 Yılı emekli açısından zor geçecek. Özellikle Dünya Dolar'dan 822 Milyar Dolar'a çıktı. Faiz giderlerinin GSYH'ye oranı 
Bankası'nın sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler talep etmesi iyiye aynı dönemde yüzde 14,8'den yüzde 2,8'e geriledi. İç borçlanma faiz 
işaret değil. Asgari ücret yıl içerisinde 6'şar aylık yüzde 6 oranlarında oranı yüzde 62,7'den yüzde 9,4'e; reel faiz oranı 25,4'den 0,5'e geriledi. 
artarken; emekliye yüzde 3'lerde zam verilmesi; açlık sınırında gelir ve aylık Hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranı yüzde 23; AB ortalaması 

yüzde 64. Cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 5,7; yurt içi tasarrufların alanların sayısını daha da artıracaktır. 2015 Yılı bütçesi hayırlı olsun.

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Emin TANGÖREN

YAZI KURULU
Gazi AYKIRI

Recep ORHAN
Ömer KURNAZ

Arif DURU


