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2015 yılında genel seçimlerin 
yapılacak olması nedeniyle, siyasi 
partilerin seçim bildirgelerinde ekonomik 
ve sosyal konular önemli bir yer tutacak ve 
ge l ecek  döneme  i l i şk in  hede f l er  
belirlenecektir. Ekonomik ve sosyal 
konuların ağırlığını işsizlik, istihdam ve 
sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar 
oluşturacaktır. 

Türkiye Emekliler Derneği, temsil 
ettiği emeklilerin sorunlarını gündeme 
getirmekte ve siyasi partilere çözüm 
önerilerini bildirmektedir. Bu dönemde de, 
18 maddeden oluşan taleplerimiz kamuoyu 
ile de paylaşılmıştır. 

EMEKLİLERİN 

TALEPLERİ

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

TBMM Son Oturumundan

Emekliye 100 TL Seyyanen

Zam Yapılması Çıktı...

DERNEĞİMİZDEN ÖRNEK BİR

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Devamı 2. Sayfa’da

Dünya Kadınlar Günü’nü Ankara Sincan

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cezalarını

doldurmakta olan kadın hükümlülerle ve onlarla

birlikte cezaevi koşullarında yaşamak zorunda 

olan 50 çocukla birlikte kutladık...

Devamı 8. sayfada

Başbakan Davutoğlu 

emekliye 100 TL 

seyyanen zammı

Grup Toplantısında 

açıklamıştı...
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Emekliye zam; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı bağlanacak gelirler 2015 yılı Ocak ve Temmuz ödeme 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik dönemlerinde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na Eklendi... birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,

"MADDE 58 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 2) Son takvim ayı 2015 yılının ikinci yarısına ait olanlara 
eklenmiştir. bağlanacak gelirler ise 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci 

GEÇİCİ MADDE 65- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının maddenin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci 
(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; cümlesine göre,

a) 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme artırılarak ödenir.
döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre d) Birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre 
artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme yapılacak artış tutarı;
döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci 1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş 
fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan 
bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 sürekli iş göremezlik derecesi oranında,
yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dahil) ve altında 2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,
olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL'nin üstünde olanlar da 3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri 
1.100 TL'yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır. uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi 

b) 2015 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik 
aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayışma 
göre 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) olan oranına göre,
bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir. uygulanır.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde 
kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren; artırılan gelir ve aylıklar, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 

1) Son takvim ayı 2015 yılının birinci yarısına ait olanlara inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.

Başbakan Davutoğlu 

emekliye seyyanen zammı

Grup Toplantısında Açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu; “Temmuz ayında emeklilere TÜFE oranında 
zam yapılacak, maaşı 1000 TL’nin altında kalan emeklilere seyyanen 100 

lira zam yapacağız. Maaşı 1000-1100 arasında olan emeklilerin maaşını da 
1100 liraya bağlayacağız. Yani bir emeklinin 800 lira maaşı varsa 900 lira 

olacak. 1020 lira olan varsa 1100 lira olacak. Bu düzenlemeyle 
emeklilerimizin aylıklarında 50 TL ayrıca bir artış sağlanacak. Ülkemizde 

571 bin vatandaşımız 145  lira 65 yaş aylığı alıyor. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza 145 lirayı 200 liraya çıkarıyoruz. Bu adımlarımız bütçe 

dengelerini zorlayan adımlar değildir” dedi.
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Kılıçdaroğlu, "Emeklilere vefa borcumuz var. Onlar 
çalıştı alın teri döktüler. Emeklilere bunlar kazık attılar. 
Dediler ki refahtan emeklilere pay verilmez. Türkiye 
b ü y ü y o r  a m a  e m e k l i y e  v e r m e y e c e ğ i z "  d e d i .  
Kılıçdaroğlu'nun kürsüden okuduğu dört maddelik 
taahhütnamede,  şu ifadeler yer aldı:

“Tüm emeklilere dini bayramlarda birer maaş 
ikramiye verilmesi için gereken yasal düzenlemelerin bir ay 
içinde yapılmasını sağlayacağımı, 2015 yılı için tüm emekli 
vatandaşlarımızın en geç Ramazan Bayramının birinci günü 
olan 17 Temmuz 2015 tarihine ve Kurban bayramının birinci 
günü olan 24 Eylül 2015 tarihine kadar birer maaş tutarında 
ikramiyenin emeklilerimizin banka hesabına yatırılmasını 
temin edeceğime, emeklilere yıllık iki maaş tutarında Kılıçdaroğlu, emekli sorunlarını ikramiye verilmesini Başbakanlık görevinde bulunduğum her 

yıl muntazaman sürdüreceğimi, mevcut iktidar çevrelerinin çözemediği takdirde istifa edeceğini 
emeklilerimize verdiğim ikramiye ücretine karşı yapacakları 
karanlık kampanyalara karşı şimdiden ilan ediyorum ki; şayet b e l i r t e r e k  d ü z e n l e t t i ğ i  n o t e r  
bu sözümü tutmazsam başbakanlıktan ve genel başkanlıktan 

taahhütnamesini okudu. derhal istifa ederek, siyaseti bırakacağım."

şu görüşlere yer verdi; Genel Başkanımız Kazım ERGÜN 24 Mart 
“Sayın KILIÇDAROĞLU’ nun grup toplantısında yapmış 

2 0 1 5  t a r i h i n d e  C H P l i d e r i  K e m a l  olduğu açıklama ve emeklilerimize bayram ikramiyesi verilmesi 
KILIÇDAROĞLU tarafından gündeme yönünde hazırlanan taahhütname vesilesi ile siyasetin ve 

ülkemizin gündemine emeklilerimizin beklentilerinin taşınmış g e t i r i l e n  “ E m e k l i y e  i k i  i k r a m i y e ”  
olması topluluğumuz için önemli bir gelişmedir. Yıllardır düşük 

taahhütnamesi konusunda yaptığı açıklamada gelir ve aylıklarıyla bir yaşam standardı yaşamaya çalışan 
uygulamanın emekliye nefes aldıracağının emeklilerimizin açlık sınırının bile altında kalan bu gelir 

düzeyleri ile nefes alabilmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. açık olduğunu belirterek, “Çeşitli zamanlarda 
Bayram ikramiyelerinin böyle bir ortamda emeklilerimize azda 

TBMM gündemine getirilmek istenmiş olsa bir nefes alma imkanı sunacağı açıktır. Ancak geçmişte de 
olmasına rağmen bir türlü yasalaştırılamayan birçok kez gördüğümüz gibi bozulan ekonomik dengelerin 

faturasının bizlere ödetilmemesi kaydıyla bu gerçekleşmelidir. bu öneri elbette topluluğumuzca hoşnutlukla 
Hiçbir şekilde sorumlusu olmadığımız ekonomik krizlerin 

karşılanmıştır. Ancak bu konunun siyasi faturasını hep bizler ödedik ve artık biraz olsun nefes alabilmeyi 
polemik haline getirilmesini de doğru de hak ediyoruz. Konunun siyasi bir polemik haline 

dönüştürülmeden emeklilerimizi rahatlatacak ivedi ve kalıcı bu lmamak tay ı z .  Emek l i l e r imi z  tüm 
tedbirlerin biran önce TBMM gündemine getirilerek tüm 

siyasilerimizden öncelikli olarak intibak parlamentonun oy birliği ile yasal güvenceye kavuşturulması en 
sorunumuzun çözümünü beklemektedir” dedi. büyük beklentimizdir. Emeklimizi gerçek anlamda rahatlatacak 

kalıcı çözüm ise yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz ve halen 
Emeklilerin geçmişte yaşanan sıkıntıları bir daha hukuki süreçlerini işlettiğimiz İNTİBAK davamızdır. Emekli 

yaşamak istemediğini ve ekonomik krizlerin faturasını ödeyen öncelikle bunun çözülmesini parlamentomuzdan, tüm siyasi 
kesim olmak istemediğini de belirten ERGÜN, açıklamasında liderlerimizden ve en başta da hükümetimizden beklemektedir.”

ERGÜN’den siyasi liderlere

hassasiyetlerimiz uyarısı

Anamuhalefet Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 

emeklilere bayram taahhütnamesi geldi...

“EMEKLİ ÖNCELİKLE

İNTİBAK BEKLİYOR “
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Başta, emekli aylıklarının giderek geçim kapsamında olan memurların emekli olma 
özelliğini koruyamaması ve yapılan zamların koşulları aynen korunmuş, aynı hak işçi ve Bağ-
hiçbir şekilde emeklilerin hayatlarında bir Kur sigortalıları için öngörülmemiştir. Bunun 
iyileştirmeyi yansıtmaması karşısında, sosyal adı, yeni bir eşitsizlik demektir. Sosyal 
güvenlik sisteminin eksikliklerinin ve yanlış güvenlikte tek çatı hedeflenirken, böylesine bir 
uygulamalarının yeniden değerlendirilmesini ayrıcalığın olmasının izahını kimse yapamaz.  
talep ediyoruz. SSK ve Bağ-Kur sigortalılarına büyük bir 

Sigorta sistemi, bir ülkenin geleceğini haksızlık yapılmıştır.
etkileyen en önemli sosyal politika aracıdır. Türkiye Emekliler Derneği olarak, her 
Ülkemizin bu konuda birikim sahibi olmasına platformda ve seçim dönemlerinde bu 
rağmen, sosyal güvenlik sistemimizin, norm ve haksızlığın giderilmesi için önerilerimizi 
standartlara göre yönetilmemesi sonucunda; sunduk. 
dağınık olan, eşitlikten uzak kalan ve kurumlar 1.Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması 
arasındaki statü farklılıklarını artıran bir için bütün dönemleri kapsayan bir intibak 
uygulama ile karşılaşılmıştır. yapılmalı.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farklı 
2.2 0 0 8  ö n c e s i  E m e k l i  S a n d ı ğ ı  

normlarla sigortalılarına emekli aylığı sistemi 
sigortalılarına tanınan ve kazanılmış hakları 

uyguladığından, sosyal güvenlik sisteminin en 
koruyan uygulamalar aynı şekilde SSK ve Bağ-

temel kuralı olan nimet/külfet dengesi 
Kur sigortalılarına da tanınmalı. bozulmuştur. 

3.Bütün sigortalıların prim kazançları Yaşanan bu dağınıklığa çözüm aranırken, 
gösterge sistemine dönüştürülmeli. önceki uygulamaların eşitliği bozan yönlerini 

4.Dönem fark ı  o lmaks ı z ın  pr im dikkate almayan bir yaklaşımla ileriye yönelik 
kazançları için sağlıklı tek bir güncellenme sosyal  güvenlikte tek bir mevzuatın 
kriteri belirlenmeli.benimsenmesi tercih edilmiştir. Bu çalışmalar 

5.Aylıkların hesaplanmasında en önemli neticesinde, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
kriter olan aylık bağlama oranı sigortalı Kurumu Başkanlığı, 5510 sayılı Sosyal 
çalışmayı özendirecek şekilde belirlenmeli ve alt Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
sınır aylık bağlama oranı yüzde 50'den az sisteme bütünlük kazandırılmaya çalışılmıştır. 
olmamalı.Özellikle, 1 Ekim 2008 itibariyle 

Bu önerilerimiz incelendiğinde, sosyal yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun, temel 
güvenliğin eşitlik yönü önemsenmiş ve insanca maddeleri kadar geçici ve ek maddelerinin 
yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi olması, sistemin eşitliğini sağlayamamıştır. 

1 Ekim 2008 öncesi Emekli Sandığı hedeflenmiştir.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

“YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin, yaşlı nüfusun 
konusunda ortak sesi olmak amacıyla, sivil toplum kuruluşları, gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinlikde olabilmeleri için 
üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, 38 farklı sertifikalandırılması, bunun için işbirliği projelerinin geliştirilmesi 
kuruluşu temsil eden bir yapıda ortak çatı olarak çalışmalarını gerekmektedir.
sürdürmektedir. Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşlı nüfusun Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim 
artması ile birlikte, yaşlılık konusunda yapılması gerekenler de faaliyetlerinde bulunulmalı, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler 
giderek artmaktadır. Bu nedenle Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve konusunda araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları yapılmalıdır.
ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik Sorunların çözümünde Yerel Yönetimler ile Merkezi Yönetim 
politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla ortak ortak hareket etmeli , kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturularak 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. hayata geçirilmeli, ve politikaların geliştirilmesinde etkili olacak "Yaşlı 

Ülkemiz Kıdemli Vatandaşları , siyasi partilerden, 
Meclisi", " Yaşlı Danışma Kurulu " gibi yapılar oluşturulmalıdır.

üniversitelerden ,ilgili kamu- özel kurum ve kuruluşlardan 
Vefa, Türk insanının en yüce değerlerindendir. İlgili tüm 

,sorunlarına yönelik çözüm odaklı plan ve projelerin geliştirilerek 
kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler, bugünlerimizin mimarı ve emektarı hayata geçirilmesini ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasını 
yaşlılarımıza vefa borçlarını ödemeli, önce planlarında sonra beklemektedirler.
uygulamalarında bu kitleye hizmet etmek için yarışmalıdırlar. Bu yarış Anayasa’da yer alan Pozitif Ayrımcılık ilkesi gereği 
hizmet yarışı ise bu hizmetin öncelikli adresi kıdemli vatandaşlarımız - bugünleri borçlu olduğumuz emektarlarımız yaşlılarımıza ilave 
yaşlılarımızdır.kolaylıklar sağlanmalı ve onların aktif bir yaşam sürdürmeleri için 

Tüm kıdemli vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, sosyo- ekonomik destekleyici planlamalar yapılmalıdır.
minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı Yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde geliştirilen sosyal 
sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.”politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve 

Prof. Dr. Nuran AKDEMİRyasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık Yaşlılık Platformu Koordinatörü

YAŞLILIK PLATFORMU

18-24 YAŞLILAR HAFTASI NEDENİYLE

BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI...
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Ödenmekte olan emekli aylıkları geçim gerçekçi bir alt sınır aylığı belirlenmeli ve Emekli 
özelliği taşımadığından, emekliler yeniden Sandığı ile eşitlenmelidir. İkincisi, örneğin 1500 
çalışmaya zorlanmıştır. liranın altında aylık alanlardan sosyal güvenlik 

Bir işyerinde iş sözleşmesine tabi çalışan destek primi alınmamalıdır. 
emeklilerin aylıklarından sosyal güvenlik destek SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli 
primi adı altında yüzde 30 prim alınmaktadır. aylıkları,  ortalama olarak 1500 liranın oldukça 
Sosyal güvenlik destek priminin yüzde 22.5'i altındadır. Bu kriter dikkate alınmalı ve sosyal 
işveren, yüzde 7.5'i işçi tarafından ödenmektedir. güvenlik destek primi kesilip kesilmeyeceğine karar 

Bir işyeri açan emeklilerden ise, aylıklarından verilmelidir. 
yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi Bu seçenek dikkate alınmadığında ise, iş 
kesilmektedir. Özellikle, bu kesintinin haksız bir sözleşmesine tabi çalışan emeklilerden kesilen 
uygulama olduğunu belirtmek gerekir. sosyal güvenlik destek primi, her yıl sonunda 

Belli bir yaşa gelen emeklilerin emeklilik belirlenecek bir kriter ile emekli aylıklarına 
dönemlerini yaşamadıkları bir gerçek. Neden, 

yansıtılmalıdır. Bu şekilde, emekli aylıklarında da 
çalışmak zorunda kalsınlar. Ödenen aylıklar buna 

bir iyileştirme sağlanmış olur.   
mecbur ediyor. 

Sosyal güvenlik sisteminde karşılıksız prim Her geçen yıl, bir önceki yılı aratıyor. SSK ve 
alınma uygulaması olmamalıdır. Ülkeyi yönetenler Bağ-Kur'da sık sık sistem değişikliği emeklileri 
bu gerçeği görmeli ve buna göre değişikliklere mağdur ediyor. Emekli aylıklarında öngörülen 
gitmelidir. azalmalar, emekliler arasında da eşitsizliği artıran 

Türkiye bir seçime gidiyor. Siyasi partiler, seçim bir uygulamaya dönüşmüştür. 
bildirgelerinde emeklilerin sorunlarına yer vermeli Emekli aylıklarının ortalaması, açlık ve 
ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 11 milyona varan yoksulluk sınırının altında kalması, sorunun 
emeklilerin talepleri görmezlikten gelinmemelidir. boyutunu göstermektedir. Emekli aylıkları, 

Esas olarak, sosyal güvenlik mevzuatımız insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye 
yeniden değerlendirilmeli, çalışanların ve yükseltilmediği sürece, sosyal devlet anlayışından 
emeklilerin hakları, eşitlik üzerine yeniden da söz edilemez. 
kurgulanmalıdır. Bu yapılmadığı sürece, gelecek Türkiye Emekliler Derneği olarak iki 

önerimiz var. Birincisi, emekli aylıklarında dönemlerde farklılıklar daha da artacaktır. 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

www.tuedankara.org.tr
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Sigortalılar işe girdiklerinde gelecek güvencesi belirlendiğinden, birinci kayıp bu hesaplanmada 
olan emeklilik haklarını konuşmaya başlar. görülmektedir. Diğer bir parametre ise, aylık bağlama 
Emeklilikte sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı oranıdır. 5510 sayılı Kanunla birlikte, aylık bağlanma 
ve yaş koşulu, aylığa hak kazanmak bakımından önem oranı her bir 360 gün prim ödenmesine karşılık olarak 
taşımaktadır. 

yüzde 2 aylık bağlama oranı belirlendiğinden, önceki 
Sosyal güvenlik mevzuatının sık sık değiştirilmesi, 

dönemlere göre oldukça kayıplar söz konusudur. 
aylığa hak kazanma koşularını farklılaştırdığından, 

Bu durum karşısında, 2008 sonrasında emekli sigortalılar arasında eşitsizliğe neden olmakta ve 
olanların sigortalılık süresi uzadıkça aylıklarını toplumda bu yönde eleştiriler yapılmaktadır. Aylığa 
düşüren bir hesaplanma bulunmaktadır. Öncelikle, bu hak kazanma da yaş koşulu, en büyük eşitsizlik nedeni 

olarak değerlendirilmektedir. Sigortalıkta bir günün sitemin değiştirilmesi hedeflenmelidir. 
bile bir yaşı etkilediği bir sistemin savunulur yönü Sosyal güvenliğin eşitlik ilkesi bozulduğundan, 
kalmamıştır. Bu nedenle, yaş koşulu tespit edilirken, TBMM'si en son çıkardığı Kanunda 1000 liranın 
işe giriş tarihi tek başına belirleyici olmamalıdır. altında emekli aylığı alanlara, Temmuz 2015 itibariyle 

İşe giriş tarihi ile birlikte prim ödeme gün sayısı 
100 lira iyileştirme öngörülmüştür. 1100 liranın altında 

daha ağırlıklı olarak dikkate alınmalı ve kademeli 
aylık alanların aylıkları da 1100 liraya yükseltilmiştir. 

yaşlar belirlenirken, böylesine uçuruma neden olacak 
Yapılan bu iyileştirmeler olumlu olmakla birlikte farklılıklara yer verilmemelidir. 

eşitsizlik sorununu esastan çözecek bir nitelikte Geç emekli olanların aleyhine olan bir sistem 
olmadığından, emekliler arasındaki farklılıkların sona uygulanmaktadır. 506, 4447 ve 5510 sayılı Kanunların 

uygulama farklılıkları, emekli aylığı hesaplamalına da ermesi için 2000 sonrasında emeklilere intibak 
olumsuz olarak yansımıştır. yapılması gerekmektedir.  

Özellikle de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Türkiye seçime giderken, her bir milletvekili 
Sağlık Sigortası Kanunu, emekli aylıklarında adayının bu yönde çalışması gerekir. Türkiye 
azalmaya neden olan ölçüler getirdiğinden, 2008 

Emekliler Derneği olarak bu yönde bildirgelerimiz 
sonrasında emekli olanların 2008 öncesi emekli olan 

olacaktır. Emekli taleplerinin siyasi partilerin 
emsallerine göre kayıplarının giderek arttığı bir 

bildirgelerinde yer alması için Genel Merkez ve sistem uygulanmaktadır. 
Şubeler olarak büyük bir mücadele vermeliyiz. Ay l ı k l a r ı n  b e l i r l e n m e s i n d e  p r i m l e r i n  

Emeklisini mutlu etmeyen hiçbir devlet sosyal güncellenmesi son derece önemlidir. Güncellenme 
katsayısı, parametre olarak en düşük değer devlet olmaz.  

www.tuedkayseri.org.tr

EMEKLİ AYLIKLARINDA SİSTEM FARKLILIĞI
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İşitme Merkezi Tıbbi Cihazlar 
İthalat İhracaat Ltd. Şti Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Aydoğan 
aras ında şube  merkezinde  
anlaşma imzalanmıştır. Antlaşma 
b i r  y ı l  g e ç e r l i  o l a c a k t ı r.  Ankara Şubemiz ile; Mitatpaşa Cad. İnal İşhanı No:31/3 

Protokolün imza töreni sırasında konuşan Şube Başkan vekilimiz (PTT karşısı) Kızılay /ANKARA adresinde ve Ankara'da bir 
Yusuf Yanık, rahatsız olan Ankara Şube Başkanımız ve Türkiye çok yerde şubesi bulunan ELİF İŞİTME TIBBİ CİHAZLAR 

İTHALAT İHRACAT LTD. ile yapılan sağlık anlaşmasında, Emekliler Derneği Genel Sekreterimiz Recep Orhan'ın 
Türkiye genelinde tüm üyelerimizin birinci derece rahatsızlığı nedeniyle  imza törenine katılamadığını ve kendisine 
yakınlarının (anne, baba, eş ve çocuk) faydalanması geçmiş olsun dileklerini ileterek, anlaşmanın başta tüm üyelerimiz 
amaçlanmıştır. olmak üzere taraflara hayırlı olmasını diledi. Bu anlaşmanın 

Ankara Şube Başkan Yardımcısı Yusuf  Yanık, Yönetim imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Üyelerimizin 
kurulu üyemiz İbrahim Avcı ve üyemiz Ramazan Tekeli ile Elif kaliteli ve %25 indirimli hizmet alabileceklerini ifade etti.

ANKARA ŞUBEMİZDEN İŞİTME MERKEZİYLE 

İNDİRİMLİ SAĞLIK ANLAŞMASI Anlaşmayla

üyelerimize ve

yakınlarına

yüzde 25

indirim

sağlandı...

Proje ortaklarımızdan KUDRET International Hospital 
Anakaralı üyelerimiz için sağlık semineri düzenledi. Ankara 
Şubemizden ve Çankaya Şubemizden üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleşen seminerde Kudret International Hastanesi Ortopedi 
bölümü doktoru Op. Dr Kubilay Karalezli'nin anlatımı ile Diz 
Kireçlenmesi Bilgilendirme Semineri gerçekleşmiştir. Üyelerimizin 
son derece faydalı bulduğu bu etkinliklerin süreceğinin müjdesini 
veren Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep 
Orhan da, “Üyelerimizin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
sürdürmelerini istiyoruz. Bu nedenle proje ortağımızla eğitim 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ANKARA ŞUBELERİMİZ İÇİN

SAĞLIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Sivas Şubemizden

Sağlık Anlaşması

Sivas Şube Başkanlığımız üyeleri için Sivas MEDICANA 

Hastanesi ile sağlık protokolü imzaladı. Yapılan anlaşmayla 

üyelerimiz kaliteli sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacaklar.
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Etkinliğin açılışında söz alan Kartal Şube Başkanımız Kartal Şube Başkanlığımız 8 Mart 
Arif Yıldız, 8 Mart'ın tarihçesinden satırbaşlarını hatırlattığı Dünya Kadınlar Günü'nü yoğun katılımlı 
konuşmasında; "Türkiye'nin en tecrübeli emektar kesimini 

bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe kadın temsil eden Türkiye Emekliler Derneği olarak, ülkeyi 
üyelerimizin yanı sıra mahalle muhtarları yönetenleri veya yönetmeye talip olanları ve tabiki bütün 

erkleri uyarıyoruz. Adaletin, hakkın ve hukukun mutlaka ve yerel gazetelerin temsilcileri de katıldı. 
sağlanmasını bekliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde G en e l  M er k ez imi z d en  d e  Hu k u k  
bütün kadınlara saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu duygu ve Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
düşüncelerle Kadınlar Günü'nün bütün kadınlarımıza sağlık 

ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan ve mutluluk getirmesi dileklerimizle saygılarımızı sunuyoruz" 
katılarak birer konuşma yaptılar. dedi.

Kartal Şubemizden Coşku Dolu

8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği

Gebze Şubemiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Yamanlar Düğün 
Salonu'ndaki etkinliğe emekli bayan üyelerimizin yanı sıra 
yöneticiler de katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şube Başkanımız Ali 
Tunç, ilk olarak Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün mesajını ve 
selamlarını kadınlara iletti. kınıyorum” diye konuştu.

Daha sonra ise 8 Mart'ın tarihi sürecini ve gelişimi Eemeklilerin günümüzde yaşadıkları sorunları da dile 
hakkında bilgi verdi. Kadınlara tanıdığı haklar dolayısıyla getiren Ali Tunç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür eden Tunç, “Atatürk, Gününü kutladı. 
kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vererek kadınlarımıza ne Daha sonra ise etkinliğe katılan bayan üyeler müzik ve 
kadar değerli olduğunu ve toplumdaki önemini açıkça yemek eşliğinde doyasıya eğlendiler.
göstermiştir. Günümüzde kadınlara yapılan tacizler ve şiddetleri Bayan üyelere ayrıca şube yöneticilerimiz tarafından çeşitli 
görünce üzülüyoruz. Bu tür saldırılar büyük bir haksızlıktır, hediyeler ve çiçek de verilerek 8 Mart kutlaması yapıldı.

Gebze Şubemizden

8 Mart 

Kutlaması
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Dr. Burak Kavlakoğlu ve işyerinde; ruhsal, fiziksel, cinsel ve ekonomik olarak şiddete 
Hastane İdari Müdürü Pelin maruz kalabilmektedirler. Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Yılık da katıldılar. Kurumu Yönetimi olarak bizler de; şiddete maruz kalan 

Sincan Kadın Kapalı kadınları, kurumda kaldıkları süre içerisinde ruhsal 
Cezaevi Halk Oyunları  durumlarını düzeltmek, eğitim düzeylerini artırmak, iş ve 
Ekibi'nin gösterisiyle coşkulu meslek sahibi  o lmalarını  sağlayarak,  hayatta  
başlayan etkinlik, Ankara karşılaşabilecekleri zorluklarla birey olarak mücadele 
Kadın Kapalı Ceza İnfaz edebilme yeteneğini kazandırmak hedefiyle çeşitli faaliyetler 

Kurumu Müdürü Kadir Avara'nın konuşmasıyla sürdü. yürütmekteyiz."Birçok örnek projeye imza atan 
Tüm konuklara ve hükümlülere, etkinliğe göstermiş Protokol konuşmaları, Genel Başkanımız Kazım Türkiye Emekliler Derneğimiz, bu kez de oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Avara, Derneğimizin Ergün'ün yaptığı konuşmayla son buldu. Ergün 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bu örnek projeyle çok önemli bir toplumsal hizmeti yerine konuşmasına büyük önder Atatürk'ün "Özgürlük Benim 
getirdiğini belirterek; "Bizim için bir kuruluşun büyüklüğü Karakterimdir" sözüyle başladı. "Kaderin sillesini yiyerek hazırladığı sosyal sorumluluk projesiyle 
üye sayılarıyla, şube sayılarıyla ölçülmez. Bizim için böyle bu durumu yaşamak zorunda kalan sizlere de; bir 

ilgi odağı oldu. Dünya Kadınlar Günü'nü bir projeyi üreten ve bunu hayata geçiren kuruluş, büyük ağabeyiniz, babanız, amcanız olarak şunu söylemek 
kuruluştur. Bu projeye emeği geçen herkese şükranlarımızı istiyorum. Büyük önderimizin dediği o özgürlüğe bir gün ve Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
sunuyoruz" dedi. inşallah en kısa zamanda kavuşacağınıza yürekten 

Kurumu'nda cezalarını doldurmakta olan Cezaevi Müdürü Kadir Avara konuşmasını şöyle inanıyorum" diyen Ergün'ün bu sözleri kadın hükümlülerce 
sürdürdü: ayakta alkışlandı. Birçok hükümlünün gözyaşları ve kadın hükümlülerle ve onlarla birlikte 

"Kadınlar tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 8 alkışları arasında konuşmasını sürdüren Genel Başkanımız cezaevi koşullarında yaşamak zorunda Mart'ta eşitlik isteklerini daha yüksek bir sesle dile Ergün konuşmasının devamında şunları söyledi:
getirmektedirler. Kadınların sürdürdüğü bu mücadelenin “ Allah'tan dileğim, inşallah sizlerde ilerde çalışma olan 50 çocukla birlikte kutladık.
temelini; seçme ve seçilme hakkı, günlük çalışma hayatına girer ve kutsal hak olan emeklilik hakkını elde 
koşullarının iyileştirilmesi gibi konular oluşturmaktadır. edersiniz.  Böylel ikle bizim aramıza,  emekli ler Etkinliğe; Genel Başkanımız ve SGK Yönetim Kurulu 
Hepimizin de bildiği gibi kadınlar; eşitlik, bağımsızlık, topluluğumuza katılırsınız. Hayata çok daha güzel bir Üyemiz Kazım Ergün ile Ankara Ceza İnfaz Kurumları 
politik haksızlıkların ortadan kaldırılması, daha iyi yaşama pencereden bakarsınız. Hayatta bundan sonra bütün Kampüs Savcısı Beşir Çiflik, Ankara Kadın Kapalı Ceza 
ve çalışma koşullarını elde edebilmek ve kadına yönelik güzellikler sizi bulsun, temennisiyle; şahsım, Genel Yönetim İnfaz Kurumu Müdürü Kadir Avara, TÜED Basın 
şiddeti durdurabilmek için mücadele etmektedirler. Kurulum ve bütün teşkilatım adına hepinizi saygıyla, Danışmanımız Mehmet Emin Tangören, Kudret 
Ülkemizde ve tüm dünyada kadınlar; sokakta, ailede ve sevgiyle selamlıyorum."International Hospital Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Doç. 

DERNEĞİMİZDEN ÖRNEK BİR

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ SİNCAN KADIN KAPALI CEZAEVİ’NDEKİ

HÜKÜMLÜ KADINLARLA VE ONLARLA BİRLİKTE CEZAEVİNDE YAŞAYAN

ÇOCUKLARIYLA KUTLADIK...

Mahkumların çocukları gönüllerince eğlenirken,

Kadın Cezaevi Halk Oyunları Ekibi muhteşem bir 

gösteri sergiledi...

Ankara Kulübü Derneği

Seymenler Ekibi

izleyenleri hayran bıraktı

Buruk Başlayan Kutlamalar

Coşku Dolu Etkinliklerle Sürdü
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Genel Başkanımızın konuşmasının p r o j e  o r t a k l a r ı m ı z d a n  K u d r e t  Gösteri Grubu'na ve Kudret International 
ardından sahne alan SGK Türk Halk İnternational Hospital Genel Cerrahi Hospital Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Doç. 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, Dr. Burak Kavlakoğlu'na birer şükran Müziğ i  Korosu ,  Şef  Hasan Öze l  
kadınlara meme kanseri hakkında ayrıntılı plaketi sundu. Plaket töreni sırasında, başkanlığında, Cemile Tekerlek'in 
bilgiler verdi. Erken teşhisin önemine Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs sunumuyla salonu dolduran coşkulu 
değinen Kavlakoğlu, özellikle ailesinde bu Savcısı Beşir Çiflik de, Genel Başkanımız kalabalığa "Türkü Ziyafeti" sundu. 
gibi rahatsızlıklar olanların mutlaka Kazım Ergün'e böylesine anlamlı bir projeyi Koronun sunumu sırasında, Ankara 
kontrol  muayeneleri  yaptırmaları  hayata geçirdiğimiz için Ceza İnfaz Kulübü Derneği Seymenler Grubu'nun 
gerektiğinin altını çizdi.Kadın Sağlığı Kurumu'ndaki kadın hükümlülerin el sergilediği gösterisi de izleyicilerin yoğun 
Semineriyle son bulan etkinliğin bitiminde, emekleri olan hediyeleri takdim etti.ilgisini çekti.
Genel Başkanımız Kazım Ergün etkinliğin Etkinliğin ardından bir değerlendirme Türk Halk Müziği Konseri'nin ikinci 
gerçekleşmesinde emeği geçen Ankara yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün, bu bölümünde halaylarla coşan kadınlar 
Cumhuriyet Başsavcılığı adına Ankara gibi sosyal sorumluluk projelerinin gönüllerince eğlendiler. Konserin ardından 
Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Savcısı derneğimizin büyüklüğünü ve duyarlılığını başlayan "Kadın Sağlığı Semineri"nde ise 

Beşir Çiflik'e, Ankara Kadın Kapalı ortaya koyması açısından son derece önemli 
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kadir çalışmalar olduğuna dikkat çekerek; 8 Mart 
Avara'ya, SGK Türk Halk Müziği Dünya Kadınlar Günü etkinl iğini  
Korosu Şefi Hasan Özel'e, Ankara hazırlayan TÜED Sosyal Projeler Grubu'na 
Kulübü Derneği adına Seymenler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

anneleri 8 Mart coşkusunu doyasıya yaşarken,

minikler şaşkın bakışlarla olup bitenleri

anlamaya çalışıyorlardı...

Etkinliğin sonunda mahkumlar,

koro mensupları, çocuklar,

idari personel, gardiyanlar ve

TÜED ekibimiz hep birlikte halay çekti...

Koro adına plaketi

programın sunuculuğunu yapan

Cemile Tekerlek aldı...



TÜED -11-

Tarsus Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu 21 Mart 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı ve 3 Bin üyemizin katıldığı 
kongrede mevcut şube başkanımız 
Ömer Kurnaz yeniden aynı göreve 
seçildi.

3 bine yakın emeklinin katıldığı kongreye 
CHP milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Vahap Seçer, oda 
ve dernek başkanları, bazı  siyasi partilerin ilçe 
başkanları ile basın ve kalabalık davetli topluluğu 
katıldı. Kongrede divan başkanlığına Genel 
Başkanımız Kazım Ergün seçildi. Açılıştan sonra 
saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı 
okundu. Daha sonra  Başkan adayları  Ömer 
Kurnaz ve Bülent Gözener konuştular. Kurnaz 
“1993 yılında derneğimizi kurduk. Bir tuvaleti 
restore edip dernek binası yaparak hizmete 
başladık. Bugün yaptıklarımız ortada. Emekliler 
lokalinden, düğün ve toplantı salonuna, Sağlık 
Ocağına ve bazı sosyal tesislere kadar hizmet 
ürettik.  Ankara’da genel merkezde sesiniz olduk. 
Bundan sonrada Tarus’ta yeni sosyal tesisler 
yapmak için çalışıyoruz. Her hizmet emekliye helal 
olsun” dedi.

Konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. 
Kongreye gelip isim kaydı yaptıran 2885 üyeden 
1901’inin oyunu alan mecvut başkan Ömer Kurnaz 
güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Rakibi 
Bülent Gözener ise 984 oy aldı. Seçim sonunda 
Ömer kurnaz başkanlığındaki yeni yönetim şu 
isimlerden oluştu: Arif Kılınç, Bilal Zıvdır, Recep 
Koyuncu, Hikmet Aydoğan. Denetim kurulu: 
Mustafa Elvan, İsa Çelik, Murat Talaş.

Seçimlerin yeniden galibi olan Ömer 
Kurnaz, kendilerine oy veren veya vermeyen tüm 
üyelere teşekkür ederek “Hizmetlerimiz yeni 
dönemde de Tarsus’ta ve Ankara’da devam 
edecektir. Derneğimizi ve emeklilerin haklarını 
savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TARSUS Şubemizde Kongre Heyecanı Yaşandı

Yüreğir Şubemizin Olağan Genel Kurulu 

14 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 

Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede mevcut 

şube başkanımız Nakış Kocatürk yeniden 

aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim 

Kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Ügüten, Kasım Mergen, 

Orhan Ertok, Ahmet Ulusoy. Denetim Kurulu’na da şu isimler 

seçildi; Hüseyin Topçu, Halil Akgölü ve İsa Çöltü.

Yüreğir Şubemizin Kongresi Yapıldı

emekliler salona sığmadı

Ömer Kurnaz

1901 oyla

güven 

tazeledi...

Divan

Başkanlığını

Genel Başkanımız

Ergün yaptı...
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Mersin Şube Başkanlığımız, üyelerimizin 
kaliteli sağlık hizmetlerine kolay ve uygun 
fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla yaptığı 
Sağlık Anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Özel 
Mersin Akdeniz Hastanesi ile yapılan anlaşmayla 
üyelerimize muayenelerde sadece 5 TL ödeme 
imkanı sağlanırken; tahlil, tetkik, laboratuar, 
görüntüleme, Emar, Tomografi ve benzeri 
işlemlerde %50 indirim imkanı da sağlanmış oldu. 
Anlaşmaya göre üyelerimiz ameliyatlarda da %40 
indirimden yararlanacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mersin 
Şube Başkanımız Semiha Tokadlı, üyelerinin 
sağlıklarına önem verdiklerini belirterek; “Sağlık 
hizmetlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz 
yaşlardayız. Bu sebeple biz de üyelerimize kaliteli 
sağlık hizmetlerini ucuza sunabilmek için 
çabalıyoruz. Bize bu imkanı sunan Türk Diyabet 
Cemiyeti Özel Akdeniz Hastanesi yetkililerine de 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Proje ortaklarımızdan Media Markt 
tarafından sürdürülen teknoloji eğitimlerinin 
birisi daha gerçekleştirildi. Mersin Şubemiz 
üyeler iy le  gerçekleş t ir i len  eğ i t imde 
üyelerimize teknolojik ürünlerin ve ev 
aletlerinin en uygun ve verimli kullanımları 
konularında bilgiler verildi. Eğitimlerin 
süreceğinin müjdesini veren Media Markt 
yetkilileri de, son derece verimli çalışmalar 
gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan bu 
eğitimlerin Avrupa’ya örnek bir çalışmaya 
dönüştüğünün altını çizerek, derneğimize 
teşekkür ettiler.

Mersin Şube Başkanımız Semiha 
Tokadlı da, Avrupa’nın en büyük teknoloji 
m a r k e t i y l e  b ö y l e  b i r  ç a l ı ş m a  
gerçekleştirdikleri için son derece mutlu 
olduklarını ifade etti.

Mersin Şubemizden Sağlık Anlaşması

Adana Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 15 Mart 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’ün yaptığı 
kongrede mevcut şube 
başkanımız Seyfi Hüseyin 
İyiyürek yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Yaşar 
Tekin, Sabit Bakıner, Mustafa Kastalmış, 
Sabahattin Metiner. Denetim Kurulu’na da şu 
isimler seçildi;  Muzaffer Gıdık, Ramazan Özel 
ve Mehmet Efeoğlu.

Adana Şubemizde de Kongre Yapıldı

Mersin Şubemiz’le Media Markt Ortak Teknoloji Eğitimi Yapıldı
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Çalışanlar ve  emekl i ler o lacaklar da  benzer sorunlar 
bakımından farklı uygulamaların yaşayacağından, esas olan sistemin 
olması, hak kaybına yol açmakta ve düzeltilmesi ve eşitliği esas alan bir 
eşitlik sağlanamamaktadır. En son aylık hesaplanmanın benimsenmesi 
TBMM'de kabul edilen Kanuna gerekir. Bu yapılmadığı sürece, seçim 
göre, 1000 liranın altında aylık öncesi yapılan bu tür seyyanen 
alanlara 100 lira seyyanen zam zamlarla eşitlik sağlanamadığından, 
yapılması, eşitsizliğin daha da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
a r t m a m a s ı n a  y ö n e l i k  b i r  Sağlık Sigortası Kanunu'nun aylık 
iyileştirmedir.  Özellikle, SSK ve hesaplamalarında temel alınan 
Bağ-Kur kapsamında düşük aylık güncellenme katsayısı ve aylık bağlama 
alanlar için önemli bir artış oldu. oranlarında bütünlük sağlanmalı, 

sigortalılık dönemlerini kapsayan tek 
Bu iyileştirmeye karşın, emekli bir kriter belirlenmelidir. 

SORU: En çok katkı payı ödediğimiz harcama taşımamaktadır. Bunun tamamen kaldırılması gerekmez 
olarak, ilaçlar yer almaktadır. Emeklilerin, aldığı aylık miydi?
dikkate alınmalı ve emeklilerden hiçbir ad altında katkı 
payı alınmamalıdır. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

SORU: Bağ-Kur'lular prim borcu nedeniyle sağlık 
yardımı alamıyor ? Bunun için bir çözüm bulunmalı ?

SORU: Temmuz 2015 itibariyle emekli aylıklarına 
yapılan 100 lira iyileştirmelerden kimler yararlanacak ?

SORU: Genel sağlık sigortasına tescilini yaptırmayan 
milyonlarca insan var. Bu konuda bilgi almak istiyorum ?

SORU: Emekli olduktan sonra bir işyeri açan 
emeklilerden alınan yüzde 15 olan sosyal güvenlik destek 
priminin yüzde 10 çekilmesi, sorunu çözecek bir özellik 

 
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği tarafından 

Hükümetlere sunulan raporlarda, bir işyeri açan 
CEVAP: Bu konuda çok soru gelmektedir. Sağlık emeklilerden sosyal güvenlik priminin alınmaması 

hakkı, hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Bazı hastalıklar vardır gerektiğini belirttik. Bu tür haksız ödemelerin alınmasının 
ki, ömür boyu ilaç kullanmayı gerektirebilir. Örneğin, gerekçesi olamaz. Kaldı ki, bu kesintilerin hiçbir şekilde 
retina ve tıkanıklığı tanısı konan bir kişinin kullanması 

karşılığı yoktur. Yapılan değişiklik olumlu olmakla birlikte 
gereken lucentıs iğnesine SUT ile yılda iki kez, ömür boyu 

yüzde 10 aylıklardan sosyal güvenlik destek priminin 7 kez kullanma kısıtlamasının getirilmesi, insan sağlığını 
alınması, iş yapmayı zorlaştıran bir uygulamadır. ve yaşam hakkını riske etmektedir.  Bir emeklinin aldığı 

 aylıktan daha fazla olan iğnenin bedeli dikkate 
alındığında, bu ücreti ödeme imkanı olmayan bu tür 
hastalıklar için SUT 4.2.33'de kısıtlamayı öngören 
fıkranın değiştirilmeli ve sözü edilen iğnenin heyet raporu 

CEVAP: TBMM'de en son kabul edilen Kanuna göre,  ile kullanılmasına imkan sağlanmalıdır.
prim borçlarını yapılandıramayan 1 milyon 305 bin Bağ-
Kur'lu sağlık hizmetinden yararlanabilecektir. Mevcut 
durumda sağlıktan yararlanamayan çok fazla Bağ-Kur'lu ve 
ailesi için getirilen bu değişiklik olumludur.

CEVAP: Düzenlemeden 5 milyon 193 bin emekli, 
dul ve yetimlerin yararlanması beklenmektedir. Buna 
göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı ödeme 
döneminde yapılacak artıştan sonra, dosya bazında 
ödenmesi gereken tutar esas alınmak suretiyle bin lira ve 

CEVAP: Sigortası olmayan ve genel sağlık sigortasına 
altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, bin liranın üzerindeki 

tescilini yaptırmayan milyonlarca insanımız var. Bu kişilerin gelir ve aylıklara da bin 100 lirayı geçmeyecek şekilde 
öncelikle gelir testine gitmeleri gerekmektedir. 1 Nisan 2015 seyyanen yapılacak. Dul ve yetim aylığı alan emekliler 
tarihine kadar verilen süre, Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay mevzuat gereği daha düşük iyileştirme alacak. Diğer 
uzatıldı. Bu kişilerin gelir testine başvurmaları sonucunda emeklilerin alacağı iyileştirme ise daha yüksek olacak. 
ikametgahı birlikte olanların kişi başına gelir asgari ücretin 
üçte birinden az olması durumunda, genel sağlık sigortası 
primleri devlet tarafından ödenecek, birikmiş olan genel 
sağlık sigortası prim borçları silinecektir.  

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMALARINDA EŞİTLİK GETİRİLMELİ
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Üsküdar Belediyesi ve Türkiye nenelerin torunlarıyla birlikte çok daha 
Emekliler Derneği Üsküdar Şubemiz kaliteli zaman geçirmesi, kendi çocukluğunda 
işbirliğiyle başlatılan 'Nesiller Buluşuyor' yaşadıklarını onlara aktarmaları kısacası örf 
projesinde, Yavuztürk Bilgi Evi öğrencileri, adet ve törelerimizi unutmadan yetişmekte 
dedeleri ve nineleri ile bir araya geldi. olan gençliğe de o bilgilerin aktarılmasıdır. 
Dedeler ve nineler torunlarına hayata dair Maalesef teknoloji devrinde nesiller 
tecrübelerini aktardı. Ailevi değerlerin birbirlerinden kopmuş durumda. Teknolojik 
korunmasını, bunun yanı sıra bir sonraki aletlere esir olmuş çocuklarımızı bir nebze de 
kuşaklara aktarılmasını sağlamak olsun oradan alıp büyüklerimizle daha kaliteli 
amacıyla 'Nesiller Buluşuyor' projesinin ilk bir zaman geçirmeleri için bu projeyi 
adımını hayata geçirdi. başlattık” şeklinde konuştu.

Amaçlarının nesilleri kaynaştırmak Gerçekleştirilen buluşmada dede ve 
olduğunu söyleyen Üsküdar Belediyesi torunlar için sohbet ortamı oluşturuldu. 
Kütüphane Müdürü Yakup Öksüz, Büyüklerin anı, hikâye ve masal anlatımları 
“Üsküdar Belediye'mize bağlı 15 tane yaptığı etkinlikte Yavuztürk Bilgi Evi 
eğ i t im merkez imiz  var.  Be led iye  öğrencisi dedesine yazdığı duygusal mektubu 
Başkanımız Hilmi Türkmen'in de okudu. Torunuyla birlikte etkinliğe katılan 
değerlendirmeleriyle bu işe başladık. Dursun Şahin ise Cumhurbaşkanı Recep 
Bugün ilk ayağını Yavuztürk Bilgi T a y y i p  E R D O Ğ A N ' a  y a z d ı ğ ı  
Evimizde eğitim gören ilk ve ortaokul 'Cumhurbaşkanım' isimli şiiri okudu. 
öğrencilerimizi dedeleri ve nineleriyle bir Etkinlikte dedeler ve torunları için de 
araya getirdik. Büyükler hayatla alakalı birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını anlamak 
tecrübelerini, yaşadıkları zorlukları için yarışma düzenlendi. Yarışmada dedelere 
aktaracaklar.” dedi. Türkiye Emekliler torunları ile ilgili sorular yöneltilirken 
Derneği Üsküdar Şube Başkanımız Fatma torunlara da dedeleri hakkında sorular 
Önerge ise “Projemizin amacı dedelerin, soruldu.

Bartın İl Emniyet Müdürü İsa 
Aydoğdu, Bartın Şube Başkanımız Ali 

Kalaycı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret etti. Şubemize iadei ziyarette bulunan 

konuk emniyet müdürüne emeklilerimizin 
talep ve beklentileri hakkında bilgiler veren 

Şube Başkanımız Kalaycı, “Yaşımız gereği 
güvenlik bizim için son derece önemli. Sizin 

gibi değerli emniyet mensuplarımız sayesinde 
rahat uyuyabiliyoruz. Emekleriniz için 

teşekkür ediyoruz” dedi.

Bartın Şubemizin

Konuğu

Emniyet Müdürüydü

ÜSKÜDAR’DA NESİLLER BULUŞTU

Yaşlılık Platformu ile Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi işbirliğinde "Yaşamdaki Güncel Konular" başlıklı bir panel 

düzenlendi. Başkanlığını Yaşlılık Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Nuran 

Akdemir'in yürüttüğü panelde, Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan 

Yazıcıoğlu da "Şiddete Hukuki Bakış" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

23 Mart 2015 tarihinde, Adana Hekimevi Toplantı Salonu'nda, “18-24 

Mart Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliklerine katkıda bulunan katılımcılar için 

“Plaket Töreni” düzenlendi. Derneğimizi temsilen katılan Hukuk 

Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu da plaketini aldı. Törende 

Huzurevi Yaşlılarımızın sunmuş olduğu folklor gösterisi çok beğenildi. 

Folklor ekibinin gösterisinin ardından, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliklere 

katkıda bulunan katılımcılara, Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan ve İl 

Müdürü Hamide Nurgül Kaya tarafından, değerli katkıları nedeniyle 

“Teşekkür Plaketi” verildi.

“Yaşlılara Saygı Haftası” Etkinliklere 

Katkıda Bulunan Katılımcılara “Teşekkür Plaketi”
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Nizip Kaymakamı 
Harun Sarıfakıoğulları ve 
S G K  M ü d ü r ü  B e k i r  
Sinanbayram Nizip Şube 
Başkanlığımızı ziyaret 
ettiler. Ziyaretlere ev 
sahipl iği  yapan Şube 
Başkanımız  Abdul lah  
A s l a n  k o n u k l a r a  
emeklilerimizin talep ve 
beklenti leri  hakkında 
ayrıntılı bilgiler verirken, 
ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti de ifade etti.

İzmit Şube Yönetim Kurulumuz, İzmit Şube Denetim Kurulu Eski Üyesi ve şubemizin 

en yaşlı üyesi olan (1923 Doğumlu) Murat Onat’ı tedavi görmekte olduğu hastanede yalnız 

bırakmadılar. Şube Yönetimimiz Onat’a acil şifalar diledi.

İZMİT ŞUBEMİZDEN

VEFA ÖRNEĞİ

Bak ne hale geldim bir insan iken
Neyine güvenim ah yalan dünya
Kimine gül verdin kimine diken
Neyine güvenim ah yalan dünya

Kimine sarayı verdin yaşıyor
Kimi sefil kalmış aç dolaşıyor
Kimisine dert verdin ağlaşıyor
Güvenim kalmadı ah yalan dünya

Gerçek, hakikat bu herkes biliyor
Aracı tefeci zengin oluyor
Namuslu çalışan hep aç kalıyor
Adaletin bu mu ah yalan dünya

Kiminde kuruş yok kiminde paralı
Kimi yanar gezer bahtı karalı
AHMET AKAR  kalp evinden yaralı
Bana garazın ne ah yalan dünya

AHMET AKAR
Kartal Şube Üyesi

AH YALAN 

DÜNYA

ŞİİR

KÖŞESİ

Nizip Şubemizin Konukları Vardı
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TÜRKİYE

EMEKLİLER DERNEĞİ

HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ADALETSİZLİĞE SON; 

2000 SONRASI EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK
Kamu Denetçiliği Kurumu 2013/28 nolu kararıyla, 2000 aylığı ile toplanmakta ve sonrasında 

öncesi intibak düzenlemesinden 2000 sonrası emeklilerin 01.01.2000'den tahsis tarihine kadar 
yararlandırılmamasının eşitsizliğe yol açtığını, yaşlılık aylıkları tüfe oranında artırılarak aylık 
arasında var olan farklılıkların yasa koyucu tarafından yapılacak bulunmaktadır.
düzenlemelerle giderilmesi gerektiğini, yaşlılık aylığına hak 506 Sayılı Yasa'nın Geçici 39. Maddesi 31.12.1999 ve öncesi 
kazanma koşulları ve sağlanan yardımlardaki farklılıkların aynı olanlar için uygulanmakta, bu tarih sonrası emekli olanlar için 
konumda bulunanlar arasında bir eşitsizliğe yol açmaması için aylıklarının bir kısmı eski sisteme göre hesaplandığı halde 
gerekli yasal çalışmaların yapılmasına tavsiyede bulunmuştur. Bu uygulanmamaktadır. 2000 sonrası emeklilerin tüfe ve GSMH'ya göre 
tavsiye kararı yerine getirilmediği için Türkiye Emekliler belirlenen artışları kazanç belirlenmesinde dikkate alınırken, 2000 
Derneğimizce konu yargıya taşınmıştır. yılı öncesi emeklilerde GSMH artışından yararlanılamamaktadır. Bu 

Ankara 3. İş Mahkemesi 2014/733 Esasında açılan davada; nedenle; Geçici 39. madde düzenlemesi yapılmıştır. 2000 sonrası 
İntibakı düzenleyen 6283 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile 5510 emekli olan 2000 öncesi emekli olanın aksine, 2000 öncesi hizmeti için 
Sayılı Kanun'a eklenen geçici 39. maddenin 1. fıkrasının sadece tüfe oranından yararlanabilmiştir. Bu nedenle 2000 sonrası 
başlangıcında yer alan “son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi emeklinin 31.12.1999'a kadar olan hizmeti ile  belirlenen kısmi eski 
2000 yılı Ocak ayı başından önce olup” ibaresinin Anayasa'nın aylığı Geçici 39. Madde hükmüne göre güncellenirse, eşitsizlik 
başlangıç hükmüne; 2, 60 ve 61. maddelerine, ILO sözleşmesinin ortadan kaldırılacaktır.
5. Bölümü'nün 25. maddesine aykırı olduğu iddiası ile bu hükmün Bilirkişi 01.04.2001 tarihi itibariyle emekli olmuş davacının 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulması talep emekli aylığı hesabını 31.12.1999'a kadar Geçici 39. Madde hükmüne 
edilmiştir. Aynı davada 2000 sonrası için intibak isteğini reddeden göre hesaplamış, Ocak 2013'te yani dava tarihinde 1200 TL olan aylık, 
Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin, hukuka aykırılığının tespiti aynı tarihte 1455 TL'ye ulaşmıştır. 255 TL civarında bir kayıp tespit 
de istenmiştir. edilmiştir. Bu eşitsizliği tespit eden bilirkişi yürürlük maddesinin 

Bilindiği üzere emekli aylığı  hesaplanırken 2000 öncesi için Anayasa Mahkemesi'nce iptali veya yasa koyucu tarafından yeniden 
ayrı, 2000-2008 arası için ayrı ve 2008 sonrası için ayrı kısmi aylık düzenlenmesi ile konunun çözülebileceğine dikkat çekmiştir. 
hesaplanması o tarihlerdeki mevzuata göre yapılmakta, bunların Nitekim, Yargıtayımız da çeşitli kararlarında; eşitsizlik ve 
toplamından emekli aylığı bulunmaktadır. 2000 yılı Ocak ayında farklılıkların yasa koyucu tarafından yapılacak düzenlemeler ile 
emekli olmuş bir kişinin aylığının tamamı 2000 öncesi yürürlükte giderilmesinin mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Şimdi 
olan sisteme göre hesaplanmakta, 2000 öncesi emekli olan bu mahkemeden beklentimiz Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırı 
s i s temden int ibaktan  yarar landığ ı  ha lde  bu  k iş i  olan Geçici 39. Madde yürürlük tarihinin iptali için Anayasa 
yararlanamamaktadır. Bu nedenle; diğerlerinin aylığı kendi Mahkemesi'ne gidilmesidir. Duruşma dosya yoğunluğu, 
aylığını geçmiş, mağduriyet ortaya çıkmıştır. Kısmi aylıkların mahkemelerdeki esas sayısının fazla olması ve duruşma günlerinin 
hesaplanmasında, aylık bağlama oranı, prim kazançlarının dolu olması gerekçesiyle 02.07.2015 tarihine bırakılmıştır.
güncellenmesi konusunda farklılıklar vardır. 2008 sonrası TBMM'nde kabul edilen yasa ile 1000 TL altı aylık alanlara 100 
çalışılan ve prim ödenilen süre arttıkça bağlanan emekli aylığı TL seyyanen artış yapılmış, 1.100 TL'ye kadar olan aylıklarda 1.100 
düşmektedir. Asgari ücretten prim ödeyenlere 2008 sonrası TL'ye tamamlanmıştır. Yürürlük tarihi 1 Temmuz olan bu yasa 
emekli olduklarında 600 lira civarında emekli aylığı çıkarken 2000 sonrası için de davadaki talebimiz gibi düzenleme 
bağlanmaktadır.                                                                          yapılabilirdi. Çeşitli partilerin seçim vaatlerinde işin özünü çözecek, 

Ankara 3. iş mahkemesi dosyasında alınan bilirkişi eşitsizliği ortadan kaldıracak çözüm önerileri ne yazıkki yoktur. 
raporu haklılığımızı teyit etmiştir. Bilirkişinin tespitine göre Aylığı az olana az, çok olana çok vaatler eşitsizliği daha da 
emekli davacının gerek 31.12.1999 öncesi ve gerekse bu tarih artıracaktır. Bu konuda uzmanlaşmış, emeklinin güçlü temsilcisi 
sonrası hizmeti bulunduğundan aylığı 506 Sayılı Yasa'nın Geçici Türkiye Emekliler Derneği ile görüş teatisinde bulunmayan siyasi 
82. maddesine göre hesaplanmaktadır. Buna göre 31.12.1999'a partiler çözüm üretmekte geri kalmakta, Yunanistan'daki gibi 
kadar olan hizmeti esas alınarak sanki o tarihte tahsis işleminde emeklilere vaatlerle oyuna talip olmaktadırlar. Nesillerarası 
bulunmuş gibi 4447 sayılı yasa değişikliği öncesi mevcut mevzuata adaletsizlik yaratmış Dünya Bankası ve IMF'nin alkışını almış sosyal 
göre katsayı esasında önce son 5-10 yıllık kazanç ortalaması güvenlik sistemi tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde bir 
bulunmakta,bunun karşılığı gösterge rakamı katsayı ve aylık irade ortaya konarak yeniden düzenlenmelidir. Dünya Bankası ve 
bağlama oranı ile çarpılmakta ve sonrasında tam hizmet ili IMF temsilcileriyle kol kola girilerek bu çözümün üretilemeyeceği 
31.12.1999'a kadar olan oranlanarak eski kısmi aylık açıktır. Emeklilerin hak sahibi olduğu SSK malları bedelleri SGK'ya 
hesaplanmaktadır. 01.01.2000 sonrası hizmet yönünden ise ödenmemiş, yasaya aykırı bir kararname ile ödenmesi yolu da 
01.01.2000 ile tahsis talebi arası hizmetlerine esas kazançlar 4447 kapatılmıştır. Bu konuda açılmış davamız Danıştay temyiz 
Sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe göre mevcut sistemde incelemesindedir. Esası unutturacak vaatlere emekli, dul ve 
güncellenmekte, bulunan kazanç aylık bağlama oranıyla yetimlerimiz artık inanmamakta, açlık sınırı altında aylık ve gelirinin 
çarpılarak tam aylık belirlendikten sonra tüm hizmet ile olmasına tahammül edememektedir. Türkiye Emekliler Derneği; 
01.01.2000 sonrası hizmet oranlanmakta ve yeni kısmi aylık emekli, dul ve yetimin güçlü savunucusu olmaya devam edecek, 
hesaplanmaktadır. Eski aylık 1999 tüfe ile güncellenerek yeni sorunlara sunduğu çözüm önerilerinin takipçisi olacaktır.
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