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S i y a s i  p a r t i l e r i n  s e ç i m  
bi ld irge ler inde;  sosya l  po l i t ika  
bakımından bir birine yakın hedeflerin 
öngörülmesini,  toplum refahının 
artırı lması  ve gel ir dağıl ımının 
iyileştirilmesi bakımından isabetli 
parametreler ve yerinde kararlar olarak 
görmekteyiz.    

Bir diğer benzerlik ise, Derneğimiz 
tarafından hazırlanan ve her seçim 
döneminde kamuoyu ile de paylaştığımız 
EMEKLİ TALEPLERİNİN siyasi 
partilerin seçim bildirgelerinde ağırlıklı 
olarak yer alması, bizleri fazlasıyla mutlu 
etmiştir.

SEÇİM BİLDİRGELERİ 

VE SOSYAL HAKLAR

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

TSM KOROMUZDAN

BAHAR KONSERİ

Bakan ÇELİK:

“Talebinizi 

Başbakana

hemen 

ileteceğim...”
Devamı 8. sayfada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Genel Merkezimizi ziyaret etti. Başkanlar 
Kurulumuza katılan Çelik, Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün, “Emeklilerimiz ev sahibi olmak 

istiyor. Bize destek olun, TOKİ’yle başlattığımız çalışmalara destek olun” demesi üzerine; 
“Çok güzel bir proje başlatmışsınız. Bu talebinizi bugün, hemen sayın Başbakanımıza 

ileteceğim” dedi. Genel Başkanımız Kazım Ergün, derneğimizin hazırlamış olduğu ve ilk 
sırasında İNTİBAK talebimizin yer aldığı 18 maddelik “EMEKLİLERİN TALEPLERİ 

BİLDİRGESİ” ile emeklilerimiz için proje ekibimizce hazırlanan düşük ödemeli konut projemizi 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e bir dosya halinde takdim etti.

Devamı 2. Sayfa’da

Türkiye Emekliler Derneğimizin Türk Sanat Müziği Korosu, 
Geleneksel Bahar Konserlerimizin 3.’sünü gerçekleştirdi.
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Türkiye Emekliler Derneğimizin Türk 

Sanat Müziği Korosu, Geleneksel Bahar 

Konserlerimizin 3.’sünü gerçekleştirdi. 15 

Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 

k o n s e r i  B a ş k a n l a r  K u r u l u m u z  

münasebetiyle Ankara’da bulunan 

Başkanlar Kurulumuz da izleme imkanı 

buldu.

Ünlü bestekar İsmail Akçapınar 

şefliğinde sahne alan koromuza Türk Halk 

Müziği sanatçısı Emine Koç ile Ankara 

Kulübü Derneği Seymenler Ekibi eşlik etti.

Konser sonunda bir konuşma yapan 

Genel Başkanımız Kazım Ergün, sanata ve 

sanatçıya hak ettiği değeri gösteremeyen 

toplumların ilerleyemeyeceğine dikkat 

çekerek, büyük önder Atatürk’ün,  

" E f e n d i l e r ;  h e p i n i z  m i l l e t v e k i l i  

olabilirsiniz; bakan olabilirsiniz; dahası, 

Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama sanatçı 

olamazsınız” sözlerini hatırlattı.

Coşkulu geçen konserde koromuza 

TRT saz sanatçıları eşlik etti.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZ 

GELENEKSEL BAHAR KONSERLERİMİZİN 

ÜÇÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

THM SANATÇISI EMİNE KOÇ DA 

KONSERİMİZE RENK KATTI...
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Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya y ı l l ı k  b i r  t a l e b i m i z i  
kavuşması için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası karşılamıştır. 61. Hükümet, çok 
Kanunu ile köklü değişikliklere gidilmiştir. Sosyal güvenlik önemli bir eşitsizliği ortadan 
mevzuatının sık sık değiştirilmesi, eşitsizlikleri de beraberinde kaldırmıştır. Emeği geçenlere 
getirmiştir. teşekkür ediyoruz.

Aynı kazanç ve prim ödeme gün sayısı olanların gelir ve T ü r k i y e  E m e k l i l e r  
aylıklarında eşitlik öngörülmemiş, sosyal güvenlikte norm ve standart 

Derneği, 2000 sonrasında 
birliğinden giderek uzaklaşılmıştır.

emekli  o lanların int ibak 
2000 öncesinde sigortalılara ve emeklilere uygulanan gösterge 

taleplerini gündeme getirmiş, sisteminin 4447 sayılı kanunla terk edilmesi, 2000 sonrasında emekli 
hükümet imiz in  bu hakl ı  olanların prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı eşit olsa bile, emekli 
önerimizi de değerlendirmesi olma yılları farklı olduğundan, emekli aylıklarında eşitsizliklere neden 
beklenmektedir. Emekliler olmuştur. Bir diğer ifadeyle, 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile 
arasında ayrım yapılmasına son verilmesi için 4447 ve 5510 sayılı birlikte emekli aylıklarında eşitsizlikler yanında sigortalı çalışma 

süresi uzadıkça, asgari ücretin 2,5 katına kadar bir ücretle çalışanların kanunların uygulanmasında ortaya çıkan eşitsizlikleri ortadan 
emekli aylıklarını düşüren bir hesaplamanın getirilmiştir. kaldıracak yeni bir intibak yapılmalıdır.

Bu sistem, uzun süre sigortalı çalışmayı cezalandıran bir Emeklilere refahtan pay verilmelidir
uygulamaya dönüşmüştür. Bu bakımdan, 5510 sayılı kanunun emekli Gelir dağlımı yönünden nüfusun alt ve üst grupları arasındaki 
aylığı hesaplama parametreleri olan güncelleme katsayısı ve aylık dağılım yüzdeleri incelendiğinde, milli gelirden alınan pay adil bir şekilde 
bağlama oranı, emekli aylıklarında eşitliği esas alacak şekilde yeniden dengelenememiş, gelir eşitsizliği önlenememiştir. Milli gelirin ve kişi 
belirlenmelidir. 

başına düşen gelirin yükselmesine rağmen, bu durum ailelerin 
Emekli aylığı hesaplamalarında karma sistem uygulaması

yaşamlarına yansımadığından, gelir dağılımı araçları yeniden 
Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminde, emekli 

değerlendirilmeli ve iyileştirilmesi yoluna gidilmelidir.aylıklarında eşitlik temel alınmalıdır. Ekim 2008 sonrasında sigortalı 
Emeklilere promosyon verilmeli çalışma süresi uzadıkça bağlanan emekli aylıklarında kayıplar giderek 
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere promosyon verilmesi ve büyümektedir. Bu uygulama, kayıt dışı çalışmayı teşvik etmektedir.

uygulamada eşitliğin sağlanması bakımından, Başbakanlık genelgesine Bir örnek vermek gerekirse, sigortalılık süresi ve prim ödeme 
emeklilerin ilave edilmesini talep etmektedir. Çalışanlar ve emeklilerin gün sayısı koşulunu yerine getiren ve yaş koşulunu bekleyen bir 

sigortalının çalışmaması durumunda daha yüksek aylık alacak olması, ücretleri ve aylıkları bankalar tarafından ödenirken, birine promosyon 
sistemin yeniden kurgulanmasını gerektirmektedir. adı altında bir ödeme yapılırken, diğerine verilmemesi, bir haksızlıktır.

1 Ekim 2008 sonrası dönemde emekli aylığı talebinde Her şeyden önce, bankaların ve devletin ayrımcı bir uygulama 
bulunanlardan, 2000 öncesi çalışma varsa, üç ayrı kısmi aylık içinde olmaması gerekir. Bu durum, bankaların iznine göre sonuçlanacak 
hesaplanmaktadır. bir konu değildir. Bu konuda, ülkeyi yönetenlerin ve Sosyal Güvenlik 

Her bir kısmi aylık hesaplanırken, çalışılan dönemlerdeki Kurumu'nun (SGK) karar vermesi ve ödemeyi yapacak olan bankalarla 
ortalama kazançlar ve aylık bağlama oranları temel alınmaktadır. 

p r o m o s y o n u n  k u r a l l a r ı n ı  b e l i r l e m e s i  g e r e k i r .  
Toplam prim ödeme gün sayısı ile her kısmi aylık dönemindeki ödenen 

Katkı payları ve ilave ücret emeklilerden alınmamalı
prim gün sayısı üzerinden bir oran belirlenerek, kısmi aylıklar 

Gelir ve aylık alanlar, katkı payı ve ilave ücret ödeme gücü hesaplanmaktadır. 
olmadığından, sağlık kuruluşlarına gittiklerinde zorluklarla Emekli aylığının hesaplanmasındaki üç kısmi aylık 
karşılaşmaktadırlar. Emekliler; ilave ücretin yüksek belirlenmesi uygulamasının sonuçları her yıl değişen bir özellik göstermektedir. 
sonucunda, üniversite ve özel hastane tercihini yapamaz duruma Ekim 2008 sonrası dönemdeki çalışmaların karşılığı hesaplanan kısmi 
gelmiştir. 12 Eylül 2010 yılında Anayasadaki değişiklikler, yaşlıların emekli aylığı, her yıl değişkenlik göstermiş ve çalışma süresi uzadıkça, 

prim kazançları ölçüsünde aylıkların farklılaşması, sigortalıların pozitif ayrıma tabi tutulacak olmaları, emekliler yönünden koruma ve 
yarısına yakın bir kesiminin asgari ücret üzerinden prim ödedikleri destek uygulamalarının artırılacağı öngörülmüştür. 
dikkate alındığında,  bağlanacak aylıklardaki kayıplar yeni bir Sağlık kuruluşlarına gidildiğinde, çeşitli adlar altında emekli 
eşitsizlik getirmiştir. Aynı kazanç ve prim ödeme gün sayısına sahip aylıklarından kesilen muayene ücreti, reçete bedeli ve ilaç farkı, ilaç 
olan sigortalıların, aynı maaşı almaları için aylıkların katılım payı ve ilave ücret tutarları emeklilerden muaf tutulmalıdır. 
hesaplanmasında farklılığı ortadan kaldıracak değişikliklere Çalıştıkları dönemlerde yüksek bir oranda sağlık primi ödemiş olan 
gidilmelidir.

emeklerimizin sağlık hizmetlerinin sunumunda katkı payından muaf 
Emekli aylığının hesaplanmasında iki kriter bulunmaktadır. 

tutulması, sosyal devlet ve sosyal güvenliğin bir gereği olarak 
Birincisi, prim kazançlarının güncellenmesidir. 5510 sayılı kanunla, 

değerlendirilmelidir.Ekim 2008 öncesinde prim kazançlarına gelişme hızının yüzde 100'ü 
Yapılan iyileştirmeleri önemsiyoruzuygulanırken, Ekim 2008 sonrasındaki çalışmalar için bu oran yüzde 
Hükümetin 1 Temmuz 2015 itibarıyla hayata geçirmeyi planladığı 30'a çekilmiştir. İkincisi, Ekim 2008 öncesinde her 360 prim ödeme 

100 lira iyileştirme, sorunu esastan çözmemekle birlikte yerinde bir gününe karşılık ortalama yüzde 2,6 aylık bağlama oranı uygulanırken, 
karardır.bu oran 2008 sonrası çalışmalar için her 360 prim ödeme gününe yüzde 

2 olarak değiştirilmiştir. Bu durum, ileriki yıllarda emekli aylığını SGK verilerine göre; 6,5 milyonu SSK'dan, 2,4 milyonu Bağ-
düşüren bir uygulamaya dönüşmüştür. 2000 öncesi dönemde Kur'dan, 1,9 milyonu da Emekli Sandığı olmak üzere toplam 10 milyon 
uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 96. maddesine 953 bin kişiye emekli aylığı ödeniyor.
benzer aylık bağlama oranı getirilmeli, prim kazancı ve prim ödeme Seyyanen zamdan 5 milyon civarında emekli faydalanacak. 
gün sayısı aynı olan emekliler arasında eşitlik sağlanmalıdır. Böylece, 3 milyon 303 bin emekli 100 liranın tamamından, 1 milyon 785 

Aynı kazanç ve prim ödeme gün sayısı olan sigortalılara aynı bin emekli de 1 ila 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam alacak.
aylık bağlanması, sosyal güvenliğin de temel kuralıdır. Bu bakımdan, 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 
prim kazançlarının güncellenmesi ve aylık bağlama oranları eşitlik 

emeklilere yılda iki ikramiye taahhüdü, derneğimizin yıllardır gündeme 
ölçüleri paralelinde yeniden tespit edilmelidir. 506 sayılı kanun 

getirdiği bir taleptir.dönemindeki gibi alt sınır aylığı ile aylıkların düşüşünü engelleyecek 
Emeklilere yönelik yapılan ve yapılacak katkıları önemsediğimizi değişikliklere gidilmelidir. 

belirtmek istiyorum. Siyasi partilerin emeklilere daha fazla sahip çıkması, İntibak, emekli aylıkları arasında eşitlik sağlayacak şekilde 
insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi öncelikle hedef olmalıdır.olmalı

Sonuç olarak, emekli aylıklarını eşitlik temelli bir sistem ile Hükümetin, 2000 öncesinde emekli olanların emekli 
aylıklarında farklılıkları ortadan kaldıran intibak uygulaması, 22 çözülmesi esas olmalı ve bu yönde değişikliklere gidilmelidir.  

Al Jazeera Türk Genel Başkanımız

Ergün’ün Makalesini Yayınladı 
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Ülkeyi yönetenlerin ve yönetime talip olan Gerçekten, son yıllarda emekli olan ve 
siyasi partilerin ekonomik ve sosyal hakları bir Derneğimize üye olan arkadaşlarımıza bağlanan 
bütün olarak ele alması, olumlu bir değişim olarak aylıklar içler acısıdır. Emekli aylıklarının 
görülmelidir. Bugüne kadar ekonomi ağırlıklı yükseltilmesi gerekirken, çalışma süresi uzadıkça 
uygulanan ekonomik politikalar, işsizlik ve aylıkların düşmesine çözüm bulunmalıdır. 
yoksulluğu önlemede başarılı olmadığından, Ak 
Parti başta olmak üzere siyasi partiler tarafından Türkiye Emekliler Derneği, aylıkların 
yeni sosyal hedeflerin planlaması, yatırım- hesaplanmasında TEK BİR HESAPLANMA 
i s t i h d a m  v e  s o s y a l  h a k l a r ı n  b i r l i k t e  PARAMETRESİNİN getirilmesini savunmuştur. 
değerlendirilmesi, kamuoyu tarafından da Kazançları ve prim ödeme gün sayısı aynı olanlara 
dikkatle izlenmiştir. farklı aylık bağlanması, kabul edilemez bir yanlış 

uygulamadır. İşe giriş tarihi ve çalışılan döneme 
Te lev izyon  programlar ı  ve  gazete  göre farklı aylıkların ödenmesi, sosyal güvenliğin 

sayfalarında; siyasi partilerin öncelikli hedefleri temel normu olan eşitliğe aykırı bir uygulamaya 
olarak sıralanan istihdam, büyüme, ücret ve dönüşmüştür. 
aylıklarda iyileştirme, taşeron işçilerine kadro 
verilmesi, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi 

4447 sayılı Kanun ile birlikte sosyal 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş, bilimsel 

güvenliğin eşitlik kuralı zedelenmiş, emekli 
yapılan yorumlar ile sorunlara yönelik çözüm 

aylıklarının artışının aylık tüfe artışına 
seçenekleri tartışılmıştır. 

endekslenmesi, emeklileri cezalandıran bir sisteme   
dönüşmüştür.  1 Ocak 2000 itibariyle getirilen bu Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde 
sistemin değiştirilmesi gerekirken, ikinci bir toplumun tüm kesimlerine yer verilmesi, geçim 
olumsuz değişiklik 5510 sayılı Kanunla yapılmış, koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik 
gelir ve aylıkların altı aylık tüfe artışına göre haklarının eşitlik temelli olarak yeniden ele 
yükseltilmesi getirilmiştir. a l ınacak olmasının hedeflenmesini  çok 

önemsediğimizi belirtmeliyim.  
Kısacası, sosyal güvenlik haklarında geriye 

gidişten, bütün siyasi partiler sorumludur. Sosyal 1 Ekim 2008 sonrası süreç ile birlikte 5510 
güvenlik haklarında oluşan eşitsizliğin ve emekli sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
aylıklarında yaşanan düşüşün giderilmesi için Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, sosyal 
çözüm: 4447 sayılı Kanunla 1 Ocak 2000 itibariyle güvenlik sistemin eşitlik yönü korunamamış, 
yürürlükten kaldırılan gösterge sitemine yeniden özellikle de son altı yılda çalışarak emekli olanların 
dönülmede ve aylıkların hesaplanmasında tek bir aleyhine oluşan bir aylık bağlama yöntemi 
aylık hesaplanması parametresinin getirilmesinde getirilmiştir.  
aranmalıdır.

SEÇİM BİLDİRGELERİ VE SOSYAL HAKLAR

Derneğimiz tarafından yargıya taşınan ve 
emeklilerin; 2002 ve 2006 yıllarında memurlara 
verilen enflasyon farklarından doğan fark 
alacaklarının,  verilmesine ilişkin kararname ve 
kanunların yanlış uygulanması konusunun, iç 
hukuk yolları tükendiği için Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne yaptığı  başvuru,  yüksek 
mahkemece reddedildi. 

AIHM, 28 Kasım 2014 tarihinde yapmış olduğumuz başvuruyu 
reddederken gerekçe bildirmediği için bir değerlendirme yapma olanağı 
bulunmadığını belirten Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 
“Emeklinin hakkı, idari organlarca elinden alındığı gibi yargı da bu hakkın 
teslimine yanaşmadı. Ankara İş Mahkemesi’nde lehimize çıkan karar, 
Yargıtayca bozuldu. Mahkeme bozmaya uygun tespit yapmadı, sosyal güvenlik 
alanında yetişmiş bilirkişiler değil, Halkla İlişkiler uzmanlarının görüşleri 
dikkate alındı. Ne yazık ki, Yargıtay da bunu onadı. Emeklilerin bu 
uygulamadan dolayı en az kaybı 200 TL civarında oldu” dedi.

AİHM’den Enflasyon Alacaklarımıza

Olumsuz Yanıt Geldi...
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Sosyal güvenlik; anayasal bir hak olarak öngörülmüş, sınır aylık bağlama oranının bulunması, aylıklarda bir 
ülkeyi yönetenlere de bu görevin yerine getirilmesi için, iyileştirme aracı olarak görülmekteydi. 
önemli yükümlülükler verilmiştir. Bu gerçeğe rağmen, 4447 sayılı Kanunla gösterge sisteminin terk edilmesi ve 
uzun süredir sosyal  güvenlik sistemimiz iyi  alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'den 35'e çekilmesi, 
yönetilmediğinden sorunlu bir alan olmuştur. emekliler arasında yeni bir eşitsizliğin oluşmasına neden 

Sosyal güvenlik; sosyal adaletin ve sosyal devletin en olmuştur. 5510 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ise, var 
önemli uygulaması olarak değerlendirilmelidir. Gelişmiş olan hakları daraltmış, aylıkların hesaplanmasında temel 
ülkelerde, sosyal güvenliğe ayrılan payların yüzdesi 

kriter olan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama 
oldukça büyüktür. AB ülkelerinin büyük kısmında sosyal 

oranlarında kayıplara neden olmuştur.  
hakların gelişmesi ile birlikte, kişi başına düşen milli gelir 

Önceki dönemlerde SSK emekli aylıklarının, memur 30 bin doları bulmuştur. 
emekli aylıkları ile kıyaslaması yapılırken, bugün işçi emekli Ü lk em iz  b a k ım ın d a n  b i r  d eğ er l en d irm e  
aylıklarının kendi içinde bile kıyaslaması yapılamaz bir yöne yapıldığında; sosyal güvenlik hakları yönünden gelişmiş 
götürülmüştür.ülkelerin oldukça gerisinde kalan bir sistem var. Sosyal 

Alt sınır emekli aylıklarında bir belirsizlik oluşmuş, güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklere ve 
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında alt sınır izlenemez bir uygulamalara baktığımızda, emekli aylıklarındaki 
uygulamaya dönüşmüştür. yetersizlikler ile birlikte farklılıkların da giderek artığını 

görmekteyiz. 2000 öncesi işçi emekli aylıklarında alt sınır aylık serisi 
Derneğimize üye olan emekliler, ödenen gelir ve mevcut olduğundan, günümüze kadar getirilmiştir. 2000 

aylıkların geçimi sağlamaktan uzak kalmasını sonrası ise, bu seri sağlıklı bir şekilde izlenemediğinden, 2015 
e leş t irmekte  ve  bu durumun düzel t i lmes in i  yılının birinci altı ayında 500 lira seviyesinde aylık 
istemektedirler. bağlanması, emekli aylıklarının geldiği ve düştüğü yeri 

Açlık ve yoksulluk göstergelerinin çok gerisinde kalan görmek bakımından herkesin üzerinde çalışmalı ve 
gelir ve aylıklar kendi içinde de eşitsizlik öngörmüştür. düzeltilmesi gereken  öncelikli hedef olarak görülmelidir. Bu 
Önceki dönemlerde; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı alt 

durumdan, bütün siyasi partiler sorumludur. Sorunun 
sınır aylık kıyaslaması yapılmaktaydı. 1 Ocak 2000 

kaynağı, 1999 ekonomik krizine kadar gitmektedir. Sorunun 
itibariyle 506 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, 

başlangıcını 4447 sayılı Kanun oluşturmuş, 5510 sayılı gösterge sistemi kaldırılmış, SSK emekli aylıklarının 
Kanun ise, derinleştirmiştir. hesaplanması ve artışında köklü değişikliklere gidilmiştir. 

Bugün Emekli Sandığı uygulamasında eşitsizlikten söz 4447 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda, 
ed i l emez .  Bunun nedeni ,  gös terge  s i s teminin  sosyal güvenlik alanında eşitlik kuralı bozulmuş, insanca 
uygulanmasıdır. SSK ve Bağ-Kur kapsamında da aynı yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesinden giderek 
eşitliğin sağlanması için gösterge sistemine dönülmeli ve uzaklaşılmıştır. 

506 sayılı Kanun döneminde gösterge sistemi ve alt emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.

EMEKLİ SORUNLARI ERTELENEMEZ

Arif DURU
Gen. Eğt. ve

Teşk. Sekreteri
-

Eskişehir
Şube Başkanı

Gazi
AYKIRI

Genel
Başkan

Yardımcısı
-

Kayseri
Şube

Başkanı

1 Nisan 2015 tarihine kadar sosyal güvenlik sisteminin çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine 
korumasından uzak kalan ev hizmetlerinde çalışan göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla 
sigortalıların sorunlarına 6552 sayılı Torba Kanun ile olan, zorunlu sigortalı sayılacak ve yanında çalıştıkları kişi 
çözüm getirilmiştir. tarafından sigortaları yapılacak. Bu kapsamda ev 

Kanun, ev hizmetlerinde çalışanları iki grupta hizmetlilerinde çalışanlar, normal sigortalılardan bir farkı 
değerlendirmiştir. Buna göre; 10 günden az çalışanlar ile olmayacak. Bunların bildirimi, işverenler tarafından 
10 günden fazla çalışanların sigortalılıklarında örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın 
farklılıklar öngörülmüştür. 

geçtiği ayın sonuna kadar yapılır.
6552 sayılı kanun öncesi dönemde, ev hizmetlerinde 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile 
çalışanların sigortalılıkları bildirilmediğinden, kayıt dışı 

sigortalılığı bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 60 inci çalışılmış ve emeklilik haklarına erişim sağlanamamıştır. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt Yurt dışında yaşayan ev kadınlarına borçlanma hakkının 
bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Ev verilmesi, ülkemizde ev kadını olarak tanımlanan kişilere 
hizmetlerinde çalışanların sağlık yardımlarından borçlanma hakkının tanınmaması, eşitsizlik olarak 
yararlanılabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer haller görülmelidir. 
dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu 6552 sayılı Kanunla bu soruna çözüm getirilmeye 
tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık çalışılmış, ay içerisinde eksik kalan günlerin takip eden ay 

sonuna kadar borçlanma imkanı getirilmesi, yerinde ve sigortası prim ödeme gün sayısının bildirilmiş olması 
olumlu bir değişikliktir. Yalnız, aldığı ücretle geçinemeyen yeterlidir.
ev hizmetlerinde çalışanlara, ay içerisindeki eksik 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 
günlerini borçlana bilmeleri için takip eden ay sonuna gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanlardan ay 
kadar süre verilmesi, ciddi bir engel oluşturacaktır. içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan sürelerine 
Bildirgesi Kuruma verilen bu kapsamda olanlara ait genel sağlık sigortası primlerini 88 inci maddenin 
borçlanma yapabilmeleri için süre kısıtlamasının dördüncü fıkrasına göre, 60 inci maddenin birinci 
kaldırılması gerekir.  

fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi 
10 günden az süre ev hizmetlerinde çalışanlara, 

kapsamında  ödeme ler i  gerekmekte  o lup  bu  
çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt 

durumdakilerin re'sen genel sağlık sigortası tescili sınırının % 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı 
program aracılığıyla yapılacak üniteler genel sigortası sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecektir.
yönünden ayrıca tescil kaydı oluşturmayacaktır.Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden 
ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 internet aracılığı ile de yapılabilecektir.
oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından Ay içinde 10 günden fazla çalışanlar; ev hizmetlerinde 

bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve ödenecektir.

www.tuedkayseri.org.tr

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

www.estued.org
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Anayasa Mahkemesi 2014/353 başvuru numarasıyla yollarını güvence altına alınmasını tamamlayıcı nitelikteki 
incelediği Promosyon Talebimiz davasını kabul edilmez haklardan kabul etti. Ayrıca; eşitlik ilkesiyle ilgili olarak, 
bularak, reddetti. Anayasa Mahkemesi, emekliler lehine bir korumadan yararlandırılmasının da mümkün olmadığına karar 
yasa veya mahkeme kararı ile idari kararla promosyon hakkı verdi.
doğmadığı için mülkiyet hakkının oluşmadığını kabul etti. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Hukuk Danışmanımız 

Alacak hakkının mülkiyet hakkı kapsamında Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, karara tepki göstererek, “Zorlama bir 
değerlendirilebileceğini kabul eden mahkeme, bu hakkın yorum olarak değerlendirilebilecek bir kararla karşı karşıyayız. 
yeterli derecede icra edilebilir kılınmış olması şartıyla Bu karara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde itiraz 
mülkiyet olabileceğini kabul etti. edeceğiz” dedi.

Diğer taraftan, eşitlik ilkesi ihlal iddialarımızı da; Yazıcıoğlu; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Gaziantep’te 
başvurunun temelini oluşturan mülkiyet hakkı çerçevesinde verdiği mülakatta sarf ettiği, promosyon konusunun 
ve bu hakla bağlantılı olarak ele alınması zorunluluğu çözülebileceği yönündeki ifadelerini hatırlatarak; “Yeni 
karşısında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının bağımsız hükümetin ilk işi ve sorumluluğu bu sorunun çözümü olmalıdır. 
nitelikte koruma işlevine sahip olmayıp, temel hak ve Çünkü sorunun idari çözümle aşılabileceği yüksek mahkemelerin 
özgürlüklerin kullanılmasını, korunmasını ve başvuru kararlarıyla da belli olmuştur” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nden

Emekliye Kötü Haber...

Danıştay Kararları ile

emekli aleyhine kesinleşen

promosyon konusunu

bireysel başvuruyla

Anayasa Mahkemesi’ne

getirmiştik...

Türkiye Emekliler Derneği Manisa 
ve Soma Şube Başkanlıklarımız ile Özel 
Doğuş Hastanesi arasında sağlık 
protokolü imzalandı.

İmza protokolü ile birlikte her iki şubemizin üyeleri 
çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Törende konuşan 
Manisa Şube Başkanımız Hasan Karaoğlu; “Emeklilere 
göstermiş olduğunuz ilgi ve nezaket için teşekkür ediyorum. 
Sizlerin tecrübeli hekim kadrosu ve güler yüzlü personeliniz 
bizleri sizlere yaklaştıran en önemli ilkeler. Ayrıca yapmış 
olduğunuz yeni yatırımlarla da birçok alanda büyük şehirleri 
aratmayan imkânlarla hastanenizde tedavi olabiliyoruz. Sizleri 
tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. 
Bugünden itibaren emeklilerimizin sağlıklarının da Özel Doğuş 
Hastanesi’ne emanet olduğunu aktaran Soma Şube Başkanımız 
Necati  Arslan da; “İmzaladığımız protokol emeklilerimize ve 
hastanemize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Manisa ve Soma Şubelerimizden

Doğuş Hastanesi’yle Sağlık Anlaşması
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T Ü E D  G e n e l  emekliye 2 çalışan bile düşmüyor. 
Başkanımız Kazım Ergün, Hangi parti karşınıza gelirse gelsin hiç 
yaklaşan 7 Haziran genel  fark etmez. Söyleyeceğiniz tek cümle 
s e ç i m l e r i n e  d e ğ i n e r e k ,  var. ‘Benim çocuğuma, torunuma 
“Emeklilerin hayatı 7 Haziran benim komşumun çocuğuna ne zaman 
seçimlerinde ihaleye çıktı .  i ş  vereceksiniz? İnanın diğer 
İnşallah ihalede emekli hak konuşmaların hepsi havada kalır. Eğer 
ettiğini bulur. Ama 7 Haziran bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz, 
çabuk geçecek, ertesi gün 8 torunlar ımız ,  komşular ımız ın  
Haziran. Yine bu millet yüz yüze çocukları iş bulamıyorsa sizin 
bakacak. Biz yine birbirimizi karşınıza kim çıkarsa çıksın sizi 
kucaklayacağız. Benim size yanıltır” diye konuştu.
tavsiyem, rica ediyorum yüz yüze Yoksulluk sınırına ait 
b a k a c a k  m e s a f e y i  a s l a  değerleri de paylaşan Ergün, 4 kişilik 
kaybetmeyin” diye konuştu. çekirdek bir ailenin 4 bin 335 liradan 

Dünya devleti olma aşağı geliri varsa, yoksul sınıfına 
adına emekliler için bir ölçünün girdiğini, 1 bin 335 liranın altında 
olduğunu belirten Ergün, “Dünyada bir emeklinin rahat edebilmesi geliri olan ailelerin ise açlık sınırında olduğunu söyledi ve salondaki 
için en az 4 çalışanı olacak. Bugün Türkiye’nin tablosuna bakıyoruz. emeklilere kaçının bin 335 TL’nin üzerine geliri olduğunu sordu. 
10 milyon 970 bin emekli var. Çalışanın sayısının 44 milyon olması Emeklilerin açlık sınırında olduğunu belirten Ergün, yetkililerin bu 
gerekiyor ancak Türkiye’nin 19 milyon 900 bin çalışanı var. Yani bir konuda ciddi bir düzenleme yapması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Seçimler Öncesi

ERGÜN’den Tarihi Uyarı Geldi;

Avrupa'nın bir numaralı elektronik market zinciri Media pek çok cihazın nasıl daha verimli ve fonksiyonel kullanılacağına 
Markt ve Türkiye Emekliler Derneği ortak bir proje için dair bilgilendirildi.
harekete geçti. Ekim 2014 tarihinde, “Emeklilere Teknoloji Eskişehir Şubemiz üyelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik, 
Eğitimi” projesi ile yola çıkan Media Markt, 55-65 yaş üyelerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Eskişehir Şube Başkanımız 
aralığındaki emeklileri teknoloji okuryazarlığı konusunda ve Genel Merkez Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
eğitim veriyor. Eskişehir mağazalarında teknoloji eğitimi alan Arif Duru yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yeni teknolojileri 
TÜED üyesi emeklilerimiz, beyazeşyadan cep telefonuna, tanımasında önemli bir adım olan bu proje bizler için büyük bir 
tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan, sağlık ürünlerine boşluğu dolduruyor" dedi.

Eskişehir Şubemiz ve

Proje Ortağımız

Media Markt’tan

Teknoloji Eğitimi

Türkiye Emekliler 
Derneği Genel 

Başkanımız Kazım 
Ergün, siyasi 

partilerin emeklilere 
yönelik seçim 

vaatlerine ilişkin, 
“Emeklilerin hayatı 

7 Haziran 
seçimlerinde 

ihaleye çıktı” dedi.

“7 Haziran çabuk geçecek, ertesi gün 8 Haziran. 

Yine bu millet yüz yüze bakacak. 

Biz yine birbirimizi kucaklayacağız. 

Benim size tavsiyem, rica ediyorum 

yüz yüze bakacak mesafeyi asla kaybetmeyin”



TÜED -8- TÜED -9-

Derneğimizce gündeme getirilen, Bakan  Çe l ik ,  Türk iye 'n in ,  
TO K İ  t a r a f ı n d a n  e m e k l i l e r i n  Yunanistan'ın düştüğü duruma 
bütçelerine uygun konut yapılması düşmemesi temennisinde bulunarak, 
talebine sıcak baktığını ifade eden " K o m ş u m u z  n e f e s  a l m a n ı n  
Bakan Faruk Çelik, söz konusu talebi mücadelesini veriyor. Onun için dikkatli 
bugün sıcağı sıcağına Başbakan Ahmet gidiyoruz, dikkatli gitmemiz gerekiyor" 
Davutoğlu'na ileteceğinin sözünü verdi. dedi.

Türkiye Emekli ler Derneği  
(TÜED) Genel Merkezi'mizi ziyaret DERNEĞİMİZİN TOKİ'DEN EV 
eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik TALEBİ
Bakanı Faruk Çelik, TÜED Genel 

İşsizliğin bugün dünyanın ana 
Başkanımız Kazım Ergün, Genel 

sorunlarından biri olduğunu anımsatan 
Merkez Yönetim Kurulumuz ve şube 

Çelik, "AB'nin işsizlik ortalaması yüzde 
başkanlarımız tarafından binanın 

10-10,5 civarında. Bu oran İspanya, kapısında çiçekle karşılandı. TÜED 
Yunanistan ve Polonya'da yüzde Başkanlar Kurulu toplantısına katılan 
20'lerin üzerinde. Türkiye'de geçen yıl Çelik, burada yaptığı konuşmada, 
450 bini kadın olmak üzere, toplam 1 AP) Genel 
milyon 370 bin kişiye istihdam sağladı. Kurulu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 
İşsizlik ülkemizde çok ciddi şekilde kararını eleştirdi.
kontrol altında" diye konuştu.Avrupa Parlamentosu (AP)nin söz 

Emeklilere banka promosyonu k o n u s u  k a r a r l a  t a r i h ç i l i ğ e  
verilmesi konusunda bankalarla bir soyunduğunu belirten Çelik, şöyle 

konuştu: "Arşivleri tarihçilere açalım türlü anlaşılamadığını bildiren Çelik, 
dediğimiz bir noktada, arşivleri, tarihi sorunun çözülmemesinin bankaların 
gerçekleri dikkate almadan, siyasi bir teklif ettiği rakamın düşüklüğünden 
kararla, politik bir değerlendirmeyle kaynaklandığını söyledi.
Türkiye'ye yönelik olan bu kararları Çelik, emekli maaşlarındaki sağlık 
kınadığımızı buradan haykırıyoruz. Biz kesintisiyle sağlık hizmetlerinin 
geçmişinden endişe duymayan bir g e r e k s i z  k u l l a n ı m ı n ı n  ö n ü n e  
milletiz. Geçmişi şanla ve şerefle dolu geçilmesinin hedeflendiğini, geçmişte 
bir milletiz. Eğer birileri geçmişi bu konuda çok sayıda istismara şahit 
araştıracaksa, ben AP'de bu kararı olduklarını söyledi.
a lan lar ın  ger iye  dönüp kendi  

TOKİ tarafından emeklilerin 
geçmişlerini sorgulamalarının daha 

bütçelerine uygun konut yapılması 
doğru olacağı inancındayım. Baksınlar, 

talebine sıcak baktığını ifade eden Çelik, 
400 sene evvel neydiler, sıkıştıkları 

söz konusu talebi bugün sıcağı sıcağına zaman kime sığınıyorlardı, kimden 
Başbakan Ahmet Davutoğlu'na medet umuyorlardı? Onun için bu 
ileteceğinin sözünü verdi.karar, buza yazılmış bir karardır. Yok 

olup gidecektir. Karşılığı olmayan bir 
Ç E L İ K ' E  E M E K L İ L E R  karardır."

DERNEĞİ'NDEN ÜYELİK DAVETİ
TÜED Genel Başkanı Ergün de D İ K K A T L İ  G İ T M E M İ Z  

şahsının ve teşkilatının Bakan Çelik'i GEREKİYOR
çok seven insanlardan oluştuğunu Çalışma hayatının sorunlarına da 

değinen Çelik, dünya ekonomisinde belirterek, şunları söyledi:
ciddi bir daralma olduğunu, Türkiye "Çünkü siz gönül dostu bir 
gibi gelişmekte olan ülkelerin bu insansınız, her an gönlünü, kapısını bize 
durumdan olumsuz etkilendiğini açmış, Türkiye'nin güzide insanısınız. 
söyledi. Çok donanımlı, insan canlısı, çok 

Çelik, tek parti iktidarları düzey l i  beye fendi s in iz .  Dev le t  
döneminde Türkiye'de siyasi istikrarın adamlığınızın yanında sivil toplum 
hakim olduğunu ifade ederek, 1950 ile kuruluşlarıyla kurduğunuz diyalog da 
1960, 1966 ile 1970, 1983 ile 1987 ve 2002 ayrıca ülkemizde herkese örnek olması 
ile 2015 arasının istikrar dönemleri gereken bir davranıştır. Biz Türkiye 
olduğunu, bu dönemlerde ülkenin 

Emekliler Derneği olarak bu yönüyle de 
önemli oranda kalkındığını dile getirdi.

sizi kutluyoruz."
Türkiye'de kişi başına milli gelirin 

Çelik'in Bakanlığı döneminde 
10 bin doları aşmasında ve ihracatın 160 

intibak ve enflasyon farkı başta olmak milyar dolar seviyesine gelmesinde 
üzere, emeklilerin faydasına olan birçok emeklilerin önemli katkısının olduğunu 
düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Çelik, emeklilere bu nedenle 
belirten Ergün, emeklilerin kendilerine teşekkür etti.
yapılan iyilikleri unutmayacak kadar Yu n a n i s t a n ' d a  e m e k l i l e r e  
onurlu insanlar olduklarını söyledi.b u l u n u l a n  z a m  v a a t l e r i n  

Bakan Çelik'i emekli olmasının gerçekleştirilemediğini kaydeden Çelik, 
ardından TÜED çatısı altına davet eden emekl i  maaş lar ında  yapı lacak  
Ergün, Çelik'e ziyaretinden dolayı iyileştirmelerin lafla olmayacağının 

altını çizdi. plaket takdim etti

Avrupa Parlamentosu (

Bakan ÇELİK:

“Talebinizi 

Başbakana

hemen 

ileteceğim...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 

Genel Merkezimizi ziyaret etti. Başkanlar 

Kurulumuza katılan Çelik, Genel Başkanımız Kazım 

Ergün’ün, “Emeklilerimiz ev sahibi olmak istiyor. 

Bize destek olun, TOKİ’yle başlattığımız çalışmalara 

destek olun” demesi üzerine; “Çok güzel bir proje 

başlatmışsınız. Bu talebinizi bugün, hemen sayın 

Başbakanımıza ileteceğim” dedi. Genel Başkanımız 

Kazım Ergün, derneğimizin hazırlamış olduğu ve ilk 

sırasında İNTİBAK talebimizin yer aldığı 18 maddelik 

kapsamlı EMEKLİLERİN TALEPLERİ BİLDİRGESİ’ni 

de bakan Faruk Çelik’e bir dosya halinde takdim etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

BAKANI FARUK ÇELİK

DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ...

BAKAN ÇELİK, EV PROJEMİZİ 

HEMEN BAŞBAKANA 

İLETECEĞİNİ SÖYLEDİ...

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN; "EMEKLİ EV BEKLİYOR, İNTİBAK BEKLİYOR, 

PROMOSYON BEKLİYOR" DİYEREK, 18 MADDELİK TALEPLER BİLDİRGEMİZİ BAKAN ÇELİK'E SUNDU...
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Çaycuma Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 17 Nisan 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel 
Merkez Denetim Kurulu Başkanımız Ali 
Tunç da hazır bulundular. Kongrede 
yapılan seçimlerde, mevcut şube 
başkanımız Nizamettin Eyidoğan 
yeniden aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; 
Ramazan Hotlu, Yılmaz Oruç, Yaşar Demir, 
Recai Oral. Denetim Kurulu’na da şu isimler 
seçildi;  Şahin Karagöz, Arslan Tabak, Nurettin 
Demir.

Çaycuma Şubemizde Kongre Yapıldı

Kadıköy Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel 
Merkez Denetim Kurulu Başkanımız Ali 
Tunç da hazır bulundular. Kongrede 
yapılan seçimlerde, mevcut şube 
başkanımız Nahit İmamoğulları yeniden 
aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; M. Ali 
Sönmez, Nusret Aktürk, Ali Dereli, Ercüment 
Aysan. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  
Taniya Zirek, İbrahim İlbuğa, İbrahim 
Leventoğlu.

Eyüp Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
21 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, 
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz 
ile Genel Merkez Denetim Kurulu 
Başkanımız Ali Tunç da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, Osman Cumhur Alkan Şube 
Başkanlığına seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; 
Abdurrahman Yalçın, Mustafa Yiğitoğlu, İdris 
Kartal, Adile Diler. Denetim Kurulu’na da şu 
isimler seçildi;  Hüseyin Çakır, Zafer Cirit, 
Haşim Altınay.

Kadıköy Şubemizde de Kongre Heyecanı

Eyüp Şubemiz Kongresini Gerçekleştirdi
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Maltepe Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 22 Nisan 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
Azmi Şahin yeniden aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; H. 
Hüseyin Yılmaz, Sebahattin Doğan, Ayhan 
Baysal, Süleyman Çoban. Denetim Kurulu’na 
da şu isimler seçildi;  Erdoğan Akay, Necati 
Doğrul, İbrahim Erol.

Maltepe Şubemizde de Kongre Yapıldı

Bayrampaşa Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 24 Nisan 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
Fettah Deniz yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Nermin 
Akcebe Özdemir, Ziya Demirsoy, Ali Göçer, 
Selahaddin Güzel. Denetim Kurulu’na da şu 
isimler seçildi;  Aguş Özbir, Hamdi Varlık, 
Necibe Karaburun.

Üsküdar Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
25 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel 
Merkez Denetim Kurulu Başkanımız Ali 
Tunç da hazır bulundular. Kongrede 
yapılan seçimlerde,mevcut şube 
başkanımız Fatma Önerge yeniden aynı 
göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Nuriye 
Yalçınsoy, Nidayi Kuğu, Ömer Sancaktutan, 
Nejat İnçal. Denetim Kurulu’na da şu isimler 
seçildi;  Mustafa Ertekin, Sinan Demirbilek, 
Mehmet Canoğlu.

Bayrampaşa Şubemiz Kongresini Yaptı

Üsküdar Şubemizde de Kongre Heyecanı
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Şişli Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
26 Nisan 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
Mustafa Kahya yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Nilgün 
Kırtışan, Mecbure Kaçar, Selahattin Ildam, 
İlhan Hoş. Denetim Kurulu’na da şu isimler 
seçildi;  Meral Talun, Asiye Özkan, Hasan 
Lekesizel.

Şişli Şubemiz Kongresini Gerçekleştirdi

Bakırköy Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 27 Nisan 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
Osman Şakır yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Erol 
Sinanoğulları, Ayşe Şenbahar, Bilal Çağlayan, 
Galip Yolbaşı. Denetim Kurulu’na da şu isimler 
seçildi;  Salih Baydaş, Recep Sevinç, Hüseyin 
Uzun.

Körfez  Şube  Başkanl ığ ımız  
üyelerini Konya gezisine götürdü. 
Üyelerinden gelen talepleri dikkatle 
değerlendirdiklerini ve yerine getirmeye 
çalıştıklarını ifade eden Körfez Şube 
Başkanımız M. Derviş Ilgaz, imkanlar 
ö lçüsünde  bu  tür e tk in l ik ler in  
süreceğinin müjdesini verdi. 

Emeklilerin dar gelir imkanlarıyla 
ülkemizin tarihi güzelliklerini ziyaret 
etmekte zorlandığını ifade eden Ilgaz, 
“İmkanlarımız el verdikçe bu eksikliği 
gidermeye ve üyelerimizin bu tür 
seyahatlerden yararlanmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu gibi etkinlikler bizim için 
önemli birer sosyal sorumluluk projesidir 
ve sürdürmek için var gücümüzle 
çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bakırköy Şubemizde de Kongre Yapıldı

Körfez Şubemizden Üyelerine Konya Gezisi
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

S i y a s i  p a r t i l e r i n  müjdeleri ve emekli aylıklarının 
bildirgelerinde yer alan hedefler, artışına yönelik değişikliklere yönelik 
başta yoksul ve işsiz olan kesimler hedefler, sosyal güvenlik sisteminin 
için olumlu gelişmeler olarak y e n i d e n  e l e  a l ı n m a s ı n ı  
değer lendir i lmel id ir.  Seç im gerektirmektedir. 
bildirgelerinin hayata geçmesi için 
Hükümet olmak gerekiyor. Bu Her şeyden önce, 2000 sonrası 
s e ç i m d e  b e n z e r  h e d e f l e r i n  emekliler arasında büyük bir 
çoğunlukta olması, ekonomik ve eşitsizlik bulunmaktadır. Öncelikle, 
sosyal hakların geliştirilmesi bu sorunun çözümü gerekir.  
bakımından da kamuoyunun İ N T İ B A K  y a p ı l a r a k  e m e k l i  
ilgisini fazlasıyla çekmiştir. aylıklarındaki farklılıklara son 

E m e k l i  a y l ı k l a r ı n d a  verilmeli ve yılda en az iki ikramiye 
iyileştirme, emeklilere ikramiye emeklilere ödenmelidir.

SORU: Yurt dışında yaşayan ev kadınlarına kazandım. Aylık talebinde bulunduğumda, iki 
tanınan borçlanma hakkı, Türkiye'de yaşayan ev dosyadan aylık aldığımdan, kendi aylığımın eşimden 
kadınlarına neden tanınmıyor? aldığım gelir ve aylıklarından daha az olduğundan, 

tarafıma aylık bağlanamayacağı bildirildi. Bunu kabul 
edemiyorum. Ne yapmalıyım? 

SORU: 2015 Nisan ayında 5000 prim ödeme 
günüme karşın, 630 lira emekli aylığı bağlandı ? Bu 
nasıl adalet?  Derneğinizin bu yönde bir çalışma var 
mı?

SORU: Sağlık kuruluşlarının acillerinde, özellikle 
de özel sağlık kuruluşlarında katkı payı alınmaması 
gerekirken, doktorlar muayene ederken, acil durum 
yokmuş gibi yeşil alan olarak değerlendiriyor ve 
acillerle gelmek bu şekilde engelleniyor. Bu uygulama 
değişmeli ?

SORU: Eşimden gelir ve aylık almaktayken, 
2015 yılında kendi çalışmamdan dolayı aylığa hak 

CEVAP: Sosyal güvenlik sistemimiz iyi 
yönetilmediğinden, haksızlıklarda artmıştır. 
Sorunuzun cevabını vermek gerekirse, ülkemizde 

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi ile yaşayan ev kadınlarına da borçlanma hakkı  
gelir ve aylıkların birleştirilmesinde aynı statüde verilmelidir. Ülkemizde bu hakkı, isteğe bağlı 
olanlara en fazla iki aylık ödeneceği öngörüldüğünden, sigortadan yararlanarak yerine getirenler, genelde 
bu şekilde bir sınırlama getirilmiştir. Bu uygulama ekonomik durumu iyi olanlarla sınırlı kalmıştır. 
kaldırılmalı, kendi çalışmanız nedeniyle aylığınız 
bağlanmalı, eşinizden de gelir ve aylık alma hakkınıza 
sınırlama getirilmemesi gerekir. Bu konuyu yetkili 
makamlara bildireceğiz. 

CEVAP: Sizin sorununuz, sosyal güvenlik 
sisteminin iyi yönetilmediğini göstermektedir. 
Haklısınız. Dernek olarak bizde aynı mücadeleyi 
veriyoruz. 2000 sonrası emekli olanların 
aylıklarında eşitliğin sağlanması için İNTİBAK 
talebimiz gündeme getirilmiş ve Hükümetten talep 
edilmiştir. 2008 sonrasında bağlanan emekli 
aylıkları giderek küçülmüş, yeni mağduriyetler CEVAP: Bu uygulama acillerdeki yoğunluğu 
yaratılmıştır. Sizin gibi durumda olanların 

azaltmak için yapılıyor denilse de, asıl amaç muayene 
aylıklarının iyileştirilmesi şart. Aksi durumda, 

ücreti almak için yapılıyor. Sosyal güvenlik sistemimiz sosyal güvenlik, güvenilmeyen bir sisteme 
iyi yönetilmediği, bu uygulamadan da görülebilir. Her dönüşecek ve kayıt dışı çalışma yaygınlaşacaktır. 
ay genel sağlık sigortası primi ödeyenlerden, ek 
ödemelerin alınmaması haksız bir uygulamadır. Bunun 
değiştirilmesi ve kaldırılması gerekir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

İNTİBAK yapılarak emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli
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Bursa Şube Başkanlığımız 
üyelerini Çanakkale Şehitlikleri’ne 
g ö t ü r d ü .  B u r s a  O s m a n g a z i  
Belediyesi’nin desteğiyle üyelerini 
Çanakkale’ye götürme imkanı 
bulduklarını ifade eden Nilüfer Şube 
Başkanımız Kenan Pars, her Türk 
v a t a n d a ş ı n ı n  Ç a n a k k a l e  
Şehi t l ik ler i ’n i  z iyaret  e tmes i  
gerektiğini belirterek, “Daha önce bu 
imkanı bulamamış üyelerimizi, tüm 
dünyanın tanık olduğu o büyük 
destanın yazıldığı, şehit kanlarıyla 
sulanmış topraklara götürebilmiş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
İmkanlarımız el verdikçe bu tür 
etkinl iklerimizi  hız  kesmeden 
sürdüreceğiz. Bütün emeklilerimizin 
bu büyük destanın yaşandığı bu 
mukaddes toprakları görebilmesi en 
büyük hedefimiz olacaktır” dedi. 

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube 
Başkanımız Ömer Şimşek ve yönetim kurulu 
üyeleri Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nde 
tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek 
birer karanfil verip geçmiş olsun dileklerinde 
bulundular.

Gemlik Şubemiz de

Hastalarımızı 

Ziyaret Etti

Nilüfer Şubemizden Çanakkale Gezisi

Nazilli Şube Yönetim 
Kurulumuz; üyelerimiz Ahmet 
Sarıçiğdem,Metin Kanlıoğlu, 
Enver Karaman, Yüksel Arslan 
ve Mehmet Sarıkaya’yı tedavi 
görmekte oldukları evlerinde ve 
hastahanede ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden üyelerimiz 
ve yakınları da şube yönetimimize şükranlarını sundular. Biz de değerli 
üyelerimize acil şifalar diliyoruz.

Nazilli Şubemizden

Vefa Örnekleri
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VIII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ “Yerinde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetimci, 
uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma Yaşlanma” ANA BAŞLIĞIYLA 16-18 NİSAN 2015 
ve yayma doğrultusunda bir ortam hazırlamayı amaçladı.tarihlerinde DENİZLİ’DE YAPILDI...

Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı 
Pamukkale Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma 

biçimde artması, yaşlıların sosyal, ekonomik, psikolojik ve 
Derneği (YASAD) işbirliği ile düzenlenen bu kongre ülkemizde fizyolojik sorunlarının gittikçe ağırlaşması, yaşlılık 

konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını ve 
ulusal politikalar oluşturulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, 
kentleşmenin getirdiği değişimler yaşlılığın bir 
sorun olarak görülmesine yol açmış, aile 
k u r u m u n d a k i  v e  t o p l u m s a l  y a p ı d a k i  
değişimlerden en çok etkilenen grup yaşlılar 
olmuştur. YASAD tarafından 2001’den bu yana iki 
yılda bir düzenlenen Ulusal Yaşlılık Kongreleri 
Ankara (2), Denizli, İzmir, Sivas, Yozgat ve 
Karabük illerinde dernek, üniversite, yerel 
yönetim işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanl ığ ı  Enge l l i  ve  Yaş l ı  
Hizmetleri Genel Müdürü İshak 
Ç i f t ç i ,  yaş l ı l a r ın  ev l e r in in  
başköşesinde baş tacı edilerek 
tutulmasını istediklerini söyledi. 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis teşkilatının 169. kuruluş yıl dönümü 
nedeniyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Emniyet Müdürü 
Timur Özgen, İlçe Milli eğitim Müdürü M. Naci Kılıç, Kdz. Ereğli Şube 
Başkanımız Ali Ayhan ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile sivil toplum 

Karadeniz Ereğli Şubemiz

Polis Haftası Kutlamalarına Katıldı

HUKUK DANIŞMANIMIZ AV. CAFER TUFAN YAZICIOĞLU

DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILAN

VIII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ'NDE

"YAŞLI HAKLARI VE HUKUKU" KONULU BİR KONFERANS VERDİ...

kuruluşları temsilcileri, Kıbrıs ve Kore gazileri, 
daire müdürleri, polis memurları ile öğrenciler 
katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Timur Özgen’in 
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından, 
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. Günün anlam ve önemi belirten bir 
konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Timur 
Özgen, polis teşkilatının görevini herhangi bir 
ayırım yapmaksızın gece gündüz çalışarak 
fedakarca yaptığını söyledi.
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TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

EMEKLİ AYLIKLARI VE BANKALAR
5510 sayılı kanunun 93. maddesine göre; sigortalılar dengesizliğe neden olduğu kabul 

ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri sağlık hizmeti edilmemiştir. 
sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 
uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, emeklinin kredi borcunu sözleşme 
devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 5510 sayılı şartlarına uygun olarak ödemesinin 
yasanın 88. maddesine göre takip ve tahsili gereken gerektiğini kabul ederek, emeklinin taksitlerini maaşından 
alacaklarla, nafaka borçları dışında haczedilemez. İcra iflas ödenmesini ihtirazı kayıtsız kabul edip daha sonra dava açarak 
yasasının 83/a maddesi, aynı yasanın 82 ve 83 maddelerinde kesinti bedelini geri istemesini hakkın kötüye kullanılması 
yazılan mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden olarak kabul etmiştir. Bu durumun iyi niyet kurallarıyla 
yapılan anlaşmaları geçersiz saymaktadır. 5510 sayılı bağdaşmadığı, tüketicinin haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi 
yasanın 93/1. maddesinde haczi yasaklanan gelir, aylık ve tek taraflı fesh edemeyeceği kabul görmüştür. İfası yapılmış 
ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun bedellerin iadesinin istenemeyeceği, edimin tek taraflı geri 
muvafakati yok ise icra müdürü tarafından reddedileceği 

istenmesinin hukuken himaye görmeyeceği aksi halde kredi 
düzenlemesine yer verilmiştir. 

isteyen emeklinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun 
İcra iflas yasasının 83/a maddesi; daha özel 

ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının düzenleme içerdiği ve takip hukukuna göre icra takibinin 
imkansızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu kesinleşmiş olması şartıyla haciz sırasında veya hacizden 
hiç ödememesi sonucunu doğuracağı, kabul gören bir diğer sonra 5510 sayılı yasanın 93. maddesi kapsamındaki gelir, 
husustur. Yargıtay konunun sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi aylık ve ödeneklerin haczine ilişkin verilen muvafakati 
ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde geçerli saymaktadır. Bu durumda borçlunun haciz sırasında 
çözülmesi gerektiğine karar vermiştir. Kısaca Yargıtayımız da veya haciz işleminin  gerçekleşmesinden sonraki dönemde 
serbest piyasa ekonomisini, piyasa kurallarını, açlık sınırında borçlu, haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili 
emekli geliri ile yaşamaya çalışan emeklinin asgari geçim olarak bu hakkından vazgeçebileceği, sözleşme hukukuna 
gelirine tercih etmiştir. Emeklimiz artık imzaladığı her belgeye göre bu yasağın kesin olmadığı, yasanın tarafların iradesine 
dikkat etmelidir. ağırlık vererek muvafakat yoluyla emekli aylıklarına bloke 

Tüketici kredilerinin ve banka kredi kartları koyulmasına borcun başka teminatlara başvurulmadan 
ödenmesine imkan sağladığı, böylece tarafların sözleşmeyle borçlarının GSYH' ye oranı 2002' de %1,8 iken 2013 sonu 21,2 
belirledikleri hükmü ortadan kaldırmadığı görüşü Yargıtay olmuştur. Hane halkı kredilerinin özel sektöre tahsis edilen 
kararlarında benimsenmeye başlanmıştır. kredi oranı aynı sürede %13,3'ten, %33,7'ye çıkmış, hane 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/1258 karar nolu halkının borcunun hane halkı harcanabilir gelire oranı 2003-
bozma kararında; kredi kartı üyelik sözleşmesi imzalayan 2012 yılları arasında 7 kat artmış, 2013 sonu %50'yi geçmiştir. 
emeklinin sonradan bireysel kredi sözleşmelerini Hane halkı hükümlülüklerinin hane halkı varlıklarına oranı 
imzalayarak bankadan kredi kullandığı, sözleşmelerle ve 2003'te %8,5 iken 2013 sonu %50 olmuştur. Borçlanma 
onunla aynı tarihte alınan taahhütnamelerde borcun emeklinin hayatının önemli bir parçası olmuş, borcunu borçla 
ödenmemesi halinde banka nezdinde bulunan tüm ödemeye başlamıştır. Emekli; açlık sınırı altında geliri nedeniyle 
alacakları, mevduat ve hesapları üzerinde bloke, hapis, asgari tüketimi için bile borçlanmaktadır. Sosyal güvenlikte 
mahsup ve takas etme yetkisini bankaya verdiğini, böylece kamu harcamaları azalırsa hane halkı gelirlerinin azaldığı ve 
SGK'dan aldığı maaşının kesilmesini, kredinin geri borçlanma gereksinmelerinin arttığı tüm ekonomistlerce kabul 
ödemelerinin maaşı üzerinden yapılmasına muvafakat 

edilmektedir. Kamu açığını düşürme planı çerçevesinde yapılan 
ettiğini açıklamıştır. Emekli, sözleşmeden dönmediğinden, 

sosyal güvenlik düzenlemelerinin geldiği nokta açlık sınırının 
borcu bu şekilde ödeyeceğini açıkça kabul etmiştir. 

altında aylık alan emekli sayısındaki artıştır.    Yargıtay'a göre banka bu taahhüde inanarak başka teminat 
OECD'ye göre Türkiye 34 ülke arasında gelir dağılımı istemeden emekliye kredi kullandırmıştır. Banka, sözleşme 

adaletsizliği sıralamasında 3. sıradadır. OECD'nin yoksulluğu hükümlerine göre kesinti yapmıştır. Yargıtay, borcun 
yaşlara göre değerlendirmesinde Türkiye, çocuk yoksulluğunda ödenmemesi halinde, kullanılan kredinin teminatı olarak 
yüzde 28,4 ile birinci sırada yer alıyor. 65 yaş grubunda emekli maaşından kesinti yapılmasının kabulünü haksız 
yoksulluk yüzde 15 ayrıca 65 yaş üstü grupta ise 18,4. şart olarak kabul etmemiştir. Emekli, sözleşmenin her 
Türkiye'de en zengin yüzde onluk kesim en yoksul yüzde onluk sayfasını ayrı ayrı imzalayarak, serbest iradesiyle taksitlerin 
kesimden 15 kat fazla kazanıyor. Sosyal gelişmişlik endeksinde bankadan aldığı maaşından kesilmesi için talimat verdiğine 
133 ülke içinde 58'inciyiz. Sadece 10 işçimizden biri sendikaya g ö r e  a r t ı k  s ö z l e ş m e n i n  m ü z a k e r e  e d i l e r e k  
üye, emeklilerde de durum daha kötü. Yüksek mahkemelerin kararlaştırılmadığı söylenemez. Ayrıca bankanın yaptığı 
yorum yaparken biraz da gerçek verilerle olaya bakmasını işlemin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin 

dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine bekliyoruz.              
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