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Ülkelerin ekonomik ve sosyal  
göstergeleri incelenirken, en temel kıyaslama 
için milli gelir büyüklüğüne ve milli gelir 
dağılımına bakılmaktadır. AB üyeliği ile ilgili 
müzakerelerde en önemli fasıl olan “Sosyal 
Politika ve İstihdam” alanında yapılacak 
çalışmalar ve hedefler, gelir dağılımını da 
etkileyecek en önemli konuların başında 
gelmektedir.   

Ülkemizin milli geliri 2015 yılında 720 
Milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Milli 
gelirin dağılımına ilişkin bilgiler, Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından “Gelir Dağılımı 
ve  Yaşam Koşul lar ı  İ s ta t i s t ik ler i”  
araştırmasında açıklanmıştır. Araştırmada, 
nüfus grupları yüzde 20 dilimlere göre 
belirlenmiş ve sonuçlara bakıldığında gelir 
dağılımında çok iyi bir yerde olmadığımız net 
bir şekilde görülmüştür.

GELİR 

EŞİTSİZLİĞİ BAŞYAZI
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TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan:

“Kırıkkale’deki konutların tamamı 

emeklilerimize yapılacak...”
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Genel Başkanımız Kazım Ergün, Bartın Şube 
Başkanımız Ali Kalaycı, yönetim kurulu üyeleri,  

Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan 
ve Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan 

Yazıcıoğlu'ndan oluşan heyetimiz Bartın Valisi 
Nusret Dirim'i makamında ziyaret ederek; “Hayırlı 

olsun, ilimize hoş geldiniz” dediler. 

Derneğimizin hakkında bilgi veren Şube Başkanımız 
Kalaycı; “Şu an üzerinde çalışma yaptığımız en büyük 

projemiz  “Evsiz Emekli Kalmasın” adı altında Toki'yle 
ortak yürüttüğümüz çalışma. Derneğimiz, Valiliğimizden 

emeklilerimiz adına kullanılmak üzere arsa temininde 
bulunarak, TOKİ' ye devrini gerçekleştirdi. Siz sayın 
valimizden de yaptığımız çalışmalara destek olmanızı 

bekliyoruz dediler.
Vali Dirim ise, ziyaretten memnun kaldığını, yapılan 

çalışmaların çok güzel ve önemli çalışmalar olduğunu 
söyleyerek; “Emeği geçen herkese nezdiniz de teşekkür 

ediyorum, emeklilerimizin her zaman başımızın üstünde 
yeri var, elimizden gelen desteği göstereceğimizden 

şüpheniz olmasın” dedi.

BARTIN ŞUBEMİZ'DEN VALİ DİRİM'E 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AYTEKİN; “TOKİ ÇALIŞMALARINDA

PROJE AŞAMASINA GELİNDİ”

Kırıkkale Şube Başkanlığımız 
“EVSİZ EMEKLİ KALMASIN“ 
projemizle i lgi l i  olarak TOKİ 
v a s ı t a s ı y l a  y a p ı l a c a k  k o n u t  
çalışmalarını etkin bir şekilde 
sürdürüyor.

Şube Başkanı Zekeriya Aytekin ve yönetim kurulu 
üyeleri Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Abdullah 

Öztürk aracılığıyla TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile 
görüşme sağladılar. Görüşme neticesinde, arsa üzerindeki 
fizibilitelerin tamamlandığını, ilk etapta proje aşamasında 
Kırıkkale Belediyesi ile iş birliği içerisinde hızlı bir şekilde 
çalışmaların devam edeceğini, emekli üyelerimizin gelişmeler 
hakkında anında bilgilendirileceğini, yapılacak konutların 
tamamının emeklilere yönelik olacağı haberini aldılar.

Görüşme sonunda Şube Başkanı Aytekin; “TOKİ Başkanı 
sayın Turan’la görüşmemiz çok olumlu geçti, emeklilerimiz 
adına çok güzel haberler aldık. Bizlere gösterdiği ilgi ve 
yakınlıktan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor, emeklilerimizin destekleriyle daha 
çok işler başaracağız” dedi.

TOKİ Başkanı 

Mehmet Ergün Turan:

“Konutların tamamı

emeklilerimize

yapılacak...”



TÜED -3-

Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Burhanettin 
Kocamaz, Türkiye 
Emekliler Derneği 
Mersin Şubesi’ni 
ziyaret ederek 
taleplerini dinledi.

“Gidecek başka yerimiz yok”
Ziyarette, Mersin 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği 
Mersin Şube Başkanımız Cemal Akbudak, Mersin Şubesi 
yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Burada emekli vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ülke olarak zor bir 
dönemden geçildiğini ancak sevgi, saygı ve birliktelik 
sayesinde bütün zorlukların kolayca aşılabileceğini ifade etti. 
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kocamaz, 
burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’de emekli olmadan da 
zorluklar yaşıyoruz çünkü ülkemiz henüz hak ettiği yerde 
değil, gelişmekte olan bir ülke. Kurtuluş savaşında 
dedelerimiz hatta dedelerimizin babaları çok büyük mücadele 
verdiler. Bu topraklarda evlatlarının hür ve bağımsız olarak 

yaşaması için şehit 

oldular, gazi oldular ve 

neticesinde Osmanlı 

Devleti’nin külleri 

arasından Aziz 

Atatürk’ün önderliğinde 

yeni bir Cumhuriyet 

oluştu” dedi.

Başkan Kocamaz 

konuşmasında “15 

Temmuz’da bir hadise 

yaşadık. Maalesef bu 

ülkede insanların rahat, 

huzur içerisinde 

olmasından rahatsızlık 

duyan bir güruh var. Bu 

ülkeyi bölmek 

parçalamak isteyen hainlerin her zaman karşısında olduk, 

karşısında durduk, mezara kadar da karşısında olacağız. Çünkü 

bu topraklar bedel ödenerek alındı ve bugünlere gelindi. Gidecek 

başka yerimiz yok. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız ve sahip 

çıkacağız. Üzerimize oynanmak istenen oyunları hep birlikte 

bertaraf edeceğiz ve bu topraklarda barış içerisinde yaşamaya 

devam edeceğiz” sözleri ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mersin Şubemizin, Sahil'de yapılacak yerlerden birinde 

kendilerine özgü bir lokal talebi için de konuşan Başkan 

Kocamaz; "İnşallah bu sahil proje gerçekleşirken onu da bir an 

evvel yapmayı planlıyoruz" dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

BURHANETTİN KOCAMAZ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin 
Eyidoğan, Hukuk Danışmanımız Av. Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı 
Bülent Kantarcı'yı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Çaycuma Şube Başkanımız Eyidoğan ; 
“Belediyemize, emeklilerimize TOKİ eliyle konutlar 
yapılması konusunda vermiş olduğu destekten dolayı çok 
teşekkür ederiz. Çaycuma'da bir ilk gerçekleşti, ilk kez TOKİ 
Çaycuma'da konut yapımına başladı ve 1. Etap kuraları 
çekildi” dedi.

Belediye Başkanı Kantarcı ise; “Size bir mutlu haber 
daha vereyim, TOKİ'nin 2. Etap çalışmaları da başlıyor ve bu 
etap tamamen emeklilerimize tahsis edilecek, emeklilerimiz 
için ne kadar çalışsak, ne kadar yorulsak az, herkese hayırlı 
olsun” dedi.

Genel Başkanımız Ergün ve Çaycuma Şube Başkanımız 
Eyidoğan da aldığımız bu haber bizi ziyadesiyle mutlu etti, 
size teşekkürlerimizi bir kez daha sunarız” dediler. 

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 

EMEKLİLERİMİZE TOKİ MÜJDESİ

KANTARCI: “2. Etap çalışmaları da başlıyor 

ve bu etap tamamen emeklilerimize tahsis edilecek...”
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından;  eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre yapılan 
araştırmada; en yoksul yüzde 20 nüfusun payı yüzde 
6.1, en yüksek yüzde 20 nüfus grubunun payı yüzde 
46.6 olarak hesaplanmıştır. En düşük yüzde 20 grup 
ile en yüksek gelire sahip yüzde 20 grup arasındaki 
farkın 7.6 olması, gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
d e v a m  e t t i ğ i n i n  g ö s t e r g e s i  o l a r a k  
değerlendirilmelidir.  

Gelir dağılımını iyileştirecek araçların başında; 
istihdam, ücret, vergi ve sosyal güvenlik hakları 
gelmektedir.  Çalışanlar,  kalkınmanın baş 
aktörleridir. Sermaye ve emek, bir bütündür. 
Üretimin temel araçları olan bu iki unsurun kendi 
içinde üretilen değer paylaşımında adil olması 
durumunda, gelir dağılımını net bir biçimde 
iyileştirecektir. Ne yazık ki, bu konuda beklenen bir 
yerde bulunmuyoruz. Ülkemiz çalışma koşullarına ve 
sağlanan hakların karşılığına bakıldığında, gelir 
dağılımını düzeltecek araçların verimli olmadığı ve 
hak arama yollarının sınırlı kaldığı dikkat 
çekmektedir. 

Vergi uygulamalarına bakıldığında, dolaylı 
vergilerin toplum kesimleri üzerinde büyük bir yük 
oluşturduğu görülmektedir. Gelir vergisinin yüzde 
60'ının çalışanlar tarafından ödenmesi, ücretliler 
üzerinde haksız bir yük getirmiştir. Bir örnek vermek 
gerekirse, asgari ücret ile çalışanların yılın son 
aylarında yüzde 20 gelir vergisi tarifesine girmemesi 
için değişikliklere gidilmesi, asgari ücretlilere ilk 
dilim olan yüzde 15 tarifesinin uygulanmaya devam 
edilmesi, doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Bu 
örnek bile, çalışanların üzerindeki vergi yükünü 
göstermektedir. 

Çalışanların ücret gelirlerinin düşük kalması, 
gelir dağılımında eşitsizliği artıran bir uygulamaya 
dönüşmüştür. Ücretlerin düşük kalması, sosyal 
güvenlik haklarına da olumsuz bir şekilde yansımış 
ve emekli aylıklarının da düşük bağlanmasına neden 
olmuştur. Burada bir noktaya dikkat çekmek 
istiyorum. 1 Ekim 2008 sonrasında bağlanan emekli 
aylıkları incelendiğinde, asgari ücretle çalışanların 
çalışma sürelerinin artmasına rağmen, emekli 
aylıklarının düştüğü görülmüştür. Bu duruma acil 
bir tedbir alınması kaçınılmaz olmuştur. 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun aylık hesaplanmasına ilişkin 
parametreleri yeniden ele alınmalı ve aylıkların 
düşmesini öngören maddeler değiştirilmelidir. 

Sosyal güvenlik, aile bireylerinin sağlık ve 
emeklilik haklarını güvence altına alan bir sistemdir. 
Sigorta mevzuatında yapılan değişikliklerin 
yansımalarına bakıldığında, emekli aylıklarında 
giderek eşitsizliğin yaygınlaşması, emekliler 
arasında burukluğa ve mağduriyete neden olmuştur. 

Türkiye Emekliler Derneği, prim kazançları ve 
prim ödeme gün sayıları aynı olanların emekli 
aylıklarının eşitlenmesi için intibakın yapılmasını 
talep etmektedir. 6283 sayılı Kanunla 2000 öncesi 
emeklilerin intibakları yapılmış ve eşitlik 
sağlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 
Aynı uygulama, 2000 sonrası emekliler için de 
yapılmalıdır. İntibak ile birlikte emekli aylıklarında 
eşitlik sağlanacağı gibi, gelir dağlımı için de katkı 
getirecektir.

Sosyal barış, sosyal adalet ile sağlanır. 

GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Eskişehir Şube Başkanımız 
Arif Duru ve yönetim kurulu 
üyelerimiz, Vali Azmi Çelik'i 
makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Şube Başkanımız 
Arif Duru; “Vali Çelik'e derneğimizin çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler vererek emeklilerin talep 
ve beklentilerini sıraladı. Derneğimizin TOKİ ile 
sürdürdüğü konut çalışmaları hakkında da bilgiler 
veren Duru; “Odunpazarı Kaymakamlığımızca, 
tamamı Derneğimiz üyelerine konut yapılması 
şartıyla TOKİ' ye devredilen 624.571 m2 arazi 
üzerinde çalışmalar başlamıştır. Siz sayın valimizin 
de destekleriyle en kısa sürede emeklilerimizin 
konutlarına kavuşacağını ümit ediyoruz” dedi.  

Yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Vali Çelik, imkânlar ölçüsünde sivil 
toplum kuruluşlarının projelerine Valilik olarak 
destek olacaklarını söyledi. Kurumlar arasındaki 
işbirliğinin önemine değinen Vali Çelik, güncel 
hayatta vatandaşların karşılaştığı sorunlara, sivil 
toplum kuruluşlarının gerekli çözümleri bulmaya 
çalıştığını belirtti. Ziyaret esnasında birlik ve 
beraberlik çağrısı yapan Vali Çelik, Şube 
Başkanımız Arif Duru'ya ve yönetim kurulu 
üyelerimize iyi niyet dilekleri için teşekkür etti.

----------

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ VALİ ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ

ARİF DURU: 

“TOKİ'ye devrettirdiğimiz 

624.571 m2 arazi üzerinde 

çalışmalar başlamıştır.”
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Evrensel hukuk, bireysel özgürlüğü ve örgütle 
toplumu güvence altına alan sözleşmeleri temel insan 
hakları olarak benimsenmiştir. 

Türkiye, gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmiş 
ülkeler seviyesine gelebilmemiz için ekonomik, sosyal 
ve hukuksal alanda yeni hedefler belirlenmelidir. Bu 
hedeflerin başında, demokratik sistemin de alt yapısı 
olan örgütlenme özgürlüğü alanında değişikliklere 
gidilmelidir. 

Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğini hedeflemiş ve bu 
alanda değişiklikleri benimsemiş bir ülkedir. Avrupa 
Birliği üyeliği ile yapılan müzakerelerde çalışanları ve 
emeklileri ilgilendiren en önemli fasıl olan 19. no'lu 
“Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı müktesebatı ile 
belirlenen kriterlere göre değişikliklere gidilmesi, 
örgütlü toplumun geliştirilmesi ve hak arama yollarının 
güvence altına alınması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

Çalışanlar ve emeklilerin ekonomik ve sosyal 
haklarının korunması ve geliştirilmesi için, örgütlenme 
özgürlüğü evrensel hukuk ilkeleri, demokratik sistemi 
benimsemiş ülkelerde referans alınmaktadır. 
Anayasamız ve yasalarımız örgütlenme özgürlüğünü 
sağlamakla birlikte, uygulamadan kaynaklanan 
sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle de, sendikal haklar 
yeterince işletilmediğinden, hak arama yolları 
daralmaktadır. 

Türkiye Emekliler Derneği, 46 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Emeklileri temsil eden Derneğimiz çatı bir 
kuruluştur. Türkiye'nin her yerinde şubelerimiz 
bulunmakta ve emeklilerin her sorunu ile yakından 

ilgilenmeyi kendimize görev saymaktayız.   

Örgütlenme; sevgi, kardeşlik ve dayanışma demektir. 
Emeklilerimizin en çok ilgi duydukları konu, sevgidir. 
Sevgi ve barış, başarıya giden en önemli değerler olarak 
görülmelidir. Örgütlülük, aynı zamanda birlikte 
mücadele etmeyi ve dayanışmayı sağladığından, 
emeklilerin Türkiye Emekliler Derneği çatısı altında 
toplanması, sorunların aşılmasında büyük bir güç 
kaynağı oluşturacaktır. 

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Eğitim ve 
Teşkilatlandırma görevine seçildiğim günden itibaren 
sevgi ve dayanışmayı kendime görev saydım. Bu anlayışla 
görevimi yapmaya devam ediyorum. 

Emeklilerimizin sorunlarına çözüm bulunması için 
mücadele vermekteyiz. Öncelikli taleplerimizi; intibak, 
emekli aylıklarına yapılan artış sistemi, katkı payları ve 
promosyon olarak sıralayabiliriz. Emekli aylıklarında 
eşitliğin sağlanabilmesi için 2000 sonrasında emekli 
olanlara intibak uygulanması gerekmektedir. Emeklilerin 
en fazla itiraz ettikleri konuların başında, emekli 
aylıklarına altı aylık tüfe artışına göre yapılan sistemi 
gelmektedir. Emeklilerin harcamalarını temsil etmeyen 
enflasyon sepetine göre emekli aylıkları artışında baz 
olarak alınması, emeklileri korumayan ve mağdur eden 
bir uygulamaya dönüşmüştür. Türkiye Emekliler Derneği 
tarafından verilen bir diğer mücadelemiz ise, emeklilere 
promosyon verilmesidir. Hükümetin bu sorunu çözmesi 
ve emeklilerin hakkı olan banka promosyonunu 
sonuçlandırması gerekiyor. 2007 /21 sayılı Başbakanlık 
Genelgesine göre çalışanlara verilmekte olan promosyon 
kriterlerine emeklilerin de ilave edilmesi durumunda, 
sorun kendiliğinden çözülecektir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile birlikte eşitliği esas alan emekli 
aylığı hesaplanması ve artışı kurgusu yapılmadığından, 
uygulamalara yönelik eleştiriler de giderek 
artmaktadır. 

Emekli aylığı hesaplamalarında uygulanan farklı 
kriterler, hak kaybına neden olmaktadır. Üç grupta 
toplanan ve kendi içinde eşitsizliği artıran emekli aylığı 
hesaplanması ve artışları ile sorunların ve 
mağduriyetlerin giderek arttığı bir süreçten 
geçmekteyiz. 

Fiyat artışlarına göre belirlenen emekli aylığı artış 
sistemleri, emeklileri koruyan bir sistem olmaktan 
çıkmıştır. Fiyat artışlarının hesaplanmasında 
emeklilerin harcamaları gerçekçi olarak temsili 
yeterince dikkate alınmadığından, yüzdeli artışların 
emeklileri koruyan sistem olmadığı, 2000 yılından 
itibaren uygulamadan görülmesine rağmen, yeni bir 
artış sistemine geçilmemiştir. 

1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı 
Kanunla gösterge sisteminin kaldırılması, 2000 
sonrasında emekli olanların aleyhine bir sonuç 
getirmiştir. Bu uygulamayla birlikte emekli aylığı 
hesaplanmasında, 2000 öncesi döneme göre büyük 
kayıplar olduğundan, itirazlarda gelmeye başlanmıştır. 

1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, hak 
kayıplarını artıran yeni bir yöntemi getirmiştir. 

Özellikle, aylıkların hesaplanmasında temel kriter olan 
güncellenme katsayısı ve aylık bağlanma oranında 
yapılan değişiklikler, emekliler arasında yeni bir 
farklılığı getirmiştir. 

Karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları, 
2008 sonrasında emekli aylıklarını düşüren bir dönem 
olarak görüldüğünden, aylıkların hesaplanmasında 
nimet ve külfet dengesi bozulmuştur. 

Emekli aylıklarının artışında da benzer haksızlıklar 
ile karşılaşılmıştır. Emekli aylıklarının altı aylık tüfe 
artışına göre artırılmasına emeklilerden yoğun bir 
ş e k i l d e  t e p k i l e r  g e l m e k t e d i r.  E m e k l i l e r i n  
harcamalarında yüzde 5 olan enflasyon artışının genel 
enflasyon ile yüzde 1 olarak Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından hesaplanması karşısında emeklilerin mağdur 
edildiği sonucu çıkmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu ana harcama grubu 
oranları incelendiğinde, emeklilerin harcama 
kalemlerinin genel enflasyon kuralları ile örtüşmediği 
görülmektedir. Örneğin, emeklilerin mutfak harcaması, 
yüzde 40'larda gözükürken, TÜİK'e göre yüzde 23,68 
olarak ölçülmektedir. Konut en büyük harcama kalemi 
olurken, TÜİK'te bu oran yüzde 15,93 olarak 
hesaplanmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, öncelikle 
emekli aylıklarında oluşan eşitsizliklerin intibak 
yapılarak çözülmesini savunmaktadır. İkinci kural 
olarak, emekli aylığı artış sisteminde eşitliği esas alan 
yeni bir sistem getirilmelidir. Bu iki kurala göre sigorta 
hakları yeniden değerlendirilmeli ve gerekli olan 

www.tuedkayseri.org.tr
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başsağlığı
İskenderun Şube 

İdari Sekreterimiz 

sayın İlhan ERZİN 
Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. 

Merhum Başkanımıza 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 

camiamıza, 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

TÜED GENEL YÖNETİM KURULU

IĞDIR ŞUBEMİZ 

GENEL KURULUNU YAPTI

Iğdır Şube Başkanlığımız 3 Eylül 2016 
Cumartesi günü 
Genel Kurulunu 
gerçekleştirdi. 

Seçim sonuçlarına göre İsa Bilir güven 

tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı görevine 

seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise; S. Zahir 

Koşik, Coşkun Temirak, Tuncay Sarcan, Ferhan 

Şahin ve Denetim Kurulu üyeleri ise; A. Bahri 

Kılıç, Osman Çam, Aydın Deniz olarak seçildiler. 

Kısa adı “TÜED” olan Türkiye Emekliler 
Derneğimizin Genel Mali Sekreteri ve Tarsus 
Şube Başkanı Ömer Kurnaz, GAZETEM 
BARIŞ Genel Yayın Yönetmeni Sami 
Harunlar’a verdiği demeçte, Derneğimizin 16 
Kasım 1970 yılında kurulduğunu belirterek, 
Ankara’da Kızılay’ın göbeğinde, emekliler için 
yaptırdıkları, 10 katlı misafirhane binasının, 
inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve 
muhtemelen, 16 Kasım’da emeklilerin 
hizmetine açılacağını bildirdi. 

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali 
Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 
Kurnaz, Milyonlarca emeklinin yüzünü 
güldürecek Toplu Konut Projelerinin 
Ankara’da yakinen takipçisi olduklarını ifade 
ederek, Bakanlıklarla ve ilgili mercilerle yaptığı 
görüşmelerinden olumlu sonuçlar aldığını 
kaydetti.

Kurnaz, daha sonra yaptığı açıklamasında, 

Tarsus’ta emekli ler için sürdürdükleri  

mücadelelerinin devam ettiğinin altını çizerek, şu 

ifadelerde bulundu; “Bu gün, Tarsus Emekliler 

Derneğimize 16 Adet tekerlekli sandalye 

gönderdim. Bu yardımlarımız sürekli olarak 

devam etmektedir. Allah hiç kimseyi tekerlekli 

sandalyeye muhtaç etmesin. Bu tekerlekli 

sandalyeyi alamayan muhtaç insanlarımız var. 

Dar gelirli emeklilerimizin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için, onların en yakın bir aile ferdi 

gibi çalışıyoruz. Biz emeklilerimizin daima 

yanındayız. Kim ne yapmış ya da yapmamış veya 

kim kimin taklitçisi olmuş, bizi ilgilendirmiyor. Biz 

bildiğimiz doğru yoldan emin adımlarımızla 

yürüyoruz. Üstelik biz her hangi bir partinin 

peşinden de koşmuyoruz. Kim doğru çalışma 

yapıyorsa ona teşekkür ediyoruz. 

Ayrı bir özelliğimizde reklama asla 

ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle ki, 

Tarsus’ta Sosyal Güvenlik Kurumu 

binasının yerinin alınmasında ve 

inşat yapımında en büyük emek 

Tarsus Emekliler Derneğinindir. 

İsteseydik biz bunu reklamını 

aylarca günlerce yapardık. Ama 

yapmadık. Tarsuslular için daha çok 

hizmetlerde bulunacağız. Çünkü biz 

Tarsusluyuz ve memleketimizin 

insanlarına hizmet vermekten 

daima onur duyuyoruz.”

TARSUS ŞUBEMİZDEN

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

ÖMER KURNAZ:

“Dar gelirli 

emeklilerimizin 

ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için, 

onların en yakın bir 

aile ferdi gibi 

çalışıyoruz.”
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Adana Şube Başkanımız Seyfi H. 
İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri 
Çanakkale Şehitliklerini ziyaretleri 
sırasında şehitlerimize dualar ederek, 15 
Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha 
lanetlediler…

Adana Şube Başkanlığımız, emeklilerimizin daha rahat bir 
yaşam sürebilmesi amacıyla özel firmalarla yaptığı anlaşmaların yanı 
sıra, sosyal projeleriyle de üyelerimize hizmetlerini sürdürüyor. Bu 
çerçevede, daha önce Konya Mevlana ve Peygamberler Kenti 

Şanlıurfa'ya gezi düzenleyerek üyelerinin arasında yeni dostlukların 
kurulmasına da öncülük eden Şube Başkanımız İyiyürek ve yönetim 
kurulu üyelerimiz Çanakkale'ye de bir gezi düzenlediler.  130 kişinin 
katıldığı gezi 30 Eylül sabahı başladı. Bir gece derneğimizin Erdek  Narlı 
Tesisleri'nde kalan üyelerimiz sabah Çanakkale'ye hareket ettiler. 
Çanakkale'nin tarihi mekanlarını dolaşıp, Şehitlikler de atalarımızın 
mezarlarını da ziyaret ederek ruhlarına Fatiha okudular. Çanakkale'nin 
görülmesi gereken yerlerini gezdikten sonra Adana'ya dönüş yaptıklarını 
belirten Şube Başkanımız İyiyürek; “Uzun ve yorucu bir yolculuk yaptık 
ancak, bu yorgunluğa değdi. Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşadık. 
Çanakkale Destanı'nı yazan atalarımızın evlatları olarak ülkemizi 
bağımsızlığa taşıyan şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara 
minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. 
15 Temmuz hain darbe girişimini de bir kez daha şehitlerimizin 
yanıbaşında lanetliyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle günler 
göstermesin” dedi.

ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN 

ÇANAKKALE GEZİSİ

Emeklinin hak arama mücadelesinde
onurlu bir görev üstlenen ve yaptığı çalışmalarla

Türkiye Emekliler Derneğimizin gücüne güç katan
Adana Şubemiz, üye sayısını 60 Bin’in üzerine çıkartmıştır.

Bu büyük başarıyla, kuruluşumuzun örnek bir
Sivil Toplum Kuruluşu olmasına katkı sağlayan Şubemizin

Değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nu ve 
çalışanlarını şahsım ve Genel Yönetim Kurulum adına

gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 
Gösterdikleri teveccühle Şubemizi bu başarıya taşıyan 
değerli üyelerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kazım ERGÜN
Genel Başkan

ADANA ŞUBEMİZİN ÜYE SAYISI 60 BİN’İ AŞTI
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GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN, HABERTÜRK TV’YE KONUŞTU:

“ İNTİBAK VE PROMOSYON EN KISA ZAMANDA SONUÇLANMALI”

Genel Başkanımız Kazım Ergün, Habertürk Tv’de canlı olarak yayınlanan 
HABER+ programının konuğu oldu. Ergün, canlı yayında emeklinin talep ve 
beklentilerini sıralarken; İntibak ve Promosyon konusundaki beklentilerimizi dile 
getirdi. Genel Başkanımız Ergün, bu iki önemli talebimiz hakkında şunları söyledi:

“İNTİBAK UYGULAMASI
İntibak, emeklilerimizin en büyük beklentisi olmuş ve 22 yıl gündemde 

kalmıştır. Bu süreçte, Türkiye Emekliler Derneği, yoğun bir mücadele vermiştir. 
2011 genel seçimleri öncesinde siyasi partiler, intibak konusunda taahhütlerde 
bulunmuş, programlarına yansıtmıştır. 

Bunun sonucunda, 61. Hükümet Programında intibak konusuna yer verilmiş, 
emekli aylıklarındaki farklılığın giderilmesi için en kısa sürede çözüm getirileceği 
konusunda bir güvence öngörülmüştür. Bunun sonucu olarak, Türkiye Emekliler 
Derneği, intibak çalışmalarını ve seçenekli önerilerini Hükümete sunmuş, SGK 
yetkilileri ile kapsamlı değerlendirmeler ve çalışmalar yapılmıştır. 

Sonuçta 6283 Sayılı Kanunla 2000 öncesi yaklaşık 2 milyona yakın işçi emeklisi, 
dul ve yetimlerinin gelir ve aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. İntibak uygulaması ile 
emekli aylıklarında kayda değer iyileştirmeler yapılmıştır.

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 sonrası dönem için de GÖSTERGE 
SİSTEMİ’nin yeniden getirilmesini, sigorta primlerinin ve emekli aylıklarının bu 
sisteme göre yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. 

Gösterge sistemi olmadığından, sigorta mevzuatında yapılan değişiklikler, 

eşitliği bozan uygulamalara dönüşmüştür. 
8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 1 Ekim 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ikinci 
büyük değişiklik yapılmıştır. 2000 sonrası yapılan bu iki önemli değişiklik, hak kaybına 
neden olduğu gibi, emekli aylıklarındaki eşitsizlikleri artıran bir uygulamaya 
dönüşmüştür. 

Gösterge sisteminin kaldırılması ile birlikte alt sınır ve üst sınır prim kazançlarına 
göre kesilen primler ile gösterge değerleri bilinmediğinden, 2000 sonrası dönemde 
emekli olanların aylık hesaplanması, üçlü karma sisteme göre yapılmaktadır. 

SSK'lıların hangi kanun döneminde çalışması varsa, prim kazançları ve prim 
ödeme gün sayıları esas alınarak karma sisteme göre aylık bağlandığından, özellikle de 1 
Ekim 2008 sonrası dönemde emekli olanların aleyhine bir süreç yaşanmaktadır.

Türkiye Emekliler Derneği, çalışılan dönemlere göre karma aylık hesaplanması 
yerine prim kazançlarına göre 2000 sonrası dönem için de gösterge tablosunun 
oluşturulmasını talep etmektedir. Bu teknik çalışma yapılmalı ve gösterge değerlerine 
göre intibak yapılmalıdır.  

1 Ekim 2008 yılı sonrası dönemde aylık bağlanma sırasında, büyümenin 2000-2008 
yılları arasında uygulanan gelişme hızının %100'ü yerine %30'unun dikkate alınması, 
aylık bağlama oranında her bir 360 güne uygulanan ortalama yüzde 2.6 oranın yüzde 2 
olarak değiştirilmesi, çalıştıkça aylığın düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum, yeni 
mağduriyetler yarattığından 2000 sonrası dönemde emekli olanlar için de intibak 

yapılmalıdır.
İntibakta eşitliğin sağlanması için memur emeklilerinde olduğu gibi kademe ve 

dereceleri olan gösterge sistemi getirilmelidir. 
6283 sayılı İntibak Kanunu 2000 öncesi emeklileri kapsadığından, intibakın bir 

ayağı eksik kalmıştır. 
Türkiye Emekliler Derneği, intibakın bütün dönemleri kapsaması için bu talebimiz 

dava konusu yapmıştır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karar Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesinde beklemektedir. Milyonlarca emekli bu dava sonucunu beklemektedir. 

PROMOSYON KONUSU
Türkiye Emekliler Derneği, Başbakanlığın 2007/21 sayılı genelgesiyle çalışanlara 

verilen promosyonun aynı şekilde emeklilere de verilmesini talep etmiştir. Türkiye 
Emekliler Derneği, emeklilere promosyonun ödenmesi için  2007 Ağustos ayında 
Danıştay'da dava açmıştır. Ne yazık ki başvurumuz reddedilmiştir. Bunun üzerine 
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kullanılmış ve verilen kararda mülkiyet 
hakkı olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. 

Süreç oldukça uzadığından, emeklilere promosyon ödenmesi konusunun 
Hükümetle birlikte çözümlenmesi gerekmektedir. Türkiye Emekliler Derneği'nin 21 
Ekim 2015 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda dönemin Başbakanı sayın Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu taahhütte bulunmuştur. Bugünde Hükümetimizin gündemindedir. 
Bu haklı talebimizin en kısa sürede çözümü gerekmektedir. Bu yöndeki beklentiler 
giderek artmaktadır.”

TÜED GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN, 3 EKİM 2016 TARİHİNDE, 

HABERTÜRK-TV'DE YAYINLANAN (HABER+) PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU. 

ERGÜN EMEKLİLERİN SORUNLARINI VE BEKLENTİLERİNİ ANLATTI...

ERGÜN: “Türkiye Emekliler Derneği, 2000 sonrası dönem için de 

GÖSTERGE SİSTEMİ’nin yeniden getirilmesini, 

sigorta primlerinin ve emekli aylıklarının bu sisteme göre 

yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. 

Kazım ERGÜN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı
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Genel Kurul 24 
Eylül 2016 
Cuma günü 
Genel 
Başkanımız 
Kazım Ergün'ün 
Divan 
Başkanlığında 
toplandı. 

Divan Başkan Yardımcılığını 
Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı ve Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini 
Çorum Şube Başkanımız Hıdır 
Kınıklı ve Turhal Şube Başkanımız İsmet Sert'in yürüttüğü 
Genel Kurulda, seçim sonuçlarına göre Lütfiye Erikçi  güven 
tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim 

Kurulu Üyeleri ise; Muharrem Civan, Veli Börek, İlhami Baykan, 

Aşir Topal ve Denetim Kurulu üyeleri ise; Satılmış Kebapçı, Ercan 

Dilik, Cuma Öz olarak seçildiler.         

MERZİFON ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Düzce Şube Genel Kurulumuz; 03 Eylül 
2016 Cumartesi Günü Düzce Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez 
Salonu'nda toplandı. Divan Başkanlığını Genel 

Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız'ın yürüttüğü toplantıya Genel Merkez 

Denetim Kurulu Üyesi ve Gebze Şube Başkanı 
Ali Tunç, Kadıköy Şube Başkanı Nahit 

İmamoğulları, Gölcük Şube 
Başkanı Ali Osman Kılıç ve Körfez 

Şube Başkanı M. Derviş Ilgaz,  
Divan Heyeti'nde yer aldılar.

Genel Kurula Hukuk 
Müşavirimiz Av.Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu ile Teknik Hizmet 
Müdürümüz Öner Aysert’te 

katılmışlardır.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, örgütlenmenin önemine 
değinerek; “Demokratik haklarımızın korunması ve geliştirilmesinin 
vazgeçilmez basamağı örgütlenmektir. Bu hakkımızı sonuna kadar 
kullanmalıyız. Emeklilerimiz örgütlenme bilincinden uzaklaştıkça 
kazanımlarımız da tek tek elimizden gider” dedi. 

Kongre sonunda yapılan seçimin sonuçlarına göre; İrfan Hakoğlu güven 
tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise; Adnan Ayaz, Sedat Acar, Asım Kiremitçi, H. Adnan Karasu, 
Sadık Durmuş seçilirken; Denetim Kurulu da; Kadir Erdoğan, Feyzi 
Mutan, Celalettin Çetin’den oluştu.

Düzce Şubemiz Genel Kurulu'nu

Gerçekleştirdi

TÜED Haber Bültenimizin 163. sayısında yayınlanan; Düzce Şubemizin Genel Kurul haberinde, 
Yönetim ve Denetim Kurulu’na seçilenlerin isimleri sehven yanlış yazılmıştır. Haberin düzeltilmiş şeklini özür dileyerek tekrar yayınlıyoruz. 
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Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleri dernek binalarında TOKİ 
konutları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlediler. Toplantıda Kınıklı; “Çorum 
milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'la yaptığımız görüşmede kendisine TOKİ çalışmalarımız 
hakkında bilgi verdik. Sayın Milletvekilimiz Ceylan bize, 'müsterih olun, nasıl ki arsayı aldıysak 
yakın zamanda da temelini atacağız', dedi. Milletvekilimize bu müjde için teşekkür ediyoruz. 
Konutlarımızın temelini attıktan sonra kuralarını da çekerek emeklilerimizi konut sahibi yapmış 
olacağız. Binevler'in hemen altında Silimkent'in üzerinde bulunan arsada en kısa sürede temel 
atma töreni düzenleyeceğiz” dedi.   

ÇORUM ŞUBEMİZDE TOKİ HAREKETLİLİĞİ

HIDIR KINIKLI:

“En kısa sürede

temel atma töreni

düzenleyeceğiz”

Mersin Şube Başkanlığımızın TOKİ 
konut projesine 11 bin 500 kişi başvurdu. 
Proje için 77 dönüm arazi tahsisi yapıldı. 
Şube Başkanımız Cemal Akbudak yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte çalışmaları 
hakkında emeklilerimizi bilgilendirerek; 
“Projeyle ilgili TOKİ yetkilileri ile 
görüştük, hazine arazilerinin TOKİ'ye 
devriyle ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan 
tespitler sonrasında Maliye Bakanlığı 
vasıtasıyla TOKİ'ye devri istendi.”

Valilikle çalışmaların sürdüğünü belirten Akbudak şöyle 
devam etti:

“Biz de Mersin Valiliği ve Milli Emlak vasıtasıyla hazine 
arazilerinin tespitine başladık. Bölgemizde 77 dönüm olmak 
üzere 4 tane yer tespit edildi. Valilik, rant elde edilmemesi 
amacıyla belirlenen yerleri açıklamıyor. Şu anda proje için 11 
bin 500 kişi talepte bulundu. Bu 77 dönüm bize yetmeyecek. 
Kentimizde bu projeye uygun 200 dönüm civarında bir yer daha 
var. Sayın valimizle gerekli görüşmeleri yaparak bu konuyla 
ilgili sıkıntılarımızın olduğunu söyledik. Yer açıklamasının bir 
an önce yapılmasını talep ettik. İki gün önce TOKİ'yle 
yaptığımız görüşmede 'Biz bu işin üzerinde duruyoruz. Bu iş 
olacak' dediler. Ayrıca üyelerimiz beyaz eşyadan hastaneye, 
restoranlardan, mobilya mağazalarına kadar daha birçok 
ihtiyaçlarında dernek kartlarını göstererek anlaşmalı 
olduğumuz yerlerden indirimli alışveriş yapabilirler.”

MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ AKBUDAK:
“TOKİ ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR”

AKBUDAK: “Bölgemizde 
77 dönüm olmak üzere 
4 tane yer tespit edildi.
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Körfez Şube Başkanımız M. Derviş 
Ilgaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necla 
Alış, Cemal Aygün ve üyemiz Işıl 
Eroğlu'nun katkı larıyla  Bursa-  
Cumalıkızık bölgesine gezi düzenlediler.

 
Körfez Şube Başkanlığımız, üyelerimize yönelik 

hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de 
bir çok kente gezi düzenleyen, etkinlik tertip eden Şube 
Başkanlığımız, bu kez de Yeşil Bursa'ya gezi düzenlediler. 
50 kişinin katıldığı gezide Bursa'nın tarihi ve kültürel 
yerleri gezildi. Üyelerimiz Ulu Çınar altında 
soluklandılar. Cumalıkızık Köyü'nde de köy kahvaltısı 
yaparak tarihi beldeden mutlulukla ayrıldılar. 

Gezi sonunda Şube Başkanımız Ilgaz; “Güzel bir 
yolculuk yaptık, Bursa tarihi mekanlarıyla, yeşil 
doğasıyla üyelerimize ve bizlere huzur dolu anlar 
geçirmemize vesile oldu. Şube olarak üyelerimize 
hizmetlerimiz devam edecek, gezimizde emeği geçen 
herkese ve katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.  

KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN BURSA GEZİSİ

Bafra Şube Başkanlığımız, 
üyelerimiz için 20 değişik iş 
yeriyle indirim anlaşmaları 
imzaladı. Şube Başkanımız Ünal 
Bandır, şimdilik 20 kuruluş ve 
firmayla indirim konusunda 
anlaşma imzalandığını, bu 
sayının artması için değişik 
firmalarla görüşme içinde 
olduklarını söyleyerek, 
üyelerimize hayırlı olsun 
temennisinde bulundu.

Buna göre Şubemizin anlaşma sağladığı alış-veriş 
merkezleri ve firmalar;

Bafra Özel Medi Hastanesi % 20, As Bafra Otobüs 
İşletmesi % 20, Öz-Çelik Petrol Ürünleri motorin eurodiesel 
% 8, Benzin % 5, Lpg % 18,5, Pak Petrol, Pak Un  motorin 
eurodisel % 8, Benzin % 4, Lpg % 12,5, İpragaz Z. Erol 
Bayii tüp % 17, Çelebi Kömür 6 ay taksitle Yılyak 580 TL, 
Safi Kömür 650 TL kapıya teslim, Kayra Halı Yıkama% 20, 
Bıcı Bıcı Oto  Yıkama % 20, Ufuk AVM Konfeksiyon Giyim 
Mağazası % 15, Bulvar'da Öztürkler Halı-Mobilya ve 
tekstil % 15, Beyaz Eşya ve Zücaciye de % 5, Balakçı Gıda 
Unlu Mamulleri ekmek 65 kuruş, Kavalcıoğlu Market toplu 
alış-verişlerde % 5, Manolya Düğün Salonu % 20, Bafra 
Gençlik Etüt Eğitim Merkezi % 15, ÖSM Sigorta Aracılık 
Hizmetleri her türlü araç, ev ve tarım sigorta % 5, Başkan 
Halı Yıkama % 30, Balıkesir Erdek Narlı Dinlenme Tesisleri 
cazip fiyatla 1 haftalık tatil fırsatı, Oba Et Market kıyma ve 
kuşbaşı ve kemikli et % 15, Merkez Kırtasiye Gökhan 
Balakçı Gençlik cad. Göz Apt altında % 10 indirim oranları 
olarak anlaşmalar sağlanmıştır.

BAFRA ŞUBEMİZDEN 

20 FARKLI KURULUŞLA 

İNDİRİM ANLAŞMALARI

Ünal BANDIR
Bafra Şube Başkanı
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Türkiye Emekliler Derneğimiz 16 Kasım 1970 

yılında İşçi Emeklileri Cemiyeti adıyla kurulmuştur. 

Cemiyetimizin amacı, emekli, dul ve yetimlerin hak ve 

menfaatlerini savunmak olduğunu belirterek, Çankaya 

Şubemiz de bu cemiyetin şubelerinin kurulmasında öncü 

olduğunu söyledi.

Cemiyetten dernekleşmeye geçiş sürecini ve 

derneğin hak arama mücadelesini de anlatan Şube 

Başkanımız Yeğin'in aktardıkları:

Dernekler Kanunu ile İsim Değişikliği;

İşçi Emeklileri Cemiyeti'nin adı Dernekler 

Kanununun değiştirilmesiyle İşçi Emeklileri Derneği 

olmuş; daha sonra da 5502 sayılı kanun ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve bu değişiklikle 

birlikte İşçi Emeklileri Derneği'nin adı Türkiye Emekliler 

Derneği olarak değişmiştir.

Atatürk İlkelerine Gönülden Bağlıyız;

Derneğimiz; Atatürk ilkelerine gönülden bağlı bir kuruluş olarak ülke bütünlüğü 

ve sosyal barışa büyük önem vermektedir. Ana Tüzüğümüzde; üniter yapı ve toplumsal 

barış ile birlikte temel insan haklarına yer verilmiştir.

Emeklilik Kutsaldır;

Emeklilik kutsal bir haktır. Anayasamızın 60. Maddesinde sosyal güvenlik, temel 

bir insan hakkı olarak tanımlanmış, bu konuda devlete büyük görevler verilmiştir. 

Emekliler arasında var olan emekli aylığı farklılıkları en temel sorun olarak gündemde 

durmaktadır.

1) Her şeyden önce emekli aylıkları, insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye 

yükseltilmelidir.  SSK, Bağ-Kur ve memur emekli aylıklarındaki farklılıklara son 

verilmelidir.  

2) Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve emekli aylıkları hesaplama sistemi 

değiştirilmeli; prim kazançları ve prim ödeme gün sayısı eşit olanların emekli aylıkları 

eşitlenmelidir.

Derneğimiz 46 yıldan bu yana emeklilerin sorunlarını gündeme getirmiş, başta 

emekli aylıkları olmak üzere pek çok konuda baskı unsuru olmuş ve yine memurlara 

uygulanan kamu toplu sözleşme hükümleri ile yapılan zamların aynı şekilde SSK ve Bağ-

Kur emeklilerine yansıtılması için mücadele vermiştir. Bütün platformlarda, emeklilerin 

sesi olan Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini gündeme getirmektedir. Esas 

gündemimiz ise, aylıkların iyileştirilmesidir.

Emeklilik İkramiyesi;

Anayasa Mahkemesi 7 Ocak 2015 tarihli otuz yıl sınırlandırmasını iptal etmiştir. 

Kararın yayım tarihi olan 7 Ocak 2015 tarihinden sonra emekli aylığı bağlanan 

memurların emekli ikramiyeleri herhangi bir üst sınır aranmaksızın ödenmeye 

başlamıştır. 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar için yargı yoluna başvurulmuş 

olup açılan davalar da büyük ölçekte kurum aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda 

bugüne kadar yaklaşık 120 bin emekli ve hak sahibi tarafından başvuru yapılmış ve 

yaklaşık 65 bin kişi tarafından konu yargıya taşınmıştır.

Emeklilik Aylıkları Artış Sistemi Değişmeli;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi 

gereğince işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları artışı altı aylık tüfe artışına göre belirleniyor. 

Bu sistemin emeklileri korumadığı yönünde itirazlar yapılıyor. Memur emeklileri kamu 

toplu iş sözleşme hükümlerine göre 1 Temmuz 2016 itibariyle yüzde 5 artış öngörülüyor. 

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise daha düşük bir oranın yansıtılacak olması, eşitlik ilkesine 

aykırıdır.

YEĞİN: “Emekli Aylıkları

Artış Sistemi Değişmeli

ŞİİR KÖŞESİ

Çankaya Şube Başkanımız M. Muammer Yeğin, Kafkas Haber Ajansı’na Derneğimiz hakkında bilgi verdi…

BİR ÇARE BULUN BEYLER 

GEÇ OLMADAN

Emekli vermiş yıllardır emeğini
Şimdi bulamaz yiyecek yemeğini
Ne olur düşünün artık gereğini
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Elde avuçta kalmadı sata sata
Ne kadar gideriz böyle bata bata
Emekliyi muhtaç ettiniz maddiyata
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Devletin verdiği emekli parası
Ancak bir aylık evinin kirası
Dermanı yok garip kanar yarası
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Bir verirsiniz beş geri alırsınız
Kendi işlerinize kolayı bulursunuz
Sıra bize gelince yok olursunuz
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Her emeklide var bir kuşku tasa
Ne kanun çıkar yararımıza ne yasa
Kendinize gelince dolar para ile kasa
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Türkiye'de beş yılda bir yapılır seçim
Seçilen vermeli bu düzene bir biçim
Bak gün gelir sende dersin yanıyor içim
Bir çare bulun beyler geç olmadan

Kartal Şube Üyesi
Zeynel Parmaksız

M. Muammer Yeğin
TÜED Çankaya Şb. Bşk.
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Nilüfer Şube Başkanlığımız ile 
CLK Uludağ Elektrik Perakende 
Satış A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 
yapılan protokolle derneğimiz üyesi 
emekliler CLK Uludağ Elektrik'in 
i n d i r i m l i  t a r i f e l e r i n d e n  
yararlanabilecekler. 

İmza töreninde üyelerimizin en önemli gider 
kalemlerinden birinin elektrik faturaları olduğunu belirten 
Nilüfer Şube Başkanımız Kenan Pars, ülke genelinde 8 
milyon, Bursa'da ise 485 bin emekli olduğunu ifade ederek 
yılbaşında bu sayının 500 bine çıkmasını beklediklerini 
söyledi. Emeklilere indirimli enerji sunmak amacıyla CLK 
Uludağ Elektrik ile protokol imzaladıklarını belirten Pars, 
protokolle dernek üyelerinin avantajlı tarifelerden 
yararlanacağını, üyelerin derneğimize gelerek sözleşmelerini 
imzalayabileceğini kaydetti. CLK Uludağ Elektrik Perakende 
Satış A.Ş. Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, birçok tarife ile 
tüketicilere kolaylıklar sunduklarını, emeklilerin hayatlarını 
kolaylaştırmak için Nilüfer Şube Başkanlığımız ile işbirliğine 
gittiklerini dile getirdi. Protokol ile birlikte dernek üyelerine 
sağlanan avantajlarla bir yıllık süreçte yaklaşık 1 aylık fatura 
avantajı elde edileceğine işaret eden Aytac, “Akaryakıt gibi 

diğer enerji kampanyalarından farklı olarak elektrik alanında 
serbest tüketici tanımı bulunuyor. Bu tanıma giren ve serbest 
tüketici limitini geçen müşterilerimize, ekstra avantajlar 
sağlayabiliyoruz. Şu an için serbest tüketici limiti yaklaşık 125 TL 
ve üzeri olarak belirlenmiş durumda. Bu kriterleri karşılayan 
dernek üyesi müşterilerimiz imzaladığımız protokolümüzden 
yararlanacak. Önümüzdeki yıl serbest tüketici limitinin 
düşmesiyle diğer dernek üyeleri de protokolden yararlanabilecek. 
Nilüfer Şube Başkanlığı ile imzaladığımız bu protokolün tüm 
emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

NİLÜFER ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK'LE 

PROTOKOL İMZALADI

NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN

İNDİRİM ANLAŞMALARI

Nazilli Şube Başkanlığımız 
üyelerimizin bütçelerine katkı 
s a ğ l a m a k  a m a c ı y l a  i n d i r i m  
anlaşmalarına imza attı. Şubemizce 
yapılan protokollere göre; Galerix 
ile üyelerimize %15, Ozan Tekstil ile 
%15, Candan Boya ile %3, Spesial 
Çikolata ile %10 indirim yapılması 
konusunda anlaşmaya varıldı. Şube 
Başkanımız  Faruk Beştepe 
a n l a ş m a l a r a  i l i ş k i n  y a p t ı ğ ı  
a ç ı k l a m a d a ;  “ Ü y e l e r i m i z i n  
bütçelerine katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz. Benzer anlaşmaların 
sayısını artırmayı hedefliyoruz” 
dedi.
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6736 sayılı Kanunla SGK'nın bazı 

alacakları yeniden yapılandırılması, yeni bir fırsat olarak 

değerlendirilmiştir. 2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin  5.742.400 

tüzel ve özel kişiye ait olan 38.953.052.000 TL prim alacakları yeniden 

yapılandırma kapsamına alınmış ve 31.10.2016 tarihine kadar Kuruma 

başvurulması gerekmektedir. 

Prim borcu olanların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. 

Dondurulmuş olan Bağ-Kur prim borçları yapılandırma kapsamına 

alınmadığından, özellikle de emekli olacak Bağ-Kur sigortalıların 

dondurulmuş olan prim borçları, talep tarihindeki güncelleme üzerinden 

alınmaktadır. Gelecek güvencesi olan emekliliğin ertelenmemesi için 

sigorta primleri gününde ödenmelidir.

SORU: 
1988 yılında Bağ-Kur tescili olan bir sigortalıyım. Yaşım 69, nasıl 

emekli olabilirim. 
CEVAP: Sizin gibi durumda olanların en büyük sorunu, sigortalılık 

sürelerini kapsayan primlerin kesintisiz ödenmesi talep edildiğinden, 
büyük zorluklar yaşanmaktadır. Borçlanmaların yüksek miktarı bulması 
karşısında, bazı dönemler Ziraat Bankası ile protokol yapılmakta ve alınan 
krediler bağlanan emekli aylığından tahsil edilmektedir. Siz de bu durumda 
iseniz, Ziraat Bankası'na müracaat yapmalısınız. Bu şekilde emekli 
olabilirsiniz. 

SORU: Emekli olarak bir işyerim var. Türkiye Emekliler 
Derneği'nin mücadelesi ile sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı. 
Duyduğuma göre, Bağ-Kur sigortalılarına da, 5 puan sigorta indirimi 
getirildi. Bu konu hakkında bilgi verirseniz, memnun olacağım.

CEVAP: 6745 sayılı Kanunla yapılan en önemli düzenlemelerden 
birisi, 1 Ekim 2016 itibariyle 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran 
işverenlerin yararlandıkları 5 puanlık prim indiriminden 4/1-b (Bağ-Kur) 
kapsamındaki sigortalıların da yararlanacak olmasıdır. İsteğe bağlı 
sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. 
Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin 
Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma 
kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. 
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran 
sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği 
sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya 
kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. 

SORU: Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Makam tazminatı 
alabilmem mümkün mu? 

CEVAP: Makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 
iki yıl görev yapan memurlara, emekli olduklarında da makam tazminatı 
ödeniyor. 2008'den önce belediye başkanı olanlar veya bu görev 
sürdürenlerin makam tazminatından yararlanabilmeleri için prim ödeme 
gün sayısı ve yaş koşullarını da yerine getirmeleri gerekiyor. Buna göre; 
kadın 58 yaş, erkek 60 yaş ile birlikte 9000 gün prim ödenmesi 
aranmaktadır. İkinci koşul ise, kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün prim 
ödenmesi gerekmektedir. 

SORU: Ölüm aylığının bağlanmasında hangi kriterler dikkate 
alınmaktadır. 

CEVAP: Emekli eşlerden birisinin ölmesi durumunda, eşlere 
bağlanan aylık bağlanma oranı şu şekilde olmaktadır. Aylık bağlanacak eşin 
emekliliği ve diğer hak sahipleri yoksa, yüzde 75 oranında ölüm aylığı 
bağlanır. Eşin çalışması veya emekliliği var ise, yüzde 50 aylık bağlama 
oranında ölüm aylığı bağlanır. 

SORU: yüzde 69 üzerinden maluliyet aylığı almaktayım. Yeniden 
çalışırsam, yaşlılık aylığı hakkım var mı?

CEVAP: Maluliyet aylığı alanların çalışmasını engelleyen bir durum 
yoktur. Bu nedenle, çalışmanız ve tüm sigorta kollarına prim ödenmesi ile 
birlikte yaşlılık aylığı koşullarını da yerine getirirseniz emekli olabilirsiniz. 
Sigortalık süresini, prim ödeme gün sayınızı ve yaş koşullarını yerine getirmeniz 
durumunda tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanır. 

SORU: 2005 Haziran ayında Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. 
Tarafıma ikramiye ödenmedi. Bu konuda nereye müracaat etmem gerekiyor. 

CEVAP: Emekli Sandığı ikramiyelerin ödenmesinde 10 yıl zaman aşımı 
bulunmaktadır. Verilen bilgilere göre, 10 yıl zaman aşımı dolduğundan, bir yere 
başvurmanızın bir faydası yoktur. 

SORU: Emekli aylığım ile zor koşullarda geçinmeme rağmen, işsiz olan 
çocuğumun genel sağlık sigortası primini ödemekteyim. Bu nasıl bir adalet? 
Üyeniz olarak bu konuda bilgi verir misiniz?

CEVAP: 1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe giren genel sağlık sigortası, 
sigortalı olan veya olmayan herkesi kapsama almıştır. Bu doğru bir ilke olmakla 
birlikte, uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Öncelikle, genel sağlık sigortası 
kriterleri ailenin gelirlerinin gelir testi ile ölçülmesine tepkiler artmaktadır. 
Çocuğunuz gelir testine gitmesi gerektiğinden, ailede kişi başına düşen gelir 
asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması durumunda, genel sağlık sigortası 
priminin ödenmesi gerektiğinden, aile için bir yük olmaktadır. Bu sistemin 
değiştirilmesi gerekiyor. Sosyal devlet, işsize prim yükü öngörmemeli, sağlık 
hakkı engellenmemelidir. 

SORU: Emeklilere promosyon verilmesi oldukça uzadığından, sanki 
emekliler ile alay ediliyor bir yöne gittiğini düşünüyorum. Türkiye Emekliler 
Derneği olarak çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: Emeklilere promosyon verilmesi, Türkiye Emekliler Derneği 
tarafından talep edilmiştir. Hükümet bu konuya olumlu yaklaşmış, dönemin 
Başbakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,  21. Genel Kurulumuzda taahhütte 
bulunmuştur. Son bir yıldır gündemde olan bu konunun uzamaması için 
Hükümetin duruma el koyması ve promosyon konunun 2007/21 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi esaslarına göre ödenmesi için gerekli olan değişikliklere 
gidilmelidir. Başbakanlık Genelgesine göre çalışanlara verilen ölçülere göre 
emeklilere de banka promosyonu ödenmelidir. 

SORU: Emekli zamları arasında büyük eşitsizlik var. Memurlara verilen 
artışların oldukça altında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zamlar, ayrımcı 
bir uygulamaya dönüşmüştür. Emekli aylık sisteminin tek olması gerekmez mi?

CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarının hesaplanması 
ve artışının tek bir kritere göre belirlenmesini savunmaktadır. Memur 
emeklilerine uygulanan artışların aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 
uygulanmalıdır. Diğer taraftan, yüzdeli zamların aylığı düşük olan emekliler 
için bir katkı vermediğinden, seyyanen artışlar ile birlikte yüzdeli zamlarda 
seçenekli olarak değerlendirilmelidir. 2010 ve 2011 yıllarında birinci altı ayda 
yapılan seçenekli emekli aylığı artışlarına devam edilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü
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EMEKLİLİK GÜVEN ENDEKSİ
Dünya göç ve terörle uğraşırken, yüksek yoksulluk oranı, 

eşitsizlik ve sosyal dışlanma artmaya devam ediyor. İş yaratan 
sağlıklı bir ekonomi yok, ekonomik ve finansal krizler devam 
ediyor, sosyal devlet yok ediliyor, haklar çiğneniyor. Göçe 
mecbur kalan kendi ülkesindeki tüm haklarını yitiriyor, başka 
ülkelerde sadece canını korumaya, karnını doyurmaya çalışıyor. 
İnsanlar eğitimden, sağlıktan, bakımdan, asgari gelirden ve işten 
yoksun. Sorunlar çözülemiyor, gittikçe büyüyor. Kişisel ve 
gündelik sorunlara bulunan pratik çözümler sosyal ve ekonomik 
sorunları çözmeye yetmiyor. Karamsarlığa düşen toplumlarda 
çözüm zorlaşıyor, çaresizlik öne çıkıyor.

  ABD 2015 yılı “Emeklilik Güven Endeksi” açıklandı. 
Endeks sonuçları, iş te güvenliğin en önemli unsurunun, 
emeklilikte rahat yaşayabilecek geliri garanti etmek olduğunu 
gösteriyor. İşçilerin %22'si ancak bu geliri garanti ettiği 
görüşünde. Bu oran 2014 yılında yüzde 18'miş. % 40 oranında 
güvensizlik var. Emeklilerin ise yüzde 37'si, rahat yaşamaları için 
yeterli geliri olduğu inancında. Bu rakam 2014'te % 28 idi. 
Çalışanların % 28'i emeklilik planlarımız var derken, %12'si 
hiçbir planım yok diyor.  Bu oranlar 2013' te % 14 ve % 9. 
Emeklilikte sağlık için yeterli geliri olacağını kabul eden 
çalışanların oranı % 18, uzun süreli bakım için yeterli geliri 
olduğunu kabul edenler % 14. Emeklilikler arasında bu oran % 39 
ve % 25. 

Çalışanların % 49'u borcun kendileri için problem 
olmadığını beyan ederken, emeklilerin % 67' si borcu problem 
etmiyor. Borcun seviyesi ile emeklilik güvenliği arasında ilişki 
açık. Emeklilikle güvenli hissedenlerin sadece %6'sı borçlarını 
problem ederken, güvenli hissetmeyenlerin % 56'sı borçlarını 
problem olarak kabul ediyor. Bu arada çalışanların bekledikleri 
emeklilik yaşı yavaş yavaş artıyor. 1991' de 65 yaşında emekli 
olacağını umanlar % 11 iken, 2015'de bu oran % 36' ya çıkmış. 
%10'un hiç emeklilik beklentisi yok. Aynı zamanda 65 yaşından 
önce emeklilik bekleyenlerin oranı % 50' den % 25' e gerilemiş. % 
13 bekledikleri emeklilik yaşının yükseldiği görüşünde. 
Emekliliklerini geciktirmek isteyenlerin %25'i ekonomik 
güçsüzlüğü, % 18'i emeklilikte gelirinin düşeceğini, % 17' si 
değişen iş şartlarını, % 12'si sağlığın pahalılığını, % 9'u sosyal 
güvenliğe ve hükümete güvensizliği neden olarak gösteriyor.

Emeklilerin % 50'si planladıklarından erken emekli 
olduklarını beyan ederken, buna neden olarak işlerinin 
zorluğunu, sağlık problemlerini, sakatlığı gösteriyor. Emeklilerin 
% 6'sı 70 yaşına kadar çalışmışken, çalışanların %26'sı bu yaşa 
kadar çalışmayı planlıyor. Çalışanların üçte ikisi emeklilikte 
çalışmayı planlarken, emeklilerin %23'ü bunu düşünüyor. 
Emekliler çalışmayı sevdiklerinden aktif kalmak istediklerinde 
ve beyinlerini zinde tutmak için işte olmak istiyorlar. Finansal 
sebepleri ise ekstra giderler olarak gösteriyorlar. Özellikle sağlık 
sigortalarında artış çalışmayı zorluyor. Emeklilerin %90'nının 
geliri sadece sosyal güvenlik sisteminden. Çalışanların % 80'i 
emeklilik gelirini önemserken, kalanı ekstra tasarrufların 
gerektiği görüşünde.

Ankette emekliliğe ABD'de hazırlığa baktığımızda, 
çalışanların üçte ikisi emeklilik dönemi için tasarruf yapıyor. Bu 

oran son yıllarda düşüş göstermiş. 
Çalışanların % 57' si özel evleri, eşyaları 
dahil servetlerini 25 bin dolar 
gösterirken, % 28'i bin doların altında serveti olduğunu bildirmiş. 
ABD'de değişik emeklilik sistemlerine girilebiliyor, bekar erkeklerin 
bekar kadınlardan daha çok tasarruf yaptıkları tespit edilirken, 
evlilerin hepsinden çok emeklilik için tasarruf yaptıkları görülüyor.  
Çalışanlar bugün emekli olanların aldıkları geliri alamayacakları 
görüşündeler. Sağlık sisteminin de gittikçe fiyatlanacağı görüşü 
hakim. Her 10 çalışandan 3'ü, Her 10 emekliden 2'si akraba ve 
arkadaşlarına finansal destek veriyormuş. Onlar üzerinden sağlık 
yardımı alan ebeveyn ve çocukları var.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA), sosyal güvenliğin 
herkes için ulaşılabilir olmasını ister. Koruma ISSA'nın Dinamik 
Sosyal Güvenlik anlayışının önemli bir parçasıdır. Küreselleşme, 
ekonomik ve finansal krizler, yaşlanan nüfus, artan göç, değişen 
sosyal yapı, yeni çözümler ve yeni uluslararası ortaklıkları gerekli 
kılmaktadır. Bilgi sağlamak, sosyal güvenlik haklarını güvenceye 
almak ve belki de uluslararası bir sosyal güvenlik sistemi kurulması 
düşünülmelidir. ISSA,  iyi yönetim prensipleri ve yüksek performans 
konusunda gerekli desteği vermektedir. ISSA, asıl hedefi sosyal 
adalet temeline uygunluk olarak görmektedir. Sosyal Güvenlik, 
kültürel bir hak olduğu kadar, insan hakları beyannamesinde yer alan 
bir insan hakkıdır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) 
araştırmalarına göre;  dünya çapında her beş kişiden biri sosyal 
güvenlik koşullarına sahiptir.

Türkiye Emekliler Derneği “ Türkiye Emeklilik Profili 
Anketleri” ile sosyal güvenlik için önemli bir veri yaratmıştır. Bu 
çeşit istatistik veriler hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşımı 
önemlidir. Uygulamaları ve kapsamı görmek açısından istatistiki 
verilere ihtiyaç vardır. Yönetimlerden çözüm önerileri beklemek, 
bunları ortaya koymakla mümkündür. Bu aynı zamanda konunun 
insani yönünü de öne çıkaracaktır. Sosyal güvenlik sisteminin 
üyelerine verdiği faydaları artırmak, adaleti sağlamak, kaliteli 
olmasını sağlamak, güvenilir istatistiki bilgiler ile ölçülebilir.  Bu 
bilgiler hükümetin ekonomik ve finansal kararlar almasına da 
yardımcı olacaktır.

Sosyal güvenlik algılaması çeşitli aşamalar geçirmiştir. 19. 
yüzyılın başında sanayileşme öncesi dönemde özel sektörün 
Merhameti, kötü hastaneler ve zor çalışma koşulları vardı. 19. 
yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında endüstrileşme döneminde hastane 
koşulları biraz iyileşti. İşçi sağlığına dikkat edilmeye başlandı. 2 
dünya savaşının arasında ilk ciddi sosyal politika düzenlemeleri 
başladı. Sosyal refah devleti ortaya çıktı ancak sosyal güvenlik 
finansal piyasalarla uyumlaştırıldı.  Bu da hakların kaybına, 
adaletsizliğe, insanı göz ardı etmeye neden oldu. Küresel sistem her 
şeye finansal açıdan baktığından dünya krizlerle çalkalanıyor. Yaşlı 
Hakları alanında Birleşmiş Milletlerce yapılan çalışmalar bir an önce 
neticelenmeli ki, Sosyal Güvenlik sisteminde bu haklar içinde 
kendine kuvvetli bir yer bulabilsin. Türkiye Emekliler Derneği 
çalışmaları ile sorunları ortaya koymaya ve çözüm önerileri 
getirmeye devam edecektir.
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