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Türkiye'de enflasyon hesaplamaları, 
her dönem tartışmalı olmuştur. Enflasyon 
hesabının bilimsel ve objektif kriterlere 
göre yapılmadığına yönelik eleştirilerin 
kaynağını, ana harcama grupları/oranları 
ve enflasyon sepetinde yer alan 400'ü aşkın 
maddenin tespitine yönelik itirazlar 
oluşturmaktadır. Ocak 2017 itibariyle 
tüketici fiyat artışlarının hesaplanmasında 
temel kriter olan ana harcama gruplarında 
yapılan oransal değişiklikler ve maddelerin 
tespiti, enflasyonu aşağıya çekmeye yönelik 
arayışlar olarak değerlendirilmiştir. Bu 
konuya ilişkin bilimsel değerlendirmeler, 
yorumlar ve eleştiriler, dikkate alınmalı ve 
revizyon kriterleri yeniden gözden 
geçirilmelidir.  

ENFLASYON HESABINDA 

YAPILAN REVİZYON VE 

EMEKLİLERE YANSIMASI

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

İntibak'ta son durum:

5 milyon emekli bekliyor…

TÜED - ANADOLUJET VE ORJİNAR'DAN 

EMEKLİYE 5X5'LİK TATİL PAKETİ
Devamı 4. sayfada

PİLOT UYGULAMA ANKARA'DAN BAŞLADI…

5 GÜN / 5 YILDIZ / 5 TAKSİT / 555 TL…

Yaklaşık 5 milyon 
emeklinin beklediği 
intibak yasası için 
umutlar tükenmiyor. 
2000 yılı ve sonrasında 
emekli olanların 
intibak talebi Anayasa 
Mahkemesi'ne 
gönderildi...

2000 yılı ve sonrasında 
emekli olan yaklaşık 5 

milyon kişinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde. 
2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibakın 
yürürlük maddesi iptal olursa, 355 liraya varan 
zamların yolu açılacak.

YAZICIOĞLU: “ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK”

Türkiye Emekliler Derneğimiz (TÜED), ANADOLUJET ve 
ORJİNAR TRAVEL arasında imzalanan protokolden üyelerimize 
5X5'lik bir tatil programı çıktı. ANADOLUJET'le yapılacak 
seyahatlerle; Alanya, Dalyan 4 gece / 5 güne kadar süren her şey 
dahil tatil paketi; 5 taksitle 555 TL'ye üyelerimize sunuluyor.

Devamı 7. sayfada
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Bartın Şube Başkanımız Ali 

Kalaycı ve yönetim kurulu 

üyelerimiz; Bartın Belediye 

Başkanı Cemal Akın'ı makamında 

ziyaret ettiler. 

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Akın şunları söyledi; 
“Şube Başkanı Ali Kalaycı ve yönetim kurulu üyelerini 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yaptığımız 

çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunduk. 
Belediye olarak her zaman emeklimizin ve derneğimizin 
yanındayız. Bunun küçük bir göstergesi olarak derneklerine üye 
oldum. Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Şube Başkanımız Kalaycı ise; “Belediye Başkanımızla 
emeklilerimiz için yapabileceğimiz hizmetleri karşılıklı 
oturarak istişare ettik. Kendileri de derneğimizin üyesi oldular. 
Bu bizim için büyük bir gurur. Şahsım ve yönetimim adına 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi. 

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI AKIN ÜYEMİZ OLDU

AK Parti Batman 

Milletvekili Ataullah 

Hamidi ve Vali Ahmet Deniz Batman Şube 

Başkanımız Hüseyin Ekmen eşliğinde, 

Batman Şubemiz tarafından TOKİ aracılığı 

ile Batıraman'da inşa edilen emekli 

konutlarında inceleme yaptılar.

Batıraman'da yapımı tamamlanan ancak çevre 

düzenlemesi devam eden bin 440 konut projesinde inceleme 

yapan Milletvekili Hamidi ve Vali Deniz, Şube Başkanımız 

Hüseyin Ekmen' den, konutların yapım süreci ve eksikleri 
hakkında bilgi aldılar. Hamidi ve Deniz, projenin tüm illere örnek 
olması gerektiğini dile getirerek, eksiklerin giderilmesi konusunda 
her türlü desteği vereceklerini açıkladılar. Konutları inceleyen 
heyet, emeklilerimize ve Batman halkına hayırlı olması 
temennisinde bulundular. Yapılan incelemenin ardından Vali 
Deniz, tamamlanmış bir dairenin anahtarını Şube Başkanımız 
Hüseyin Ekmen' e takdim etti.

İnce lemenin ardından Ekmen;  “Konut lar ımız ı  
tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan 
ve bu süreci tamamlamamızda desteklerini esirgemeyen siz sayın 
büyüklerimize minnettarız. Bütün üyelerimize ve hepimize hayırlı 
uğurlu olsun, evlerinizde güle güle oturun” dedi. 

BATMAN'DA

ÜYELERİMİZİN

KONUT 

SEVİNCİ
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Bu değerlendirmeleri yaparken, Türkiye 
İstatistik Kurumu'na, ülkemizin en değerli bir kurumu 
olarak bakıyoruz. Ekonomik ve sosyal göstergeler, her 
ülkenin karar alıcıları için temel veri olduğundan, 
yapılan hesaplamaların bilimsel ve objektif kriterlere 
dayandırılması gerekmektedir. Veri tabanında yapılan 
usule ilişkin değişiklikler veya revizyonlar, toplumun 
her kesimini etkilemektedir. 

Tüketici fiyat artışları, gelir ve aylık alanların 
üzerinde bir etki yaptığından, fiyat hareketlerinin 
izlenmesi, kapsamı ve ana grupların ağırlıkları büyük 
önem taşımaktadır. 

Ocak 2017 tarihinden itibaren tüketici fiyat 
artışlarının ana harcama gruplarında yapılan 
değişiklikler, yeni bir tartışma yaratmıştır. Harcama 
grubu ağırlıklarında gıda ve konuta ilişkin ağırlıkların 
düşürülmesi, bilimsel ve objektif kriterler ile 
değerlendirme yapılmasını güçleştirmiştir. Türkiye 
İstatistik Kurumu da yapılan değişikliği hane halkı 
anketine dayandırdığını  söylemekten öteye 
gidememiştir. 

Emekli enflasyonu, ana harcama grubu içinde en 
ağırlıklı olan gıda harcamalarının yüzdesini cebinden 
çıkan paraya bakarak ölçüyor. Son on iki yılda 
enflasyon hesaplamalarına yönelik yapılan revizyonlar 
ile aile harcamalarının ağırlıklı oldukları gruplarda 
oransal azalmalar, tüketici fiyatların düşük 
hesaplanmasında önemli bir etki yaptığından, tüfe 
oranlarına göre yapılan zamlar, emeklileri koruyan bir 
sistem olarak görülmemiştir.  

Örneğin, 2005 yılında tüfe hesaplamalarında 
gıdanın ana grup içindeki payı yüzde 29.42'den 2017 
yılında yüzde 21.77'e düşürülmüştür. Emekliler için 
ikinci harcama kalemi olan konutun payı yüzde 8.9'dan 
yüzde 7.33'e çekilmiştir. Böylece gıda maddelerindeki 
fiyat artışlarının, genel enflasyon oranını etkileme gücü 
azaltılmıştır.  

Türkiye Emekliler Derneği'nin emeklilere 
yönelik olarak yapmış olduğu ”Türkiye Emekli Profili” 
anketinde emeklilerin ana harcama gruplarına 
bakıldığında; harcama gruplarının ağırlıklı  

giderlerinin; gıda, kira, ısınma ve aydınlanma olduğu 
görülmektedir. Emeklilerin gelirleri yetersiz 
kaldığından, Türkiye İstatistik Kurumu harcama 
grupları ile emeklilerin harcama oranları arasında 
büyük farklılık bulunmaktadır. 

Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan alt ve 
orta gelir grubunda olanlar, her ay ev eşyası satın 
almıyor, her ay derin dondurucu veya binek otomobili 
almıyor. Her ay seyahat yapmıyor. Bu tür mal ve 
hizmetlerin fiyatlarındaki değişim önemli olmakla 
birlikte ekonomik yönden zayıf olan kesimleri 
ilgilendiren harcamalar arasında yer almıyor.

Emeklinin sağlıkta ödediği katılım payları yüzde 
20 oranında artarken, ilaçlarda da ciddi artışlar 
yapılmıştır. Enflasyon sepetinde sağlık giderlerinin payı 
yok denecek kadar bir oranda temsil edilmektedir. 
Dünya, yaşlılık enflasyonu adıyla, ayrı bir enflasyon 
sepeti kullanarak yeni bir hesaplama yöntemini 
tartışıyor. Maksat, anayasada da pozitif ayrımcılıkla 
özel korunan grupların fiyat artışlarından olumsuz 
etkilenmemesini sağlamaktır.   

Ulaşımın, ana harcama grubunda oranı 
yükseltiliyor. Oysa, yaşlılarımız özel kanun gereği 
ücretsiz veya indirimli seyahat ettiğinden, bu 
harcamama grubu emeklileri çok fazla temsil etmiyor.  

Yıllardır gündeme getiriyoruz. Türkiye İstatistik 
Kurumu, çalışanların ve emeklilerin harcamalarını 
kapsama alan ücretliler geçinme endeksi yapmalıdır. 
Genel enflasyon kapsamında 414 maddenin yer aldığı 
hesaplama ile emeklilerin harcamaları temsil 
e d i l m e d i ğ i n d e n ,  t ü f e  a r t ı ş l a r ı  e m e k l i l e r i  
korumadığından, emekli aylıklarına ilişkin yeni bir 
sistem değişikliğine gidilmelidir. 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın 55. maddesi, 
emeklilerin gelir ve aylıkları artışını altı aylık 
enflasyona endekslediğinden, bu sistemin emeklileri 
koruyan bir özelliği yoktur. 

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini 
kapsama alan ve toplu sözleşmesi ile belirlenen gelir ve 
aylık artışlarında ortak bir norm getirilmelidir.

ENFLASYON HESABINDA YAPILAN REVİZYON VE EMEKLİLERE YANSIMASI

Çorum Şube Başkanımız Hıdır 
Kınıklı, basın açıklaması yaparak 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından Çorum'da 
emeklilere yönelik yapılacak olan 
konutlarla ilgili bilgi verdi. 

Çorum Şubemizde düzenlenen toplantıda 
konuşma yapan Kınıklı, kuraların 2017 yılının Mayıs 
ayının ilk haftasında çekileceğini, konutların 
temellerinin ise Temmuz ayında atılacağını söyledi.

' İ L K  E TA P TA 7 5 0  K O N U T İ N Ş A A 
EDİLECEK'

6 bin 370 emeklinin TOKİ Konutları için 
derneğe başvuru yaptığını ifade eden Kınıklı; 
“1.etapta Silmkent'e 750 adet konut inşa edilecek. 2. 
etapta ise Mimar Sinan Mahallesi'nde ki eski atış 
alanına konutlarımız yapılacak. Bu müjdeli haberi 
sizlere vermekten büyük sevinç duyuyorum. 
Projemizin bu aşamalara gelmesinde büyük emeği ve 
katkısı olan Valimiz Necmeddin Kılıç'a,  AK Parti Çorum 
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a, Belediye Başkanımız 

Muzaffer Külcü'ye, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan 

Karaca'ya ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ'a şahsım ve 

emeklilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ
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Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız 
Ömer Kurnaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tarsus 
Kaymakamlığı görevine atanan Yüksel Ünal'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.  

“Allah sizleri bu göreve gelirken değil, giderken 
gülmeyi nasip etsin” ifadesini Tarsus Kaymakamı Yüksel 
Ünal'a kullanan Kurnaz, “Sayın Kaymakamım, ben bir 
emekli olarak, derneğimizin yöneticisi olarak her gelen 
Kaymakamımıza veya amirimize bu sözümü söylerim. Çünkü 
önemli olan yaptığınız görev sonunda huzurlu bir şekilde 
ayrılmaktır. Ben sizin güzel kentimiz olan Tarsus'umuza 
hayırlı hizmet vereceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

Derneğimizin yaptığı hizmetlerden kısaca bahsederek, 
“Emeklilerimizin sağlığı için açtığımız sağlık ocağımızda her 
gün 300 poliklinik hizmeti veriliyor. Bunun yanında düğün 

salonumuz faaliyette. Geçtiğimiz yıllarda aldığımız ve şu an dernek şube binası 
olarak hizmet veren binamızda emeklilerimizin hizmetinde.

Tarsus Takbaş mevkiinde 8 dönüm arsa aldık. Biz o arsayı 300 bin TL'ye 
aldık. Şu an o arsanın değeri 3 milyon (3 trilyon) TL. O bölgede yol çalışması var. 

İlerleyen dönemlerde oraya sosyal tesis inşa etmek istiyoruz. Belki bir 
alış-veriş merkezi, mutlaka bir düğün salonu yapacağız. Şu an bir düğün 
salonu kirası 3 bin, 4 bin TL, benim emeklim çocuğuna veya torununa 3 
bin, 4 bin TL salona para verip düğün yapamaz. Biz cüzi fiyatla emekliye 
kiralanacak bir düğün salonu kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Yüksel Ünal'da Tarsus'a en iyi hizmeti vermek adına 
gayret gösterdiğini kaydederek, “Bölgeye yabancı bir insan değilim. 
Hataylıyım ve 9 yıl Osmaniye'de görev yaptım. Maalesef ki Tarsus'ta bazı 
şeyler bugüne kadar eksik bırakılmış. İvedilikle bu eksikleri giderip, 
özellikle diyalog ve iletişimi ön planda tutarak el birliği ile kentimize ve 
emeklilerimize hizmet etmek önceliğimiz olacak” dedi.

BAŞSAVCIYA ZİYARET
Ayrıca Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 

Kurnaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç'a da nezaket ziyaretinde bulundular.

Yaklaşık 5 milyon emeklinin beklediği 
intibak yasası için umutlar tükenmiyor. 2000 
yılı ve sonrasında emekli olanların intibak 
talebi Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon 
kişinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde. 2000 öncesi emekli 
olanlara yapılan intibakın yürürlük maddesi iptal olursa, 355 
liraya varan zamların yolu açılacak.

Yaklaşık 5 milyon emeklinin beklediği intibak için 
umutlar bitmedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların 
intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. 
Beklenen karar çıkarsa, 355 liraya varan zamlar söz konusu 
olacak.

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şubesi üyemiz 
İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan 
intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 
yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. 
Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun 
üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak 
mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı.

355 LİRAYA VARAN ZAM

Konuya ilişkin bir açıklama yapan TÜED Hukuk 
Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu; “Yargıtay iş 
mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne 
bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki 
günlerde bu başvuruyu inceleyecek. Eğer yüksek mahkeme, 2000 
öncesi intibakın yürürlük maddesinin iptali yönünde karar 
verirse, 2000 sonrası emekli olan herkese intibak zammı yolu 
açılacak. Tek tek dava açmaya gerek olmayacak, karar herkesi 
kapsayacak” dedi.

5 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Milyonlarca emekliye, 2000 öncesi emekli olanlara yapılan 
gibi 50 ile 355 lira arasında zamlar gündeme gelecek. Türkiye 
Emekliler Derneği, başvuruda talep edilen intibak 
düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiğini 
açıkladı. Şimdi emeklilerin intibak umudu Anayasa 
Mahkemesi'nde... Süreç merakla bekleniyor.

TARSUS ŞUBEMİZ KAYMAKAM VE BAŞSAVCI ZİYARETİNDE

YAZICIOĞLU: “ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK”

İntibak'ta son durum:

5 milyon emekli bekliyor…

ÜNAL: “Tarsus’a ve 

emekliye hizmet

önceliğimiz olacak...”
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1 Ekim 2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Kanunu'nda, bireysel emeklilik kamu 
sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak öngörülmüş, 
gönüllü katılıma dayalı bireylerin emekliliğe yönelik 
tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik 
döneminde ek bir gelir sağlanması hedeflenmiştir. 

Geçim koşullarının zorlaştığı bir süreçte yürürlüğe giren 
bireysel emeklilik sistemine beklenen katılımın olmaması 
karşısında, 4632 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve 1 Ocak 
2013 itibariyle yıllık asgari ücret tutarı ile sınırlı prim 
ödemelerine yüzde 25 devlet katkısı getirilmiştir. Bu destek ile 
katılımcı sayısında hızlı bir artış görülmüş, 20 Ocak 2017 
itibariyle katılımcı sayısı 6 milyon 699 bin kişiye, 
katılımcıların fon tutarı ise, 55 milyara yükselmiştir. 

4632 sayılı Kanunda yeni bir değişiklik yapılmış, 1 Ocak 
2017 itibariyle 45 yaş altında olan işçi ve memurların sisteme 
otomatik olarak dahil edilmesi ve prime esas kazançlardan 
yüzde 3 oranında bireysel emeklilik kesintisi yapılması 
öngörülmüştür. Kanunun hazırlık aşamasında işçi 
sendikalarından ve çalışanlardan gelen tepkiler dikkate 
alınmış, bireysel emeklilik sistemine otomatik giren 
çalışanlara iki ay içerisinde cayma hakkı tanınmıştır. 

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil 
edilmesinin gerekçesinde; emekli aylıklarında yaşanan 
azalmalar dikkate alınmış, yaşlılık dönemlerinde azalan 
gelirlere bireysel emeklilik sistemi ile oluşacak birikimlerle ek 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil olması ile 
ilgili net bir durum yoktur. Çalışanların ve emeklilerin iki 
aylık dönemde sistemde kalma veya cayma ile ilgili 
istatistikler ilerleyen aylarda gözlenecektir. Özellikle, 45 yaşın 
altındaki çalışanlara yönelik bir kriterin getirilmesiyle, 
çalışanların daha uzun bir süre bireysel emeklilik sisteminde 
kalmaları hedeflenmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde 10 yıl 
kalan ve 56 yaşını dolduranlara, sistemden çıkacakları zaman 
iki seçenek sunulmaktadır. Birincisi; toplu ödeme 
yapılmasıdır. İkincisi; birikimler esas alınarak aylık 
bağlanmasıdır. Bireysel emeklilik sisteminde 10 yıl prim 

ödemiş ve 56 yaşını tamamlayanlara önerilen emekli aylıkları 
düşük kaldığından, toplu ödemenin tercih edildiği gözlenmiştir.  

Kaldı ki, işçi ve memurların prime esas kazançları 
üzerinden yüzde 3 prim kesintisi ile daha uzun süre sistemde 
kalınsa bile, emeklilik hak edildiğinde birikimlere uygulanan 
güncellenme katsayısında ortak bir norm belirlenmediğinden, 
birikimlerin getirisinde farklı uygulamalar ile karşılaşılıyor. 
Kamu sigorta sistemine benzemeyen bireysel emeklilikte ortaya 
çıkan farklılıklar dengelenmediği ve katılımcıları koruyacak 
yeni bir hesaplanma getirilmediği sürece, sisteme tamamlayıcı 
bir gözle bakılması da yanıltabilir.  

Bireysel emeklilik sistemine tamamlayıcı bir kurgu olarak 
bakıldığından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile zorunlu sigortayı zayıflatan değişikliklere 
gidilmiştir. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Kanunla, güncelleme katsayısı ve aylık bağlanma oranlarında 
kayıplara neden olan değişiklikler yapıldığından, 2008 
sonrasında emekli olanların aylıklarında düşmeler 
yaşanmaktadır. 2016 yılında emekli olanlara 750 lira seviyesinde 
aylık bağlanması karşısında sisteme olan güven sarsılmaya 
başlamıştır. Esas olan, zorunlu sosyal güvenlik sistemimizin 
yeniden ele alınması ve emekli aylıklarında iyileştirmeyi 
öngörecek değişikliklere gidilmesidir. Bu yapılmadığı sürece, 
bireysel emeklilik sistemi de çözüm olmayacağı gibi, emekli 
aylıklarındaki kayıplar giderek artacaktır.   

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasında, 
çalışanların sayısına ve kurumlara göre kademeli bir geçiş süreci 
getirilmiştir. Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı 
olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli 
idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 
2017'de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 
Temmuz 2017'de, mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 
2018'den itibaren sisteme dâhil olacak. Öte yandan özel sektörde 
faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 
Temmuz 2018'den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 
2019'dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut 
durumda 14 milyonun üzerinde çalışanın sisteme katılması 
bekleniyor.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

İtibari hizmet ve fiili hizmet süresi zammıyla, işçi ve 
memurlardan kapsama giren işlerde çalışanların maruz 
kaldıkları iş riskine karşılık olarak belirlenen oranlara göre 
sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına kanunda 
belirlenen oranlarda katkı yapılması, yaştan indirime 
gidilmekte ve erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. 

İtibari hizmet ve fiili hizmet süresi zammı, 5510 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önce, işçiler için 506 sayılı 
Kanunun ek 5. maddesinde, memurlar için 5434 sayılı 
Kanunun 32. maddesinde belirlenen işyerlerinde ve işlerde 
çalışanlara uygulanıyordu. 2008 yılı Ekim ayı itibariyle 
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesiyle fiili hizmet 
süresi zammı yeniden düzenlenmiş ve önceki dönemlere 
göre kapsam daraltılmıştır. 

 
Sigortalılar, 40. Madde kapsamındaki işlerde 

çalıştıkları her 360 gün için, işin niteliğine göre fazladan 
prim ödeme gün sayısı kazanmaktadır.  İşin niteliğine bağlı 
olarak verilecek fiili hizmet süresi zammı yapılan işlere 
göre; çalışılan her bir 360 gün karşılığı olarak 60, 90, 180  
gün kazanılmaktadır. Örneğin, maden ocakları, 
kanalizasyon gibi yeraltı işlerinde çalışanlar, fiilen 
çalıştıkları her 360 gün için 180 gün ekstra sigortalılık süresi 
ve prim ödeme gün sayısı kazanırken; alüminyum 
fabrikalarında çalışanlara bu süre 60 gün olarak 
belirlenmiştir.

506 sayılı Kanun döneminde itibari hizmet süresi 
zammı uygulaması ile sigortalılık süresine ilave yapılarak, 
yaş koşulunda indirime gidilirken, 5510 sayılı Kanun 
kapsamında fiili hizmet süresi zammından yararlananlara 
sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayılarına ilave 
yapılması olumlu bir değişiklik olarak görülmüştür. 5510 

sayılı Kanunun eleştirilen yönü, fiili hizmet süresi zammı 
kapsamının daraltılması yoluna gidilmesidir. Ağır ve 
tehlikeli işlerin önemli bir kısmının fiili hizmet süresi 
zammından muaf tutulması, eleştirileri de birlikte 
getirmiştir. Bu nedenle, kapsamın hakkaniyetli bir şekilde 
yeniden değerlendirilmesi gerekir.  

Fiili hizmet süresi zammından yararlanmada maden 
ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında 
çalışan sigortalılar için en az 1800 gün, diğer sıralanan 
işlerde çalışan  sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen 
işyeri ve işlerde çalışmış olma koşulu aranmaktadır. 

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde fiili hizmet süresi 
zammından yararlananlar, üç grupta toplanmıştır. Buna 
göre; belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma 
sürelerinin her 360 gün için; hesaplama şu şekilde formüle 
edilmiştir. 60 gün eklenecekse 60/360, 90 gün eklenecekse 
90/360, 180 gün eklenecekse 180/360 üzerinden hesaplama 
yapılmakta, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı 
kazanılmaktadır. 

5510 sayılı Kanunda öngörülen fiili hizmet süresi 
zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere emeklilik yaş 
hadlerinden indirilmektedir. Ancak, yaş haddi 
indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için 
uygulanmaz.

Sigortalıların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi 
işyerinde çalışması halinde, yaş haddinden indirim 
yapılması için gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm 
işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak, 
yapılacak yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı 
hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri 
ayrı olarak değerlendirilir.

www.tuedkayseri.org.tr
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FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİĞE KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NE GETİRİYOR
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Kısa adı TÜED olan 
Türkiye Emekliler 

Derneğimizin Eğitim ve 
Kültür Yayınları serisine 

bir yenisi daha eklendi. 
TÜED Hukuk 

Danışmanımız Av. Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu 

tarafından kaleme alınan 
makalelerin derlendiği , “ 

Olaylar ve Kararlarla 
YAŞLILIK HUKUKU” 

başlıklı eser derneğimizce 
yayınlandı. Yazıcıoğlu 

yaşlılık hukuku alanında 
büyük bir boşluğu dolduracak olan çalışma hakkında şunları 

söyledi;

“2008 yılında Türkiye İşçi Emeklileri Demeği Yayınları ara-
sında yer alan ve dünyada ilk olan “Yaşlılık Hukuku” adlı çalış-
mamızdan bu yana bu alanda önemli gelişmeler yaşandı. Dünyanın 
sayılı üniversiteleri alanda bölümler açtı. Yaşlılık hukukunda 
ihtisaslaşmaya çalışan Avukatlar gruplan oluştu. İnternet siteleri 
ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Yaşlı Haklarını çalışmaya başlar-
ken, ülkemizde Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişiklik ile 
yaşlılar için pozitif ayrımcılık getirildi. 10. Kalkınma Planımızda ilk 
defa “Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu” oluşturuldu. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü kuruldu.

Ülkemizde birçok demek ve üniversitede “Yaşlı Haklan ve 
Hukuku” konusunda konferanslar verdik. Medya TRT başta olmak 
üzere bu konuyu programlarına aldı. Üyesi bulunduğumuz AB 
Yaşlılık Platformu AGE-EUROPE konuyu kendi gündemine alırken 
AB gündemine de taşıdı. Ülkemizde Yaşlılık Platformu üniversiteler 
de işbirliği içinde yaşlı haklarını ve hukukunu ön plana aldı. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı çalıştaylarında konuyu tartıştı.

Yaşlılık Hukuku adlı yayınımızı Prof. Dr. Feridun Yenisey 

vasıtası ilgi gösteren ABD'den Prof. Dr. Kim Dayton bu yayınımızın 
dünyada ilk olduğunu teyit ederken, kurduğu network “El-der Law Prof 
Blog” ile dünyanın ilgisini çekti. Artık Yaşlılık Hukuku ayrı bir dal 
olarak hukuk düzeninde yer almıştır. Birleşmiş Milletlerce Yaşlı Hakları 
belirlendiğinde, bu hakların korunması ve oluşacak sorunlara çözüm 
öne çıkacaktır. Sosyal politika haklar bazında bir temele oturtulacak, 
hakların ihlali cezalandırılacaktır. Haklar belirlenirken normlar 
oluşturulacaktır. İşte bu noktada hukuk önem kazanmaktadır. Hukuk 
tanım yapacak, ilkeler konusunda standartlar belirleyecektir. Haklan 
geliştirecek de hukuktur.

Haklar, adaletin gereğidir. Haklar verilirken, bazı kesimlere de 
yükümlülükler yüklenecektir. İnsan haklan değerleri, yaşlılık alanına 
uygulanarak, kaynağını insan hakkı ile temel bilgilerden alan insan 
haklarında, yaşlılık hakkı ortaya çıkarken, ayrı bir hukuk dalı olacaktır. 
İnsan haklan, açıkça yaşlıyı tarif etmemiş, onu düzenli ve kapsamlı 
korumamıştır. Bu nedenle, ayrı bir yaşlı haklarını ve onlara karşı 
devletin ve kişilerin yükümlülüklerini ve yasal sorumluluklarını ele 
alan, hakların belirlenmesinde ışık tutan kamu hukuku alanında yeni 
bir hukuk dalı olan “Yaşlılık ı Hukuku” hukuk biliminde yerini 
alacaktır. Bu nedenle mevcut uygulamadaki mahkeme kararlan yeni 
hukuk dalına ışık tutması açısından dikkate alınmalıdır.

Haklar, yaşlının onurunu korumada, haklara ilişkin çerçeve 
ulusaldan küresel alana genişlemelidir. Uluslararası alanda, devletler 
ötesi aktörler ortaya çıkmakta, mevcut uluslararası kurumlar içinde 
daha fazla mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Yasal, siyasi ve 
ekonomik kurumlar oluşturulmalıdır. Hakların korunması kamu 
hukuku alanını ilgilendirmekte bağlayıcı adil bir küresel yaşlılık 
hukukunun tesis edilmesi, küresel ve yerel sivil toplum kuruluşların 
etkilerinin artırılması, hakkın hukuki tabana oturtulması, tabandan 
gelen hak niteliğinde olması, Birleşmiş Milletler gibi küresel yapıların 
hakların korunmasında ve ihtilafların çözümünde etkin olması 
beklenmektedir. Haklar talep edilecek ve korunacaktır. Yaşlılık hakları 
ayrımcılık karşıtıdır. İnsan onuruna dayanan ve onu koruyan 
haklardandır. İnsan hakları rejiminin genişletilmesine ihtiyaç 
duyulduğu alanlardan biri yaşlılıktır.”

KARTAL ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Türkiye emekliler Derneği Kartal 

Şube Başkanlığımız Veni Vidi Göz Sağlık 
Grubuyla bir indirim protokolü imzaladı. 
İstanbul, Sakarya ve Ankara da bulunan 

üyelerimiz de Veni Vidi Göz 
hastanelerinden; Göz Muayenesinde 20 

TL fark ile yararlanırken ayrıca katarakt 
ameliyatını da ücretsiz yaptırabilecekler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız 
Arif Yıldız, üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine kolay 
ve ucuz erişiminin sağlanabilmesi için bu tür anlaşmalara 
büyük önem verdiklerini belirterek; “Üyelerimiz için bu 
imkanı sağlayan Veni Vidi Sağlık Grubuna şükranlarımızı 
sunuyoruz. Emeklilerimiz yaşamlarının bu en hassas 
döneminde en kaliteli hizmeti hak ediyorlar. Biz de TÜED 
olarak üyelerimize bu imkanları sunabilmenin sonsuz 
mutluluğunu yaşıyoruz. Anlaşmayla emeklilerimizin 
birinci derece yakınları da bu hizmetlerden ve indirim 
imkanlarından yararlanabilmektedirler. Bu da ayrıca 
mutluluk vericidir” dedi.

TÜED EĞİTİM YAYINLARINA 

BİR YENİSİ EKLENDİ
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Türkiye Emekliler 
Derneğimiz (TÜED), 

ANADOLUJET ve ORJİNAR 
TRAVEL arasında imzalanan 

protokolden üyelerimize 5X5'lik 
bir tatil programı çıktı. 

ANADOLUJET'le yapılacak 
seyahatlerle; Alanya, Dalyan 4 
gece / 5 güne kadar süren her 
şey dahil tatil paketi; 5 taksitle 

555 TL'ye üyelerimize 
sunuluyor.

Afyonkarahisar'da her şey dahil termal 
tatil paketi ise yine üyelerimize 5 taksitle; 
Ankara çıkışlı olduğunda 600 TL, diğer illerden 
çıkışlarda 755 TL olarak uygulanacak.

Üyelerimiz için özenle hazırlanan tatil 
paketlerinde her şey dahil tam pansiyon sistemi 
uygulanırken çeşitli etkinlikler ve gezi turları 
da yine ücretsiz olarak üyelerimize sunulacak. 

Protokolün imza töreninde konuşan Genel 
Başkanımız Kazım Ergün; “Emeklilerin talep 
ve beklentilerinin tespiti için yapılan bilimsel 
alan araştırmalarımızın sonuçlarına göre; 
konut ve ucuz tatil fırsatları üretebilmek için 
bir seferberlik başlattıklarını belirterek şunları 
söyledi;  “Gazi  Üniversi tes i  Öğret im 
Görevlileriyle yurt çapında gerçekleştirdiğimiz 
bilimsel araştırmalar emeklilerimizin öncelikli 
taleplerinin; konut sorunlarının çözümü ve tatil 
programlarına katılamama olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu durum da; Emeklilerimizin 
konut ve tatil sıkıntısının giderilmesini birincil 
hedeflerimiz arasına çekmiştir. Yıllardır 
bulundukları illerin bile dışına çıkamamış olan 
emeklilerimize çok uygun şartlarla lüks bir 
seyahat ve tatil fırsatı sunabilmek için 
başlattığımız çalışmalar bu protokolle güzel bir 
sonuca ulaşmış oldu. 

Ayrıca; emeklilerimizin yaşları nedeniyle 
ö z e l  i h t i m a m  g ö s t e r i l m e s i  g e re k e n  
hususlardaki; dikkat ve özen neticesinde başta 
diyet menüleri ve sürekli sağlık kontrolleri 
olmak üzere tatil paketlerine yerleştirilen 
ekstra hizmetler için proje geliştiricileri takdiri 
hak ediyorlar.  Söz konusu bilimsel 
çalışmalarda elde edilen verilerin ışığında, 
öncelikle emeklilerimizin konut sorununun 
çözümü ve bu standartta tatil paketlerinin 
üyelerimize sunulması için üstün gayretler 
gösteren proje grubumuza, Anadolujet'e  ve 
Orjinar Travel'e değerli katkılarından dolayı 
şükranlarımızı sunuyoruz.”    

TÜED -  VE 'DEN ANADOLUJET ORJİNAR TRAVEL

EMEKLİYE ÖZEL

5X5'LİK TATİL PAKETİ
PİLOT UYGULAMA ANKARA'DAN BAŞLADI…

5 GÜN / 5 YILDIZ / 5 TAKSİT / 555 TL…
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AYTEKİN:

“Aylıklarımız

iyileştirilsin...”

Kırıkkale Şube Başkanımız 
Zekeriya Aytekin, gündemden 

düşmeyen promosyonun 
Milletvekillerine verildiği gibi bir 

gecede ansızın emeklilere 
verilmesini istedi.

2016 SIKINTILI BİR YIL OLDU
Kırıkkale Şube Başkanımız Aytekin, gazetecilere açıklamalarda 

bulundu.  Başkan Aytekin “geçtiğimiz yılın anatomisini incelediğimiz 
zaman çok iyi geçtiğini söylememiz mümkün değil,  ekonomimizle 
sosyal yaşantımızla sıkıntılı bir yıl olduğunu görmekteyiz. Özellikle 
yurdumuzun üzerine kara bir bulut gibi çöken terör olayları 
neticesinde asker ve polis şehitlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızda 
hayatlarını kaybetmişlerdir. 2016 yılının bu kara tablosuna karşılık 
2017 yılının aydınlık bir yıl olmasını dilerken terörü lanetliyoruz ve 
kınıyoruz” dedi.

HER AY HARCAMA YAPTIĞIMIZ ENFLASYONDUR
“2016 yılında emeklilerimizin ekonomik durumlarının iç açıcı 

olduğunu söylemek mümkün değil, göstermelik enflasyon 
rakamlarıyla yılık maaşlara zam yapılmıştır. Görünen odur ki 2017 
yılında da aynı yöntemle zam yapılacaktır. Emekliler olarak bizim 
enflasyonumuz her ay harcama yaptığımız enflasyondur. Hayatımızda 
hiç kullanmadığımız mal ve hizmetler değildir”

MAAŞLARIMIZ İYİLEŞTİRİLSİN
“2017 yılında Emeklilerin emeklememesi için maaşlarımızın 

iyileştirilmesi yapılırken enflasyon kullandığımız mal ve hizmetler 
dikkate alınması ayrıca  geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi içinde 
seyyanen bir ilavenin de olması önem arz etmektedir. Ayrıca 
gündemden düşmeyen promosyonun da Milletvekillerine verildiği gibi 
bir gecede ansızın Emeklilerimize de verilmesini beklemekteyiz”

derneğimiz yeni müfredata görüş bildirdi
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Kazım Ergün:

“İyi bir eğitimin yolu; 

günün koşullarına uygun, 

toplumsal gerçeklerle örtüşen, 

bilimsel ve kapsamlı bir 

müfredattan geçiyor...”
Türkiye Emekliler Derneğimiz, MEB 

tarafından kamuoyunun görüşüne 
sunulan yeni müfredatta STK'lar, sivil 
toplum ve sosyal güvenlik konularının 
eklenmesini talep etti...

Ergün:
"İyi  bir eğit imin yolu; günün 

koşullarına uygun, toplumsal gerçeklerle 
örtüşen, bilimsel ve kapsamlı bir 
müfredattan geçiyor..."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredatta, STK'lar, 
sivil toplum ve sosyal güvenlik konularının eklenmesini talep etti.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, eğitimin insanların yanı sıra ülkelerin de geleceğini 
şekillendirdiğini söyledi.

Bilginin ve bilimin vazgeçilmez bir değer olduğunu, bu 
durumun eğitim politikalarında temel bir ilke olarak korunması ve 
geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Ergün, her alanda rekabet 

etmenin yolunun yetişmiş insan gücüne sahip olmaktan geçtiğini vurguladı.

"İyi bir eğitimin yolu; günün koşullarına uygun, toplumsal gerçeklerle 

örtüşen, bilimsel ve kapsamlı bir müfredattan geçiyor" diyen Ergün, bu 

bakımdan MEB'in yeni müfredat taslağını kamuoyunun bilgisine ve katkısına 

sunulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kayıt dışı istihdama karşı başarı 
kazanılacak

Yaklaşık 1 milyon üyesi bulunan TÜED'in ülkenin geleceği adına 

müfredat taslağına katkı sunduğunu dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak hem 

üyelerimize hem de ülkemize karşı sorumluluğumuzun olduğunu 

düşünüyoruz. Müfredat, bu işin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bundan 

dolayı, ilkokulda öğrencilerin sivil toplum bilincinin gelişmesi amacıyla sivil 

toplum kuruluşları (STK) ve sivil toplum konusunun, ortaokulda nesiller 

arası dayanışma, büyüğe saygı ve aktif yaşam için yaşlılık konusunun, lisede 

ise sosyal güvenlik haklarının ve sosyal güvenlik bilincinin yerleşmesi için 

sosyal güvenlik konusunun müfredata eklenmesini istiyoruz."

Ergün, taleplerinin karşılık bulması halinde yeni nesillerin sosyal 

güvenlik ve sivil toplum konusunda daha bilinçli olacağını ifade ederek, bu 

sayede kayıt dışı istihdama karşı başarı kazanılacağını ve katılımcı 

demokrasinin güçleneceğini söyledi.

ERGÜN: “İlkokulda öğrencilerin 

sivil toplum bilincinin 

gelişmesi amacıyla 

sivil toplum kuruluşları (STK) ve 

sivil toplum konusunun, 

ortaokulda nesiller arası dayanışma, 

büyüğe saygı ve aktif yaşam için 

yaşlılık konusunun, 

lisede ise sosyal güvenlik haklarının ve 

sosyal güvenlik bilincinin 

yerleşmesi için 

sosyal güvenlik konusunun 

müfredata eklenmesini istiyoruz...”
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Kısa adı TÜED olan Türkiye 
Emekliler Derneği Genel Başkanımız 
Kazım ERGÜN, referandum sürecine 
ilişkin görüşlerini açıkladı. Anayasa 
değişiklikleri konusunda, parlamento 
çatısı altında sağlanamayan uzlaşma 
zeminlerinin, milletin önüne sandık 
konulması mecburiyetlerini getirdiğini 
belirten ERGÜN şunları söyledi:

“2004 yılında, 2007 yılında ve 2011’de gerçekleşen 
Anayasa Değişiklikleri girişimlerinde, parlamentoda temsil 

edilen siyasi partilerin uzlaşma çabaları netice vermemiş ve 
gerekli düzenlemelere gidilememişti. Yaşanan bu 
gelişmelerin ardından; geçtiğimiz yılın sonunda ülke ve 
parlamento gündemine getirilen ve odağında “Partili 
Cumhurbaşkanlığı” teklifinin yer aldığı, anayasa değişiklik 
önerilerinin halkoyuna sunulabilmesi için parlamentodan 
gerekli onay çıkmıştır.

Gelinen noktada; sözkonusu değişikliklerin kamuoyu 
tarafından detaylıca değerlendirilmesi ve toplum 
vicdanında kabul görüp görmeyeceği noktasında bir ortak 
akıl oluşması süreci başlamış bulunmaktadır. 

Nihayetinde, bu düzenlemenin kapsamlı bir sistem 
değişikliğini gündeme getirdiği ve bu yüzden de 
kamuoyunun sözkonusu düzenleme hakkında etraflıca 
bilgilendirilmeleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecek bu 
yeni durum hususunda somut bir fikre sahip olabilmeleri 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde, bu eksikliğin de giderileceği 
çeşitli etkinliklerin ve mitinglerin; siyasi partilerce 
planlandığı bilinmektedir. Bu sayede kamuoyunun bir 
kanaati oluşacak ve bunun neticesinde ortaya konulacak 
millet iradesi sandıklara yansıyacaktır.

Türkiye Emekliler Derneği olarak; Anayasamızın 
değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 
olan ilk dört maddesinin titizlikle muhafaza edilmesi 
hususundaki hassasiyetimizi her platformda yıllardır dile 
getirmekteyiz. Bunun dışında; toplumsal uzlaşmayla ve 
millet iradesiyle alınacak kararlara, kamu vicdanımızın 
yanında yer alarak saygı duyacağımızın bilinmesini isteriz.

Demokrasiye ve insan haklarına saygılı kalınacağı, 
devlet-millet kaynaşmasının pekiştirileceği, üniter ve sosyal 
devlet yapımızın korunacağı, güçlendirileceği güvencesi 
verilmiş her türlü adımın, kuruluşumuzdan bugüne değin 
topluluğumuzca destek gördüğü ve bundan sonra da 
göreceği bilinmelidir.

Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok; 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde; milli 
hassasiyetlerimizi koruyacak ve ulusal çıkarlarımızı 
yükseltecek büyük kapsamlı bir toplumsal uzlaşma 
zeminine ihtiyaç olduğu açıktır. 

Bu bağlamda; mitingler başta olmak 
ü z e r e ,  m i l l e t i m i z e  s ö z k o n u s u  
düzenlemelerin anlatılacağı bütün 
etkinliklerde; sağduyu ve hoşgörünün 
hakim kılınması, referandum sürecinin 
özüne yakışır şekilde demokratik bir süreç 
olarak işletilmesi hususunda gereken 
ihtimamın; bütün toplumsal ve siyasal 
unsurlarca sergilenmesi gerekliliğine bir 
kez daha dikkat çekiyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN’DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ: 

“Toplumsal uzlaşmayla ve millet iradesiyle alınacak kararlara,

kamu vicdanımızın yanında yer alarak saygı duyacağımızın bilinmesini isteriz…”
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Balıkesir Şube Başkanımız Kenan Siyer, 
emekliler arasındaki adaletsizliğin sürdüğünü 
söyleyerek beklentilerinin 2000 sonrası emeklilere 
ve emekli aylıkları arasındaki adaletsizliği 
ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak yasası 
çıkarılması olduğunu açıkladı. 

2000 SONRASI EMEKLİLERE İNTİBAK…
En düşük SSK emeklisi ile memur emeklisi arasındaki farkın 

258 TL'ye yükseldiğini açıklayan Siyer, 2000 yılı emeklilerine 
çıkarılan intibak yasasının, 2000 yılı sonrası emeklilerine de 
çıkarılmasının parlamentodan öncelikle beklentimiz olduğunu 
ve aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir 
intibak yasası çıkarılmasını beklediğimizi açıkladı.  

BALIKESİR 

ŞUBEMİZDEN

İNTİBAK 

İSYANI

Bursa Şubemiz üyeleri Çiçek Turizm'in 

Bursa Bölge Temsilcisi Hasan Şimşek 

eşliğinde 4 gün Medine, 9 gün Mekke olmak 

üzere toplam 14 günlük programla, hayırlı 

yolculuklarına dualarla uğurlandılar. 

Bu hizmetten faydalanmak için Şube Başkanlığına müracaat 

edilmesi yeterli. Programlar 14-21-28 günlük olarak da 

düzenlenebiliyor.

Hareket esnasında Şube Başkanımız Mesut Özşen; “Çok mutlu ve 

gururluyuz. Üyelerimizin hayırlı yolculuklarında katkımızın olması bizi 

ziyadesiyle mutlu etti. Hepsinin yolları açık olsun, dualarınızda bizleri de 

unutmayın” dedi. 

BURSA ŞUBEMİZ UMRE YOLCULARIMIZI UĞURLADI

BURSA ŞUBEMİZİN HİZMETLERİ BİTMİYOR

Diğer taraftan Bursa Şube Başkanlığımız; Özel 
Mavi Dünya Diş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile 
muayene teşhis ve tedavi planlaması, panoramik röntgen 
ücretsiz, tedavi hizmetleri için % 25, cerrahi 
uygulamalar % 15 iskonto olmak üzere protokol 
imzaladı. Şube Başkanımız Özşen ve Diş Sağlığı 
Polikliniği İşletme Müdürü Halit Köksal; “Üyelerimize 
hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” dediler.
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Türkiye Emekliler 
Derneği Avcılar Şubemiz ile 

ÖZEL AVCILAR HOSPITAL 
arasında sağlıkta indirim 

protokolü imzalandı. 

Konuya ilişkin bir açıklama 
yapan Avcılar Şube Başkanımız Necdet 

Kömeçoğlu; “İlçemizde güzide bir sağlık 
hizmeti veren Özel Avcılar Hospital 
Hastanesi ile TÜED Avcılar Şubesi 

olarak, üyelerimize indirim sözleşmesini 
yeniden imzaladık. Daha önce hizmet 

aldığımız ve bu hizmetlerden memnun 
olduğumuz için sözleşmemizi yenilemiş 

olduk. Üyelerimizin kaliteli sağlık 
hizmetlerine uygun şartlarla erişmesini 

istedik. Sağolsunlar Özel Avcılar 
Hospital yetkilileri de bizlere yoğun 

destek verdiler. Kendilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

AVCILAR ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Çorum Şube 
Başkanlığımızı ziyaret etti. MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, il ve 
merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
ziyarette, Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerimiz 
hazır bulundular. Ziyarette, ülkede yaşanan terör saldırılarına değinen 
MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, birlik ve beraberlik çağrısında 
bulunarak, “Gün birleşme günüdür” dedi ve şehitlerimize, milletimize 
başsağlığı ve yaralılara ise acil şifa diledi.

Emekli sorunlarının da ele alındığı ziyarette emeklilerimiz için 
sağlanan promosyonun yeterli olmadığını söyleyen Aras, MHP'nin her 
zaman emeklilerimizin yanında olduğunu sözlerine ekledi. Şube 
Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirerek MHP heyetine teşekkür ettiler. 

ÇORUM ŞUBEMİZ MHP İL TEŞKİLATI’NI AĞIRLADI

Diyarbakır Şube Başkanımız Kadri 
Akar ve Şube Mali Sekreteri Mecit 
Kaçar SGK İl Müdür V. Reşat Merttir'i 
makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette derneğimizin faaliyetlerinden ve 
projelerinden bahseden Şube Başkanımız Akar; 
“Emeklilerimizin en büyük beklentisi olan 
promosyon meselesinin çözüme kavuşması bizleri 
umutlandırdı. Şimdi sırada 2000 sonrası 
emeklilerimizin İntibak mevzusu var. Siz ve sizin 
gibi yetkililerimizin duyarlılığıyla bu konunun da 
çözüleceğine eminiz. Hepinize çalışmalarınızda 
başarılar dileriz” dedi. 

Ziyaretten memnuniyetini belirten SGK İl 
Müdür V. Merttir' de;  “Yaptığınız çalışmaları 
takdir ederek dinledim. Emeklilerimiz için 
hepimiz görevimizin başındayız. Hepimize 
kolaylıklar diliyorum” dedi.

DİYARBAKIR ŞUBEMİZ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
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Türkiye Emekliler derneği Bandırma 
Şube Başkanımız Mithat Günüç emeklilerin 
durumu ve hükümetten beklentileri ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 

Özellikle Emeklilere TOKİ evleri kazandırmak için 
yaptıkları çalışmalarda Bandırma Milletvekillerinin taleplerine 
sessiz kaldığını belirten Günüç, emeklilere yapılan zamlarla ilgili 
de; “5 verip 8 alıyorlar. Böyle giderse emekli yakında maaşıyla iki 
kasa gazoz alamayacak” dedi.

Günüç açıklamasında şunları söyledi;
“Her yıl 6 ayda bir, bir önceki altı ayın tefe-tüfe farkını 

veren devlet bu sefer zam oranını % 4,73 olarak açıkladı. En 
düşük ve en yüksek maaşa göre hesapladığımızda emekliye 57 lira 
ile 67 lira arasında bir zam gelecek ama buna karşılık doktor 
muayene ücretleri %60 arttı. Reçete katkı payları keza ona göre 
zamlandı. Yani 5 verip 8 geriye alan çarpık bir sistem var ortada.”

ŞUBEMİZDEN GEMLİK KAYMAKAMI’NA ZİYARET
Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube 

Yönetim Kurulumuz, Kaymakamlığa yeni 
atanan Gürbüz Karakuş'a makamında 
hoşgeldin ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette konuşan Gemlik şube Başkanımız Ömer 
Şimşek, derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi vererek; 
“Sivil toplum kuruluşları arasında gönüllülük esasına 
dayanan en büyük kuruluşlardan birisi olarak, emeklinin 
hak arama mücadelesini tam 46 yıldır gururla 
sürdürüyoruz” dedi.

Ziyarete evsahipliği yapan Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş da heyetimizin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti  bel irterek,  “Gemlik'te yaşayan 
emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 
elimizden gelen bütün hizmetleri sunmaya hazırız” dedi.

Eskişehir Şube Başkanlığımız bir sağlık 

anlaşmasına daha imza attı. Si-Ser İşitme 

Cihazları A.Ş ile imzalanan anlaşmaya göre; 

ücretsiz işitme testi yapıldıktan sonra işitme 

cihazı alınması halinde dernek üyelerine % 30 

indirim uygulanacak ve işitme cihazı ile birlikte 

bir yıllık pili, kalıbı ve montajı da ücretsiz olarak 

verilecek.

İmza töreninden sonra Şube Başkanımız Arif Duru; “Üyelerimiz için 

yaptığımız hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Onların da destekleri ile 

birlikte daha yeni yeni hizmetler gerçekleştireceğiz. Herkese hayırlı olsun” 

dedi.   

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI

EMEKLİ GAZOZ ALAMAYACAK..!
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AB Bakanlığı'nın 
ilgili kuruluşu 

Türkiye Ulusal Ajans 
2016 yılı Danışma 

Kurulu toplantısı 29 
Aralık 2016 tarihinde 

Ankara'da yapıldı. 

Derneğimizi Danışma 
Kurulu toplantısında Hukuk 

Danışmanımız Av. Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu temsil etti. 

Toplantıda Türkiye'nin Avrupa 
Birliği programlarından azami 

şekilde istifade etmesinin yolları 
aranırken, geçmiş uygulamalar 

gözden geçirildi. Erasmus 
programı hakkında bilgi verilen 

toplantıda, Yazıcıoğlu, nesiller 
arası dayanışmayı teşvik eden, 

hayat boyu öğrenmeyi 
önemseyen konulara öncelik 
verilmesini gündeme taşıdı. 

Derneğimizin Hukuk Danışmanı 
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

TRT RADYO 1' de yayınlanan 
“Yılların Ardından” programına katıldı. 

Programda yönetmen Füsun Celasun, 
TOBB Üniversitesi'nden Prof.Dr. Cahit Sönmez ile 
emeklilerin sorunları konuşularak, Derneğimiz ile 
Gazi Üniversitesi'nin birlikte çalışarak hazırladığı 
“Emekli Profili” adlı anket kitabımız tartışılarak 

değerlendirildi. Emeklilerimizin yoğun ilgisini 
çeken programda canlı telefon bağlantılarıyla 

sorular cevaplandı.
Program sonrası Av. Cafer Tufan 

Yazıcıoğlu; “Emeklilerimizden ve basınımızdan 
talep olduğu müddetçe bu tür programlara 
katılımımız devam edecek. Emeklilerimizin 

sorularına cevap olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Derneğimizin Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof.Dr. Tülin Düger ve 

yönetimine göreve yeni seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu. Ziyarette Türkiye Emekliler Derneği ve 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği olarak işbirliği içinde çalışılması ve 

Sağlık Uygulamaları Tebliği'ndeki sık değişmelerden kaynaklı hasta 

mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ortak çalışmalar 

yapılması konuşuldu.

Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten Türkiye 

Fizyoterapistler Derneği Başkanı Düger ve yönetim kurulu üyeleri, 

her zaman birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacaklarını 

belirttiler.

YAŞLI MAĞDURİYETİ KONUŞULDU...

AVRUPA BİRLİĞİ 

BAKANLIĞI 

TÜRKİYE 

ULUSAL AJANS 

DANIŞMA KURULU 

TOPLANDI

YAZICIOĞLU TRT RADYO'DA
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2017'nın yılı birinci altı ayında emekli aylıklarına yüzde 4.73 oranında artış yapılmıştır. 
Emekli aylıklarına yapılan artışlar kadar, emekli aylıkları hesaplamalarındaki farklılıklar da 
dikkat çekmeye başlamıştır. Sigorta mevzuatımızda norm ve standart birliği 
oluşturulamadığından, emekli aylıklarının hesaplamalarında önemli farklılıklar ortaya 
çıkmış, hak sahipleri arasında da eşitsizliği getirmiştir. Ölüm aylıklarında alt sınır aylıklarının 
hesaplanmasında çalışılan sigortalı dönemler ile ölüm tarihleri esas alınmaktadır. Örneğin, 
2000 öncesi sigortası olan veya yaşlılık ve malullük aylığı alırken ölen sigortalının alt sınır 
aylığı; 2017 birinci altı ayda yapılan yüzde 4.73 artışla birlikte alt sınır aylığı 1.287,56 TL, 5510 
sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların 2000 sonrasında hizmetlerinin 
bulunması durumunda 4447+5510 sayılı Kanun hükümlerine göre karma aylık 
hesaplandığından, hak sahiplerinin alt sınır aylığı 793,83 TL'dir. Sosyal güvenlikte tek çatı 
kuralına da aykırı olan gelir ve aylıklardaki farklılıklara son verilmelidir. Resmi 
açıklamalarda ve raporlarda, 506 sayılı kanuna göre ödenen gelir ve aylıklar dikkate alınmakta 
ve aylıkların düşmesine yer verilmemektedir. Asgari ücret gibi, emekliler için tek bir alt sınır 
uygulaması getirilmelidir.

SORU: Emekli Sandığı hizmetim, 38 yıl 11 aydır. 
İkramiye ödenmesinde aylar dikkate alınıyor mu?  Kıdem 
tazminatı ile ikramiye arasında bir farklılık var mı?

CEVAP: İş Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu'nda 
kıdem tazminatı ve ikramiye ödenmesine esas süreler farklı 
düzenlendiğinden, sorunuzda da belirttiğiniz gibi, emekli 
sandığı ikramiye hesabında tam yıl dikkate alınıyor. Bu durum, 
haksızlık oluşturmaktadır. Dergimizde ve taleplerimizde bu 
haksızlığı gündeme getireceğiz. Bilginize. 

SORU: Babam, SSK'dan aylık almakta iken, prim ödeme 
gün sayısında 7 gün eksik olduğu tespit edilmesi sonucunda, 
babama 54 bin lira borç çıkarıldı. İlgili memur, 7 günü Bağ-Kur 
üzerinden prim ödememi söyledi. Bu şekilde, aylığımız 
bağlandı. Babamın askerlik borçlanması hakkı da olmasına 
rağmen, bunu bize söylemediler. 2011 yılında bağlanan aylık 
2016 yılında 7 gün eksik prim nedeniyle, kesiliyor. Bu nasıl bir 
durum. Bize denildi ki, 7 gün bir işyerinde çalışırsanız, aylığınız 
yeniden bağlanır. Bunu da yaptık ve aylığımız yeniden 
bağlandı. 

CEVAP: Emekli aylıkları bağlanırken, Kurum 
tarafından yapılan hatalar, sizde olduğu gibi pahalıya mal 
olmaktadır. Daha sonra yapılan incelemelerde bu tür 
eksiklikler tespit edildiğinden, aylıkların kesilmesi yoluna 
gidilmektedir. Bu bir Kurum hatasıdır. Bu uygulamadan, siz 
değil, Kurum sorumlu olmalıdır. Mevzuata göre, dava açarak, 
hakkınızı da arayabilirsiniz. 

SORU: 6770 sayılı Kanun, 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Daha önce, 30 yıl üzerindeki 
hizmetlerimin ikramiyesini alabilmek için dava açtım. Bu 
durumda, bana Kanun mu, yoksa mahkeme kararı mı 
uygulanacak?

CEVAP: 6770 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 
sonuçlanmış mahkeme kararlarına uyulacak, 27 Ocak 2017 
tarihine kadar sonuçlanmamış mahkeme karaları hükümsüz 

kalmış ve 6770 sayılı kanuna göre ikramiyeler ödenecektir. 

SORU: Eşimden ölüm aylığı alıyorum. 2002 tarihinde Tarım 
Bağ-Kur'dan aylık alırken  ölen babamdan yetim aylığı alabilir 
miyim? 

CEVAP: 2926 sayılı tarım Bağ-Kur Kanunu, 24 Temmuz 
2003 tarihinde 4956 sayılı kanunla değiştirildi. Bu tarihten önce 
ölen sigortalıların kız çocuklarına aylık bağlanmasında, hiçbir 
şekilde sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almamaları koşulu 
aranıyordu. 4956 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ölen 
sigortalıların kız çocuklarına yetim aylığı bağlanması kuralı, evli 
olmama, çalışmama ve çalışmasından dolayı gelir ve aylık alamama 
şeklinde değiştirildi. Bu durumda, 24 Temmuz 2003 öncesi ve 
sonrasına göre kız çocuklarına Tarım Bağ-Kur'dan yetim 
aylıklarında eşitsizlik getirildi. Sizin gibi, mağduriyet yaşayan kız 
çocuklarına 4956 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve yetim 
aylıklarının kesilmemesi için değişikliklere gidilmelidir. 

SORU: 9800 gün üzerinden emekli oldum. 2016 Aralık 
Ayında tarafıma bağlanan aylık ise, 100 TL iyileştirme ile birlikte 
1290 TL'dir. Bu haksızlık değil mi? 

CEVAP: Bu tür eşitsizlik, 5510 sayılı Kanun ile getirilen 
düzenlemelerden kaynaklanıyor. Ekim 2008 sonrasında çalışılan 
sigortalı süre uzadıkça, emekli aylıklarında düşmeler yaşanıyor. 
Bunun iki sebebi vardır. Birinci, Ekim 2008 öncesinde uygulanan 
tüfe + gelişme hızının yüzde 100'ü güncellemede dikkate alınırken,  
Ekim 2008 sonrası dönem için tüfe + gelişme hızının yüzde 30'u 
dikkate alınmaya başlanmıştır. İkincisi; Ekim 2008 öncesinde 360 
gün prim karşılığı olarak ortalama yüzde 2.6 aylık bağlama oranı 
uygulanırken, Ekim 2008 sonrasındaki her bir 360 çalışmalar için 
yüzde 2 olarak değiştirilmiştir. Ekim 2008 sonrasında emekli 
aylıklardaki azalmanın esas nedeni bunlar. Türkiye Emekliler 
Derneği; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerini esas 
alan değişikliklere gidilmesini ve emekli aylığı hesaplamalarında 
eşitliğin getirilmesini  savunmaktadır. Bunun adı da, intibaktır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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Ulusal hesaplama sistemi; ülkenin üretim gücünü, 
üretimde yarattığı katma değeri, devletin ve hane halkının 
tüketimini, yatırımlarını, diğer ülkelerle ekonomik ve 
mali ilişkisini, üretimle uğraşanların elde ettikleri geliri, 
anlamlı ve tutarlı bir şekilde gösteren hesaplar bütünüdür. 
GSYH (Gayri safi yurtiçi hasıla),GSMH (gayri safi milli 
hasıla), tasarruflar ve borçlar sistemde gösterilir. İlk defa 
BM tarafından geliştirilen 1953 ulusal hesaplar sistemi; 
1968, 1993 ve 2008 yıllarında güncellenmiştir. Avrupa 
Ulusal Hesaplar Sistemi ilk defa 1975 yılında geliştirilmiş; 
1979-1995 ve 2010 yıllarında güncellenmiştir. Ülkemiz, 
ulusal hesaplar sisteminde, Avrupa Ulusal Hesaplar 
Sistemini temel alınmaktadır. 

BM ve Avrupa hesaplar sistemi, üretim sürecinde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan rolü, maddi 
olmayan aktiflerin fikri mülkiyet ürünlerinin ve 
hizmetlerin gelişen önemi ve piyasaların küreselleşmesi 
gibi ekonomiyi ve özellikle finans sistemini önemli 
derecede etkileyen gelişmeler nedeniyle güncellenmiştir. 
Araştırma -geliştirme ve silah sistemleri harcaması artık 
cari harcama değil yatırım harcaması olarak kabul 
edilmiş, hayat dışı sigorta cari transfer değil, sermaye 
transferi olarak işlem görmeye başlamış, devlet ve kamu 
kurum ve kuruluşları sınıflaması revize edilmiştir. Buna 
göre ülkemizde 2012 yılına ait arz kullanım tablosu yeni 
ulusal hesaplar standartlarına göre hazırlanmış, 
güncelleme çalışmalarında bu tablodan elde edilen yeni 
oranlar kullanılmıştır. Kurumlarda yer alan tüm idari 
kayıtlar sisteme entegre edilmiştir. 

Türkiye'de 1998 bazlı GSYH serisi ile 2009 yılı serisi 
arasında seviye farkı yeni hesaplama da ortaya çıkmıştır. 
Bu 2012 yılında GSYH' de %10,79'luk artış yapmıştır. Bu 
artışa kamu yönetimi, savunma ve zorunlu sosyal güvenlik 
%1, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,4 inşaat 
%4 kaynak sağlamıştır. Yeni seri ile birlikte GSYH 
hesaplamalarında kullanılan veri  kaynakları  
güncellenmiştir. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı ve 
SGK'dan alınan idari kayıt verileri olmak üzere Ulusal 
Hesaplar sistemine entegre edilen yeni veri kaynakları ile 
yapılan analizler sonucu 1998 bazlı seride kullanılan veri 
kaynaklarının büyümeyi eksik tahmin ett iği  
gözlemlenmiştir. Bu çerçevede GSYH hızı ve seviyesi 
yukarı yönlü revize edilmiştir. Yeni seride mikro düzeyde 
hesaplamalar 2009 yılından itibaren yapılmıştır. Uluslar 
arası sisteme uygun zincirleme hacim endeksleri klasik 
baz yıllı serilere göre baz yılından bağımsız reel 
büyümeleri vermektedir. 

Ulusal Hesaplar Sitemi çerçevesinde tüm üretken 
faaliyetlerin tam olarak ölçülebilmesi için üretim 

sınırındaki tüm faaliyetlerin kapsanması hedeflenmiştir. Bu 
doğrultuda kayıtdışı faaliyetleri ölçebilmek için 2012 
tablolarında iş gücü girdi yaklaşımı kullanılarak kayıt dışılık 
GSYH hesaplamalarına dahil edilmiştir. Gelir yöntemiyle 
GSYH bulunmuştur. Türkiye böylece; milli gelir hesaplama 
sistemini Avrupa Hesaplar Sistemi ile uyumlu hale getirmiş, 
ölçüm hatalarını düzeltmiştir. Doğrudan rakamlar 
kullanılınca ölçüm hataları doğal olarak azalıyor. Avrupa 
Hesaplar Sisteminde yapılan değişiklikte büyüme oranları 
değişmeden kalırken, bizde 2011 yılından sonra bazı yıllar 
için % 100 civarında yükseldiği görülüyor. Dünyanın en hızlı 
büyüyen 2 ülkesi Çin ve Hindistan kadar büyümüşüz. Eski 
veriye göre Türkiye gelişmekte olan ülkelerin ortalama 
yatırım düzeyinin çok altında yatırım yaparken, yeni seriye 
göre ortalama civarında yatırım yapıyor.

Eski seriye göre %14'lerde olan tasarrufun GSYH'ye 
oranı, yeni seriye göre %25 lere çıktı. Ancak halen gelişmekte 
olan ülkelerin ortalama tasarruf oranı olan % 33 lerin 
oldukça altındayız. GSYH'ye oran olarak 10 puanlık artış çok 
önemli. GSYH serisinde fark 2015'te % 20 ye ulaşıyor. Eski-
yeni büyüme oranları arasındaki farklılık 2011 ve sonrasında 
iyice belirgin. 1998-2007 döneminde bir değişiklik yok. TÜİK 
yeni hesaplamalarda yeni veri kaynakları kullanıyor. 
Hesaplar 2009 sonrası için yapılmış. 2009 öncesi için veriler 
mevcut olsaydı, büyüme oranları o zaman da kesin olarak 
farklı çıkardı.

Peki bu; emekli, dul ve yetim için ne anlam ifade edecek? 
Önce emekli aylığı hesaplanırken 2000 yılından bu yana 

güncelleme katsayısının esas alındığını biliyoruz. Nedir 
güncelleme katsayısı? 5510 sayılı yasa öncesi, yani 1 Ekim 
2008 öncesi GSYH artışının tamamı ile tüfe artışı; 5510 
sonrası, yani 1 Ekim 2008 sonrası GSYH artışının % 30'u ile 
tüfe artışı. Emeklinin, dul ve yetimin aylığı bu güncellenen 
prime göre bulunan ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama 
oranının çarpımı ile hesaplanıyor. 

Şimdi GSYH büyüdüğüne göre artık 2000 sonrası 
İntibak şart oldu. Tüm önceki aylıklar yeni seri ile bulunan 
GSYH' ye göre yeniden düzenlenmelidir. Yapılan bir 
araştırmaya göre bireysel emeklilik fonunun revizesi ile 
GSYH içindeki payı % 21 azalmış. Özel sigortanın GSYH 
içindeki payı da % 25 değer kaybetmiş. Emekli dul ve yetimin 
maaş ve geliri de aynı şekilde değer kaybetti. Bu 
düzeltilmelidir. Hukuk devleti bunu şart kılar. Revizenin geç 
yapılmış olmasından dolayı; emekli, dul ve yetim mağdur 
edilemez. Acilen çıkarılacak bir yasa ile 2000 sonrası için 
intibakı gerçekleştirmek artık bir zorunluluk olmuştur. 
Sosyal hukuk devletinin öncelikli görevi sosyal adaleti 
sağlamak olacaktır. 
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GSYH'DE YENİ SERİ 
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