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Sosyal güvenlik sistemimizin uygulama 
farklılıkları, gelir ve aylık alanlar üzerinde 
büyük bir haksızlık örneği oluşturmuştur. 
Sosyal güvenlik sistemimizde, gerçek anlamda 
tek çatı oluşturulamadığından, dönemsel 
eşitsizlikler giderek büyümüş, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  
Kanunu'nun aylık hesaplanma parametreleri, 
emekli aylıklarını küçülten bir uygulamaya 
dönüşmüştür. 

Çalışı lan dönemlerdeki mevzuat 
hükümlerine göre karma emekli aylığı 
hesaplanması, sistemin eşitlik kurgusunu 
bozmuştur. Emekli aylıklarında norm ve 
standart birliğinden giderek uzaklaşan bir 
sistemin daha fazla sürdürülebilir yönü 
kalmadığından, 5510 sayılı Kanun yeniden 
d e ğ e r l e n d i r i l m e l i  v e  e m e k l i  a y l ı ğ ı  
hesaplanmalarında eşitliği öngörecek ve hak 
kayıplarını da önleyecek değişikliklere 
gidilmelidir.

MEVZUAT FARKLILIKLARI

EŞİTSİZLİK ÖNGÖRÜYOR BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN

MERSİN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

TÜED Başkanlar Kurulumuzun da hazır bulunduğu törenle açılan 
TÜED Başkent Misafirhanemiz bütün emeklilerimize hizmet sunmaya 
başladı. Açılışta konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, “Modern dünyaya 
örnek olacak hizmetler üreten çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu eserler ortaya çıktıkça da yaşanan böyle mutlu 
tablolar, bizleri yeni hizmetler üretmeye teşvik ediyor. Emekliye hizmeti 
kutsal bir görev, onurlu bir uğraş  sayıyoruz” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve toplantılara 
katılmak amacıyla Mersin'de bulunan Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte 
Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.

Bakan Elvan'dan Üyelerimize 

TOKİ Müjdesi

Devamı 2. sayfada

Devamı 8. sayfada

Başkent Misafirhanemiz

Törenle Hizmete Girdi...

ERGÜN: “Modern dünyaya örnek olacak çağdaş bir kuruluş olmak için çalışıyoruz”
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Bir dizi temaslarda bulunmak ve 
toplantılara katılmak amacıyla Mersin'de 
bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Vali Özdemir Çakacak ile birlikte Mersin 
Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.

Dernek üyesi binlerce emeklinin yoğun sevgi gösterisiyle 
karşılanan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ziyarette yaptığı 
konuşmada 108 şubesi ve bir milyonu aşkın üyesi bulunan 
Derneğimizin, ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri 
olduğuna dikkat çekerek Vatanı, Milleti, Bayrağı ve Devleti için 
gece gündüz çalışarak mesai harcamış olan emekli vatandaşların 
dernek çatısı altında toplanarak tecrübe ve birikimlerini 
paylaştıklarını ifade etti.

Devletimiz ve Hükümetimizin emeklilerimizin hayatının 
bundan sonraki döneminde yaşam standartlarını yükseltmek için 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Kalkınma Bakanı 
Elvan, bu kapsamda evi olmayan emekli vatandaşlarımızı ev sahibi 
yapmak amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) ile işbirliği içerisinde yeni projeler geliştirdiklerini söyledi. 
Bakan Elvan; “İnşaatlar %20 Oranında Tamamlandığında Hak 
Sahiplerine Dağıtımları Yapılacaktır”

Konuşmasına “Mersin genelinde Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı'na; Gülnar İlçesi Akdeniz Mahallesinde 41 bin 864 
metrekare, Mezitli İlçesi Eski Mezitli Mahallesinde 22 bin 217 ve 85 

bin 472 metrekare, Toroslar İlçesi Işıktepe Mahallesinde 54 bin 179 
metrekare, Tarsus İlçesi Kalburcu mahallesinde 361 bin metrekare 
arsa tahsisi yaptık” sözleriyle devam eden Bakan Lütfi Elvan, proje 
çalışmasının ardından ihaleye çıkılacağını, inşaatlar %20 oranında 
tamamlandığında ise hak sahiplerine dağıtımlarının yapılacağının 
altını çizdi. Bakan Elvan bugüne kadar yakından takip ettiği konuyla 
ilgili çalışmaları bundan sonra da titizlikle takip edeceğini belirtti.

Vali Çakacak ise yaptığı konuşmada, söz konusu Mersin 
olduğunda her zaman ilin tüm dinamiklerini, ayrım gözetmeksizin her 
türlü desteği sağlaması, bugün emeklilerimiz ile buluşması ve 
emeklilerimizin konut hayallerinin gerçekleşmesinde TOKİ'yi 
seferber etmesinden dolayı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a 
şükranlarını sundu.

Müezzinoğlu: Kayıt Dışı Mücadelede Kat Etmemiz Gereken Mesafeler Var.

Bağlı: Farkındalık ve Kültür Oluşturan Bir Kampanyayı Hedefliyoruz. 

Ergün: Kayıt Dışı İstihdamın Maliyeti Çok Yüksek.

Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu 
Toplantısı'nın açılışında konuşan Çalışma ve 
S o s y a l  G ü v e n l i k  B a k a n ı  M e h m e t  
Müezzinoğlu, "2002'lerden bu yana kayıt 
dışılığı yüzde 52'lerden yüzde 33'lere 
indirebilmeyi başardık. Ama 52'den 33'lere 
inmek başarı da tek başına 33'e baktığımızda 
üçte birlik bir kayıt dışılık çok önemli bir 
problem. Henüz daha kat etmemiz gereken 
önemli mesafeler var. Bu şu demektir; 3 
kişiden biri kayıt dışılık nedeniyle mağdur 
oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda konuşan, SGK Başkanı 
Selim Bağlı da sosyal güvenlik kurumlarının 
kapsamına ve kayıt dışılıkla mücadelenin 
önemine dikkat çekerek; “yeni dönemde 
kayıt dışı istihdamla mücadeleyi teşvik 
eksenli olarak tasarlıyoruz. Cezalandıran, sürekli denetleyen, 
hesap soran bir sistem değil bilinç, farkındalık ve kültür 
oluşturan bir kampanya ile kayıt dışılıkla mücadele etme 
hedefinin önlerine konulduğunu hatırlatan Bağlı, bu kapsamda 
genel sağlık sigortasının tanıtımından başlayarak, yıl boyunca 
sigortalılık bilincini yaygınlaştırma amaçlı tanıtım 
faaliyetlerinin devam edeceğini” söyledi.

SGK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Emekliler Derneği 
Başkanı Kazım Ergün, Kurum personelinin büyük bir özveri 
içinde görevlerini yaptığını belirterek; kayıt dışı ile mücadelede 
yeni kadrolara ihtiyaç duyulduğunu AB ülkelerini örnekler 
vererek bilgilendirmelerde bulundu ve konuşmasında şu 
hususlara yer verdi: “Kayıt dışı istihdamın devlet ve çalışanlar 

adına yol açtığı kayıplar, vergi ve prim ile ölçülmektedir. Asgari ücret üzerinden 
hesaplama yapıldığında; istihdam edilenlerden sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı 
olmadan çalışan 9 milyon 18 bin çalışanın aylık vergi kaybı (gelir ve damga vergisi) 
963,2 milyon lira; yıllık vergi kaybı 11,56 milyar liradır. SGK prim ve işsizlik sigortası 
prim kaybı ise, aylık 5 milyar 209 milyon lira; yıllık 62 milyar 515 milyon lira olarak 

hesaplanmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, 
promosyon konusunda 10 yıldır mücadele 
vermektedir. 10 yıllık gecikmeyle de olsa bu 
p r o m o s y o n u  a l d ı k .  S a y ı n  B a k a n ı m ,  
emeklilerimize bankalar büyük bir zorluk 
çıkarıyorlardı, onu da anında çözdünüz. Gelinen 
sonuç yeterli olmamakla birlikte emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz.”

TÜRK-İŞ adına konuşan Genel Mali 
Sekreter Ramazan Ağar, kayıt dışı ile mücadelede 
her kesime görev düştüğünü belirterek, özetle 
şunları söyledi. “Kayıt dışı istihdam; devletin 
gelirlerini azaltmakta, işçi ve ailesinin sosyal 
güvenlik haklarını elinden almakta, yasalara 
uyan işvereni haksız rekabetle karşı karşıya 
bırakmaktadır. Kayıt dışı istihdam, emeklinin 
maaşını düşürmekte, vatandaşın sağlık hizmet 
kalitesini bozmaktadır. Kayıt dışı istihdam 

nedeniyle azalan vergi gelirleri halka yeni vergiler olarak 
yansımakta, ödenmeyen ya da eksik ödenen SGK primleri vergi ile 
birlikte işçi ve işverene yeni yükler getirmektedir. Kayıt dışı 
istihdamın sonuçları bütün toplumu yakından ilgilendirmektedir. 

TİSK'i temsilen konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 
Delibaş, istihdama yönelik uygulanan teşviklerin önemine dikkat 
çekmiş ve kayıt dışı istihdamın yol açtığı sorunların çözümüm 
konusunda ortak mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnafın ödediği SGK 
primlerinin yüksek olduğunu dile getirerek, kayıt dışılığın önlenmesi 
için "çok kazanandan çok, az kazanandan az prim" alınması 
önerisinde bulundu.

2017 SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN

MERSİN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bakan Elvan'dan Üyelerimize 

TOKİ Müjdesi
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Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi 
uzadıkça, özellikle de asgari ücret üzerinden prim 
ödeyenlerin emeklilik haklarında büyük kayıplar 
görülmektedir. 5510 sayılı Kanunun aylıkların 
hesaplanmasına ilişkin hükümleri, 506 ve 4447 
sayılı Kanun hükümlerine göre hak 
kayıplar öngördüğünden, Ekim 2008 
s o n r a s ı n d a  e m e k l i  o l a n l a r ı n  
mağduriyetleri önemli bir sorun 
olmaya başlamıştır. Örneğin, 850 lira 
aylık bağlanan bir emekli nasıl 
geçinecek? Emekli aylıklarında, 2000 
öncesi  dönemde uygulanan ve 
iyileştirme özelliği olan 506 sayılı 
Kanunun alt sınır aylığı maddesi 
değiştirildiğinden, yarı yarıya kayıp 
öngörülmüştür. 2000 öncesi dönemde 
asgari ücret ile çalışanların gösterge 
tablosuna uygulanan (506 sayılı 
Kanunun 96. maddesine göre) alt sınır 
aylık bağlama oranı yüzde 70'den 
yüzde 35'e düşürülmüştür. 

Sosyal güvenlik sistemimizin sık 
sık değiştirilmesi, sorunların kaynağını 
oluşturmuştur. Bu tür değişikliklerle, nimet/külfet 
dengesi de korunamamış, eşitsizlikler giderek 
artmıştır. Kurumlara ve sorumluluk taşıyanlara 
düşen görev; herkes taşın altına elini koymalı ve 
çözüm öngörecek değişikliklere gidilmelidir. Geçici 
çözümler ile sorunları erteleme yerine, kalıcı 
çözümler getirilmeli ve eşitlik sağlanmalıdır. 

Emekli aylıklarının artışında da, benzer 

durum söz konusudur. Kamu çalışanları adına 
yapılan toplu sözleşmesi hükümlerindeki zamlar, 
aynı şekilde memur emeklilerine uygulanırken, işçi 
ve Bağ-Kur emeklilerine ise altı aylık tüfe artışları 
yansıtılıyor. Bir diğer farklılık, 2016 yılında 

emekli lere ve emekli  olanlara 
uygulanan 100 lira iyileştirmenin, 2017 
yılında emekli olanlara verilmemesi, 
büyük bir mağduriyete neden olmuş ve 
Türkiye Emekliler Derneği'ne çok 
sayıda müracaat gelmiş, haksızlığın 
düzeltilmesi istenmiştir. 

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 
öncesi emeklilere uygulanan intibak 
kriterlerinin 2000 sonrası emeklilere de 
uygulanmasını talep etmektedir. Prim 
kazançları ve prim ödeme gün sayıları 
aynı olanların aylıklarında eşitlik 
sağlanması için intibak yapılmalı, 
emekli aylıklarında tek bir hesaplanma 
kriteri getirilmelidir.  Esas olan, 
sigortalı çalışma süresi uzadıkça, 
emekli aylıklarının düşmemesi için 

emekli aylığı hesaplanma parametrelerinde adil 
bir yöntem getirilmelidir. 

Sosyal devlet ve sosyal güvenlik; eşitliği esas 
aldığından, çalışanlar ve emekliler arasında 
farklılık olmamalıdır. Sosyal güvenlik ilkelerinde, 
dönemsel farklılıklara yer olmadığından,  
kanunlar bütünlük ve eşitlik gözetilerek 
yapılmalıdır. 

MEVZUAT FARKLILIKLARI EŞİTSİZLİK ÖNGÖRÜYOR

CHP Sinop Milletvekili Barış 
K a r a d e n i z ,  Ay a n c ı k  Ş u b e  
Başkanl ığ ımız ı  z i yare t  e t t i .  
Milletvekili  Karadeniz,  CHP 
Ayancık Kadın Kolları Başkanı 
Fatma Yüksel Üstün ile birlikte Şube 
Başkanımız Erdem Ekim ve yönetim 
kurulu üyeleri ile görüştü. 

Karadeniz; “Emeklilerimizin sorunlarını 
çok iyi biliyoruz. Emeklimizin aldığı her zam 
daha cebine girmeden eridi gitti. Emeklimizin 
alım gücü sürekli düşüyor. Emekliler muayene 
ücreti, ilaç katkı bedeli ve ilave ücret adı altındaki 
ödemeler nedeniyle mağdurlar. Emeklilerimiz, 
adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak 
düzenlemesi yapılmasını bekliyor. Biz bu 
konularda Meclis'te çalışmalar yapıyor, 
emeklilerimizin dertlerine derman olmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Şube Başkanımız Ekim ise; “ Kadın Kolları 
B a ş k a n ı m ı z ı n  v e  m i l l e t v e k i l i m i z i n  
ziyaretlerinden memnun olduk, kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Sivil Toplum Kuruluşu olarak 
desteklerini her zaman bekliyoruz. Ayrıca 
çalışmalarında da başarılar dileriz” dedi. 

SİNOP MİLLETVEKİLİ BARIŞ KARADENİZ'DEN

AYANCIK ŞUBEMİZE ZİYARET

Kazım

ERGÜN:

“Emekli 

aylıklarında 

tek bir 

hesaplanma 

kriteri 

getirilmelidir.
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18-24 Mart 
Yaşlılar Haftası 
ve Çanakkale 
Şehitleri Anma 
Haftası için 
Afyon 
Salutaris 
Termal 
Tesisleri’nde 
bir dizi 
etkinlik 
düzenledik.

Daha önce duyurusu yapılan “ Yaşlılarımıza 
Saygılarımızla Fotoğraf Yarışması” sonuçları da burada 
açıklandı. Dereceye giren eserlere ve jüri üyelerine plaketleri 
Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz Arif Yıldız tarafından 
takdim edildi. 

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Yıldız; Yaşlı 
haklarının korunması ve geliştirilmesi için siyasilere ve sivil 
topluma önemli görevler düştüğünü belirterek; “ Son yıllarda 
giderek artan yaşlı nüfusumuz için kamu kuruluşlarının, yerel 
yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının güzel projeler 
gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin en büyük sivil 
toplum kuruluşlarından birisi olan Derneğimiz de bu bağlamda 
üzerine düşen tarihi sorumlulukların bilincindedir. Yaşlılarımız 
için hazırlanan özel projeler kamu oyununda dikkatini 
çekmektedir “dedi.

Bugün milletimizin yaşadığı bağımsızlığı Çanakkale 
Destanı'nı yazanlara borçlu olduğunu söyleyen Yıldız “Manevi 
huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Onlar kendilerini bu vatan için 
feda etmeselerdi bugün hiçbirimiz bu topraklarda özgürce 
yaşayamayacaktık. Ruhları şad olsun” dedi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Türk Sanat Müziği 
Koromuz Şef İsmail Akçapınar yönetiminde küçük bir konser 
verdi. Çanakkale Türküsü ve 10. Yıl Marşı'nı seslendiren 
koromuz izleyenlerce ayakta alkışlandı.     

18 MART YAŞLILAR HAFTASI’NI

AFYONKARAHİSAR’DA KUTLADIK

“Yaşlılarımıza Saygılarımızla 

Fotoğraf Sergisi” 

Afyon’da açıldı...

TÜED, TADER ve CLICK Fotoğraf Kulübü 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yaşlılarımıza 
Saygılarımızla Fotoğraf Yarışması” ödülleri Afyon’da 
düzenlenen etkinlikte dağıtıldı. Jüri üyeleri; M. Emin 
Tangören, Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Ali Fuat Ulay, 
Abdurrahman Antakyalı, Uğur Kavas tarafından seçilen ve 
sergilenen eserler yoğun ilgi gördü.

Yarışmada; birinciliği Kahramanmaraş’tan Mehmet 
Karaca, ikinciliği Diyarbakır’dan Mehmet Sümer ve 
üçüncülüğü de Aydın’dan Enes Bay kazandılar.

TADER Başkanı Ali Fuat Ulay 
Plaketini, Arif Yıldız’dan Aldı.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün uluslararası bir gün 
olarak anılmasına neden olan trajik olayı bir kez daha derin 
üzüntü içerisinde yaşadık. Türkiye Emekliler Derneği, kadın 
sorunlarının sadece 8 Mart'larda değil her gün tartışılması 
gerektiği bilinci içindedir. Bu sene de 8 Mart tarihinde özel 
geleneksel hale getirdiğimiz, şubelerimizin kadın üyeleriyle 
ortak toplantılar yapılmış, ikramlarımız ve hediyelerimizle, bu 
günün anlamı birlikte yaşanmıştır. 

Toplumun ve ailenin yükünü çeken kadınlarımıza çok şey 
borçluyuz. Kadınlarımıza, hak ettikleri değeri tam olarak 
vermeyen ülkelerin, sosyal ve ekonomik ayağı eksik 
kalmaktadır. Ülkemiz, bu alanda çok iyi yerde olmasa da, 
kadınlarımıza değer verilmesi ve duyarlı bir toplum 
oluşturulması için bizler de mücadele etmekteyiz.  

Ülkemizin en önemli sorunu, işsizliktir. Özellikle, gençlerde 
ve kadınlarda iş bulma umudunun zorlaştığı bir süreçten 
geçmekteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
en son işgücü istatistiklerinde, işsizlik oranının giderek artması 
Hükümeti de bir arayışa sevk etmiş ve 2017 yılında işe 
alınacakların prim ve vergilerinin devlet tarafından 
karşılanması öngörülmüştür. Bu tür teşvikler olumlu olmakla 
birlikte, asıl hedefin yatırım/üretim/istihdam ilişkisinin iyi 
planlanmasıdır. 

Ekonomi ve toplum üzerinde büyük bir yük oluşturan vergi 
ve primler, 2016 yılında kurlardaki artışlarla özel kesimin dış 
borç yükünü artırdığından, yeni yatırımları zorlaştırmış, 
istihdamı daraltan bir etki yapmıştır. 

İstihdamın dağılımına bakıldığında; nüfusumuzun yarısını 
oluşturan kadınların istihdamda hak ettikleri yerleri 
almadıklarını görüyoruz. Elbette, ulu önder Atatürk ile 
başlayan kadına verilen değerler, çağdaş ülke olmamızda önemli 
bir gösterge olmuştur. Her meslekten kadınlarımızın giderek 
sayısının artması, fırsat eşitliği bakımından son derece 
önemlidir. 

Sosyal güvenlik hakları yönünden kadınlarımıza tanınan 
pozitif ayrımcılık sınırlı kalmış, kadın işgücü ve sosyal güvenlik 
haklarına erişimde yeni teşvikler de yeterli olmamıştır. 
İstihdamın yapısına bakıldığında; 27 milyon 205 bin istihdamın 
8 milyon 58 bini kadınlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde, 

erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 72, kadınlarda yüzde 32,5 
olarak hesaplanmıştır. İstihdamda, fırsat eşitliğinin 
sağlanamamasını, önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. 
Kadınlarımızın en yoğun çalıştığı tarımda ücretsiz aile işçiliğinde 
sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmayan kayıt dışı istihdam 
oranının yüzde 82,1 olması, kadınlarımızın sosyal güvenlik 
haklarına erişmeleri önündeki en büyük engeli oluşturduğundan, 
bu yönde hak kaybını önleyen yaptırımlar getirilmeli ve 
değişikliklere gidilmelidir.

Bu nedenle, kadın haklarına yönelik yeni bir çalışma 
başlatılmalı; istihdam ve sosyal güvenlik haklarında fırsat eşitliğini 
sağlayacak değişikliklere gidilmelidir. Kadınlarımızın istihdamda 
kalması için çocuğun ilkokul çağına kadar kısmi süreli çalışması, 
kadın istihdamını azaltacak ve kadını eve bağlayacak olan bir 
uygulama olarak karşımızda durmaktadır. Diğer taraftan, yarı 
zamanlı çalışan kadınların çalışmadıkları süreye ilişkin 
ücretlerinin gerçek ücretleri yerine asgari ücretin yarısının dikkate 
alınması ve işsizlik sigortası fonundan ödenmesi, hak kaybı olarak 
değerlendirilmelidir.  

İstihdam ile birlikte sendikalı kadın işçi sayısının düşük 
kalması, ekonomik ve sosyal hakların gelişmesini zorlaştıran bir 
etki ettiğinden; sendika, toplu iş sözleşmesi ve iş güvencesi 
uygulamaları yeniden değerlendirilmeli, iyileştirmeler öngören 
değişikliklere gidilmelidir. 

Emek/yoğun istihdamda kadınların ekonomik ve sosyal 
haklarının geliştirilememesi, emeklilik haklarına da olumsuz 
yansımaktadır. Asgari ücret ile çalışanların emekli aylıklarında da 
büyük kayıplar görülmeye başlanmıştır. 1 Ekim 2008 sonrası 
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, emekli aylıklarında kayıplar öngördüğünden, 
emekli aylıklarının hesaplanmasına yeni kriterler getirilmeli, 
çalışılan sigortalı süresi uzadıkça, emekli aylıklarını artıran 
değişikliklere gidilmelidir. 

Ülkemizin kalkınmasında büyük emekleri olan kadım emekli 
üye sayımızın artması gücümüze güç katacaktır. Kadın 
emeklilerimizin verecekleri mücadele ile Derneğimizin saygınlığı 
artacak, sevgi ve dayanışma ile etkin bir kuruluş olmamıza sayısız 
katkı sağlanacaktır.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Sağlık hakkı, evrensel bir değer olarak anayasalarda yerini 
almış ve sosyal politikanın en önemli ayağını oluşturmuştur. 
Ülkemiz bakımından da bir değerlendirme yapıldığında; her 
Hükümet döneminde sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması 
için hedefler belirlenmiş ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik 
verilmiştir. Sağlık ocakları ile köylere/beldelere kadar hizmet 
götürülmüş ve toplum sağlığı ön planda tutulmuştur. 

Türkiye'nin sanayileşmesi ve kent nüfusun giderek artması 
ile birlikte birinci, ikinci ve üçüncü sağlık basamaklarına büyük 
yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Yerinde sağlık hizmetlerinin 
verilmesi hedefinde büyük başarılar elde edilmiş, her ilde 
üniversitelerin kurulması ve ileri tıp hizmetlerinin sunulması, 
bölgesel farklılıkları da ortadan kaldırılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde dönüşüm olarak bakılan genel sağlık 
sigortası uygulamasına, 1 Ocak 2012 itibariyle geçilmiş ve sosyal 
güvencesi olmayanların tescil yaptırmaları için süre verilmiştir. 
Genel sağlık sigortası doğru bir sosyal politika olmakla birlikte 
gelir testi sonuçlarına göre kişi başına düşen ücretlerin 4 kademe 
üzerinden değerlendirilerek genel sağlık sigortası primi 
alınmasında başarılı olunamamış, pratik bir çözümün getirilmesi 
gerektiği yönünde uyarılarımız olmuştur. Tescil ve gelir testi 
yaptırmayanlara iki asgari ücret üzerinden genel sağlık sigortası 
prim borcunun oluşturulması, sosyal güvencesi olmayanlar 
üzerinde mali baskı olarak görülmüş ve sağlık hakkına erişimi 
engelleyen bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. 

Bu zorluklar karşısında genel sağlık sigortası prim 
borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezasını silen kanunların 
çıkarılmasına rağmen, beklenen sonuç elde edilememiş, yaklaşık 5 
milyon gibi bir kesim genel sağlık sigortasına tescil işlemlerini 
yaptırmamıştır. Hükümet, yeni çözüm arayışlarına girmiş ve 2017 
yılına kadar üç kademe üzerinden alınan genel sağlık sigortası 
prim ödenmesi koşullarında değişikliğe gitmiştir. 6824 sayılı 
Kanun, 8 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış, genel 
sağlık sigortası primi asgari ücretin yüzde 3'ü karşılığı olarak 53 
lira olarak belirlenmiştir. Gelir testi zorunlu olmaktan çıkarılmış, 
Ocak 2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası prim borçlarının 

cezaları silinmiş, geçmişte ödenmeyen ayların prim borçları 53 lira 
üzerinden hesaplanması öngörülmüştür. Bu şekilde biriken 
borçların büyük kısmı silinmiştir. 

53 lira genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmayanların 
ise, gelir testine gitmeleri durumunda, ailede kişi başına düşen gelir 
asgari ücretin üçte birinden az hesaplandığında, geçmiş prim 
borçları silineceği gibi, genel sağlık sigortası primleri de devlet 
tarafından karşılanacaktır. Bu değişikle birlikte, sosyal güvencesi 
olmayanların genel sağlık sigortasına tescillerini yaptırmaları 
amaçlanmıştır. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde 
olduğundan, 30 yaşına kadar genel sağlık sigortası devlet 
tarafından karşılanmalıdır. Bu durum, bir yük olarak 
görülmemeli, gençlere teşvik olarak bakılmalıdır.   

Sağlık hizmetlerinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarından 
yararlanmada büyük farklılıklar bulunmaktadır. Emekliler, 
çalıştıkları dönemlerde yüzde 11 gibi yüksek oranda genel sağlık 
sigortası primi ödemiştir. Hiç bir Hükümet bu gerçeği göz ardı 
etmemelidir. Ekim 2008 öncesi uygulamalara bakıldığında, 
emekliler sembolik olarak muayene ücreti dışında ekstradan bir 
katkı payı ödememiş, emekli aylıklarından her hangi bir kesinti 
yapılmamıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile birlikte kamu ve özel sağlık kuruluşlarından 
sağlık hizmeti alınması durumunda, cepten ödemeleri öngören 
katkı paylarının getirilmesi, başta emeklileri mağdur eden bir 
uygulamaya dönüşmüştür. 

Emekli aylıklarındaki artışın katkı paylarını bile 
karşılamadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Emeklilerin ve düşük 
ücret gruplarının özel hastanelere gitme şansı kalmamıştır. Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT) ile özel hastanelerin yüzde 200'e varan 
ilave ücret alması, devlet hastanelerinin yoğunlaşmasına ve uzun 
süre randevu verilmesine neden olmuştur. Sağlık hizmetlerine 
ticari bir yaklaşımla bakılmaması gerekiyor. Hükümet yetkilileri, 
doktor yetersizliğinden söz ediyor. Özellikle de uzman doktor sayısı 
artırılmalı, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ortak kriterler 
getirilmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

Arif

YILDIZ

Genel Eğt. ve

Teşk. Sekr.
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www.tuedkartal.org.tr

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SON DURUM

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILMALI
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Kartal Şube Başkanlığımız 8 
Mart Kadınlar Günü'nü 
üyelerine güzel bir etkinlik 
düzenleyerek kutladı. Etkinliğe 
Kartal Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt, 
Belediye Başkan Danışmanı 
Haydar Oğuz, Eski Gazeteci Fethi Satıcı, 
Bölge Gazetecisi İfakat Çakı, Doğuş Tv 
Sahibi Nergis Süslü katıldılar. 

Kadın üyelerimizin de yoğun ilgisi ile yapılan 
etkinlikte Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız; 8 Mart 
Kadınlar Günü'nün tarihçesinden bahsederek; “Kadınımıza 
verilen değer maalesef ki çok yetersiz. Çağdaş dünyanın 

ölçülerini dikkate aldığımızda, insani kalkınmışlık düzeylerini 
dikkate aldığımızda çok gerilerde kaldığımız açıkça 
görülmektedir. Kadını koruyan, çalışan kadının haklarını 
geliştiren, kadını sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde hak ettiği 
yerlere taşıyan ciddi adımlara ihtiyaç var. Siyasilerin, 
akademisyenlerin, kamu yöneticilerinin ve sivil toplumun el ele 
vererek bu yönde çalışmalar yapması, güçlü projeler üreterek bu 
projeleri hayata geçirmeleri gerekmektedir. Türkiye Emekliler 
Derneği olarak; bu bağlamda üzerimize düşen her türlü göreve 
hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

KARTAL ŞUBEMİZDEN

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus 
Şube Başkanımız  Ömer Kurnaz,  
Ankara'da emekli lerin hizmetine 
misafirhane açtıklarını, önümüzdeki 
günlerde yeni tesislerin açılması için 
kolları sıvadıklarını söyledi.

Tarsus AKDENİZ Gazetesi'ni ziyaret 
eden Ömer Kurnaz, Mehmet Can Bulut ve 
Hakan Bulut'a çalışmalarıyla ilgili olarak 
bilgiler verdi.

Başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere, tüm şehitleri ve 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını kaydeden 
Başkan Ömer Kurnaz, Emekliler Derneği olarak sadece 
emeklilere değil, Türkiye'ye de hizmet ettiklerini ifade ederek, 
“Bizim amacımız insanımıza kalıcı eserler bırakabilmektir. Son 
olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da bizzat inşa ettiğimiz 
emeklilerimize yönelik 10 katlı misafirhanemizi hizmete açtık. 
İnşallah bu hizmetlerimizin devam gelecek. Dernek olarak 
bundan sonra ki süreç içinde hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz 
arasında Afyonkarahisar'a 12 ay çalışacak bir termal tesis inşa 
etmek ve hizmete sunmak istiyoruz. Buranın günlük 250-300 
kişiye hizmet edecek şekilde yapılması yönünde bir düşüncemiz 
var. Bunun yanında bölgemize de bir yatırım düşünüyoruz. 
Mersin'den Anamur'a kadar sahil kesimini inceleyeceğiz. Bu 
bölgede boş bir alan alıp, tesis inşa etmek ve Balıkesir 
Erdek'teki gibi bir tesis hayata geçirmek istiyoruz. Bizim 

bölgemiz olan Akdeniz kıyılarında yapacağımız bir tesisin yaklaşık 
9 ay hizmet etmesi gayet mümkün. İnşallah bunu da hayata 
geçirebiliriz. Kısacası bizim işimiz hizmet üretmektir” şeklinde 
konuştu.

Tarsus şubesi olarak üyelerinin ayaklarına kadar hizmet 
götürdüklerini vurgulayan Başkan Ömer Kurnaz, “Gelen talepler 
doğrultusunda her ay ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye 
ulaştırıyoruz. Bu bazı aylarda 10'u buluyor. Allah kimseyi 
tekerlekli sandalyeye muhtaç etmesin. Ama muhtaç olduğunuz 
zamanda o tekerlekli sandalyeyi alma imkanınız yoksa evinizden 
dışarı dahi çıkamazsınız! Öyle ki bizlere ağlayarak “tekerlekli 
sandalye sayesinde yıllardır ilk defa güneşi gördüm” diyen ve dua 
eden insanları gördüm. Benim üyelerimizden en önemli isteğim, 
hafta da bir, ayda bir dernek şube binamıza gelsinler, neler 
yapıyoruz, nasıl çalışmalar yürütüyoruz, görsünler. Bir eksiğimiz 
var ise bizlere bildirsinler” dedi.

KURNAZ: “EMEKLİLERİMİZ İÇİN YENİ TESİSLER AÇMA

ADINA ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK”
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Derneğimiz üyeleri kış ve 
bahar aylarında Dalyan'la 

birlikte şimdi de Alanya'da tatil 
yapacak. 20 kişilik ilk kafilemiz 
Gazipaşa - Alanya Havalimanı 
üzerinden Alanya'ya iniş yaptı. 

Türkiye'de emekli potansiyelinin çok büyük olduğunu 
söyleyen organizasyon sorumlumuz Çiğdem Taşar; “Derneğe üye 

olan 900 bin emeklinin içinde 300 bin seyahat etme kabiliyetine 
sahip, uzun yürüyüşler yapabilen grubun bulunduğunu 

söyleyerek, “Avrupalıların tam aksine ülkemizde emekli olan 
bireylerin büyük kısmı akraba ziyaretleri dışında tatil kültürüne 
sahip değil. İmkanların oluşması durumunda farklı coğrafyaları 

keşfetme, yöreler ve kültürler tanıma konularında inanılmaz 
istekleri var. Buradan yola çıkarak emeklilerimize özel çok uygun 

fiyatlarla organizasyonlar hazırladık. İlk kafilemiz Alanya'ya 
ulaştı. Gelen emekli kafilemiz Alanya Kalesi, Dim Çayı ve astım 

hastalığına iyi gelen Damlataş Mağarası başta olmak üzere 
Akdeniz'in güzellikleriyle tanışarak, keyifli vakit geçirdi” dedi.

DERNEĞİMİZİN UCUZ TATİL KAMPANYASI SÜRÜYOR...

üyelerimiz Dalyan'dan sonra Alanya'da

Çiğdem Taşar; “Emeklilerimize özel, 

çok uygun fiyatlarla 

organizasyonlar hazırladık.

Kazım Ergün: “ Emeklilerimiz de

Avrupalı emekliler gibi

tatil yapmak istiyor...
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BAŞKANLAR KURULUMUZ

BAŞKENT’TEN SESLENDİ:

Türkiye Emekliler Derneği 
Başkanlar Kurulu Toplantısı, 
10/11 Mart 2017 tarihlerinde 

TÜED Genel Merkezi'nde 
toplanmıştır. Başkanlar Kurulu 

Toplantısı öncesinde, Türkiye 
Emekliler Derneği 

Misafirhanesi'nin hizmete 
sunumu yapılmıştır. Yapılan 

törene; Diyanet İşleri Eski 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 
TÜRK-İŞ Eski Genel Başkanı 

ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi 
Salih Kılıç,  KKTC eski 

milletvekili ve Kıbrıs TÜRK-İŞ 
temsilcisi Ahmet Çaluda, 

Kamu-Sen Eski Başkanı Resul 
Akay, TÜED eski Mali Sekreteri Fahri Şahin 

ile Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 108 
şube başkanı ve yöneticileri katılmışlardır. 

Mehmet Nuri Yılmaz'ın duası ile kurdelesi 
kesilen misafirhanemizin hizmete sunulmasında Genel 

Başkan Kazım Ergün, bilgi vererek Derneğin bugün 
geldiği başarılı durumu yaratanlara ve emeği 

geçenlere teşekkür etti. Ahmet Çaluda, KKTC'nin 
ancak Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe var 

olabileceğini belirterek, Kıbrıs'ı kurtaran anavatana 
şükranlarını iletti. Salih Kılıç ve Resul Akay, Derneğin 

büyümesine olan katkıları nedeniyle, başta Kazım 
Ergün olmak üzere, yöneticilere ve teşkilata teşekkür 

ederek, emeklilerdeki heyecanı taktir ettiklerini 
belirttiler. Eski yöneticilerden Fahri Şahin, bir rüyada 

yaşadığını ve bugünkü eserleri yaratanlar ile gurur 
duyduğunu söyledi. 

Başkanlar Kurulu Toplantısında; gündemdeki 
konular değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

· Başta Genel Başkan Kazım Ergün olmak üzere, 
genel merkez yöneticilerine teşekkür edilmiş, bundan 

sonraki hedefin emekli üyelerimiz için kaplıca tesisi 

olması istenmiştir.
· Bundan sonraki Başkanlar Kurulu Toplantısının, 

KKTC eski milletvekili ve Kıbrıs TÜRK-İŞ temsilcisi 
Ahmet Çaluda'nın daveti üzerine KKTC'de yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
· Bankalarımızın sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı'nın açıklamasına rağmen, halen ek şartlar ileri 
sürmeleri; kredisi, haczi olan emeklilere zorluklar 

çıkarmaları, promosyon vermemeleri şiddetle kınanarak, 
bu yanlıştan dönülmesi talep edilmiştir.

· 2000 öncesi yapılan intibakın aynı şekilde 2000 
sonrası emeklilere de uygulanmalıdır. Hükümetimiz; 

intibak konusunu gündeme almalı ve emekliler arasında 
eşitlik sağlanmalıdır. 

· 2016 yılında emeklilere verilen seyyanen 100 Lira 
zammın, 2017 yılında verilmemesi yeni emekli olacakları 

mağdur etmiştir. Bu seyyanen zam, 2017 yılında emekli 
olacaklara da yansıtılmalıdır. 

· Türkiye Emekliler Derneği'nin altın projesi olan 
TOKİ vasıtasıyla emeklilerimizin konut sahibi süreci 

hızlandırılmalıdır. Bu konu, aynı zamanda hükümetimizin 
bir taahhüdü olduğu gerçeği dikkate alınmalı ve 

bürokratik engeller kaldırılmalıdır. 
5510 sayılı Kanunda ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde 

yer alan katkı payları, emeklilerimizi mağdur eder bir 
ödemeye dönüşmüştür. Çalıştıkları dönemlerde yüzde 11 

genel sağlık sigortası primi ödemiş olan emeklilerimiz, 
katkı paylarından muaf tutulmalıdır. 
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TÜED Başkanlar Kurulumuzun da hazır 
bulunduğu törenle açılan TÜED Başkent 
Misafirhanemiz bütün emeklilerimize hizmet 
sunmaya başladı. Açılışta konuşan Genel 
Başkanımız Kazım Ergün, “Modern dünyaya 
örnek olacak hizmetler üreten çağdaş bir sivil 
toplum kuruluşu olmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bu eserler ortaya çıktıkça da 
yaşanan böyle mutlu tablolar, bizleri yeni 
hizmetler üretmeye teşvik ediyor. Emekliye 
hizmeti kutsal bir görev, onurlu bir uğraş  
sayıyoruz” dedi.

Yapılan törene; Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, TÜRK-İŞ Eski Genel 
Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç,  KKTC eski milletvekili ve Kıbrıs TÜRK-
İŞ temsilcisi Ahmet Çaluda, Kamu-Sen eski Genel Başkanı Resul Akay, TÜED eski Mali 
Sekreteri Fahri Şahin ile Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 108 şube başkanı ve yöneticileri 
katıldı.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın duasının ardından, kurdele 
kesilerek açılan tesisimiz emeklilerimize hizmet vermeye başladı.

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün;”Sadece Türkiye’ye değil, dünyaya 
örnek olan bir modeli gerçekleştiriyoruz. Dünyada geçmeyen paralarla bu eserlerin 
yapılabileceğini bütün dünyaya ispat ediyoruz. Vatanını, milletini, manevi değerlerini 
herşeyin üzerinde tutan, ülkemizin en büyük ailesiyiz. Bu büyük aile bugün güzel bir esere 
daha kavuşuyor. Başkent Misafirhanemizi gururla hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize, 
camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

EMEKLİ ARTIK BAŞKENT’TEKİ

MİSAFİRHANESİNDE KONAKLAYACAK

ERGÜN: “Modern dünyaya örnek olacak 

çağdaş bir kuruluş olmak için çalışıyoruz”

Başkent Misafirhanemiz

Törenle Hizmete Girdi...

ERGÜN: “Dünyada geçmeyen paralarla 

bu eserlerin yapılabileceğini, 

bütün dünyaya ispat ediyoruz...”
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Ereğli Şube Başkanlığımız Engelsiz Yarınlar Derneği'ne üç adet 
manuel tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Engelsiz Yarınlar Derneği 
Başkanı Songül Vural'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen 
Şube Başkanımız Fevzi Aldemir, “Ereğli için çok güzel çalışmalar yaptığına 
inandığımız bir derneğe yardım etmek, bize gurur verdi. Her insan engelli 
adayıdır. Yarın böyle bir durumla karşılaşmayacağımızın garantisinin 
olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz de Dernek 
olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla aldığımız karar gereğince böyle bir 
bağış yaparak çorbada tuzumuz bulunsun istedik” dedi.

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, teslimat esnasında 
hazır bulunan Mahmut Coşkun ile birlikte yaptığı açıklamada; “Bize 
inanan, güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şeffaf bir yönetim 
sergiliyor, engellilerimize annelik yapıyoruz. En büyük mükafatı da 
onlardan alıyorum. Bana “Songül Anne” diye hitap etmeleri ayrı bir gurur. 
Bu gururu yaşamam adına bize güvenip, maddi manevi destekte bulunan 
tüm hayırseverlere sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Ereğli Şubemiz’den Dayanışma Örneği

3 Mart 2017 tarihinde Denizbank Çorum Şubesi 
tarafından, Çorum Şube Başkanlığımız üyelerine yönelik bir 
tanışma yemeği düzenlendi. Denizbank Çorum Şube Müdürü Ebru 
Gül Çömüz'ün ev sahipliğinde Afra Düğün Salonu'nda 
gerçekleştirilen yemeğe AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet 
Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, CHP Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, 19. Dönem DYP 
Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Derneğimizin Araştırma 
Müdürü Namık Tan ve Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı'nın 
yanı sıra çok sayıda üyemiz katıldı.

Açılışta konuşan Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, üyelerimizin 
bir araya gelmesinde başta Denizbank olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür etti. Genel Merkez adına konuşan Araştırma Müdürümüz 
Namık Tan, bu tür etkinliklerin tanışma ve dayanışma bakımından 
önemli olduğunu söyledi. 

Tanışma yemeğinde söz alan Milletvekilleri Ahmet Sami 
Ceylan ve Tufan Köse de birer konuşma yaparak yemeğe katılan 
davetlileri selâmladılar. Emekliler, ayda 300 TL taksitle konut 
sahibi olacak” Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili 
Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi 
üyelerine yönelik TOKİ eliyle yaptırılacak konutların temelinin 
Ağustos ayında atılacağını açıkladı. Denizbank'ın Cuma akşamı 
düzenlediği promosyon yemeğinde konuşan Milletvekili Ceylan, 
projenin ihalesinin bittiğini hatırlatarak, “Emeklilerimiz için 
yaptıracağımız konutlar 3+1, 2+1 ve 1+1 olmak üzere üç etaplı 
olacak. Bugünkü değerlerle ayda 300 TL. taksit ödeyerek 
emeklilerimiz konut sahibi olacak.” dedi. Emeklilerin en güzel 

yaşam koşullarına layık olduğunu dile getiren Ceylan, toplam 700 
konuttan oluşan projenin talep gelmesi durumunda artırılabileceğini 
belirterek, “Emeklilerimizden talep gelmesi hâlinde istenilen sayıda 
konut yapımının taahhüdünü veriyorum.” ifadesini kullandı. 

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, siyaset kurumu olarak 
emeklilerin yanında olduklarını belirtti ve milletvekilleri olarak 
emeklilerin sorunlarını birlikte değerlendirdiklerini söyledi. 

Tanışma yemeğinde konuşan Denizbank Çorum Şubesi 
Müdürü Ebru Gül Çömüz; Emeklilere verilen değerin bir ülkenin 
gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, 
Denizbank olarak emeklilerin finansal ihtiyaçlarına avantajlı 
çözümler sunmayı önemsediklerini ve onlara her zaman ayrıcalıklı 
olduklarını hissettirdiklerini söyledi. Ayrıca Emekli maaşını 
Denizbank'tan alan emeklilerin 450 TL'ye kadar nakit ödül 
kazandıklarını dile getiren Çömüz, “Emeklinin ödüle hak kazanmak 
için maaşını 3 yıl boyunca Denizbank'tan alma taahhüdü vermesi 
yeterli. Maaş tutarı 1000 TL'nin altında olan emekliler için 300 lira; 
1000 TL. ile 2000 TL. arası maaş alanlara 375 lira ve 2000 TL'nin üzeri 
maaş alanlara ise 450 TL. nakit promosyon ödüyoruz” dedi. Denizbank 
Şube Müdürü Çömüz ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli 
maaşı alan tanıdıklarını Denizbank'a yönlendiren müşterilerin de, 
yönlendirdikleri emeklinin maaşını Denizbank'tan almalarını 
sağlaması durumunda, yönlendirdiği her emekli için 100 TL 
kazanabileceklerini bildirdi. 

Yemek sonrasında Şube Başkanımız Kınıklı Denizbank'a ve 
yetkililerine, davete katılan milletvekillerine ve üyelerimize teşekkür 
etti ve “promosyonlarınızı güle güle kullanın” dedi.

Denizbank’tan Çorumlu Üyelerimize;

Yaşlılara Saygı Haftası Yemeği
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Gebze Şube 
Başkanlığımız kadın üyelerine bir kutlama tertip etti. 
Yapılan kutlamaya üyelerimizden yoğun ilgi oldu. 
Günlerinin böyle bir organizasyonla kutlanmasından 
oldukça mutlu olduklarını belirttiler. 

Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç ise;  “Geleneksel hale 

getirdiğimiz kutlamalarımız bizleri ve üyelerimizi çok mutlu ediyor. 

Onlar toplumun mimarları, yapı taşları. Onların mutluluğu ailelerin 

mutluluğu demek. Mutlu aile, mutlu yetişen çocuklar, mutlu toplum 

demek. Bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum” dedi.

ÇANKAYA ŞUBEMİZDEN BAHAR BULUŞMASI

GEBZE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ KADINLARIMIZI UNUTMADI

BANDIRMA ŞUBEMİZİN

KONUKLARI VARDI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve 
beraberinde Bandırma Kaymakamı Günhan 
Yazar, Bandırma Şubemizi ziyaret ettiler. 

Şube Başkanımız Mitat Günüç’ten 
emeklilerin talep ve beklentileri hakkında 
ayrıntılı bilgiler alan konuk heyet, kent yaşamı 
içerisinde emeklilerimizin karşılaştıkları 
sorunların en aza indirilmesi için gereken 
hassasiyeti göstereceklerini ifade ettiler. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Günüç de,  emeklilerin zorlu yaşam 
koşullarında yoğun mücadele verdiklerini 
belirtti.

Çankaya Şube Başkanlığımız düzenlediği 
bir etkinlikle üyelerimizi ve TKİ emeklilerini 
bir araya getirdi. 

Geleneksel hale getirilmesi planlanan Bahar Buluşması'na ilişkin, Haber 
Bültenimize bir açıklama yapan Çankaya Şube Başkanımız M. Muharrem 
Yeğin; “Ankara'da hizmete açılan misafirhanemizde bu tarz etkinlikleri 
çoğaltacağız. Etkinlik esnasında 60 TKİ emeklimiz de teveccüh göstererek 
derneğimize üye oldular. Camiamız onlarında katılımıyla güç kazandı. 

Diyarbakır Şube Başkanlığımız ile 
Diyarbakır Özel Sultan Hastanesi arasında 
üyelerimize özel indirim anlaşması yapıldı. 

İmza töreni Hastane Başhekimi Dr. Ali 
Bıçakkaya ve Hastane İK Müdürü Oktay 

Yıldırımer ile Şube Başkanımız Kadri Akar 
ve Mali Sekreter Mecit Kaçar  arasında 

gerçekleştirildi.

İmza töreninden sonra konuşan Şube Başkanımız Akar; “Üyelerimiz 
için yaptığımız anlaşmalara bir yenisini daha eklemekten memnunuz. 

Yaptığımız çalışmalara üyelerimizden aldığımız destekle devam ediyoruz. 
Herkese sağlıklı günler diler, hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.

DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN SAĞLIK HİZMETİ
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Karabük Şube 
Başkanlığımızın geleneksel hale 

getirdiği “ Emekliler Diksin 
Torunları Yesin” adlı bir fidanda 

sen dik kampanyası törenle 
gerçekleştirildi. 

Törene Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük 
Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet 

Emin Akay, Ak Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, İl Tarım Müdürü 
Cemalettin Çataklı, İl Özel İdare Sekreteri Mehmet Uzun ve Daire 

Müdürleri katıldı.

Yapılan törende konuşma yapan Karabük Şube Başkanımız 
Celal Bulut; “ Her yıl kesintisiz düzenlediğimiz kampanyamızı bu 

yılda gerçekleştirmekten mutluyuz. Emeklilerimiz adına 
gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin en hayırlısı bu kampanyamız. Bugün 

ektiğimiz fidanlar, yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın gölgelikleri, 
meyveleri olacaklar. Törenimize katılan sayın büyüklerimize, 

emeklilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Kırıkkale Şube Başkanlığımız İpekçi Turizm 
Şirketi ile üyelerimize özel bir anlaşma imzaladı. 

Anlaşmaya göre; Hac kura çekilişinde isimleri çıkan üyelerimize, Diyanet İşlerinin 

belirlediği fiyatların üzerinden 1300 TL indirim yapılacak. Üyelerimizin bu fırsattan 

yararlanmaları için  kayıt yapıldıktan sonra hacca gidene kadar ödemeleri tamamlamaları 

gerekmekte olup, ödemesini yapamayanlar için ödeme durumuna göre taksitlendirme yapılacak.

Ayrıca yine derneğimiz üyelerinin Umre yolculuklarında da İpekçi Turizm Şirketi 

tarafından %20 indirim yapılacak. Ödemelerde ise 5 ile  36 ay arasında taksit imkânı sağlanacak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin; “Hac'ca ve 

Umre'ye gitmek isteyen üyelerimiz Şubemize gelmeleri halinde detaylı bilgi verilecektir. Yaptığımız 

bu anlaşma bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dualarınızı bekliyoruz, yolunuz açık olsun” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN HAC VE UMRE ANLAŞMASI

AFYON ŞUBEMİZDEN TOKİ ATAĞI
Afyonkarahisar Şubemizin ısrarlı talepleri TOKİ'de 

ek kontenjan getirdi. 

Afyon Şube Başkanlığımızca illerinde TOKİ tarafından yapılan 
emekli konutları için sürdürülen çalışmalar yakından takip ediliyor. 
Emeklilerin yoğun taleplerini dikkate alan Afyon Şubemiz TOKİ 
tarafından ayrılan kontenjanların yetersiz kalması üzerine ek talepte 
bulundu. TOKİ'nin de bu talebe olumlu yanıt vermesi üzerine 
emeklilere ayrılan kontenjanda artırıma gidildi. 

Şube Başkanımız Ahmet Ege konuya ilişkin olarak yaptığı 
açıklamada; “Mevcut 6000 kişilik konutların 300 tanesinin dağıtımı 
yapıldı. Geriye kalan 776 konutun da, 195'ini TOKİ ile görüşerek 
emeklilerimiz adına kontenjan olarak ayırttık. Bu noktada, önce 
belediye başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz. Çabalarımızın sonuçlarını almak bizleri ziyadesiyle mutlu 
etmiştir” dedi. 

KARABÜK ŞUBEMİZ GELENEKSEL FİDANLARINI DİKTİ
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Türkiye Emekliler 
Derneği, 

Denizbank ve 
Kentmer 

işbirliğiyle 
başlatılan konut 

kampanyalarımız 
bütün hızıyla 

sürüyor. 

Derneğimizin 
sürdürdüğü konut projelerine 

ilişkin bir değerlendirme 
yapan TÜED Proje Grubu 

Koordinatörü M. Emin 
Tangören, alternatif projelerin de 

hazırlandığını belirterek; “Tuzla ve 
Bursa Denizkent konutlarının yapımı 
başladı. Üyelerimiz kısa sürede kendi 

evlerinde oturmaya başlayacaklar. 
Emeklilerimizin ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde planlanan ve son 
derece güvenlikli, son derece konforlu 

ve kaliteli olan bu konutlarımıza 
gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu 

etti. Bu yoğun ilgi neticesinde, yeni 
projelere de start vermeye karar 

verdik. Sırada; İstanbul (Pendik), 
Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve 
Mersin geliyor. Türkiye Emekliler 

Derneğimiz sürdürdüğü örnek 
projelerle dikkat çekmeye devam 

edecek. Hedefimiz; yüzbinlerce 
emeklimizi uygun koşullarda evsahibi 

yapabilmek. Bunun için yoğun çaba 
sarf ediyoruz” dedi. 

Derneğimizin Hukuk Danışmanı 
Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu TRT Radyo 1'de 
“Yılların Ardından” adlı programın canlı 
yayın konuğu oldu. Yazıcıoğlu dünyada bir 
ilk olan derneğimizin yayınlarından 
“Yaşlılık Hukuku” adlı kitabı ve ardından 
yeni çıkan “ Olaylar ve Kararlarla Yaşlılık 
Hukuku” adlı kitabını tanıttı. Yazıcıoğlu, 
Türkiye İstatistik Kurumunun, yaşlılara 
saygı haftası nedeniyle yayınladığı yaşlılarla 
ilgili istatistikleri ve Derneğimizin emekli 
profili anketi sonuçlarını değerlendirdi. 
Global Yaşlılığa bakış endeksine göre 96 
ülke içinde 75. sırada olan ülkemizin, BM 
insani gelişme raporu tespitlerinde 188 ülke 
içinde 71. Sırada olduğunu ve yaşlılık 
yoksul luğunun artmasının  emekl i  
aylıklarındaki düşüşten kaynaklandığını 
söyleyerek, açıklamalarda bulundu.  

TÜED / DENİZBANK KONUTLARI TAM HIZ DEVAM EDİYOR

DERNEĞİMİZ TRT RADYO 1'İN KONUĞUYDU

BURSA DENİZKENT

BURSA DENİZKENT

TUZLA DENİZKENT

Konya Şube Başkanımız Gülhan 
Çağlar TOKİ ile başlatılan konut 
ça l ı ş ma la r ın ın  b ü tü n  h ı z ı y l a  
sürdüğünü belirterek projeleri 
yakından izlediklerini söyledi. 

Konut sahalarında incelemelerde 
bulunan Gülhan üyelerimizin bir an önce 
konutlarına kavuşabilmesi için TOKİ üzerinde 
de yoğun ısrarlarını sürdürdüklerini sözlerine 
ekledi. Çağlar; “Bütün emeklilerimizin konut 
sahibi olabilmesi için TOKİ ile başlattığımız 
çalışmaları adım adım takip edeceğiz” dedi. 

ÇAĞLAR: “TOKİ ÇALIŞMALARINI

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”



TÜED -14-

Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle KASEV Vakfının 
düzenlediği “Türkiye'de Yaşlı Olmak” Konulu Bilimsel Panel, 
vakfın İstanbul Kadir Rezzan Has Öğretmen Dinlenme Evi 
konferans salonunda yapıldı. Toplantı'da derneğimizin Hukuk 
Danışmanı Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu Yaşlı Hakları, Yaşlı Hukuku 
ve ülkemizde yaşlıların içinde bulunduğu durumu istatistiklerle 
anlatan bir sunuş yaptı. Toplantıya derneğimizin Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız ile Kadıköy Şube Başkanı 

Nahit İmamoğulları da katılarak derneğimizin çalışmaları hakkında 
bilgi verdiler. Derneğimizin yöneticileri ve hukuk danışmanımız 
huzurevi sakinlerinden ATATÜRK ile Ankara Atatürk Orman 
Çiftliği'nde fotoğrafı bulunan Zehra Tuncer'i ziyaret ederek, yaşlılara 
saygı haftasını kutladılar. Toplantıda Tuzla Belediyesi Yaşlılar 
Komisyonu Başkanı Hasan Mısır'da çalışmalarını anlatan bir sunuş 
yaptı. Toplantıyı Kasev Vakfı Huzurevi Sosyal Hizmet uzmanı Duygu 
Kaya yönetti. 

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI

İSTANBUL'DA DA KUTLANDI

“Türkiye'de 

Yaşlı Olmak”

Konulu Panel, 

Kadir Rezzan Has 

Öğretmen Dinlenme Evi 

Konferans Salonu’nda 

yapıldı.

TRABZON ŞUBE'MİZDEN

YAŞLILIK HAFTASI ETKİNLİĞİ
Trabzon Büyükşehir Kent Konseyi Emekli Meclisi ve Trabzon Şube 

Başkanlığımızca, Trabzon Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen “Şiddetin Sessiz 
Mağdurları Büyüklerimiz” konulu panel Trabzon İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapıldı. 
Panelde konuşmacı olarak yer alan Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Yaşlılık Hukuku açısından şiddeti ele alarak, yaşlı hakları ve yaşlılık konusundaki 
çalışmaları anlattı. Panelde bir konuşma yapan Trabzon Şube Başkanımız Burhan 
Bayraktar derneğimizin yaşlılık alanındaki faaliyetlerinden bahsederek, bu alanda çok 
sayıda projenin üretildiğini ve çalışmaların kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti ve 
şunları söyledi; “ Emekli topluluğu olarak yaşlılığa en yakın kesim veya bizzat yaşlı kesim 
olduğumuz için bu alanda bilimsel çalışmaları takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu 
araştırmalardan çıkan sonuçlara göre yaşlının yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmek 
asli görevlerimiz arasındadır. Biz de bu görevi yerine getirebilmek için yoğun çaba 
sarfediyor ve bu yönde belirlediğimiz taleplerimizi, tespitlerimizi ilgili makamlara da 
ileterek çözüm üretilmesi konusunda önemli bir görevi de yürütmüş oluyoruz” dedi.  

Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Derneğimiz 
Hukuk Danışmanı Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Trabzon Avrasya Üniversitesi İktisadi ve Ticari 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kaptan Kaptangil'i makamında ziyaret ettiler. Derneğimizin 
Çankaya Şube Üyesi Prof.Dr.Kaptangil; “Derneğinizin Genel Başkanı ve benim lise arkadaşım 
Kazım Ergün ve arkadaşlarının aynı zamanda Trabzon Şube Başkanı Bayraktar'ın çalışmalarını 
ilgiyle ve büyük memnuniyetle 
izliyorum. Bilimsel çalışmalarınız 
hayranlık uyandırıyor, hepinize ayrı 
ayrı teşekkür eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim” dedi.  Derneğimiz 
Hukuk Danışmanı Av.Yazıcıoğlu ise 
Prof.Dr.Kaptangil' e derneğimizin 
yayınlarından, alanında ilk ve tek olan 
“Olaylar ve Kararlarla Yaşlılık 
Hukuku” kitabını takdim ederek 
ziyareti tamamladılar. 

Ziyaretin ardından, Şube 
Başkanımız Bayraktar ve Hukuk Danışmanımız Yazıcıoğlu Trabzon TV'de 
Derneğimizin üyesi, araştırmacı yazar Mustafa Yazıcı'nın sunduğu  “Trabzon Trabzon” 
adlı programının canlı yayın konuğu oldular. Programda derneğimizin çalışmalarından 
ve yayınlarından bahsederek, emeklilerimizin sorunlarını tartıştılar.

TRABZON ŞUBEMİZDEN

KAPTANGİL’E ZİYARET
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Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği mücadele sonrasında, emeklilere banka 

promosyonu ödenmesi Hükümetin gündemine taşınmış ve sonuç alınmıştır. SGK ile 

bankalar arasında yapılan protokol hükümlerine göre, emekli aylık seviyelerine göre 

promosyonlar ödenmiş, bankalara borcu olanlara ise zorluk çıkarılmıştır. Protokolün 10. 

maddesinde yer alan “gelir ve aylık alanlardan bankaya olan borçları banka tarafından 

tasfiye olunacak alacaklar hesabında izlenenlerin durumu bankaya olan borçları 

kapatıldıktan son değerlendirilecektir” ibaresi gerekçe gösterilmiş ve bankaya borcu olan 

emeklilere promosyon ödenmemesi, yeni bir mağduriyet yaratmıştır. SGK ile yapılan 

değerlendirmelerde, bu tür ihtilafların Kuruma bildirilmesi istenmiş, soruna çözüm 

getirileceği belirtilmiştir. Protokolün 11. ve 12. maddesindeki düzenlemelere aykırı olan 

bu haksızlık giderilmelidir. SGK, bankalara gönderilen tutarlar üzerinden 

promosyonların ödenmesi için bankalara yeni bir bildirim göndermelidir.

SORU: 2000 sigorta girişim var. Yüzde 61 engelli raporum ile 
vergiden muaf tutuldum. 4321 gün üzerinden Mart 2017 tarihinde 599 
lira aylık bağlandı. Bu aylık ile nasıl geçineceğim. Emekli olmadan önce, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan engelli olmam nedeniyle daha 
yüksek ödeme yapılmaktaydı. Oldukça şaşkınım. Devletimizi 
yönetenlerin bilgisine sunmanızı talep ediyorum. 

CEVAP: Aylığınızı hesaplayan SGK'daki servisten bilgi aldım. 
Aylığınız, iki aşamalı hesaplanmış. Birincisi; 2000/Ekim 2008 
döneminde yürürlükte olan mevzuata göre; ikincisi, Ekim 2008 sonrası 
dönemde yürürlükte olan mevzuata göre karma aylık hesaplanma 
yapılarak ödenecek aylık belirlenmiştir. Prim ödeme gün sayınız ve 
kazançlarınız düşük kaldığından, hesaplamada bir yanlışlık yoktur. Asıl 
sorulması gereken soru, sosyal güvenliğin  gelecek güvencesi olan 
yönünü zayıflatan aylık hesaplanma parametreleri değiştirilmeden, bu 
tür olumsuzlukların giderilmesi oldukça zordur. Ülkeyi yönetenlere 
büyük sorumluluk düşmektedir. 2000 öncesi dönemde uygulanan alt 
sınır emekli aylığı getirilmeli, emeklilere insanca yaşamaya yetecek 
aylıklar ödenmelidir.  

SORU: 6 yılı SSK, 29 yıl Emekli Sandığı hizmetlerim üzerinden 
emekli oldum. 30 yıl üzeri hizmeti olanlara Emekli Sandığı ikramiye 
farkı ödüyor. Bu uygulamadan ben de yararlanabilir miyim?

CEVAP: Benzer sorular, Türkiye Emekliler Derneği'ne gelmekte 
ve ikramiye farkının hangi kriterlere göre ödeneceği ile ilgili bilgi talep 
edilmektedir. Emekli Sandığı Kanunu'nda 657 sayılı Kanun kapsamında 
hizmetler değerlendirilmekte, 30 üzeri hizmet varsa ikramiye farkı 
ödenmektedir. Sizin durumunuz, bu kritere uymadığından, SSK 
hizmetleriniz dikkate alınmadığından, ikramiye farkı oluşmamaktadır.  

SORU: Zonguldak TTK işletmesinde iş kazasına maruz kaldım 
ve sürekli iş göremezlik geliri bağlandı. İşyerinin koşulları ağır 
olduğundan, yüzde 60'ın üzerinde de çalışma gücü kaybı raporu aldım. 
1500 günüm var. Malulen emekli olma şartlarını öğrenebilir miyim?

CEVAP: Malulen emekli olmanız için 10 yıl sigortalılık süresi ve 
1800 prim ödeme gün sayısını yerine getirmeniz gerekiyor. 1500 gün ile 
emekli olamazsınız. 1800 gün koşulunu  askerlik hizmetlerinizi 
borçlanarak tamamlayabilirsiniz. İş kazası geliri ve maluliyet aylığını 
birlikte alırsınız.  

SORU: Emekli aylıklarına yapılan yüzde 4.73 zam, ilk üç aydaki 
enflasyon artışı ile geri alındı. Ocak-Mart döneminde tüfe artışı, yüzde 
4,34 olarak açıklandı. Nisan-mayıs-haziran aylarında emekliler zararlı 

olacağından, artış sistemine ilişkin Türkiye Emekliler Derneği'nin bir 
çalışması var mı?

CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre emekli aylıklarına 
yapılan altı aylık tüfe artışı, emeklileri koruyan bir sistem olmadığını 
savunmakta ve değiştirilmesini talep etmektedir. 2008 sonrası dönemde 
emekli aylıkları giderek düşük bağlandığından, yüzdeli artışlara göre yapılan 
zamlar sınırlı kalmaktadır. Kaldı ki, tüfe hesaplanmalarında değerlendirilen 
417 maddenin büyük kısmı, emekli harcamalarının dışında olduğundan, 
genel enflasyon emeklilerin satın alma gücünü koruyan bir özellik de 
taşımıyor. Türkiye Emekliler Derneği; emekli aylıklarının hesaplanmasında 
ve artışında sağlıklı bir sistemin getirilmesi için mücadele etmektedir. 
Güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında iyileştirmelere gidilmeli, 
emekliler arasında eşitlik kurulmalıdır. 

SORU: 2015 yılında üniversiteden mezun olduğumda 25 yaşını 
bitirmiştim. İki yıl işsiz kaldım ve gelir testine de gitmedim. Tarafıma 1900 
lira borç çıkarılmış. Ödemek istemiyorum. Bu konuda bilgi alabilir miyim?

CEVAP: 1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe giren genel sağlık sigortası, 
sosyal güvencesi olmayanları kapsama almış ve gelir testi sonucuna göre tescil 
yaptırmalarını öngörmüştür. Genel sağlık sigortası uygulamasında, 
üniversite mezunlarının 25 yaşını geçmemek koşuluyla, iki yıl genel sağlık 
sigortasından yararlanma hakkı getirilmiştir. Yaşınızın 25 üzeri olduğundan, 
tarafınıza borç çıkarılmıştır. 8 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6824 
sayılı Kanun gereğince, borçlarınızın gecikme cezası ve gecikme zammı 
silinmiş, prim ödenmeyen aylar 53 ile çarpılarak, Nisan 2017 itibariyle bir yıl 
içinde taksitlendirilerek ödenmesi öngörülmüştür. 6824 sayılı kanunla, gelir 
testi zorunluluğu kaldırıldığından, sizin için iki seçenek bulunmaktadır. 
Birincisi; borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. İkincisi; gelir testine başvurarak, 
ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az çıkması 
durumunda, geçmiş prim borçları silinecek, bundan sonraki genel sağlık 
sigortası primleri hazinece ödenecektir. 

SORU: Babamdan yetim aylığı almaktayım. Mart 2017 tarihinde 
evlendim. Evlenme ödeneği alma hakkım var mı?

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince, evlenmeleri 
nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve 
talepte bulunmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere ek ödemesiz gelir 
ve aylığın iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Gelir ve 
aylıkların durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da yeni bir değerlendirme 
yapılır, varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları yükseltilir. 
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Dünyada artan eşitsizlik, iklim değişikliği, yok edilen 
kaynaklar, tehdit altındaki eko sistemler, bitmeyen ideolojik, 
kültürel ve jeopolitik savaşlar, insanları daha yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir dünyayı nasıl yaratabilecekleri konusunda 
düşünmeye itiyor. “Kentsel Sürdürülebilirlik Yöneticileri Ağı” 
bu düşünceden doğdu. “Karbon Nötr Kentler Birliği” 2014 
yılında kuruldu. “C 40 Kentler İklim Liderliği Grubu”, 
sürdürülebilirlik için “Yerel İdareler Kentsel Sürdürülebilirlik 
Yöneticileri” gibi kurumlar da aynı şekilde bu ihtiyaçtan doğdu. 
Kentler ekonominin itici gücü olurken, yoksulluğun da merkezi 
olabiliyor. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar kentli önerilen 
maksimum sınırların üstünde bir hava kirliliği ile yaşıyor. 
Binlerce insan hava kirliliğinin yarattığı hastalıklardan ölüyor. 

Her insanın toplumda değeri ve yeri olduğunu anlayan, 
onur ve eşitlik ahlakı; eşitsizliğin, yoksulluğun yerini alacak. 
Sürdürülebilir ekonomileri inşa etmek zorundayız. Kamu yararı 
öncelik olacak. “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( 
PAO)” Dünyada üretilen gıdanın 3/1'inin israf olduğunu ve bu 
israfın giderek artan bir oranda kentlerde oluştuğunu belirtiyor. 
Suyumuz azalıyor. İnsan odaklı gelişim, katılımcı yönetişim 
vatandaşlarına onurlu yaşam yaratmak için doğal çevreyle uyum 
içinde hayat dolu yerleşim alanları hedef olmalı. Yeşil alanlar, 
insanların dışarı çıkmasını sağlayacak sağlıklı bir çevre insan 
sağlığını da geliştirecektir. Su havzaları ve arazi dikkatle 
korunmak zorunda. Yürümeyi, bisiklete binmeyi ve toplu 
taşımayı ön plana çıkarmalıyız. Yaşayan sokaklar yaratılmalı, iyi 
sağlık, güvenlik, sürdürülebilir istihdam ve sosyal fırsatlar teşvik 
edilmeli.

Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinden her yıl 1,5 milyon, 
hareketsiz yaşam tarzından 3,2 milyon, trafik kazalarından 1,3 
milyon ve şiddetten 1,6 milyon insanın öldüğünü açıkladı. 
Uluslar arası çalışma örgütü (ILO)'nın geliştirdiği Düzgün İş 
Gündemi' nin 4 hedefi vardır: İstihdam yaratmak, işyerinde 
hakları garanti altına almak, sosyal korumayı genişletmek ve 
sosyal iletişimi teşvik etmek. Herkesin güvenceli bir geliri olacak. 
Kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı ekonomi, mücadele edilecek 
konuların başında gelir. Temel amaç, insana hizmet etmek 
olmalıdır. Yenilenebilir enerji kullanmak, kırsal kültürü yeniden 
yaratmak, paylaşım ekonomisine dönmek gerekliliği günden 
güne artıyor. Kentler, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın 
(GSYİH) % 80'ninden, küresel enerji tüketiminin ve sera gazı 
emisyonlarının % 70'inden sorumlu. Ormanlar yok oluyor. 
Deniz seviyeleri yükseliyor, fırtınalar, seller, kuraklık ve sıcaklık 
dalgaları her sene değişiyor. Tüm bunlar sağlık masraflarını 
artırıyor. Göçlerin maliyeti de bir başka konu.

Kentler arabalar için değil, insanlar için tasarlanmalı. 
Planlar yapılmalı, politikaların hızlı uygulanmasından 
kaynaklanan hatalardan kaçınılmalıdır. Enerji ve su 
kullanımında tasarruf şart. İnşaatlar çevre dostu olacak. 
Toplumsal politikalarda katılımcı bir yaklaşım yaratılmalı, 
hayat boyu öğrenmeye adil erişim, sürdürülebilirlik eylemlerine 
katılım sağlanmalıdır. Sürdürülebilir toplum, sosyal katılım 
temellidir, bu da eğitim, istihdam, iletişim, kendi hayatı ile ilgili 

kararlarda söz sahibi olma, sağlık, 
kentsel gelişim ve çevre dostu konut, 
eğlence ve kültür ile ilgilidir. Verimlilik standartları her yerde, her 
işte geçerli olacak. Aile dostu ve aktif vatandaş katılımlı topluluk 
oluşturma ve çevreye duyarlı yaşam dikkat çeken konular. Özellikle 
iklim değişikliği ile mücadele herkes için ahlaki ve dini bir 
zorunluluk. Ekonominin sürdürülebilirliği sağlık, eğitim, uyum 
i ç i n d e  y a ş a m  g i b i  s o s y a l  s e r m a y e n i n  v e  ç e v re n i n  
sürdürülebilirliğinden ayrı değerlendirilemez.

Küresel rekabet endeksi, verimlilik artısını öne çıkarmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişim Endeksini 
yaparken çeşitli kuruluşlar Yaşam Kalitesi ve yeşil kent endeksleri 
yayınlıyorlar. Birleşmiş Milletler Aktif Yaşlılık Endeksi artık kişi başı 
GSYİH'nin yerini alacak. Hukukun üstünlüğüne bağlılık, 
yönetimlerde şeffaflık ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması ana 
ilkeler. Vatandaşın yüksek kaliteli hizmet talebi yerine getirilmeli. 
Tarihsel, kültürel, estetik, ekonomik ve toplumsal öğeler kentleri 
yaşanabilir kılar. Halk sağlığı, yer altı ve üstü suların 
kirlenmemesinin sağlanması, okullarda çevresel eğitimin teşviki, 
biyolojik çeşitliliğin öğrencilere anlatılması, insanla birlikte dünyada 
yaşayan diğer canlıların da sevilmesinin sağlanması öncelik olmalı.

Dünyada küreselleşmenin yarattığı özelleştirme dalgasını geri 
çevirerek, özelleştirilmiş kaynak ve hizmetleri tekrardan kamu 
sahipliği ve kontrolüne alma eğilimi başladı. Çünkü özelleştirme 
sonuçlarına dair genel  bir memnuniyetsizl ik oluştu.  
Özelleştirmecilerin vaat ettiği maliyet verimliliği, performans 
iyileştirme, altyapı yatırımı ve yaşamda refahı sağlanamadı. 
Ekonomide halk katılımı ve demokratik hesap verilebilirliği 
tekrardan inşa etmeye çalışıyorlar. Özelleştirme, fiyatları artırdı ve 
vergilerimizin özelin karını teşvik etmek için kullanılmasına neden 
oldu. Toplum mülkiyetinde bankacılık sektörü ve kooperatifçilik 
gittikçe yayılıyor. Daha demokratik ve katılımcı, sosyal ihtiyaç ve 
kamu yararı etrafında şekillenen insancıl ve çevreci modeller 
tartışılıyor. Vatandaşların ve sosyal hareketlerin katılımını sağlayan 
doğru kurumsal yapılar tercih nedeni.

İnsanların refahını geliştirecek, hizmet sektörü odaklı bir 
ekonomiden üretim odaklı bir ekonomiye geçiş. Kentlerde eşitsizliği 
ve dışlanmayı hızlandıran mekansal dokuyu ortadan kaldıracak 
düşünce yapısı, insanların toplumsal ilişkileri varlığını artıracak 
toplumsallık önceliğimiz olacak. Bu şok ve krizlerle başa çıkma 
mekanizmalarını da güçlendirecektir. Hak bazında ele alınacak 
hizmetler, yaşam kalitesini, güvenli çevreyi, birlikteliği sağlayan 
kamusal alanları, yerleşim, sosyal ve kültürel hizmetleri artıracaktır. 
Özellikle erişim hakları, katılımcılığa, bilgiye, yargıya erişimi 
kolaylaştıracak, karar vermede vatandaşın katılımına öncelik 
sağlayacaktır. Yönetim koşulları, şeffaflık, hesap verilebilirlik, 
denetim ve denge vatandaşın katılımı ile olacaktır. Yoksulluk ve 
eşitsizlik ortadan kalkacak, adil kapsayıcı, sürdürülebilir toplum 
savunuculuk gruplarını da yaratacaktır. Hak temelli yaklaşımlara 
daha fazla odaklanmak dünyayı kurtaracak, herkes için 
sürdürülebilir bir yaşam yaratacaktır. 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Emin TANGÖREN

YAZI KURULU
Gazi AYKIRI

Recep ORHAN
Ömer KURNAZ

Arif YILDIZ

YENİ BİR DÜNYA; 

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ADİL...


