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Sorunların değerlendirilmesinde ve 
çözüm aranmasında önemli bir kurumsal yapı 
olan sosyal diyalog; sosyal barışa ve tarafların 
işbirliğine sayısız katkı vermektedir.  
Demokrasisi gelişmiş ülkelerde, sosyal diyalog 
önemli bir uygulama olarak benimsenmiş, ortak 
akıl olarak görülmüştür. Avrupa sosyal 
modelinin de ayrılmaz bir parçası olan sosyal 
diyalog; ikili ve üçlü yapıda geliştirilmiş, sosyal 
tarafların bir arada sorunlara çözüm bulmasına 
katkı sağlamıştır.   

Sosyal diyalog, ikili ve üçlü bir sistemde 
işletilmektedir. İkili sosyal diyalog; endüstri 
ilişkilerinde örgütlenme ve toplu iş sözleşme 
hakkının işletilmesinde en önemli sistem olarak 
görülmektedir. İşçi ve işveren ilişkilerinin 
sağlıklı işlediği ülkelerde, sendikal örgütlenme 
ve toplu iş sözleşmesi sorunsuz olarak 
uygulanmaktadır. Sendikal haklar, aynı 
zamanda demokrasinin de vazgeçilmez önceliği 
olduğundan, ülke mevzuatlarında da en 
kapsamlı haklar olarak değerlendirilmektedir.

SOSYAL

DİYALOG BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

Devamı 14. sayfada

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN

EMEKLİNİN TALEPLERİNİ ÇALIŞMA BAKANI’NA SUNDU

Devamı 8. sayfada

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve 

beraberinde; Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz 

Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ile 

Danışmanlarımızdan oluşan heyetimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu’nu makamında ziyaret etti.

ERGÜN’E

VEFA ÖDÜLÜ
Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve 

kültürüne, sivil toplum alanında çalışma 

yapanlara verilen Ankara Sivil Toplum 

Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel 

Vefa Ödülleri sahiplerini buldu.



TÜED -2-

Çorum Milletvekili 
Ahmet Sami 
Ceylan, Çorum 
Şube 
Başkanlığımızın, 
üyelerine yönelik 
Slimkent 
dolaylarında TOKİ 
eliyle yaptırılacak 
konutların 
temelinin 
15 Ağustos'ta atılacağını açıkladı.

Şubemizin önünde kalabalık bir emekli grubuna seslenen 
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 200 TL-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. Şube Başkanımız 
Hıdır Kınıklı'nın yaklaşık 6600 üyemizin bulunduğunu 
hatırlatması üzerine, “Siz ne kadar konut istiyorsanız, o kadar 
konut yapacağız” diyen Ceylan, emeklilerin zorlanmaması için 
peşinat da alınmayabileceğini söyledi. Ceylan'dan önce söz 
alan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ise emeklilerin en 
iyi şartlarda yaşayabilmeleri için Hükümet olarak ellerinden 
gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Nazilli Şube Başkanlığımız, Aydın Milletvekili 
Abdurrahman Öz, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı 
Ramazan Satılmış, Kadın Kolları Başkanı Ayşin 
Hittet, Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Özder ve çok 
sayıda partiliyi ağırladı.

Ziyarette Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe 
Güzelköy'de yapılacak TOKİ evleri için yaptığı yardımlardan 
dolayı AK Partili Öz'e teşekkür ederek, “Vekilimiz sağ olsun her 
zaman bize destek oldu ve hep yanımızda. Bunu en son olarak 

TOKİ konusunda göstermiştir. TOKİ' 
ye tapuların zamanında devredilmesi 
bize çok yardımcı olmuştur. TOKİ'nin 
Güzelköy'de yapılmasında büyük 
emekleri vardır. Şubemiz adına çok 
teşekkür ediyoruz. Şu anda TOKİ plan 
proje durumundadır” ifadelerini 
kullandı.

Ö Z ;  “ B U  İ Ş  B İ R L İ K T E  
ÇALIŞMANIN MUTLULUĞU VE 
GURURUDUR”

G ü z e l k ö y ' d e k i  T O K İ  
çalışmalarında Nazilli Şube Başkanı 
Baştepe ve yönetim kurulu üyelerinin 

şahsi gayretlerinin çok olduğunu belirten Milletvekili Öz, “Aydın 
Nazilli'ye hizmette, birlik içinde çalışmaya her zaman açığız. Aydın'da 
17 ilçe var, başka yapılacak işler de var. Milletvekili olarak biz tıkanan 
noktalarda müdahale ederek işi çözmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede 
Dernek ile birlikte TOKİ çalışmalarını yakından takip ettik. Bu iş 
birlikte çalışmanın mutluluğu ve gururudur. Tabi süreç devam ediyor. 
Yakın bir zamanda da plan ve projesi de biter. Nazilli'ye yakışan bir 
şekilde ve ihtiyacını da karşılayan bir şekilde çalışmalar yapılır. 
Bundan sonra süreç TOKİ' de devam edecek. Emeği geçen Şubemize 
ve herkese başarılar diler, teşekkürlerimi sunarım” dedi. 

AYDIN MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN ÖZ, NAZİLLİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

MİLLETVEKİLİ CEYLAN

ÇORUM ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDA

Ceylan: “Siz ne kadar konut istiyorsanız, 

o kadar konut yapacağız...”
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Ülkemiz bakımından bir değerlendirme 
y a p ı l d ı ğ ı n d a ;  ç a l ı ş a n l a r ı n  s e n d i k a l  
örgütlenmesinde ve toplu iş sözleşmelerin 
yapılmasında tam bir istikrar sağlanamamış, 
sendikalaşma oranı yüzde 10'ları geçmemiştir. 
Ekonomik yönden zayıf konumda olan çalışanların 
d ü ş ü k  ü c re t  v e  a ğ ı r  ç a l ı ş m a  
koşullarında çalıştırılması, sosyal 
devleti zayıflatan uygulamalar olarak 
görülmelidir. Çalışma sürelerine 
uyulması, çalışma koşullarına riayet 
edilmesi ve insanca yaşamaya yetecek 
bir ücretin ve sosyal hakların ödenmesi 
için sendikal demokrasi geliştirilmeli, 
v a z g e ç i l m e z  b i r  h a k  o l a r a k  
bakılmalıdır.    

Çalışma biçimleri ve özellikle 
taşeron uygulaması; endüstri ilişkilerini 
zayıflatan, güvencesiz bir istihdam 
olarak görülmektedir. TÜRK-İŞ, 
g ü v e n c e s i z  y ö n ü y l e  t a ş e r o n  
uygulamasının kaldırılmasını, kadrolu 
işçi çalıştırmanın benimsenmesini 
savunmuş, çalışanlar arasında ayrıma 
son verilmesini istemiştir. Taşeronlara 
kadro verilmesi konusunda, tartışmaların ve 
beklentilerin sona ermesi için verilen taahhütler 
yerine getirilmeli, mağduriyetlere son verilmelidir. 
Esnek istihdam biçimlerinin geniş bir uygulama 
alanı bulduğundan, sosyal haklar ve sendikal 
güvenceler zayıflatılmaktadır. Bu yönüyle, 
çalışanlar arasında farklılıklara son verilmesi için 
taraflar bir araya gelmeli, sosyal diyalog ile 
sorunlara çözüm bulunmalıdır. 

Üçlü sosyal diyalog; çok taraflı çalışmayı ve 
dayanışmayı gerektirmektedir. Bu duruma en 
çarpıcı örnek olarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey 
gösterilebilir. Konsey, verimli bir şekilde 
çalıştırılmadığından, iyi bir örnek ülke olamadık. 
Anayasada da en önemli bir sosyal diyalog sistemi 

olarak yer alan Ekonomik ve Sosyal 
K o n s e y d e ,  T ü r k i y e  E m e k l i l e r  
Derneği'nin temsil edilmemesi çok 
büyük bir eksiklik olarak görülmeli, 
ilgili kanunda değişiklik yapılarak bu 
hakkımız teslim edilmelidir. 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu, çok yönlü temsil edilen sosyal 
diyaloğun çalıştırıldığı bir oluşumdur. 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu daha fazla toplanmalı,  sosyal 
taraflarla birlikte panel ve çalıştaylar 
yapılmalıdır. Emekli aylıklarının 
hesaplanmasında ve artışında ortaya 
çıkan eşitsizliklere objektif ve bilimsel 
ç a l ı ş m a l a r  y a p ı l a r a k  ç ö z ü m  
bulunmalıdır. 2000 sonrasında emekli 
olanların intibak beklentisi de, bu 

kapsamda değerlendirilmeli, emekliler arasındaki 
farklılıklara son verilmelidir. 

Bu güzel ülkemizde, sorumluluk taşıyan 
herkes taşın altına elini koymalı, toplumsal barışa 
katkı yapmalıdır. Zor süreçlerin aşılmasında 
dayanışma yapılmalı, hukuk devletine ve 
demokrasiye bağlılığımız artırılmalıdır. 

SOSYAL DİYALOG

Emekli 

aylıklarının 

hesaplanmasında 

ve artışında 

ortaya çıkan 

eşitsizliklere 

objektif ve 

bilimsel 

çalışmalar 

yapılarak 

çözüm 

bulunmalıdır.

GENEL BAŞKANIMIZ ERGÜN’E 

“VEFA ÖDÜLÜ”
Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve 

kültürüne, sivil toplum alanında çalışma 
yapanlara verilen Ankara Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel 
Vefa Ödülleri sahiplerini buldu.

Yılmaz Güney Salonu’nda yapılan 
törenin açılış konuşmasını ASTOP’un dönem 
sözcülüğünü yapan Ostim Sanayici ve 
İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Kurt yaptı. 
Kurt konuşmasında, toplumların sosyo-
ekonomik açıdan gelişmişliğinde sivil toplum 
örgütlerinin önemine işaret etti ve “Bugün 
Mars’a koloni kurmayı düşünen,  makineleri 
birbiriyle konuşturur hale getiren, genetik 
biliminde aklımızın alamayacağı buluşlar 
gerçekleştiren, demokratik standartları 
yüksek toplumların hemen hemen hepsinin 
sivil toplum yönünden güçlü ülkeler olması 
tesadüf değildir” dedi. 

Kurt, güzel ve iyi olanı çoğaltmak, bunun 
için de kadirşinas davranarak başarılı 
örnekleri moral yönden desteklemek 
gerektiğini ifade etti. Türk Sanayici ve 
İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak da 
2004 yılından beri hizmet verenlere ödül verip 
kendilerine şükranlarını sunduklarını 
belirterek “Hizmet veren insanları mutlu 

etmek, takdir duygularımızı sunmak ve teşekkür 
etmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vefa ödülleri 
sahiplerine verildi. Ödül alanların isimleri şöyle:

Ya lç ın  Topçu  (Cumhurbaşkan l ığ ı  
Başdanışmanı), Alper Taşdelen (Çankaya 
Belediye Başkanı), Süreyya Yücel Özden (DEİK 
Enerji İş Konseyi Başkanı), Kazım Ergün 
(Türkiye Emekliler Derneği Başkanı), Fethi Genç 
(İşadamı), Ali Kantur (Kantur& Akdaş A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı), Mahmut Bahadır 
(Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi), Oral Yılmaz (Galatasaray 
Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı), 
Vedat Aktuğ (EMSİAD Genel Sekreteri), Nejla 
Arslankurt (İlgi Otizm Derneği Başkanı), Hani 
Benazus (Yazar), Mustafa Üzümcü, Betül Tekışık 
Turan (Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim 
ve Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı), Gülgen 
Dural (Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere 
Yardım Vakfı Genel Başkanı), Mahmut Hilmi 
Doğan (Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu 
Üyesi), Birten Gökyay (Gökyay Vakfı Satranç 
Müzesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı)

Genel Başkanımız 

Kazım Ergün,

Vefa Plaketi’ni

Nesibe Aydın 

Eğitim Kurumları

Kurucusu 

Nesibe Aydın’ın

Elinden Aldı...
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İSKENDERUN ŞUBEMİZ TOKİ HAZIRLIĞINDA
Ak Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar 

ile Ak Parti İskenderun İlçe Teşkilatının yetkilileri, İskenderun Şube 

Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Milletvekili Karasayar, yaşlılarımıza ve 

emeklilerimize önemli hizmetler verdiklerine, halen de bu hizmetlere 

devam ettiklerine işaret ederek, “TOKİ konusunda da elimizden gelen ne ise 

yapacağız, çalışmalarınızın destekçisiyim” dedi.

Şube Başkanımız Mustafa Uyan, emeklilerin 2+1,  düşük taksitli, 

uzun vadeli TOKİ Evleri talep etmesi üzerine TOKİ çalışmalarına 

başladıklarını belirterek şunları söyledi; “İskenderun sınırları içinde uygun 

arazi bulamıyoruz. En büyük sorunumuz arazi sıkıntısı. Gültepe 

Mahallesi'nin üstünde yapılan TOKİ evlerinin arazisinde de yer yok. 

Burada okul, cami, sosyal tesisler, yeşil alan ve diğer yerleşim projeleri 

olacağı için orada da yer sorunu var. Emeklilerimize şayet yer bulursak 

Arpaderesi, Arsuz tarafında TOKİ evleri inşa edebiliriz. Taksitleri de 250 

TL değil belki 500 TL olur. Yeter ki sizler Arsuz tarafını kabul edin. 

Emekliye TOKİ evleri yapın da, nerede yaparsanız yapın. Ben sizde bu 

niyeti gördüm. Niyetiniz de bizim için önemli. Gelin hep birlikte ev hayaliyle 

yanıp tutuşan emeklilerimizi sevindirelim. Hali hazırda üzerinde hiçbir 

şekilde ev tapusu olmayan üç bini aşkın üyemiz var. TOKİ şantiyesi 

buradayken, bir başka şantiye de emekliler için kurulsun ve emeklilerimiz 

içinde TOKİ evlerinin inşasına başlansın” şeklinde konuşarak, Milletvekili 

Karasayar'a ve İskenderun İlçe Teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

ederek, desteklerini beklediklerini belirtti. 

Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Tülay 
Kaynarca, Avcılar 
Şube Başkanlığımızı 
ziyaret etti. Şube 
Başkanımız Necdet 
Kömeçoğlu ile 
birlikte, TOKİ'nin 
yeni yapılacak 
konutlarının 
emekliler için yüzde 
25 indirimli olacağı müjdesini 
verdi.

Şube Başkanımız Kömeçoğlu; “18 bin üyemiz var. 
Şubemizde TOKİ için müracaat eden üyelerimizin dosyaları 
mevcut. İstanbul'da ise toplam 135 bin kayıtlı üyemiz var. 
Bunların bir kısmı da Avcılar'da. Biz üyelerimiz için yola 
çıktık, gerekli kurumlara yazılar yazdık. Bir yer bulmam 
kaydıyla konunun değerlendirileceğini cevabını aldık. İki 
adet şahsa ait 130 bin metrekare ve 170 bin metrekare yer var. 
TOKİ 100 bin metre karenin üzerindeki yerlere imar planı 

verip yapabiliyor. Ayrıca Avcılar'a SSK'yı ben getirdim. Benim 
emeklim, dulum, yetimim, işçim emekli müracaatı için Avcılar 
dışındaki ilçelere gidiyorlar. Bizler bu sorun için Kaymakamlık 
binamızda bir yer tahsis ettirdik ama memur yetersizliğinden 
dolayı burada işlemlerimizi yapamıyoruz. Sizlerden tüm bu 
konularımızla ilgili destek bekliyoruz" dedi. Milletvekili Tülay 
Kaynarca'da tüm bu konuları takip ettiğini ve mutlaka 
ilgileneceğini söyledi. Kömeçoğlu; "Milletvekilimize 
sıkıntılarımıza kulak verdiği ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür 
ediyoruz.  Üyelerimize müjde veriyorum. TOKİ Başkanı bizzat 
kendi ifadesiyle,  önümüzdeki günlerde bizlere konut tahsisi 
yapılacağını söyledi. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'a 
teşekkür ediyoruz” dedi.

AVCILAR ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ
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2017 yılı, her yönüyle prim ve vergi teşvik 
uygulamasının olduğu bir süreç olmuştur. Özellikle de, 
istihdamın teşvik edilmesi için bir dizi kararlar alınmış, 
mevzuatta da değişikliklere gidilmiştir.  

Hükümet, yeni istihdam yaratmak için bir dizi 
teşvik uygulaması başlatmıştır. 687 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile getirilen teşvik kapsamında 
2017 yılında İşkur'a kayıtlı olan ve son 3 aydır işsiz olan 
kişileri işe alan işverenler sigorta primi ve gelir vergisi 
ödemeyecek. Böylece, devlet kendi alacaklarından 
vazgeçerek işverenlere büyük bir destek sağlıyor. 

Diğer taraftan, istihdam teşviklerine rağmen, işten 
çıkarmalarda en önemli sorun olmaya devam ediyor. 
TÜİK işgücü istatistiklerine göre; 2017 yılı Ocak 
döneminde işsiz sayısının, 4 milyona yaklaşması, önemli 
bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizin geleceği 
olan gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde 
olması ve genel işsizlik oranının ise yüzde 13'ler 
seviyesinde gerçekleşmesi karşısında, siyasetin ekonomi 
ile ilgili kararlarını gözden geçirmesini, büyüme ve 
istihdama yönelik kararlar almasını gerektiriyor. 

4857 sayılı İş Kanunu'nda iş güvencesi zayıf 
kaldığından, haksız işten çıkarmalar önlenemiyor. 
İstihdam teşvikleri ile birlikte istihdamı korumak, 
sosyal bir politika olarak benimsenmediği sürece, 
emeklilik için prim ödeme gün sayısını yerine getirmek 
de zorlaşıyor. 

Çalışanlara ve işverenlere böylesine teşvikler 
uygulanırken, emekli aylıklarına benzer iyileştirmenin 
olmaması, adil olmayan bir uygulamaya dönüşmüştür. 

2016 yılında emeklilere verilen 100 lira iyileştirmenin 2017 
yılında emekli olanlara verilmemesi, bir haksızlık örneği 
olarak değerlendirilmelidir. 2017 yılında istihdam 
teşviklerine benzer iyileştirmenin emeklilerden de 
esirgenmemesi gerekiyor. Emekli aylıklarında öngörülen 
düşmeler dikkate alınmalı, 2017 yılında emekli olanların 
mağduriyetine de çözüm getirilmelidir. 

Diğer taraftan, 2000 sonrası emekli olanların kendi 
içinde oluşmuş olan eşitsizliklerin çözümü olarak 
değerlendirilen intibakın yapılması için Hükümetin irade 
ortaya koyması gerekiyor. Emekli olma tarihi hiçbir 
zaman cezalandırılan bir sistem olmamalıdır. 

2000 öncesi uygulanan gösterge tablosunun 
kaldırılması, 2000 sonrası dönem için istikrar ve adalet 
korunamamış, mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda 
karma emekli aylığı hesaplanması, emekli aylıklarında 
kayıpları da beraberinde getirmiştir. 

Emeklilerin sorunlarının artmasında, mevzuat 
farklılığı büyük bir etken olmaktadır. Bu yönüyle, sigorta 
mevzuatı yeniden değerlendirilmelidir. 

Türkiye Emekliler Derneği, çalışanın ve emeklilerin 
sorunlarına adil bakılmasını, bir iyileştirmeye 
gidildiğinde, ayrım yapılmadan uygulanmasını talep 
etmektedir. Özelikle de, düşük emekli aylığına çözüm 
bulunmalı ve insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylıklar 
ödenmelidir. Sosyal devlet ve sosyal adalet, bütün 
kesimlere eşit bakılmasını öngördüğünden, politikalar bu 
ilkelere göre belirlenmelidir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Emekli aylıklarının hesaplanmasında, güncellenme 
katsayı büyük önem taşıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda güncellenme katsayısı 
tartışılan maddelerin başında gelmiştir. 1 Ekim 2008 öncesi 
dönemde prim kazançlarının güncellenmesinde yıllık tüfe 
artışı ve gelişme hızının tamamı dikkate alınırken, 5510 
sayılı Kanunla birlikte 1 Ekim 2008 sonrası dönemde 
yapılan çalışmalar karşılığı olarak ödenen prim 
kazançlarının güncellenmesinde yıllık tüfe artışının 
tamamı, gelişme hızının yüzde 30'unun değerlendirmeye 
alınması, emekli aylıklarında düşmeye neden olan en 
önemli değişiklik olarak dikkat çekmiştir. Benzer şekilde 
aylık bağlama oranlarında da kayıplara neden olan 
değişikliklere gidilmesi, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı 
çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarında kayıpların 
yaşanması haksız uygulamalar olarak eleştirilmeye 
başlanmıştır. 

Ekonominin büyümesi, emekli aylıklarının da 
büyümesine büyük katkı sağlamaktadır. Ekonomik 
büyüme, aynı zamanda istihdamı ve gelir dağılımını 
iyileştirecek önemli makro göstergeler olarak 

değerlendirilmektedir. 5510 sayılı Kanun ile getirilen 
gelişme hızının yüzde 30'u yerine, yüzde yüzü dikkate 
alınması için güncellenme katsayısında değişiklik yapılmalı, 
eski ve yeni emekliler arasındaki eşitsizliklere son 
verilmelidir.   

Türkiye İstatistik Kurumu, büyüme oranlarını 
açıklamakta ve söz konusu oranlar prim kazançlarının 
güncellenmesinde dikkate alınmaktadır. Zaman zaman da 
Türkiye İstatistik Kurumu, büyüme oranlarında revizyona 
gitmekte,  büyüme oranlarında önemli artışlar 
hesaplamaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, büyüme 
oranlarında yapılan revizyonların değerlendirilmesini talep 
etmektedir. SGK'da büyümedeki farklılıkları dikkate 
alarak, emekli aylıklarını yeniden hesaplamalı, büyüme 
artışlarından oluşan farkları emekli aylıklarına ilave 
etmelidir.” 

TÜİK tarafından yapılan 2009=100 bazlı revizyona göre 
eski ve yeni milli gelir artışları aşağıda yer almaktadır. Bu 
sonuç, emeklilere yeni bir hak doğurmuştur. SGK, 
emeklilerin bu haklı talebini değerlendirmeli ve emekli 
aylıklarında iyileştirme yapmalıdır.

www.tuedkayseri.org.tr

Recep

ORHAN

Genel 

Sekreter

-

Ankara

Şube

Başkanı

www.tuedankara.org.tr

EMEKLİLER RERAHTAN PAY İSTİYOR

2017 YILINDA EMEKLİYE DE DESTEK AMAÇLI TEŞVİK YAPILMALI
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Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Ak Parti 
Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, İl Genel 
Meclis Üyesi Yılmaz Cakar, Belediye Meclis 
Üyesi Kemalettin Bozkurt ve Batmanlı 
esnaflardan oluşan heyet Batman Şube 
Başkanlığımıza bir nezaket ziyareti 
gerçekleştirdiler. 

Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen ziyaret sonrasında; “Sason 
Kaymakamlığı iş birliği ile yapacağımız konutlar hakkında 
istişarede bulunduk. Görüşmemiz gayet güzel geçti. En kısa 
sürede Batmanlı emeklilerimize güzel haberler vereceğiz. Sayın 
Kaymakamımıza ve tüm heyete teşekkürlerimizi sunuyor, 
çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğü 
örnek çalışmalarıyla dikkat çeken Batman Şube Başkanlığımız, 
emeklilerimiz için daha fazla konut üretilmesi amacıyla benzeri 
girişimlerin süreceği müjdesini de verdi.

BATMAN

ŞUBEMİZİN

ZİYARETÇİLERİ

VARDI

Çankaya Şube 
Başkanlığımız, Şube 
Başkanımız 
M.Muammer Yeğin ve 
yönetim kurulu üyeleri 
Erdoğan Ünsal, Hasan 
Akgül, Musa Gündüz, 
İdris Sevim'den oluşan 
heyetle birlikte, 
Yenimahalle 
Kaymakamı Selda 
Dural'ı makamında 
ziyaret ettiler.  

Şube Başkanımız Yeğin, Derneğimizin faaliyetlerini ve 
emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları hakkında 
bilgilendirme yaptı. Kaymakam Dural ise, Yenimahalle 
Kaymakamlığı olarak emeklilerin ve yaşlıların sorunları ile 
ilgili yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Daha geniş kapsamlı olarak, emekli ve yaşlılar için 
çalışmaların da planlamalar kapsamında olduğunu, 

yaşlılarımız ve emeklilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik, 
Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile çözüm önerilerinin 
gündeme getirileceği çalıştaylar düzenleyebileceklerini belirtti. 
Dural sözlerine şöyle devam etti; “Derneğinizin yapmış olduğu 
faaliyetleri ve etkinlikleri yakından takip ediyorum. 
Çalışmalarımdan fırsat buldukça etkinliklerinize katılacağım. 
Ayrıca ziyaretiniz de beni çok memnun etti. Hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Kaymakamlığımız sizlerin en büyük destekçisidir” dedi.

ÇANKAYA ŞUBEMİZ

YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI'NDA
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Yaşlılar Haftası nedeni ile 
Türkiye Emekliler Derneğimiz 

(TÜED), Ankara Tarsuslular 
Derneği (TADER) ile Click 

Fotoğraf ve Gezi Kulübü işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Yaşlılarımıza 

Saygılarımızla” konulu fotoğraf 
yarışmasında ödüle hak kazanan; 
Mehmet Karaca, Mehmet Sümer, 

Enes Bay'a ödülleri Şube 
Başkanlıklarımızca takdim edildi. 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAHRAMANMARAŞ’A...
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı 

plaketi ve sertifikayı takdim ederken yaptığı konuşmada; 
“Fotoğraf yarışmamızda birinci 
gelerek; Kahramanmaraş'ımızı, 

şubemizi ve bizleri onurlandırdınız. 
Bu başarınızdan dolayı yönetim 
kurulumuz adına sizi kutluyor, 

başarılarınızın devamını diliyorum. 
Bu vesile ile Genel Merkezimiz 

tarafından size takdim edilmek üzere 
tarafımıza iletilen plaket ve ödül 

sertifikasını sunmaktan onur 
duyuyorum” dedi.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 
DİYARBAKIR’A VERİLDİ... 
Diyarbakır Şube Başkanımız 

Kadri Akar da ikincilik ödülünü 
kazanan Mehmet Sümer'e Diyarbakır 

Şubemizde düzenlenen törenle 
plaketini ve ödül sertifikasını takdim 

etti. Takdim töreninde konuşan Akar; 
“Diyarbakır'ımızın bu güzelliklerle 

hatırlanması ve hatırlatılması bizleri 
mutlu ediyor. Başarılarınızın 

devamını diliyorum” dedi.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ AYDIN’A GİTTİ...
Aydın Şube Başkanımız Durmuş Uzuner üçüncülük 

ödülünü kazanan Enes Bay'a Aydın Şubemizde düzenlenen 
törenle plaketini ve ödül sertifikasını takdim etti. Burada 
yaptığı konuşmada Enes Bay'a başarılar dileyen Uzuner; 

“Yaşlılarımıza saygılarımızla konulu yarışmada üçüncülük 
ödülünü Aydın'ımıza getirdiğiniz için size şükranlarımızı 

sunuyoruz” dedi. 

“YAŞLILARIMIZA SAYGILARIMIZLA KONULU FOTOĞRAF YARIŞMAMIZDA 

DERECEYE GİREN FOTOĞRAFÇILARIN ÖDÜLLERİ ŞUBE BAŞKANLARIMIZCA TAKDİM EDİLDİ

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE ULAŞTI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

KAHRAMANMARAŞ’A...

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 

DİYARBAKIR’A...

ÜÇÜNCÜLÜK 

ÖDÜLÜ 

AYDIN’A...
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Bursa Şube Başkanımız Mesut 
Özşen, Şube Mali Sekreteri A.Arif 
Tezbulur ve Şube Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreteri İsmail 
Birkan, proje ortağımız Denizbank 
ile üyelerimiz için yapılan 
Denizkent Bursa konutlarını 
yerinde incelediler.

Şube Başkanımız Özşen; “Konutların temeli atıldı. Artık derneğimiz sayesinde evsiz emekli kalmayacak, 
herkese hayırlı olsun” dedi. 

Ayrıca TOKİ eliyle üyelerimize tahsisi yapılacak 2+1 tipi, İrfaniye Hasanağa bölgesinde 1201 adet yapımı 
devam eden konutları da yerinde inceleyen Özşen ve yönetim kurulu üyeleri; “Yetkililerle yaptığımız 
görüşmeler neticesine göre inşaatların 2017 Aralık veya 2018 Ocak ayında teslimatlarının yapılacağının 
müjdesini aldık. Yönetimimiz olarak bu güzel haberi üyelerimize duyurmaktan mutluyuz” dedi.     
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Ziyarette emeklilerimizin taleplerini dile 
getiren Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
sorunlarımızın diyalog içinde 
çözülebileceğini ve bu anlamda Çalışma 
Bakanlığımızla iyi bir diyalog sürecinin 
başlatıldığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Müezzinoğlu da yaptığı 

konuşmada, bundan sonra yapılacak çalışmalarda ortak hareket edileceğini belirterek, ortak 

bir zemin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. TOKİ projelerinin hızlandırılması 

gerektiğine de vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, en kısa sürede derneğimizi ziyaret ederek, 

konut projeleri hakkında detaylı bir çalışmanın başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Müezzinoğlu:

“Toki çalışmalarının

hızlandırılması için

harekete geçeceğiz”

BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN 

KONUT MÜJDELERİ GELDİ
GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN

EMEKLİNİN TALEPLERİNİ ÇALIŞMA BAKANI’NA SUNDU

Kırıkkale Şube Başkanlığımız Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı münasebetiyle İl Emniyet 
Müdürü Mahmut Çorumlu'yu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin; 
“Canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yapan tüm polis teşkilatımızın sizin nezdinizde günlerini kutluyoruz. 
Şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve vazife başındakilere, emekli ve yaşlı kesim 
olarak başarılar diliyoruz” dedi. 

İl Emniyet Müdürü Çorumlu ise; “Ziyaretiniz bizi memnun etmekle birlikte, güç verdi. Sizin gibi 
toplumumuzun vefakar emeklileri yanımızda olduğu müddetçe de güç bulmaya devam edeceğiz. Şahsınıza ve 
tüm teşkilatınıza teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZ 

POLİS TEŞKİLATIMIZI UNUTMADI

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve beraberinde; 

Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, 

Genel Merkez Danışmanımız Hilmi Şimşek ile Araştırma Müdürümüz Namık Tan, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz da hazır bulundu.
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Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi 
tarafından “Emekli Paneli” yapıldı. Emeklilerimizin 
büyük ilgi gösterdiği panelde, sosyal güvenlik 
uygulamaları ve emeklilerin talepleri değerlendirildi. 
Panelin açılısında konuşan Türkiye Emekliler 
Derneği Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
aylıkların yetersizliğine dikkat çekerek, çalışma 
süresi uzadıkça aylıkları düşüren hesaplanma 
kriterlerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Kurnaz, “2017 yılında 700 lira bağlanan aylıklar var. 
Bu durum üzerinde ciddiyetle durulmalı, gelecek 
güvencesi olan emekli aylıklarının yaşam koşulları 
dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli ve 
iyileştirilmeler yapılmalı” uyarısında bulundu.

ELAZIĞ'LI EMEKLİLER PANELDE BULUŞTU

Açılışta konuşan Ak Parti Elazığ 
Milletvekili Metin Bulut, emekli aylıklarının 
düşmesini önlemek için Başbakanlıkta çalışma 
başlatıldığını belirterek, 1400 olan asgari 
ücretin altında emekli aylığı olmaması 
gerektiğine dikkat çekti. Emeklilerimizin 
sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten 
Bulut, özellikle de TOKİ tarafından 
yaptırılacak evlerin uygun ödeme koşulları ile 
emeklilerimizin konut sahibi olmalarını 
hedefliyoruz dedi.    

Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı 
paneli Türkiye Emekliler Derneği Hukuk 
Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu yönetti. 
Genel bir değerlendirme yapan Yazıcıoğlu, bu 
tür etkinliklerin bilgilendirme ve sorunlarımızı 
değerlendirme açısından yararlı olduğuna 
dikkat çekmiş, Derneğimizin yaşlılık hukuku 
alanında yaptığı çalışmaların uluslararası 

alanda da ilgi gördüğünü söyledi. 
SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer ve ekibi de panele katılarak 

sosyal güvenlik sistemimizin genel bir değerlendirmesini yapmış, 
aylığa hak kazanma koşulları ve aylıkların hesaplanmasına ilişkin 
bilgiler vermiştir. 

Panelde konuşan Türkiye Emekliler Derneği Araştırma 
Müdürü Namık Tan, 2000 sonrası emekli olanlara intibakların 
yapılması gerektiğini belirterek, aylıkların hesaplanmasında 
değerlendirilen karma emekli aylığı hesabı yerine, eşitliği esas alan 
tek bir emekli aylığı hesaplanmasının getirilmesini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Av. Zübeyde 
Taymaz, emekli aylıkları haciz işlemlerine ilişkin bilgilendirme 
yaparak, bu konuda açılan davalardan örnekler vermiştir. 

Adana Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek, Yüreğir Şube 
Başkanımız Nakış Kocatürk, Diyarbakır Şube Başkanımız Kadri 
Akar ve yönetim kurulu üyeleri de panele katılarak, dayanışma 
örneği gösterilmiştir. 

Toplantının sonunda belediye korosu tarafından emeklilere 
konser verilmiş, emeklilerimiz aileleriyle birlikte anlamlı bir gün 
geçirmişlerdir. 

Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut: 

“Asgari Emekli Aylığı 1400 lira olmalı…”
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Bolu Şube Başkanlığımız, 4. Olağan Genel 
Kurullarını 29 Nisan 2017 Cumartesi günü 
gerçekleştirdi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan 
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
Divan Katip Üyeliğini ise Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve Gebze 
Şube Başkanımız Ali Tunç yürüttü.

Seçim sonuçlarına göre; Nezir Teker güven 
tazeleyerek Şube Başkanlığına seçildi. Yönetim 
Kurulu Üyeleri ise; Alaaddin Özcan, Faruk Kızılmeşe, 
Sabri Ocakcı, İbrahim Acar, Denetim kurulu üyeleri 
ise; Yaşar Kamil İnan, Adem Güden, Kemal Şahar 
seçildiler.

Körfez Şube Başkanlığımız, 11. Olağan Genel 
Kurullarını 28 Nisan 2017 Cuma günü üyelerin büyük 
katılımı ile gerçekleştirdi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan 
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 
Üyeliğini ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 

Arif  Yıldız ve Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç yürüttü.

Seçim sonuçlarına göre; M.Derviş Ilgaz güven tazeleyerek 

Şube Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Necla 

Alış, Cemal Aygün, Hüseyin Aloğlu, Halit Gümüş, Denetim 

kurulu üyeleri ise; Mehmet Keskin, Sakine Atış, İbrahim 

Özdemir seçildiler.   

Taşköprü Şube Başkanlığımız, 20. 
Olağan Genel Kurullarını 30 Nisan 2017 
Pazar günü gerçekleştirdi. Genel Kurulun 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan 
Katip Üyeliğini ise Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve 
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç yürüttü.

Seçim sonuçlarına göre; Osman İnce 
güven tazeleyerek Şube Başkanlığına seçildi. 
Yönetim Kurulu Üyeleri ise; İbrahim Ünver, 
Hasan Acar, Ali Çetin, Abdullah Kartal, 
Denetim Kurulu Üyeleri ise; Musa Erdem, 
Ömer ateş, Enver Aslan'dan oluştu.

TAŞKÖPRÜ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 20. GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

KÖRFEZ ŞUBE BAŞKANIMIZ DERVİŞ ILGAZ GÜVEN TAZELEDİ

BOLU ŞUBEMİZ GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
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Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar, yönetim 

kurulu üyelerimiz ve Derneğimiz Hukuk Danışmanı Av.Cafer 

Tufan Yazıcıoğlu'ndan oluşan bir heyetle, Trabzon Baro 

Başkanı Av. Sibel Suiçmez'i makamında ziyaret ederek 

Avukatlar Günü'nü kutladılar. Şube Başkanımız Bayraktar, 

derneğimizin faaliyetleri ve projelerimiz hakkında bilgi 

verirken, Hukuk Danışmanımız Yazıcıoğlu' da baro başkanı 

Suiçmez'e, “Olaylar ve Kararlarla Yaşlılık Hukuku” adlı 

kitabını takdim etti. Suiçmez ise; “ Ziyaretinizden ve nazik 

kutlamanızdan çok memnun oldum. Derneğinizin faaliyetleri 

hakkında bilgim var, sizleri yakından takip ediyorum. 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi .

Özel Aile Konak Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Emine 
Erden 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası münasebetiyle Gölcük 
Şube Başkanlığımızda üyelerimize kalp ve damar hastalıkları 
konusunda seminer verdi.

Gölcük Şube Başkanımız Ali Osman Kılıç ile yönetimi ve 
birçok üyemizin katıldığı semineri Özel Aile Konak Hastanesi 
Kardiyoloji Doktoru Emine Erden verdi. Şube Başkanımız 
Kılıç, kendilerine verilen bu önemli seminer için Özel Aile 

Konak Hastanesi'ne teşekkür ederek, önemli bilgiler 

edindiklerini ifade etti. Erden, seminerde kalp krizinin evreleri 

ve kalp krizi yaşanması durumunda ortaya çıkacak durumlar 

hakkında da bilgi veren Dr. Erden, emeklilere mutlaka belirli 

periyotlarda muayene olmaları konusunda uyarılarda 

bulundu. Kalp Krizi riskini azaltmanın elimizde olduğunu 

belirten Dr. Erden, sigara, alkol, hareketsiz yaşam ve kilo 

almaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

TRABZON ŞUBEMİZ BARO BAŞKANININ MAKAMINDA

İstanbul Şube Başkanlarımız, 
Üsküdar Şubemizin konuğu oldu. 

Üsküdar Belediyesi'nce yaptırılan ve 
yönetimi Derneğimize verilen "Üsküdar 

İkinci Bahar Kahvesi"nde bir araya 
geldiler...

Toplantıya katılan ve şubelerimizi projeler hakkında 
bilgilendiren DenizBank GYO Gen. Müd. Yrd. Hakan Varol ve İş 

Geliştirme Satış Müd. Yrd. Ersin Kızılçay; sürmekte olan Tuzla 
Projesi ile yakın zamanda başlayacak olan; Pendik, Esenyurt ve 

Silivri çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler.

İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMUMUZ

ÜSKÜDAR "İKİNCİ BAHAR KAHVESİ"NDE TOPLANDI

İSTANBUL ŞUBELERİMİZ; DENİZBANK'LA BİRLİKTE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ 

TUZLA, PENDİK, ESENYURT VE 

SİLİVRİ KONUT PROJELERİNİ

KONUŞTU...

GÖLCÜK ŞUBEMİZDEN SAĞLIK SEMİNERİ
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Mersin Fotoğraf Sanatkarları 
Odası Başkanı ve Yönetim 

Kurulu Derneğimizi ziyaret 
ettiler.

Bu ziyarette üyelerimiz için Odaya kayıtlı iş 

yerlerinde Ehliyet ve kimliklerin değişiminde 

kullanılacak vesikalık ve biyometrik 

fotoğraflar için  %30   İNDİRİM yapılması 

için de anlaşma sağlandı.

Bartın Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreteri 
İbrahim Kayış Genel Merkez'imizi ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Bartın Şube 
Başkanımız Ali Kalaycı, Hukuk Danışmanımız Av. Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu hazır bulundular. İbrahim Kayış; 
“Türkiye Emekliler Derneği'nin çalışmalarını takdir 
ediyorum. Ankara'da açtığınız misafirhane çok büyük 
bir hizmet. Bartın Şubesi ile her zaman diyalog 
halindeyiz. Bartın'da emeklilere TOKİ'den ev yapılması 
konusundaki çalışmalarda sona gelinmiştir. Yapılan 
hizmetlerden dolayı Genel Başkan Kazım Ergün ve 
ekibini kutluyorum” dedi. 

Mersin Şubemizin Ziyaretçileri Vardı

GENEL MERKEZİMİZİN

MİSAFİRLERİ VARDI

Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz 
Biricik beraberinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit 
Yelkovan'la, Türkiye Emekliler Derneği Mersin 
Şubesi Başkanı Cemal Akbudak'ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada başkanlar karşılıklı olarak 
görüş alışverişinde bulundu. Sorunların da konuşulduğu toplantıda 
Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik,Başkan 
Akbudak'ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.Kentin gelişmesine 
yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını aktaran Başkan Biricik,tek 
amaçlarının üyelerine ve halka hizmet olduğunu söyledi.

Mersin Sivil Toplum Platformu'nun üyeleri, 
Platform Başkanı İbrahim Kırmızısaç ile birlikte 
derneğimizi ziyaret ettiler.

BARTIN ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI 

Bartın Şube Başkanlığımız Bartın 
Özel AKTIP Sağlık Merkezi ile üyelerimizin 
kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanması 
adına anlaşma imzaladı.

Şube Başkanımız Ali Kalaycı ile 
Bartın Özel Aktıp Sağlık Hizmetleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Refik Akmaz arasında 
yapılan anlaşmaya göre; muayene, check-up, 
ameliyathane, laboratuar, ultrasanografi ve 
MR'da % 15 indirim sağlandı. Anlaşma 
sonrası Kalaycı; Tüm üyelerimize hayırlı 
olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” dedi. 
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Lüleburgaz Şube Başkanlığımız üyelerimiz için Çanakkale gezisi 
düzenledi. Şube Başkanımız Reşat Darcan Başkanlığında 
gerçekleştirilen gezide, Çanakkale Şehitleri Anıtı, 57'inci Alay 
Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı ve müzesi ziyaret edilerek, 
destanların yazıldığı tarihe tanıklık edildi. 

Şube Başkanımız Reşat Darcan, gezide Çanakkale 
Destanının yazıldığı yerleri gezme ve tanıma fırsatı bulduklarını 
söyleyerek, milli duygularımızı güçlendirmek, şanlı bir tarihe sahip 

olduğumuzu bir kez daha hatırlamak için, Çanakkale gezisi 
düzenlediklerini belirtti. Darcan, “Çanakkale gibi milli ve manevi 
değeri yüksek bir yeri görmek ve o ruhu yeniden yaşamak, şehitlerimize 
dualar etmek hepimizi mutlu etti ve yeniden gururlandırdı. Üyelerimiz 
Çanakkale Şehitleri hakkında çok yönlü bilgi edindiler. Çanakkale 
ruhunu her zaman canlı tutmanın en etkili yolu, yeni nesli bu 
topraklara getirip, gezdirmek ve o havayı yaşatmaktır. Bu amaçla 
üyelerimizi buralara getirip o günlerde yaşananları anlatmaya çalıştık” 
dedi. 

ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN; 

“EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ”
Derneğimiz Araştırma Müdürü 

Namık Tan, “2000 yılı öncesi dönemde 
emekli olanlara 6283 sayılı kanunla 
uygulanan intibak kriterlerinin 2000 
s o n r a s ı  e m e k l i  o l a n l a r a  d a  
yansıtılmadır. Eşitsizlik giderilmeli” 
dedi. 

Tan ,  ye tk i l i l ere  çağr ıda  
bulunarak 2000 yılından sonra emekli 
olanlara da intibak kriterlerinin 
uygulanmasını istedi. Tan, “Emekli 
a y l ı k l a r ı n d a  f a r k l ı  k a n u n  
hükümlerine göre aylıkların hesaplanması, emekliler arasında 
eşitsizliği artıran bir uygulamaya dönüştüğünden, kriterlerin 
değiştirilmesi gereklidir. Çalışılan dönemlerde yürürlükte olan 
kanun hükümlerine göre karma aylık hesaplamaları yerine tek 
bir kriter getirilmelidir” dedi. Tan, “Özellikle de 1 Ekim 2008 
itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu, gerek prim 
kazançlarının güncellenmesindeki 
katsayılar, gerekse de aylık bağlama 
oranlarında öngörülen değişiklikler, 
emekli aylıklarında düşmelere yol açıyor. 1 
Ekim 2008 sonrası dönemlerdeki 
hizmetlerin karşılığı hesaplanırken, 
önceki dönemlere göre emekli aylıklarında 
kayıplar yaşanıyor. Yeni emeklilere 750 
lira aylık bağlanması, şaşkınlık yaratıyor” 
diye konuştu.  Konuyla ilgili Dernek 
olarak taleplerimiz hakkında konuşan 

Tan, “2000 öncesi dönemde emekli olanlara 6283 sayılı kanunla 
uygulanan intibak kriterlerinin 2000 sonrası emekli olanlara da 
yansıtılmasını talep ettik. Prim kazançları ile prim ödeme gün 
sayıları eşit olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın eşit 
aylık bağlanması, sosyal güvenlik sisteminin norm ve standart 
birliği olarak değerlendirilmelidir” dedi.

LÜLEBURGAZLI 

ÜYELERİMİZ 

ÇANAKKALE 

GEZİSİNDE

DENİZBANK’TAN ISPARTA ŞUBEMİZE ZİYARET
Denizbank Isparta Şube 

Müdürü Yalçın Yavuz Isparta 
Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti.

Ziyarette, emeklilerimizin promosyon 
alırken yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Şube 
Başkanımız Abdülkadir Ersal; “Ziyaretiniz 
bizleri mutlu etti. İlginizden dolayı şahsınıza ve 
tüm banka çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi. 
Şube Müdürü Yavuz ise; “Her zaman 
ü y e l e r i n i z i n  v e  s i z l e r i n  y a n ı n d a y ı z .  
Büyüklerimize hizmet etmekten mutlu ve 
gururluyuz” dedi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Stratejik Planında güncelleme yaparken, adil ve 

erişilebilir sosyal güvenlik haklarını temel bir insan hakkı olarak öngörmesi, 

çalışanların ve emeklilerin gelecek güvencesinin devletin koruması altında olduğunun 

da bir göstergesidir.  Sosyal sigorta, sosyal devletin en kapsamlı uygulama alanıdır. 

Sigorta mevzuatında yapılan değişiklikler eşitsizliğe neden olmaktadır. Yapılan 

değişiklikler sonucunda, sigortalılık dönemleri dikkate alınarak, karma emekli aylığı 

hesaplanması, norm ve standart birliğini de bozmaktadır.  Karma emekli aylığı 

hesaplanma sistemi terk edilmeli, çalışılan bütün dönemleri kapsayan ve emekli 

aylıklarında farklılık öngörmeyen yeni bir hesaplanma sistemi getirilmelidir. Bu 

hedefin yerine getirilmesi için kamuoyunun, yazılı ve görsel basının gündeminde yer 

alan ve büyük bir beklentiye dönüşen 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, aynı 

şekilde 2000 sonrası emeklilere de uygulanmalıdır.

SORU: Yetim aylığı alırken, 21 yaşında üniversiteden 
mezun oldum. Yüksek lisansa başlayacağım. Yetim aylığım 
kesilir mi?

CEVAP: Mastır ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde 
geçen süreler, yüksek öğrenimden sayılmaktadır. Yetim 
aylığının ödenmesinde kız ve erkek çocuklar için uygulama 
şöyledir. 

Kız çocuklar; 4/a ve 4/b kapsamında yetim aylığı alanlar 
evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, yetim aylığı ödenmeye 
devam olunur. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alan kız 
çocuklarında ise, evli olmama ve memur olarak çalışmama 
koşulu aranıyor. Erkek çocuklar; mastır ve lisans üstü 
uzmanlık öğrenimlerinde geçen süreler, yüksek öğrenimden 
sayılmakta, eğitim sürdüğü müddetçe 25 yaşına kadar yetim 
aylığı ödenmeye devam olunur. Bu sürede evli olan erkek 
öğrencilerin yetim aylığı kesilmez. Malul ve muhtaç erkek 
çocukların yetim aylıkları ödenmeye devam olunur.  

SORU: Birden fazla işyerinde çalışmalar, gün ve prim 
kazancı olarak nasıl değerlendirilir?

CEVAP: Bir kişi bir ayda 30 günden fazla sigortalı 
gösterilemez. Birden çok çalışması olanların ay içerisindeki 
kazançlar toplanır ve aylık kazanç olarak değerlendirilir. Prim 
kazancının yüksekliği, emekli aylığı hesaplanmasında önemli 
katkı sağlamaktadır.  

SORU: Sigortalı işe giriş yapanların dul ve yetim 
aylıkları hangi durumda kesilir?

CEVAP: Dul aylığı alan bir kişinin sigortalı bir işe 
girmesi veya çalışmasından dolayı emekli aylığı bağlanması, 
eşinden bağlanan aylığı etkilemez. SSK ve Bağ-Kur'dan yetim 
aylığı alanların bir işe girmesi durumunda ise, aylıkları kesilir.

SORU: Ölen babasından yetim aylığı alan evlenmemiş 
k ı z  ç o c u k l a r ı  s a ğ l ı k  p r i m l e r i  ö d e y e c e k  m i ?

CEVAP: 5510 sayılı Kanun, sağlık hizmetinin alınmasında kız 
çocukları arasında ayrım getirdi. 01.10.2008 tarihinden önce yetim 
aylığı alan ve sağlık sigortası kapsamında olan kız çocuğu 
çalışmadığı ve evlenmediği sürece, sağlık güvencesini ücretsiz 
almaktadır. Ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olursa, 
yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığından genel sağlık sigortası 
primi alınmaktadır. Bu haksız uygulamanın kaldırılması 
gerekiyor. 

SORU: İlk işe girişim 1995. 15 yıl 4/a sigortadan prim ödeme 
gün sayım var. 2003 tarihinden itibaren işyeri açtım ve Bağ-Kur'a 
tescili yaptırmadım. Bu süreleri borçlanarak emekli olabilir 
miyim?

CEVAP: 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte 
Bağ-Kur'a kayıt tarihi 1 Ekim 2008 itibariyle başladığından, 
öncesi sürelerin borçlanması mümkün değildir. Sigortalılık 
durumunuza göre, en avantajlı statüden SSK veya Bağ-Kur'dan 
emekli olmayı iyi hesaplayın. Son yedi yıldaki prim ödemeniz 
hangi tarafta fazla ise, oradan emekli olursunuz. Yaşınızı ve 
sigortalılık sürenizi bilmediğimizden dolayı tercihte 
bulunamıyoruz.  

SORU: SSK ve Bağ-Kur sigortalıları işten çıkarıldığında 
veya işyerini kapattıklarında genel sağlık sigortasından 
yararlanma kaç gün devam eder?

CEVAP: 4/a-b-c kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu 
sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle 
genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık 
niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan 
günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini 
yitirdikleri tarihten itibaren doksan gün süreyle zorunlu 
sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından 
dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılırlar.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

2000 SONRASI EMEKLİLER

İNTİBAK BEKLİYOR

Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU
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TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

2015-2019 Yıllarını kapsayan SGK Stratejik Planı değişen 
koşullara göre güncellenmiştir. Günümüz toplumsal, ekonomik ve 
sosyal koşulları değerlendirmeye alınmış ve bu doğrultuda 
güncelleme çalışması yürütülmüştür. 64. Hükümet'in aldığı 
güncelleme kararı 65. Hükümet döneminde de devam ettirilmiştir. 
Plan, 2017-2019 yılları için güncellenmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi kamu idarelerine 
stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir.

SGK, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından 
kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, 
etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, 
çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesi 
amacıyla kurulmuştur. Kurum hizmet sunduğu gerçek ve tüzel 
kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirecek, hakların 
kullanılmasını ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
kolaylaştıracaktır. Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası 
gelişmeleri izleyecek, AB ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapacak ve usulüne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası 
anlaşmaları uygulayacaktır. Tüm çevrelerin görüş ve önerilerini 
almak ve hizmetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek 
amacıyla genel kurul ve Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu'nda 
kurumun paydaşlarının katılımıyla görüş, öneri ve kararlar 
alınacaktır.

SGK'nın gelir ve gider dengesine baktığımızda; toplam 
gelirlerinin, toplam giderleri karşılama oranı 2003 yılında %67,5 
iken, 2015 yılında %95,1'e ulaşmıştır. Prim gelirlerinin emekli 
aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı aynı sürede 
%61'den, %74,4'e çıkmıştır. Sosyal güvenlik kapsamı %86,1'e 
ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre %3,62 artış kaydedilmiştir ve bu 
yükseliş sürmektedir. İlgili mevzuatın sürekli değişmesi, prim affı 
getirilmesinin sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkilediği tespit 
edilmiştir. Kayıtdışı istihdamla mücadele, istihdam artırıcı 
politikalar ve sisteme devlet desteği olumlu taraflardır. Sağlık 
hizmetlerinin maliyetinin artıyor olması, ilaç ve tıbbi malzemede dışa 
bağımlılık yaşanması sağlık harcamalarını artırmaktadır.

Yaşlanma, önümüzdeki yıllarda ülkemizin de karşılaşacağı 
sistemi zorlayacak sorunlardan birisidir. SGK, yaşlanma karşısında 
alacağı önlemlere ilişkin politika geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 
Toplumda sosyal güvenlik ve sağlıklı olma bilincinin artıyor olması 
kurum açısından olumlu gelişmelerdendir. Türkiye Emekliler 
Derneği, önemli paydaş grubu olarak SGK ile ortak çalışmalar 
yapmakta, görüş ve önerilerini iletmektedir. Kurum, TÜED'i temel 
ortak olarak kabul etmektedir. Sürekli değişen, anlaşılması güç 
mevzuatın uygulamayı olumsuz etkilemesi temel ortakların genel 
şikayetidir.

Kurum, norm ve standart birliğinin sağlanmasını güçlü 
alanlarından biri olarak görürken, fiiliyatta bunun ne kadar gerçekçi 
olduğu tartışmaya açıktır. Koruyucu, önleyici hizmet altyapısı 
yetersizdir. 5510 Sayılı Kanun ile farklı mülga kanunların birlikte 
uygulanmasını doğuran Anayasa Mahkemesi kararının yarattığı 
sorunlar büyüktür. Hizmet standartlarında istenilen düzey 
yakalanamamıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve e-devlet 
uygulamalarının vatandaşın hizmetlere ulaşımını kolaylaştırması 

fırsat olarak değerlendirilmektedir. Hızlı 
ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sağlanması 
da fırsatlar arasında değerlendirilmekte ise de bu da tartışmalıdır. Sağlık 
hizmetlerinden memnuniyette giderek azalma görülmektedir.

Toplumda halen sürekli prim affı beklentisi olması, bilinçsiz ilaç 
kullanımının ve ilaç israfının fazla olması yerel yönetimlerden prim 
tahsilat oranının düşük olması, nüfusun yaşlanma eğiliminde olması, 
ülkedeki sağlık politikalarının SGK'nın sağlık maliyetlerini artırması, 
paydaşların teknolojik altyapı yetersizliği, bütçe kısıtlarının sosyal 
güvenlik alanındaki gelişmelere fırsat vermemesi, mevzuatı güncel 
gelişmelere uyumlaştırmada zaman kaybedilmesi sistemin tehditleridir. 
Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve prim gelirlerini artırmak stratejik 
amaç iken, bunun yanında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan 
sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak diğer stratejik 
amaç. Koruyucu, önleyici sağlık hizmetlerinin kapsamı artırılacak, 
sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda toplum 
bilinçlendirilecektir. Özel sağlık sigortacılığında destekleyici maddeler 
geliştirilecek, sağlık hizmeti sunucularının basamaklarının etkin 
kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Sigortalıların, yaşlılık ve 
emekli aylığına hak kazandığına dair bilgilendirilmesine yönelik altyapı 
kurulacaktır. Yurtdışı borçlanma uygulaması gözden geçirilecektir.

Mevzuatı sadeleştirmek ve yeterli, kolay, anlaşılabilir, 
uygulanabilir hale getirmek stratejik hedeflerden bir diğeridir. Değişen 
mevzuat konusunda vatandaş derhal bilgilendirilecektir. Kurumun taraf 
olduğu ihtilafların çözümü ve azaltılması için iş ve işlemlerde hukuka 
uygun davranma bilinci artırılacaktır. Hukuk hizmetlerinde kurum 
genelinde uygulama birliği sağlanacak, sosyal güvenlik sisteminin 
öncelikli alanlarında Ar-Ge ve inovasyon teşvik edilecektir. Kalkınma 
planındaki adil bir sosyal güvenlik sistemi istemine stratejik planda ilişki 
kurulamamıştır. Diğer taraftan kalkınma planında yazılan emekli aylığı 
hesaplamalarında kullanılan parametreler, kişilerin çalışma hayatında 
daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde düzenleme metnine de 
karşılık bulunamamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın bu 
konuda çalışma yapıldığına dair beyanı umut olmuştur.

BM Dünya Mutluluk Raporu'nda 156 ülke içinde 78. Sıradayız. Bir 
önceki yıl 76. Sıradaydık. Düşüş var. En mutlu ülkelerde dikkat çeken 
güçlü sosyal güvenlik sisteminin varlığıdır. Eşitsizliğin daha az yaşandığı 
ülkeler de mutlu ülkelerdendir. Küresel Rekabet Endeksi'nde; 144 ülke 
içerisinde 45. Sıradayız. Burada en zayıf performansımız; emek 
piyasamız. OECD ülkeleri arasında; gelir dağılımı ve adaletsizliğin en 
yüksek olduğu 3. ülkeyiz. TÜİK'in yayınladığı İstatistiklerle Yaşlılar 2016 
Raporu'na göre; yaşlı nüfusun yoksulluk oranı artıyor. Buna neden, 
gittikçe düşen emekli aylıkları. BM İnsani Gelişme Raporu'nda 188 ülke 
içinde 71. Sıradayız. Dünyanın 17. Ekonomisine bunlar yakışıyor mu? 
1990-2015 arası GSYH %78,2 artarken, İnsani Gelişme Endeksimiz %33 
artmış. Global Yaşlılığa Bakış Endeksi'nde; 96 ülke içerisinde 75. 
Sıradayız ve sağlıklı yaşamda sıramız 52. AB Parlamentosu 14 Aralık 
2016'da aldığı bir kararda; yaşlı insanların sosyal güvenlik ve sağlık 
hizmetlerine erişirken olduğu gibi insan haklarına erişimde de 
karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Sosyal güvenlik sistemimiz, 
öncelikle mevcut emekli, dul ve yetimlerin ellerinden alınmış haklarına 
derhal çözüm üretmeli, haklarını geri vermeli ve onlarla helalleşilmelidir.
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