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EMEKLİ ZAMLARI VE 

BEKLENTİLER BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

Temmuz 2017 itibariyle emeklilere 
yapılacak zamlar netleşti. SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine, Ocak-Haziran döneminde 
gerçekleşen tüfe artışına göre yüzde 5.89 
oranında zam uygulanırken, Emekli Sandığı 
emeklilerine ise, yüzde 6.89 (yüzde 2.89 
enflasyon farkı+yüzde 4 toplu sözleşmeden 
gelen artış) oranında zam yansıtıldı. 

Emekli aylıklarına yapılan artışlarda 
eşitlik ilkesi gözetilmediğinden, haksızlıklar 
da dikkat çekmeye başlamıştır. TÜİK'in 
hesaplamalarında temel al ınan 410 
maddeden oluşan enflasyon sepeti ,  
emeklilerin harcamalarını gerçekçi olarak 
temsil etmediğinden, SSK ve Bağ-Kur 
emekli lerine yapılan zamlar düşük 
kalmaktadır. Emekli Sandığı emeklilerine ise, 
kamu toplu sözleşmeleriyle belirlenen artışlar 
uygulanmaktadır.

EMEKLİLER GÜNÜ 19 YILDIR KUTLANIYOR

TÜED'in öncülüğünde kurulan Türkiye 
Emekliler Platformu; Büyük Önderimiz Yüce 
Atatürk'ün emekliye ayrı l ış ının 90'ncı  yı l ı  
münasebetiyle Anıtkabir'de geleneksel anma törenini bu 
yıl da gerçekleştirdi.

Emekliler Günü etkinliğine Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Ankara Şubelerimizin 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve derneğimizin üyeleri de 
katıldılar.

Devamı 8. sayfada

SGK BAŞKANI BAĞLI’DAN

TÜED’E 30 HAZİRAN ZİYARETİ

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi emekliler günü olan 30 

Haziran etkinliklerinde en önde yer aldı. Etkinlikler kapsamında Türkiye 

Emekliler Derneği’ne ilk ziyaret SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve 

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. 

Devamı 2. sayfada
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Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi 
emekliler günü olan 30 Haziran etkinliklerinde 
en önde yer aldı. Etkinlikler kapsamında Türkiye 
Emekliler Derneği’ne ilk ziyaret SGK Başkanı 
Dr. Mehmet Selim Bağlı ve Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürü İsmail Yılmaz tarafından 
gerçekleştirildi. 

Ziyarette konuşan Kurum Başkanı Bağlı, günün 
anlamını çok önemsediklerini belirterek, elimizden geldiği 
kadar emeklilerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. 

Genel Başkanımız Kazım Ergün ise bu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade etti ve sosyal diyalog içinde emeklilerimizin 

sorunlarına çözüm bulunmasına çalıştıklarını söyleyerek 

sözlerine; “Kutsal bir hak olan emeklilik kurumunun 

korunması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Ziyarette Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, ile Genel Başkan Danışmanımız 

Hilmi Şimşek ve Araştırma Müdürümüz Namık Tan da hazır 

bulundular. Bağlı, Genel Başkanımız Ergün’e 30 Haziran 

Emekliler Günü anısına ortasında SGK yazılı çini bir tabak 

hediye etti.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın, Merkez İlçe Başkanı M. 
Hanifi Erdem, İl Başkan Yardımcıları Alper Kıvanç 
Özabacı ve Ömer Faruk Tuzcu, Sivil Toplum 
Halkla İlişkiler Başkanı Habip Alkuş; Adıyaman 
Şube Başkanlığımızı 30 Haziran Emekliler 
Günü'nde yalnız bırakmadılar.

Ziyaretten memnuniyetlerini belirten Adıyaman Şube 
Başkanımız Bahri Özbey; “Bizleri bu önemli günde yalnız 
bırakmadınız, böyle güzel günler kalabalıklar arasında güzel ve 
anlamlı. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette bulunan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet ise; “Sizler 
toplumumuzun mihenk taşlarısınız. Bu önemli ve özel gününüzde 
bizlerde sizlerin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Emeklilerimizin TOKİ konutları beklentisini biliyoruz. Bu konunun 
en yakın takipçisi olacağız. ” dedi. 

ADIYAMAN ŞUBEMİZE EMEKLİLER GÜNÜ ZİYARETİ

SGK BAŞKANI BAĞLI’DAN

TÜED’E 30 HAZİRAN ZİYARETİ
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Ocak-Haziran 2017 döneminde; emeklilerimizin 
mutfak, elektrik, yakıt ve su giderlerine yapılan artışlar, 
tüfe artışlarının çok üzerinde olduğundan, TÜİK'in 
hesaplamalarına göre yapılan yüzdeli zamlar 
emeklilerimizin aleyhine bir uygulamaya dönüşmüştür. 
TÜİK'in 410 madde üzerinden  yapmış olduğu 
enflasyon hesaplaması, emeklilerimizin 
harcamalarındaki artışları gizleyen bir 
sisteme dönüşmüştür.

Türkiye Emekliler Derneği, emekli 
a y l ı k l a r ı n d a  e ş i t l i ğ i  t e m e l  a l a n  
değişikliklerin yapılmasını savunmaktadır. 
Emekli aylığı hesaplamalarında ve zam 
artışlarında norm ve standart birliğinden 
giderek uzaklaştıran farklı mevzuatların 
yeniden ele alınması ve birlikteliğin 
sağlanması gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik, her ülkenin sosyal 
politikasını ve uygulamalarını belirlediği 
gibi, sosyal devlet olmanın da bir ölçüsü 
olarak görülmektedir. Anayasamızda, 
sosyal güvenlik temel bir insan hakkı 
olarak kabul edilmiş ve ülkeyi yönetenlere 
de önemli sorumluluklar verilmiştir. 
Üzülerek belirtmeliyim ki, sosyal güvenlik 
s i s t e m i n i n  b a ş l a n g ı c ı  s a ğ l ı k l ı  
kurgulanamamış, çalışanlar farklı statülere göre 
değerlendirilmiştir. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-
Kur'un mevzuatları da büyük farklılık gösterdiğinden, 
aylığa hak kazanma koşulları ve aylıkların 
hesaplanmasında bütünlük giderek kaybolmuştur. 

Statü ve mevzuat farklılıkları, haksızlıkların da 
kaynağını oluşturmaktadır. Örneğin, Emekli Sandığı 
emeklileri yönünden bir değerlendirme yapıldığında, 20 

yıl önce ve   sonrasında derece ve kademesi aynı 
olanların aylıklarında farklılık bulunmamaktadır. SSK 
ve Bağ-Kur emeklileri yönünden aynı eşitlik kuralı 
yürütülmediğinden, emekli aylıklarında çalışılan 
dönemlere göre emekli aylıklarında eşitsizlikler 
yaşanıyor. 2000 sonrasında SSK emeklilerine 

u y g u l a n a n  g ö s t e r g e  s i s t e m i n i n  
ka ld ı r ı lmas ı ,  sorunun  kaynağ ın ı  
oluşturmuştur. Çalışılan dönemlere göre 
karma emekli  ayl ığı  hesaplaması  
yapıldığından, eşitlik kuralı bozulmuş, 
özellikle de Ekim 2008 sonrasında çalışılan 
sigortalı süresi uzadıkça sigortalının 
aleyhine dönüşen aylık hesaplama sistemi 
uygulandığından, emekli aylıklarındaki 
kayıplar giderek büyümektedir. 

Yüzdeli zamlar, emeklilerimizin 
büyük kısmının aleyhine olmaktadır. 
Yüzde artışları, koruyucu bir sistem olarak 
görülmemektedir.  Örneğin, SSK emekli 
aylıklarına yapılan yüzde 5.89 zam, aylık 
seviyelerine göre 50-85 lira ile sınırlı 
kalmıştır. 2000 öncesi çalışması olan 
emekliler ile 2000 öncesinde hizmeti 
olmayan emeklilerin aylaklarında oluşan 

eşitsizliğe çözüm bulunması gerekiyor. SSK'dan emekli 
olanların 2000 öncesi ve sonrası taban aylıklarında 
(1348-832) 516 lira gibi bir fark bulunuyor. Öncelikle, 
emekliler için tek bir taban aylık uygulaması 
getirilmelidir. Emekli Sandığı taban aylığı emsal 
alınmalı ve eşitlik sağlanmalıdır. 

Devlet, emeklisine farklı gözle bakmamalıdır. 

EMEKLİ ZAMLARI VE BEKLENTİLER

Yüzdeli zamlar, 

emeklilerimizin 

büyük kısmının 

aleyhine 

olmaktadır. 

Yüzde artışları, 

koruyucu bir 

sistem olarak 

görülmemektedir.

Türkiye  Emekl i ler  Derneği  Genel  
Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep 
Orhan beraberinde Çankaya Şube Başkanımız 
M. Muammer Yeğin, Çankaya Şube Mali 
Sekreteri Musa Gündüz ve  Proje Grubu 
Başkanımız M. Emin Tangören ile Ankara'da 
proje ortağımız DenizBank'la yapılacak olan 
DenizKent konut proje alanını incelediler. 

Recep Orhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
emeklilerimizin çağdaş yaşam koşullarına uygun, kaliteli bir sitede 
yaşamlarını sürdürebilmesi için ciddi bir çalışma yürütüldüğüne 
dikkat çekerek şunları söyledi;

“Ankara Eryaman GÖKSU bölgesindeki arsamız; metroya, 
alışveriş  merkezlerine, Göksu Park'a yakın olması sebebiyle çok 
güzel bir konumda. Bir an evvel projeye başlamayı hedefliyoruz. Şu 
anda fizibilite çalışmaları hızla sürdürülüyor. Üyelerimize 
şimdiden hayırlı olsun.” 

TÜED ve DenizBank işbirliğiyle

Emekliye Ucuz ve Kaliteli Evler Geliyor...

Recep ORHAN:

“Ankara Göksu Konutlarını,

İncek ve Yapracık Konutları İzleyecek...”

RECEP ORHAN,  “DENİZKENT ANKARA KONUTLARIMIZ 

ÇOK YAKINDA SÜRPRİZLERLE GELİYOR…”
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TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin 
Yaşadığı Yerler Araştırması"na göre, 
emeklilerin yüzde 20.9'u İstanbul'da 
yaşıyor, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya 
en yoğun emekli nüfusuna sahip iller 
arasında yer alıyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan 
"Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de 
emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Buna 
göre, 8 milyon 140 bin emeklinin yaklaşık yüzde 21'i 
İstanbul'da yaşıyor.
TÜED'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde 8 milyon 
140 bin 214 kişi emekli statüsüyle Sosyal Güvenlik 
Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. Bunların 1 milyon 
703 bin 683'ü yani yüzde 20,9'u İstanbul'da ikamet ediyor. 
İstanbul'daki emeklilerin 1 milyon 327 bin 729'u işçi, 191 
bin 540'ı Bağkur, 184 bin 414'ü de memur emeklisi 
statüsünde bulunuyor.
İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, 
656 bin 141 kişiyle Ankara, 641 bin 955 kişiyle İzmir, 358 bin 
632 bin kişiyle Bursa ve 229 bin 408 kişiyle Antalya olarak 
sıralanıyor.
Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara ve Manisa, emekli 
nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler 
olurken, 1 milyon 196 bin 176 nüfuslu Balıkesir ile 4 milyon 
223 bin 545 nüfuslu İzmir'in yaklaşık yüzde 15'i 
emeklilerden oluşuyor.

EMEKLİLERİN ŞEHİR TERCİHLERİNDE SAĞLIK 
HİZMETLERİNE ERİŞİM ETKİLİ

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, ülkenin kalkınması için 
yıllarca alın teri döken emeklilerin, toplumun önemli bir 

kesimini oluşturduğunu 

söyledi.

Türkiye'nin dört bir 

yanında örgütü bulunan ve 

yaklaşık 1 milyon üyeye 

sahip TÜED'in emeklileri 

temsil eden en büyük sivil 

toplum kuruluşu olduğunu 

belirten Ergün, tüm 

emeklilere daha iyi hizmet 

verebilmek için 

"Emeklilerin Yaşadığı 

Yerler Araştırması"nı 

yaptıklarını bildirdi.

Araştırmaya göre, 

emeklilerin başta sağlık 

olmak üzere sosyal 

hizmetlerden yararlanmak 

için büyükşehirleri tercih 

ettiğini vurgulayan Ergün, 

şunları kaydetti:

“Yaklaşık 15 milyon nüfusa 

sahip İstanbul'da 1 milyon 703 bin 683 emekli yaşıyor. Yani 

İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 11'i emeklilerden oluşuyor. 

Ankara ve Konya'yı bir kenarda tutarsak, emeklilerin 

İstanbul'un ardından ağırlıklı olarak denize kıyısı olan illerde 

yaşadığı görülüyor. Balıkesir ve İzmir başta olmak üzere 

Antalya, Adana, Bursa ve Kocaeli gibi denize kıyısı olan iller 

emeklilerimiz tarafından tercih ediliyor. Bunda emeklilerin 

sağlık hizmetlerine kolay erişme isteği ile stresten uzak bir 

ortamı tercih etmesinin yanında iklim koşullarının da etkili 

olduğunu düşünüyoruz."

TÜRKİYE’NİN 

EMEKLİ 

HARİTASINI 

ÇIKARTTIK

EMEKLİLERİN İLLERE GÖRE GENEL DAĞILIMI

1- İSTANBUL  1.703,682  % 20.93
2- ANKARA        656.141  %  8.06
3- İZMİR    641.955  %  7.88
4- BURSA    358.632  %  4.40
5- ANTALYA        229.408  %  2.81
6- ADANA    200.909  %  2.47
7- KONYA    194.993  %  2.40
8- BALIKESİR        188.308  %  2.31
9- KOCAELİ        181.035  %  2.22
10- MANİSA        164.697  %  2.02

En çok emekli İstanbul’da...
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Her yıl 30 Haziranı, emeklilerimizin günü olarak 
kutluyoruz. 30 Haziran 1927 tarihinde, ulu önder 
Atatürk'ün emekli olduğundan, 30 Haziran “emekliler 
günü” olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde, Türkiye 
Emekliler Derneği, kutlamalara öncülük etmekte ve 
şubelerimiz tarafından da çeşit l i  etkinlikler 
yapılmaktadır. 

Bu konuya katkı veren sivil toplum kuruluşlarıyla da 
işbirliği içinde ortak hareket etmeye de özen gösteriyoruz. 
Hak arama görevini yerine getiren sivil toplum 
kuruluşları, toplum tarafından da saygın olarak 
görülmektedir. Derneğimiz, emeklilerimizden aldığı güçle 
baskı unsuru görevini yerine getirmekte,  emeklinin hak 
ve hukukunun korunması ve geliştirilmesi yönünde 
mücadelesini vermektedir. 

30 Haziran, emeklilerimiz için özel bir gündür. Bu 
anlamlı günde, sorunlarımız da kapsamlı olarak 
değerlendirilmekte ve taleplerimiz kamuoyuyla da 
paylaşılmaktadır. Her ay yayınlanan Dergimiz ile 
emeklilerimizin sorunları ve çözüm önerileri, her kesime 
ulaştırılmaktadır. Amacımız, sorunlarımızın bilinmesi ve 
çözüm odaklı herkesin katkı vermesidir. 

Sosyal güvenlik hakkı, temel bir insan hakkı olarak 
uluslararası sözleşmeler ile belge altına alınmıştır. 
Evrensel sözleşmeler, bir çok ülkenin anayasasında sosyal 
güvenlik hukukunun düzenlenmesinde temel belgeler 
olarak benimsenmiştir. Anayasamızın 60. maddesinde, 
sosyal güvenlik hakkı temel bir insan hakkı olarak hüküm 
altına alınmış, devlete de önemli görevler verilmiştir.

Anayasamızdaki düzenlemeye paralel sosyal 
güvenlik hukukuna uygun kanunlar çıkarılmadığından,  
norm ve standart birliğinden giderek uzaklaşan bir 
uygulama ile karşı karşıya kalınmıştır.  Üç ayrı sosyal 
güvenlik kurumu eliyle, çalışanlara farklı kanunların 
uygulanması, sistemin adil yönetilmesini de engellemiştir. 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mevzuatlarında birliktelik 
olmadığından, haksızlıkların da önüne geçilememiştir.   

Hatta, aynı çatı altında bile eşitlik sağlanamamış; 
Derneğimizin mücadelesi sonucunda 2000 öncesi SSK 
emeklilerine intibak yapılmış, gösterge değerleri ve prim 
ödeme gün sayıları eşit olanların aylıklarındaki farklılıklar 
giderilmiştir. Ne yazık ki, aynı intibak kuralları 2000 
sonrasında emekli olanlara yansıtılmadığından, yeni 
mağduriyetler yaratılmıştır. 

Üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun mevzuatlarının 
farklı olması, aylığına hak kazanma koşulları ve emekli 
aylığı hesaplanmasında da eşitsizliğe yol açmıştır. Esas olan, 
sosyal güvenlik sisteminde tek çatıya uygun bir soysal 
güvelik sisteminin benimsenmesidir. Bu yapılmadığı sürece, 
haksızlıklarında önüne geçmek mümkün olmuyor. 

Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlik hukukunun 
yeniden ele alınmasını ve eşitliği öngören değişikliklere 
gidilmesini talep etmektedir. Prim kazançları ve prim 
ödeme gün sayıları aynı olanlara farklı aylık ödenmesi, 
sosyal güvenlik sisteminin eşitlik kuralını da bozmaktadır. 
Bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, sendikalar ve sivil 
toplum kuruluşları bu alanda öncü olmalı ve sorunların 
çözümüne katkı vermelidir.  Evrensel bir hak olan sosyal 
güvenlik hakkının adil bir uygulamaya dönüştürülmesi için 
Derneğimizin intibak talebi de dikkate alınmalıdır. 

Türkiye Emekliler Derneği, en büyük sivil toplum 
örgütü olarak, emeklilerimizin hak ve hukukunu 
savunmaktadır. Emeklilerimizin il ve ilçelerde kurulu olan 
Derneğimize üye olması, mücadelemizi başarıya götürecek 
en büyük güç olarak görmekteyiz. 

Emeklilerimizin 30 Haziran günü kutlu olsun.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, çalışanları koruyan en temel kanun 
olarak görülmelidir. Kanunun felsefesi, çalışanların 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalıştırılmasını 
öngörmektedir. Yapılan düzenlemeyle, iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden işyerlerinin tasnifi yapılmış; çok 
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak üç grupta 
toplanmıştır. 

Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri için atılan 
adımlara rağmen, iş kazalarını önlemede başarılı 
olunmamış, günde 4 işçimizin hayatını kaybetmiştir. Bu 
acı tablodan gerekli olan derslerin çıkarılmadığını 
görüyoruz. İş kazaları istatistik sonuçlarına 
bakıldığında, ülkemizin Avrupa'da birinci, dünyada 
üçüncü olması, eğitim ve denetim yönünden çok 
gerilerde kaldığımızın da bir sonucu olarak 
değerlendirilmelidir. İşverenlerimiz, insan hayatını 
ilgilendiren bu önemli konuya maliyet olarak bakıldığı 
sürece, bu kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. 
2017 yılı ilk beş ayda, iş kazaları sonucu 741 işçimiz 
hayatını kaybetmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği kültürü ve eğitimi 
benimsenmediği sürece, sorunlara çözüm bulmak da 
güçleşiyor. Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği alanında tam olarak bilinç sahibi olmaması ve 
eğitimlerin hedeften uzak yapılması, iş kazaların ve 
meslek hastalığı ile mücadeleyi zayıflatmaktadır. 

Çok kapsamlı kanunlara sahip olmak, sorunu 
çözmeye yetmiyor. İş hukuku ve toplu iş hukuku 
uygulamalarına bakıldığında, iyi bir yerde olmadığımızı 
görebiliriz. Sendika, toplu iş sözleşmesi hakkı sınırlı bir 
şekilde uygulanmış, sendikalaşma oranı yüzde 10'da 
kalmıştır. Çalışanların büyük kısmı güvencesiz ve toplu 
iş sözleşmelerinden yoksun çalıştırılması, sosyal 

güvenlik hukukunu da zayıflatmıştır. Sendikaların 
olmadığı işyerlerinde denetimlerin tam olarak 
yapılamaması, çalışanların yarınlarını olumsuz 
etkilemekte, her türlü güvenceden yoksun ve düşük 
ücretle çalıştırılan işçilerimizin emeklilik hakları da 
daraltılmaktadır.    

İş hukukunda, çalışma biçimleri büyük önem 
taşımaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde 
alt işveren için sınırlamalar getirilmesine rağmen, 
uzmanlık gerektiren asıl işte de muvazaalı işçi 
çalıştırması engellenememiştir. Kamu işyerlerinde bile 
750 bin taşeron işçisinin çalıştırılması sorunun kaynağını 
oluşturuyor. Devletin bu alanda öncü olması gerekirken, 
bütün sektörlerde taşeron çalıştırma ile maliyetleri aşağı 
çekme yaklaşımı, temel insan haklarının bir ihlali olarak 
görülmelidir. 

İş  kazası  ve meslek hastal ıkları  sonucu 
insanlarımızın gelecekleri elinden alınmaktadır. İş 
kazaları ile mücadelede; kayıt dışı istihdam daraltılmalı, 
sigortasız işçi çalıştırılmamalı, ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılacakların daha kapsamlı rapor alması 
sağlanmalı, düzenli periyodik muayeneler yapılmalı, 
çalışma koşullarında etkin denetimlere özen 
gösterilmelidir.

AB üyesi olmayı hedefleyen ülkemizde, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını önlemede herkesim üzerine düşer 
görevi ve yükümlülükleri yerine getirmelidir. Bu konu, 
pazarlık ve erteleme konusu olduğunda, toplum olarak 
hep kaybediyoruz. İnsan sağlığının her şeyin üzerinde 
olduğu gerçeğine göre hareket edilmelidir. Ceza kesme 
sorunu tek başına çözmüyor. Üretim, is sağlığı ve 
güvenliği yönünden eksiklik varsa, yapılmamalı ve devlet 
erki ile işyerlerimizde güvenli bir ortam sağlanmalıdır.

www.tuedkayseri.org.tr

Arif YILDIZ

Genel Eğt. ve

Teşk. Sekr.

-

Kartal

Şube

Başkanı

www.tuedkartal.org.tr

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EMEKLİLER GÜNÜ KUTLAMALARI
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Geçim derdine düşen 
milyonlarca emekli hayatta 
kalmak için ‘Ne iş olsa 
yaparım’ diyerek iş arıyor.
Türkiye’de milyonlarca emekli maaşları yetmediği için iş 
arıyor. İş arayan 45 yaş üstü kişilerin sayısı 2017’de 2016’nın 
ilk 6 ayına göre yüzde 52 artış gösterdi. Yaklaşık 9 milyon 
emeklinin bulunduğu Türkiye’de emeklilerin en çok aradığı 
pozisyonlar ise makam şoförü, muhasebe müdürü ve şoförlük. 
İş arayan emeklilerin yüzde 76’sı erkek, yüzde 24’ü ise kadın. 
Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) verilerine göre, 
Türkiye’de bulunan yaklaşık 12 milyon emekliden 1 milyon 
801 bin 205’i hâlen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise 
iş arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise emekli 
olduğu için iş gücüne dahil olmayanların sayısı Ocak 2016 
döneminde 3 milyon 996 bin kişi iken bu sayı Ocak 2017 
döneminde 4 milyon 275 bin kişiye yükseldi.

Nineler iş arıyor

Aralık 2016’da Türkiye İş Kurumu’na 65 yaş üstü 331 kişi iş 
başvurusunda bulunurken, 2017 Ocak’ta bu sayı yüzde 13.6 
artış göstererek 376’ya fırladı. Türkiye’nin önde gelen iş ve 
işçi bulma sitesi olan Kariyer. net verilerine göre ise 45 yaş 
üstündeki kişilerin iş arama ilanları her geçen gün artıyor.

Yüzde 52 artış

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal’ın verdiği bilgilere 
göre Kariyer.net’te yer alan 24 milyonu aşkın CV’nin 
yaklaşık yüzde 7’si 45 yaşı aşkın adayın özgeçmişinden 
oluşuyor. Bu özgeçmişlere sahip adayların başvuruları 
incelediğinde 2017’de yaklaşık 1 milyon 750 bin iş başvurusu 
yaptığı görülüyor. Uysal, “Bu rakamların başvuru sayılarına 

bakıldığında 2017’de bir önceki yıllara göre önemli bir artış 
yaşandığı da göze çarpıyor. Buna göre 2016 yılında 2015’e 
göre yüzde 24 artan 45 yaş üstü aday başvurusu oranının, 
2017 yılında 2016’ya göre yüzde 52 arttığı ortaya çıkıyor” 
dedi. 45 yaş üstü adayların cinsiyet dağılımında erkek 
adayların ağırlıkları göze çarpıyor. Rakamlara göre adayların 
yüzde 76’sı erkek, yüzde 24’ü ise kadın adaylardan oluşuyor. 
Eğitim durumlarında ise yüzde 47 oranıyla üniversite mezunu 
adaylar öne çıkıyor ve ardından yüzde 25 oranıyla lise 
mezunu adayların geldiği görülüyor. Bu adayların yüzde 10’u 
ise ön lisans mezunu. Fatih Uysal, bu yıl 45 yaş üstü adayların 
sektör ve pozisyon tercihlerinin ise belirli pozisyonlar 
etrafında şekillendiğine işaret ederek “Sırasıyla makam 
şoförü, muhasebe müdürü, şoför/ sürücü, muhasebe uzmanı, 
şantiye şefi ve mağaza müdürü pozisyonlarına başvuruların 
yapıldığı belirleniyor. Bu adayların en çok başvuru yaptığı ilk 
beş sektör ise şöyle: Yapı, üretim/ endüstriyel ürünler, hizmet, 
sağlık ve tekstil” bilgisini verdi.

emekli iş kuyruğunda

TÜED hesaplamalarına göre, 

Türkiye’de bulunan 

yaklaşık 12 milyon 

emekliden 

1 milyon 801 bin 205’i 

halen çalışıyor, 

3 milyon 301 bin 148 

emekli ise iş arıyor. 

Kazım Ergün:

“Biz artık çalışmak değil,

torun sevmek istiyoruz...”
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Türkiye Emekliler Derneği 
olarak üyelerimizin hayatlarını 
kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 
Daha önce yaptığımız anlaşmalara 
bir yenisini daha ekleyerek İdis 
İşitme Sistemleri  i le  indirim 
anlaşması imzaladık. 

Genel Başkanımız ve Kayseri 
Şube Başkanımız Gazi Aykırı'nın 
katılımı ile gerçekleşen indirim 
anlaşmasına göre;

*İdea İşitme Merkezinde satılan 
tüm işitme cihazlarında % 30 
indirim,

*İdea İşitme Merkezinde 
yapılan testlerde % 30 indirim,

*İdea İşitme Merkezinden satın 
alacağı tüm işitme cihazları ile 
birlikte 1 yıllık (10 paket)işitme cihazı 
pili, renkli veya şeffaf kulak kalıbı, nem alıcı kurutma kapsülü ve 
deri çanta ücretsiz olarak verilecek.

*idea İşitme Merkezinden Yaptıracağı bilgi alma amaçlı ve 
karşılığında bir doküman almayacağı işitme testleri ücretsiz 
yapılacak.

*idea İşitme Merkezinden satın 
alacağı  OTİCON marka iş i tme 
cihazlarına standart 2 yıllık, İdis marka 
işitme cihazlarına ise 3 yıllık garanti 
verilecektir.

Yapılan indirim anlaşmasından 
sonra Genel Başkanımız ve Kayseri 
Şube Başkanımız Gazi Aykırı; “ Türkiye 
Emekliler Derneği ve yönetim kurulu 
ü y e l e r i  o l a r a k ,  y a p t ı ğ ı m ı z  b u  
anlaşmalardan ve hizmetlerden son 
derece  mut luyuz .  Üye ler imiz in  
hayat lar ın ı  b i r  nebze  de  o l sa  
kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize. 
Tüm üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

İdis Bölge Müdürü Vet. Hek.Gökçe 
Arsever ise; “Türkiye genelinde 
Marmara, İç Anadolu, Ege, Karadeniz 

ve Akdeniz olmak üzere 5 Bölge Müdürlüğü'ne sahibiz. Ülkemizin 19 
ayrı noktasında aynı standartlarla hizmet veriyoruz. Ancak yaptığımız 
bu anlaşmayla sizlere vereceğimiz hizmet bizler için ayrı bir öneme 
sahip. En güzel yıllarını ülkemize hizmet ederek geçirmiş emeklilerimiz 
için bu anlaşmayı imzalamaktan mutluyuz” dedi.

İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara ve yönetim 
kurulu üyeleri İzmit Eski Şube Başkanımız Rafet Özatıcı'yı 
ziyaret ederek vefa örneği sergilediler. 

Özatıcı; “Yapılan bu ziyaret beni çok mutlu etti ve aynı zamanda 
çok duygulandırdı, çalışma arkadaşlarıma sergiledikleri bu vefa 
örneğinden dolayı çok teşekkür ederim. Unutulmamak güzel” dedi. İzmit 
Şube Başkanımız Kara ise; “Biz de, emeklinin hak arama mücadelesine 
büyük katkıları olan değerli büyüğümüze bizleri kabul ettiği için teşekkür 
ediyor, sevgilerimizi sunuyoruz” dedi. 

İDİS İŞİTME SİSTEMLERİ İLE 

İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADIK

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız, Derneğimize termal tesis kazandırmak adına; Gemlik 
Şube Başkanımız Ömer Şimşek, Nilüfer Şube Başkanımız 
Kenan Pars ve Bursa Şube Mali Sekreterimiz Ahmet Arif 
Tezbulur ile birlikte Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Yıldız, 
derneğimize daha önce kazandırılmış olan sosyal tesislerimizi 
anlatarak, “Emeklilerimizin şu anda bizden en büyük talebi termal 
tesis ve bizlerin de şimdiki hedefi,  bu talebi yerine getirebilmek. 
Termal tesis kazandırma çabamıza sizlerden destek ve tavsiye 

bekliyoruz” dedi.   
Belediye Başkanı Kurtulan'da;  “Dernek olarak yaptığınız 

faaliyetleri takip ediyorum. Çalışmalarınız takdire şayan. Termal tesis 
için Belediye olarak elimizden gelen desteği esirgemeyiz. Hepinize 
emeklilerimiz adına yaptığınız çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

DERNEĞİMİZDEN 

MUSTAFA 

KEMALPAŞA

BELEDİYESİ’NE 

ZİYARET

İZMİT ŞUBEMİZDEN 

VEFA ÖRNEĞİ
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TÜED'in öncülüğünde kurulan Türkiye Emekliler Platformu; Büyük Önderimiz Yüce 
Atatürk'ün emekliye ayrılışının 90'ncı yılı münasebetiyle Anıtkabir'de geleneksel anma törenini 

bu yıl da gerçekleştirdi.
Emekliler Günü etkinliğine Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Ankara Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

derneğimizin üyeleri de katıldılar.

Türkiye Emekliler 
Derneğimizin Genel Mali 
Sekreteri ve Tarsus Şube 
Başkanı Ömer Kurnaz; 
2017 yılı ilk çeyreğinde 
ekonominin yüzde 5 
büyümesinden büyük bir 
memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, kalkınma 
hızının adil paylaşılması 
gerektiğini söyledi ve 
k o n u y a  i l i ş k i n  ş u  
d e ğ e r l e n d i r m e l e r d e  
bulundu:

“ E m e k l i  v e  
istihdam dostu büyüme 
ile emekli aylıklarında 
iyileştirme bekliyoruz. 
Büyümenin emeklilere 

katkısı nasıl olacak şeklinde çok sayıda soru ile karşılaşıyoruz. Enflasyona endeksli zamların 
emeklileri koruyan bir sistem olmadığından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 55. maddesinde değişikliklere gidilerek, emeklilere refahtan pay verilmelidir.

2000 sonrasında emekli olanların aylıklarındaki farklılıklar, intibak yapılarak eşitlik 
sağlanmalıdır. Emeklilik hukukuna, sosyal koruma aracı olarak bakılmalıdır.”

Ömer KURNAZ: “Emekliler, 

büyümeden pay istiyor”

Bu yıl 19. kez kutlanan Emekliler Günü'nde;  
Anıtkabir'de düzenlenen törende saygı duruşunun ardından 
mozoleye çelenk sunuldu. Türkiye Emekliler Platformu 
adına Dönem Sözcüsü sıfatıyla, Tüm Bağkur Emeklileri 
Derneği Genel Başkanı Ali KILIÇ tarafından Şeref Defteri 
de imzalandı.

Emekliler Günü etkinliğine Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Ankara Şubelerimizin Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve derneğimizin üyeleri de katıldılar.

Türkiye Emekliler Platformu adına Dönem 
Sözcüsü sıfatıyla, Tüm Bağkur Emeklileri Derneği Genel 
Başkanı Ali KILIÇ, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı; 
“Büyük Önderimiz Yüce Atatürk !

" Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 

karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli 

kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış 

olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale 

güvenle bakmaya hakkı yoktur..." sözlerinizle, tüm 

insanlığa büyük bir ders verdiniz, büyük bir miras 

bıraktınız.

Emekliye ayrıldığınız tarih olan her 30 Haziran'da 

burada olup, manevi huzurunuzda saygıyla eğilmek, bizlere 

sonsuz bir kıvanç vermektedir. Bu yıl emekliye ayrılışınızın 

90. yılını kutluyoruz. 19'ncu kez kutladığımız bu anlamlı 

günde; "Çağdaş ve demokratik Türkiye ülkünüzle hayata 

geçirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz; ilke ve 

devrimlerinizin sonuna kadar takipçisi olacağız" andımızı 

bir kez daha huzurunuzda dile getirmenin coşkusu 

içerisindeyiz.

Bütün dünyaya örnek eseriniz olan Türkiye 

Cumhuriyeti sayesinde, bizlere sunduğunuz; başta 

emeklilik hakkımız olmak üzere, bütün haklar için de 

sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve bir kez daha manevi 

huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.. 

Emanetlerinizin sonsuza kadar yılmaz bekçileri 

olacağız. 

Huzurla uyuyunuz...”

Emekliler Günü için Anıtkabir'de düzenlenen 

törene, Türkiye Emekliler Platformu'nu oluşturan; 

“Türkiye Emekliler Derneğimiz, Türkiye Emekli 

Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, 

Tüm Emekliler Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği ve 

Tüm Bağkur Emeklileri Derneği” katıldılar. Heyet 

başkanları Anıtkabir Komutanlığı’nı da ziyaret ederek 

günün önemini anlattılar.

EMEKLİLER GÜNÜ 19 YILDIR KUTLANIYOR
Atatürk'ün emekliye ayrılışının 90'ncı yılı münasebetiyle Anıtkabir'de geleneksel anma töreni gerçekleştirildi...

Emekli, gençlik ve olgunluk döneminin 
enerjisini, bilgi, deneyim ve birikimini resmi ya 
da özel kurumlarda ulusu, devleti için 
kullandıktan sonra dinlenmeyi, saygı görmeyi, 
ilgi görmeyi, rahatı ve huzuru hak eden kişidir.

Başka gelişmiş ülkelerde emeklilerin 
kendisi ve ailesi için gelecek kaygısı taşımadan 
r a h a t  v e  h u z u r  i ç i n d e  y a ş a m l a r ı n ı  
sürdürdüklerini biliyoruz. Aynı hakları ve 
ortamı biz de emeklilerimize, yaşlılarımıza 
sağlamalıyız. Onlar Türk Ulusu'nun aynasıdır. 
Kendimizi, durumumuzu o aynaya bakarak 
değerlendirebiliriz ancak.

Peki durum bizim ülkemizde böyle midir 
acaba? Ne yazık ki, çalıştırılıp yararlandıktan 
sonra posası çıkarılmış bir vaziyette kenara 
itilmiş, adeta atılıp gözden çıkarılmış bir 
konumdadır emekli. Mezarda emeklilik ise ayrı 
bir üzücü olaydır. Emekli olan insanların 
yaşlılığında ailesiyle, dostlarıyla güzel ve 
huzurlu, mutlu yaşaması hayaldir. Keşke 
iktidar bunun için de " Hayaldi gerçek oldu!" 
diyebilse.

Emekliler, İktidarın ve siyasal partilerin 
ü z e r i n d e  ö r g ü t l ü  g ü ç l e r i y l e  b a s k ı  
oluşturabilseler, seçmen olarak bu güçlerinin 
farkında olabilseler, bu durum hayal olmaktan 
çıkacaktır. Önümüzdeki seçim süreçlerine daha 
bilinçli ve örgütlü olarak müdahil olmak bu 
anlamda çok önem arz ediyor. Beklemek yerine 
mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Emeksiz 

yemek olmuyor.
Ülkeyi yönetenler ve yönetmeye aday 

olanlar, hatta toplum şunu asla unutmamalıdır. 
E m e k l i l e r  b u  u l u s u n  h a f ı z a s ı n ı  
oluşturmaktadırlar. Bir ulusun değerlerini 
geleceğe taşıyan ana damarlardır onlar. 
Emekli lerinin,  yaşl ı larının kıymetini  
bilmeyenler, onlara gereken saygıyı, ilgiyi 
göstermeyenler, gelecekte önlerindeki çukurları 
geçemeyecekler, virajları alamayacaklardır. 
Çukura düşüp sağa sola savrulduklarında ise 
çok geç olacaktır. Son pişmanlık fayda 
etmeyecektir.

İster devleti yönetenler olsun, isterse 
aileler, gençler olsun, emeklilerin, yaşlıların 
d e n e y i m l e r i n d e n ,  g ö r ü ş l e r i n d e n ,  
düşüncelerinden yararlanmalıdırlar. Onlardan 
kaçmak, uzaklaşmak yerine, onlarla birlikte 
olmayı, danışmayı yeğlemelidirler. Akıl yaşta 
değil, baştadır; ama deneyim, birikim de yaşın 
ve yaşamın içinde saklıdır. Sahip olduğumuz 
hâzinelerin de gücün de farkında olalım.

Nasıl ki, gençliğin kıymeti bilindiğinde 
yaşlılığın şikayeti az olacaksa, yaşlılığın kıymeti 
bilindiğinde de ülkemizin şikayetleri, sorunları 
daha az olacaktır.

Mehmet Altan GÜZEL 
Emekli Edebiyat Öğretmeni 
TÜED Çankaya Şubesi Üyesi

EMEKLİLERİN DEĞERİ 

VE SAYGINLIĞI
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Adana Şube 
Başkanlığımız, 
11 ayın sultanı 
Ramazan ayı 
dolayısıyla ihtiyacı 
olan emekli, dul ve 
yetim 600 üyemize 
gıda paketleri 
hazırlayarak, 
süregelen geleneğini 
yaşattı. 

Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar 
Tekin, Mustafa Kastalmış, Sabit Bakıner ve Sabahattin Metiner, 
derneğe gelen üyelerimize özenle hazırlanan gıda paketlerini dağıttı. 

Ramazan ayına bir kez daha 
ulaşmanın derin sevincini 
yaşadıklarını belirten Şube 
B a ş k a n ı m ı z  İ y i y ü r e k ;  
“Derneğimize kayıtlı olan ve 
gerçekten de ihtiyacı olan dul ve 
yetim emekli üyelerimizin gıda 
ihtiyacına bir nebze katkı 
verebilmek amacıyla yardım 
kolilerini hazırlattık. Mübarek 
Ramazan ayında 600 üyemizi 
sevindirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bizlere destek olan 
firma yetkililerine teşekkür 
ederiz. Bu vesileyle şimdiden 
herkesin Ramazan Bayramı'nı 
k u t l a r,  n i c e  b a y r a m l a r a  

ulaşmayı yüce Allah'tan dileriz” dedi.
Yardım kolilerini alan emekliler de bu yardımlarından dolayı 

Başkan İyiyürek ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür 
ederek; “Allah onlardan razı olsun, Allah hayırlarını kabul eylesin” 
dediler.

ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN RAMAZAN YARDIMI

Karabük Şube Başkanlığımız her yıl 
geleneksel hale getirdiği Çanakkale Gezisini bu 
yılda tertipledi. Yoğun ilgi gören geziye toplam 200 
kişi katıldı.

Bu tür etkinliklerin üyelerimiz tarafından çok talep 

gördüğünü belirten Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut; “Bu 

yıl da Çanakkale gezimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Üyelerimizin talebi de bizleri şevklendiriyor. Onların 

destekleriyle hizmetlerimize devam ediyoruz ve her zaman da edeceğiz.  

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile de emeklilerimizin 

günlerini kutlarız” dedi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN

ÇANAKKALE ÇIKARTMASI

Bursa Şube Başkanlığımız her yıl 
o lduğu  g ib i  bu  y ı l da  üye l e r imi z i  
unutmayarak, Ramazan Ayı'nın başlaması 
münasebetiyle 250 üyemize yardımda 
bulundu. 

Dağıtım esnasında Şube Başkanımız Mesut Özşen; 
“Hepimizin Ramazan Ayı mübarek olsun. Öncelikli duamız 
emeklilerimizin daha refah bir yaşama kavuşması. Bunun 
olması içinde bütün emekliler olarak birlikten güç doğar 
felsefesi ile omuz omuza hareket etmeli, sivil toplumun 
öneminin de farkında olmalıyız” diyen Özşen; Yaptığımız 
hizmetlerimiz üyelerimizin daha da bilinçlenmesi ve 
çoğalmasıyla artarak devam edecek. Herkese hayırlı 
Ramazanlar dilerim” dedi.   

Dağıtılan yardımların ardından şube üyesi İbrahim 
Aşkan'a da engelli aracını teslim eden Şube Başkanı Mesut Özşen ve 

yönetim kurulu üyeleri; “Bu hayırlı günlerde, hayırlı işler yapmaya ve 
tüm üyelerimizin ihtiyaçlarına elimizden geldiğince cevap vermeye 
çalışıyoruz. Onların da desteklerini bekliyoruz” dedi.

BURSA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE RAMAZAN YARDIMI
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Nizip Şube Başkanlığımız 2017 İstişare 
toplantısı düzenledi. Toplantıya Nizip Belediye 
Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ın da katıldığı 
toplantıya, 1300 üyemiz iştirak etti. Şube 
Başkanımız Abdullah Aslan istişare toplantısında 
derneğimiz hakkında bilgiler vererek şunları 
söyledi; “Derneğimiz Türkiye'nin gönüllülük 
esasına dayanan en büyük sivil toplum kuruluşu. 
Emekli, dul ve yetimin 47 yıldır hizmetinde. 
Erdek'te bulunan sosyal tesisimiz, Ankara'da 
bulunan misafirhanemiz sizlerin hizmetinde. Bu 
tesislerden sonra şimdi sırada bir termal tesis 
projemiz var. Bu projemizde siz kıymetli 
üyelerimizin destekleri ile en kısa sürede hizmete 
sunulacak. Sizler hizmetlerin en iyilerine 
layıksınız. Hepinizin ellerinden öperek, 
saygılarımı sunarım” dedi. Belediye Başkanı 
Akdoğan ise; “ Dernekçe yaptığınız çalışmaları 
takip ediyorum. Yaptığınız hizmetlerde bizlerde 
üzerimize ne görev düşerse destek vermeye hazırız. 
Nizip'te TOKİ vasıtasıyla emeklilerimize ev yapma 
projesinde ise 400 dönümlük hazine arazisini sizler 
için TOKİ'ye devrini sağladık. En kısa zamanda da 
çalışmaları başlatacağız, hiç endişeniz olmasın. 
Buradan bu toplantı vesilesi ile hepinize saygılar 
sunar, Şube Başkanı Aslan'a teşekkür ederim“ 
dedi.

Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu 
Emekliler Günü 
dolayısıyla Balıkesir 
Şubemizi ziyaret ederek, 
Şube Başkanımız Kenan 
Siyer ve Yönetim Kurulu 
üyeleriyle sohbet etti ve 
30 Haziran Emekliler 
Günlerini kutladı. 
Başkan Kafaoğlu 
ziyarette emeklilere konut müjdesi de 
verdi.

Başkan Kafaoğlu emeklilerin daha önce dile getirdiği 
konut talebi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada “Emekli 

demek, yıllarca devleti, milleti için 
ülkesine katkı sağlamış, hizmet üretmiş, 
bu şekilde evine ekmek götürmüş ve 
h e l a l i n d e n  a l ı n  t e r i  k a z a n m ı ş  
insanlardır. Büyüklerini unutan bir 
milletin geleceği olmaz. Sizler bizim için 
değerlisiniz, sizlerin tecrübeleri bize hep 
y o l  g ö s t e r e c e k t i r.  D a h a  ö n c e  
ziyaretinizde 500 emeklinin konut 
ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Bizde 
bunun için çalışma yaptık ve 3 farklı 
bölgede TOKİ'ye konut yaptırılması ile 
ilgili girişimde bulunduk. Çalışmalar 
tamamlandıktan sonra projeleri 
TOKİ'ye ileteceğiz. Emeklilerimizin 

kullanacağı 2+1, fiyatları makul konutlar yapmayı 
düşünüyoruz” dedi.

Şube Başkanımız Siyer ise; “Yaptığınız ziyaret ve günümüzü 
kutlama jestiniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bir de üzerine gelen 
TOKİ müjdeniz hepimizi heyecanlandırdı. Çok teşekkür ederiz, 
çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi. 

NİZİP ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Balıkesir Şubemize Belediye Başkanından Müjde

NİZİP ŞUBEMİZ ÜYELERİNE

İFTAR YEMEĞİ VERDİ
Nizip Şube Başkanlığımız üyelerimize 

iftar yemeği tertipledi. Katılımın yüksek 
olduğu iftar yemeğinde Nizip Şube 
Başkanımız Abdullah Aslan üyelerimizle ayrı 
ayrı ilgilendi. 

Aslan yemek öncesi yaptığı konuşmada, katılımlarından 
dolayı üyelerimize teşekkür ederek; “Hepinize hoşgeldiniz 
diyorum, Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul etsin” dedi. İftar 
yemeğinin ardından Şube Başkanımız Aslan, üyelerimizle sohbet 
ederek, temenni ve beklentilerini dinledi. Üyelerimiz ise Aslan'a 
teşekkürlerini bildirerek, çok memnun kaldıklarını söylediler.  
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Çorum Şube 

Başkanlığımız şube binasında 

ramazan bayramı nedeniyle 

bayramlaşma düzenledi. 

Bayramlaşmaya Çorum Şube 

Başkanı Hıdır Kınıklı, yönetim 

kurulu üyeleri ve çok sayıda 

üyemiz katıldı. Bayramlaşma 

esnasında konuşan Şube 

Başkanımız Kınıklı; “Bu 

bayramda size güzel bir müjdem 

var. Milletvekilimiz Ahmet Sami 

Ceylan bey'le görüştüm. 

Yapılması planlanan emekli 

konutlarının Temmuz ayının 27'si 

ya da 28'inde ihale edileceğini 

öğrendim. Hepimize hayırlı olsun. 

Bayramımızda mübarek olsun” 

dedi.

Çorum Şube Başkanlığımız 
h a y ı r s e v e r  i ş  a d a m l a r ı  
tarafından 120 kişiye, 50 ve 100 
TL'lik olmak üzere hazırlanan 
alışveriş çeklerini sahiplerine 
teslim etti. 

Çeklerin sahiplerine teslim edilmesi 
sırasında açıklama yapan Şube Başkanımız Hıdır 
Kınıklı, düzenledikleri yardım kampanyasına 
maddi destek veren iş adamlarına teşekkür etti. 
Kınıklı, ihtiyaç sahibi 120 kişiye toplamda 7 bin 
500 TL'lik veriş çeki vereceklerini açıkladı. 
Üyelerimiz ise yapılan yardıma teşekkür ettiler.

ÇORUM ŞUBEMİZDE BAYRAMLAŞMA

Esenyurt Şube Başkanlığımız, Olağan 
Genel Kurullarını 18 Haziran 2017 Pazar günü 
gerçekleştirdi.  Genel Kurulun Divan 
Başkanlığını Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreteri ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız, 
Divan Başkan Yardımcılığını Gebze Şube 
Başkanımız Ali  Tunç, Kadıköy Şube 
Başkanımız Nahit İmamoğulları, Divan Katip 
Üyeliğini ise, Bayrampaşa Şube Başkanımız 
Fettah Deniz ve Eyüp Şube Başkanımız O. 
Cumhur Alkan yürüttü.

Seçim sonuçlarına göre; Cafer Cengiz yeniden Şube 
Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Selahattin 
Kışkan, Süleyman Yardımcı, Selami Elmacı, Mehmet Şükrü 
Engin, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Osman Nuri Savaş, 
Murşit Işık, Mustafa Keser seçildiler. 

ESENYURT ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇORUM ŞUBEMİZDEN DAR GELİRLİ ÜYELERİMİZE GIDA ÇEKİ
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NAZİLLİ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

LOKMA DAĞITTI

IĞDIR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE

Nazilli Şube Başkanlığımız 7 bin üyemiz adına, şehit polis ve 
askerler için Nazilli Belediye Meydanı'nda bin kişilik lokma dağıttı. 

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Şube Başkanlığımızın şehit 
polis ve askerler için düzenlediği lokma etkinliğine katılarak destek 

verdi. 
Şube Başkanımız Faruk Baştepe ise; 

“Nazilli Şubemizin 7 bin üyesi adına şehit polis 
ve askerlerimiz için lokma hayrı yaptık, Allah 

kabul etsin. Buradaki hayrımızı yaparken bize 
yardımcı olan belediye çalışanlarına ve bize 

katılımıyla destek veren belediye başkanımız 
Haluk Alıcık'a teşekkür ederiz” diye 

konuştu.Başkan Alıcık ise, yapılan hayır için 
Şube Başkanımız Faruk Baştepe ve yönetim 

kurulu üyelerine teşekkür ederek; “Sizlere çok 
teşekkür ediyoruz. Hayrınızı Allah kabul etsin. 

Mekânı cennet olan Şehitlerimizin ruhlarına 
değsin. Yüce Allah bütün şehitlerimize gani gani 

rahmet eylesin, onları peygamber efendimize 
komşu eylesin" dedi.

Iğdır Şube Başkanımız İsa Bilir 
ve yönetim kurulu üyeleri Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma'yı makamında 
ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde bulundular. 

Ziyaret esnasında Şube Başkanımız Bilir, derneğimiz 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Alma ise; 
“Ziyaretiniz beni memnun etti. Derneğinizle, üniversitemiz 
karşılık projeler geliştirebilir, çeşitli etkinlikler düzenleyebiliriz. 
Bunlar şu anda ilk aklıma gelenler. Karşılıklı fikir 
alışverişleriyle birlikte güzel çalışmalar, etkinlikler 
tertipleyeceğimiz inancındayım. Çalışmalarınızda başarılar 
dilerim” dedi.   

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün emeklilik tarihi olan 30 Haziran gününü “Emekliler Günü” 
olarak çeşitli etkinliklerle kutlayan derneğimizi yalnız bırakmadı.

Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe, yönetim kurulu üyeleri ve 
üyelerimizin gününü kutlamak için şubemize gelen Başkan Alıcık; “Bu 
ziyaret benim için çok önemli ve anlamlı, çünkü 12 gün sonra ben de 
emekli olacağım” dedi. Alıcık, “Bugün Emekliler Günü ama ben bu 
günü emekliler günü olarak kabul etmiyorum. Buna olgunluk günü 
diyelim. Emekli deyince hayattan kopup elini, ayağını çekmek gibi 
algılanıyor. Derneğinizi takip ediyorum. Çok aktif çalışıyorsunuz. 
Emeklilerin problemlerini çözmek için sürekli çözümler üretiyorsunuz. 
Her yaşın ayrı bir değeri var. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. 
İnsanların fizyolojik yaşı önemli değil. Kendini hangi yaşta görüyorsa o 
önemlidir. Dernekte bulunan herkes şu an aktif çalışıyor. Biz hep onların 
yanındayız. Derneğimizde bizim etkinliklerimizde hep destekliyorlar. Biz 
hep birlikte bir aileyiz. Bütün emeklilerimizin bu özel günlerini 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı 
Büyük Önder Atatürk'ün emekli olduğu 30 Haziran 1927 tarihinde 
Emekliler Günü olarak ülkemizde kutlandığını ifade eden Şube 
Başkanımız Baştepe, Başkan Alıcık'ın derneğe ziyareti ve bu günlerini 
unutmayarak yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederek, 
emeklilerin sosyal ve ekonomik sorunları çözüme kavuşup, kendine daha 
fazla vakit ayıracağı yerde, mevcut sorunları daha da ağırlaşarak 
katlanarak sürmekte olduğunu söyledi. Faruk Baştepe; “Çalışırken uzun 
yıllar yüksekten ödedikleri vergi ve sağlık primleri yetmezmiş gibi 
emekli olduktan sonra da muayene ücreti, ilaç katkı payı ve reçete 
katılım payı adı altında emekli maaşından SUT uygulamaları adı altında 
para kesilmekte olduğuna da vurgu yaparak; “Bunun gibi birçok 
sıkıntımız var. Tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla 
bakıyoruz ve bir gün mutlaka diğer ülkelerin emeklileri gibi dünya 
ülkelerine gezi turuna bizlerinde çıkacağına inanıyoruz. Bu umut ve 
inançla çok değerli üyelerimizin ülkemizdeki tüm emeklilerin Emekliler 
Gününü kutluyor, mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam 
geçirmelerini diliyoruz. 
Değerli Başkanımızın da 
emekli olduktan sonra 
derneğimize kaydını 
bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların 
sonunda SİSER İşitme 
Cihazları personelinin 
ziyarette getirmiş oldukları 
pastayı Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık ile Başkan 
Faruk Baştepe birlikte 
keserek, emekliler gününü 
kutladılar. 

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI EMEKLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
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Buca Şube Başkanlığımız Ramazan ayı 
münasebetiyle üyelerimize erzak 
yardımında bulundu. Geleneksel hale 
getirdikleri yardımlarından üyelerimizin 
çok memnun kaldıklarını belirten yönetim 
kurulu üyeleri, bu yardımları 
yapmalarında katkıları ve destekleri olan; 
Ahmet Tekin, Fethi Aydın ve Adnan 
Kahraman'a teşekkürlerini ilettiler.

Üyelerimiz ise; “Yaptığınız hayırları Allah kabul etsin, 
hizmetlerinizden çok memnunuz, hepinize teşekkür ederiz” 
dediler. Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ayı olduğuna 
dikkat çeken üyelerimiz, Buca şubemizin hizmetlerinden de 
övgüyle söz ettiler. 

Buca Şube Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Cemal Alkan da her zaman üyelerinin yanında olduklarını, 
mağdur üyelerinin yaralarını sarmak, bütçelerine biraz olsun 
katkı sağlayabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

KIRIKKALE ŞUBEMİZDE EMEKLİLER GÜNÜ 

COŞKUYLA

KUTLANDI
30 Haziran Emekliler Günü 
nedeniyle, Kırıkkale Şube 
Başkanımız Zekeriya Aytekin 
ve yönetim kurulu üyeleri, 
Hüseyin Kâhya Parkı'nda 
emeklilerle bir araya geldiler.

Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin 
ve yönetim kurulu üyeleri, Hüseyin Kâhya Parkı'nda 
bulunan emekliler evinde, emeklilerle bir araya geldiler. 
Emeklilerin sorun ve taleplerine yönelik açıklamalarda 
bulunan Aytekin, emeklilerin hiçbir zaman siyasilerin arka 
bahçesi olmadığına özellikle dikkat çekti. Aytekin, “30 
Haziran 1927 yılında emekli olan Devletimizin ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün emekliye ayrıldığı 
günü emeklilerimiz ve emekli kuruluşlarımız bu günü bir 
vefa ve saygı olarak emekliler günü olarak kutlamaktadır. 
Bu vesile ile tüm emeklilerimizin emekliler gününü tüm 
içtenliklerimizle yönetim olarak kutlamaktayız” diyerek, bu 
önemli günde siyasilerden beklentilerimiz ise;
*Emeklilerin ev sahibi olması için TOKİ Projesi hayata 

geçirilmeli,
*Emekliye verilen zamlar yüzdeli değil, seyyanen verilmeli, 
*Hastane katkı payları ve ilaç katkı payları kaldırılmalı, 
*Eksik kalan intibak yasası yeniden gözden geçirilmeli ve en 
kısa zamanda hayata geçirilmeli, 
*2002-2006 ve 2008 yılları arasındaki enflasyondan doğan 
alacaklarımız yargı süreci beklemeden emeklilerimize 
ödenmeli, 
*Refah payı altında bayramlarda ikramiye verilmeli, 
*Vergi iadesi karşılığı ek ödeme oranı yükseltilmeli, 
*Emeklilere de sendikalı olma hakkı verilmeli, 
*Emekliye pozitif ayırımcılık yapılmalı, diyerek beklentilerini 
sıraladı.

BUCA ŞUBEMİZDEN

ERZAK YARDIMI
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2017 Haziran ayı tüketici fiyat artışının yüzde -0.27'nin yansımasıyla  
altı aylık tüfe oranı yüzde 5.89 olarak hesaplanmıştır. Enflasyon sepetinde 
dikkate alınan 410 maddenin 125'ni gıda maddeleri oluşturmaktadır. Gıda 
fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında, çelişkiler ile karşılaşıyoruz. Domates 
ve patates fiyatlarında azalmalar görülmüş; tavuk eti, ekmek, sivri biber, 
salata, patlıcan ve limon fiyatlarında ise artış olmasına rağmen, Haziran 
Ayında gıda maddelerinde yüzde -1.06 düşme hesaplanmıştır. Harcama grubu 
ağırlıkları ve her maddenin farklı temsil yüzdesinin de olması, tüfe 
hesaplamalarını da tartışmalı duruma getirmiştir. Sonuç olarak, emekli 
zamlarının altı aylık tüfe artışına endekslenmesi, emeklilerin aleyhine olan bir 
sisteme dönüştüğünden, emeklileri koruyan ve milli gelirden de refah payı 
öngören yeni zam seçenekleri belirlenmelidir.     

SORU: 2000 öncesi sigortalıların Gösterge Tespiti Nasıl 
Yapılıyor: 2000 öncesinde 856 gün, toplamda ise 5650 gün üzerinden 
emekli oldum. 2000 öncesi kısmi emekli aylığımın hesabında en 
düşük gösterge olan 9475 değeri dikkate alınmış ve burada bir 
eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü, 2000 öncesinde 
çalışmamın karşılığının yüksek ücret üzerinden prim yatırıldığı 
bilgisine sahibim. Bu konuda, bilgilendirilmek istiyorum. 

CEVAP: Derneğimize başvuran emeklimizin dosyası 
incelendiğinde; 2000 öncesindeki kazançlarında 30 gün üzerinden 
tam olarak prim yatırılmadığı ve 2000 öncesi son beş yılın 
ortalamasından gösterge tespit edildiğinden, SGK'nun 
hesaplamasında bir yanlışlık olmadığı tespit edilmiştir. Normal 
göstergeden son beş yıl, üst göstergeden 10 yıl ödenen primlerin 
ortalamasından gösterge değeri tespit edilmektedir. Esas olan, bu 
dönemlerde primlerin 30 gün üzerinden eksiksiz ödenmesi 
durumunda, gösterge değeri de yüksek belirleniyor. 

SORU: İşyeri Kapanması Durumunda Aylık Başvurusu Nasıl 
Yapılır: Yaşlılık aylığına hak kazandığım sırada, işyerim iflas 
ettiğinden işten çıkışım yapılamadığından, emeklilik müracaatım 
kabul edilmedi. Ne yapmalıyım?

CEVAP: Sigortalılar bu durum ile çok karşılaşılıyor. İşyeri 
kapanan ve emeklilik için hak kazanan sigortalıların dosyasının 
olduğu sigorta müdürlüğüne müracaat ederek, işten çıkışlarının 
resen verilmesini talep etmeleri gerekiyor. İlgili sigorta 
müdürlüğünde bu talep oluşturulacak komisyon tarafından işten 
çıkış yapılacak ve emeklilik müracaatı da kabul edilecektir. 

SORU: Emekli Sandığı Emeklisi, Kamu İşyerinde Çalışması 
Durumunda Aylık Nasıl Hesaplanır: Emekli Sandığı emeklisiyim. 
Emekli aylığı alırken, kamu işyerinde işe girdim ve aylığım 
durduruldu. Çalışmamı sonlandırdığımda, emekli aylığım yeniden 
mi hesaplanacak?  Bu yapılmazsa, çalıştığım döneme ilişkin 
primlerimi alabilir miyim?

CEVAP: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 99 ve ek 11 
maddeleri gereğince, emekli aylığı durdurulduktan sonraki çalışılan 
sürelere ilişkin ödenen primlerin emekli aylıklarına yansıtılması için 
istifa etmeden Kurumun onayı alınarak yeniden emekli aylığı 
talebinde bulunulması gerekiyor. İstifa halinde, eski aylığı 

güncellenerek ödenecek, primlerinizin aylığa katkısı olmayacaktır. Bu 
konuda dikkatle olunması gerekiyor. 

SORU: Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Koşulları: 2007 
Şubat Ayında eşimi kaybettim. Sigorta girişi, 1 Ocak 2006 ve toplamda 
327 gün prim ödemesi var. Askerlik borçlanması ile birlikte tarafıma 
aylık bağlanabilir mi?

CEVAP: Ölen sigortalının eşine aylık bağlanabilmesi için 5 yıl 
sigortalılık süresi, 900 gün prim ödenmesi gerekiyor. Ölüm tarihi 2007 
olduğundan, borçlanma ile birlikte 900 günün tamamlanması gerekiyor. 
18 ay askerlik süresini borçlansa dahi, 867 gün oluyor. Sigortalılık süresi 
ve prim ödeme gün sayısı koşulları yerine gelmediğinden, tarafınıza 
aylık bağlanamaz.

SORU: Sigorta Primlerimin Ödenmesinde Soyadın Yanlış 
Bildirilmesi: 1996 ve 1997 yıllarına ait sigorta primlerimin ödenmesinde 
soyadım muhasebeci tarafından yanlış bildirilmiştir. SGK, müracaat 
ettiğimde bu düzeltmenin iş mahkemesi ile yapılması gerekir bilgisi 
verildi. İşyeri de kapalı olduğundan, bilgi almak istiyorum.

CEVAP: Sigorta primlerinin ödenmesinde sicil numarası, adın 
veya soyadın yazımında yanlışlıklar yapıldığında, nüfus kayıtlarından 
(doğun tarihi, doğum yeri, ana adı, baba adı) gerekli incelemelerin 
yapılarak doğru bilgilere ulaşılarak gerekli olan düzeltmelerin 
yapılması konusunda SGK yetkilidir. 

SORU: Aile Yardımı Ödeneği Emekli Olunca Kesilmesin: 2017 
yılı birinci altı ayda memurların aylıkları hesaplanırken, çalışmayan 
eşlere ayda 204.987 TL aile yardımı yapılıyor. Emekli olunca, bu yardım 
kaldırılıyor. Haksız değil mi? 

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aile yardım 
ödeneğinin çalışılan dönemde ödenmesi hüküm altına alındığından, 
emeklilik döneminde verilmemektedir. Bu yönde emekli olanlardan çok 
sayıda talep gelmekte ve bu uygulamanın emeklilik döneminde de sosyal 
yardım olarak devam etmesi istenmektedir. Türkiye Emekliler Derneği, 
sosyal devletin bir uygulaması olan aile yardımı ödeneğinin devam 
etmesini savunmaktadır. Bu konu, çalışmalarımız arasında 
değerlendirilecektir. 
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Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan değişikliklerden bir tanesi de, 

Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe girmesidir. Bu sistemde sosyal güvenlik 

kurumu sağlık hizmeti vermekten ayrılmış, hizmeti satın alır hale gelmiştir. 

İşçi ve işveren primleri ile kurulmuş sosyal sigortalar kurumu hastaneleri 

Sağlık Bakanlığına devredilmiş, bedelleri ise bir genelge ile kanuna aykırı 

olarak ödenmemiştir. Bu konuda verdiğimiz hukuk mücadelesi halen devam 

etmektedir. Kamu bütçesinden kuruma aktarılan miktar ile bu hastanelerin 

bedelleri karşılaştırılsa halen sosyal güvenlik kurumunun alacaklı olduğu 

tespit edilebilir. Sistem de emeklinin mağduriyeti devam ederken, bu 

mağduriyeti giderebilecek kendi emeği mülklerinin bedellerinin ödenmemesi 

hak ihlalidir ve hukuk devletinde olmayacak bir konudur. 

Genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetleri para ile alınıp satılan bir 

meta haline gelmiştir. Sigortalı sağlık hizmetine ulaşabilmek için büyük 

ekonomik külfete maruz kalmaktadır. Katkı payları ödemekte özel 

hastanelerde fark vermektedirler. Emeklinin ödeme gücünü aşan, her yıl da 

gittikçe artan bir maliyet oluşmaktadır. Katkı paylarında artışa gidilirken, 

emekli maaşlarındaki artış sistemi hiç göz önüne alınmamaktadır. Aile 

hekimliklerinde bile muayene ücreti alınmaktayken, verdiğimiz hukuksal 

mücadele ile bu kaldırılmıştır. 2.basamak hastanelerde alınan muayene ücreti 

5 liradan, % 20 artışla 6 liraya yükseltilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim 

ve araştırma hastanelerinde alınan muayene ücreti 5 liradan, % 40 artışla 7 

liraya, üniversite hastanelerinde 5 liradan % 60 zamla 8 liraya yükseltilmiştir. 

Özel hastanelerde aynı ücret 12 liradan % 25 artışla 15 liraya yükseltilmiştir. 

10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan 

başvurularda; ayakta tedavide doktor ve diş hekimi muayenesi katılım 

tutarları 5 lira artırılarak tahsil edilmektedir. Bu tutarlar emekliler, dul ve 

yetimler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından 

kesilmekte, çalışanlar için ise eczanelerde tahsil edilmektedir. Emekli 

aylıklarına %3,4 zam yapılırken katkı paylarında aşırı artışın hukuki ve 

ekonomik dayanağını bulmak mümkün değildir. Enflasyon rakamlarının çok 

üzerinde artış getirilmiştir.

Hastaneye gittiniz, doktor ilaç yazdı, bu defa reçete katılım payı 

alınmaktadır. Reçete katılım payı, aile hekimlerinin yazdığı reçetelerde de 

geçerlidir ve 3 liradır. Bu ücret reçetenizdeki 3 kutu ilaç için geçerlidir. 3 

kutuya ilave edilen her kutu ilaç için ayrıca 1 lira ödenmesi gerekmektedir. 

Yurtdışından ilaç getirilmesi gerekiyorsa ilaçları temin eden kuruluş 

sigortalı veya emekliden parasını almaktadır. Ayrıca ilaç katılım payı 

ödenmektedir. Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için gelir ve aylık alanlar ile 

bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, çalışanlardan % 20 oranında 

ilaç katılım payı alınır. Tıbbı malzeme katılım payı da aynı oranlardadır. 

Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt 

asgari ücretin %75'ini geçemez. Bu üst sınırın hesaplanmasında her bir protez 

ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir. Yardımcı üreme yöntemi 

tedavilerinde 1.denemede %30, ikinci denemede %25, 3.denemede %20 

olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. 

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlamlığı sağlık hizmeti 

sunucusunca kişilerden tahsil edilir. Eşdeğer ilaç farkı miktarı sınırsızdır. 

İstisnai sağlık hizmetlerinde Sağlık Uygulama Tebliğinde işlem bedellerinin 3 

katını geçmemek üzere ilave ücret alınabiliyor. Sözleşme veya protokollü 

sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan 2 yataklı odalarda 

sundukları otelcilik hizmetleri için standart yatak tarifesinin 1,5 katını, tek 

yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alınabilmektedir. 

Vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları Sağlık 

Uygulama Tebliğ fiyatlarının % 200'üne kadar ilave ücret alabilir. Bu rakam 

% 30'la başladı, % 70'e çıkarıldı, yetmedi %90'na ve oradan da %200' e çıktı. 

Buna karşı verdiğimiz hukuksal mücadele tüm bu artışlar için ayrı ayrı 

devam etmektedir. Bu artışları da hukuken ve ekonomik olarak izah etmek 

mümkün olmamaktadır. Kurumca finansmanı 

sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep 

edilebilecek ücretler ilave ücret olarak 

değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde eş değer 

ilaç fark ücreti gözlük bedeli fark ücreti ilave 

ücret olarak değerlendirilmemektedir. 

Emeklinin ve çalışanın ödediği ilave paralar bazı aylarda gelirlerini aşmaktadır. 

Genel sağlık sigortası primi yatırırken de, emekli olunca da cepten harcama gün 

geçtikçe artmaktadır. Sağlıktan memnuniyet oranı ilk zamanlarda artmış ise de 

şimdilerde inişe geçmiştir. Vatandaş olarak ödediğimiz vergilerin karşılığı sağlık 

hizmetinde alınamamaktadır. Sağlık hizmetine ulaşım böylece engellenmekte, 

hizmete ulaşımda yoksulluğa düşmektedir. Kazanan patronlar, yok olan sosyal 

devlettir. Değişiklik Dünya Bankası ve IMF'nin talimatı ile oluşursa sağlık bir 

insan hakkı olmaktan çıkar. 

Artık hepimiz için maddi gücün yettiği oranda kullanabileceğimiz sağlık 

sistemi vardır. Eski sistemin kötü yönleri giderilince bu yeni sistemin paralı olması 

benimseniverdi. Şimdi şehir hastaneleri gündem de. Bu hastaneler kamu-özel 

ortaklığı modeli ile yapılıyor. Buralarda farklı branşlarda ihtisaslaşmış birimlerin 

bir arada bulunması hizmet bütünlüğü açısından önemli. Ancak asıl hizmet ile 

destek hizmetlerinin ayrılması buraların çok pahalı hale gelmesine neden 

olacaktır. Zaten asıl niyet vatandaşımıza hizmet değil, yurtdışından geleceklere, 

başka ülke vatandaşlarına hizmettir. Şehir hastaneleri, sağlık turizmi yolu ile ülke 

ekonomisine katkı verecektir. Sosyal devlet, yerini neo- liberal politikalar uygun 

işletmeci devlete bırakmaktadır. Parçalanmaması gereken sağlık hizmeti 

parçalanmakta, destek hizmetleri özel kuruluşlara bırakılarak maliyetli ve 

hizmetin özüne aykırı hale getirilmektedir. Şehir hastanelerine arsalar bedelsiz 

verilmekte, yapılan binaya devletçe kira garantisi sunulmaktadır. Hastaneler 

içinde köprüler gibi belli bir doluluk oranı garantisi verilmektedir.  Bazı 

hastanelerin kapatılması, şehir hastanelerine ilave ulaşım masrafı da yaratacaktır.

Neo-liberal sistem tarımda kendi kendine yeterli 7 ülke için yer alan 

ülkemizi ithalatçı ülke yaptı. Kırsal nüfus bitti. Mega şehirler doğdu. Ülke 

büyümesine en büyük katkı vatandaşın tüketiminden. Üretimde de büyümeye en 

büyük katkı hizmetlerden. Son senelerde fazla vermeye başlayan bütçemiz 

yeniden açık vermeye başladı. Borç çevirme oranı yüzdesi artıyor. 2016 Dünya 

Hukuk Devleti sıralamasında 99. Sıradayız. Sağlık Uygulama Tebliğine göre 

kurum estetik müdahale için 1326 lira öderken, hayati risk taşıyan beyin kanaması 

ameliyatı için 546 lira ödüyor. Ülkelerin ekonomilerini, patent başvurularından alt 

yapı ve eğitim harcamalarına kadar birçok ölçüt esas alınarak yapılan; Küresel 

İnovasyon Endeksi 2017'de 128 ülke içinde 43. sıradayız. BM' ler çocuklara 

yardım fonu UNICEF'in çocuklarına yaşam koşullarına yönelik birçok kategoride 

hazırladığı rapora göre 41 ülke içinde 36. sıradayız. 0 açlık kategorisinde 40. 

Eğitim kalitesinde sonuncu, uygun iş ve ekonomik büyümede 22. Sıradayız. 2017 

Finansal Karmaşa Anketine göre 94 ülke içinde muhasebe mevzuatı ve mevzuat 

uyumu açısından en karışık ülkeyiz. Düzenlemelerde sık sık değişiklik ve çok 

sayıda vergi kuralı karmaşıklığı artıyor. 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aile  ile 10 

milyon 610 bin 928 kişiye toplam 32 milyar 7 milyon 123 lira sosyal yardım 

yapılmış. Kısaca her 8 kişiden biri sosyal yardım alıyor. 

İngiltere'de Muhafazakar parti ile Demokratik Birlik Partisi azınlık 

hükümetinde anlaştılar. Demokratik birlik partisi 2 şartla dışarıdan destek 

sağlayacak, şartlardan biri ve en önemlisi hükümetin emeklilerin sosyal 

haklarında bazı kesintilerden vazgeçmesi. Acaba bizde böyle bir parti var mı? 

Anayasa değişikliklerinde emeklilerin durumu görüşme şartlarına konulamaz 

mıydı? Paylaşılan değerler yoksa o toplumda barış ve gelişme olmaz. Haklarımıza, 

hukukun üstünlüğüne, demokrasi kültürüne, kamusallığa, sorgulamaya, 

farkındalığa sahip çıkarak sorunlara sahip çıkabiliriz.
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