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TEMEL HAKLAR 

KORUNMALI BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

Sosyal güvenlik; evrensel 
sözleşmelerde ve Anayasamızda, temel insan 

haklarının en önemlisi olarak 
değerlendirilmiştir. Sosyal devletin en 

kapsamlı uygulaması olan sosyal güvenlik 
haklarını koruyan ve geliştiren ülkelerin 
çalışanları ve emeklilerinin refah içinde 

yaşadıklarını görüyoruz. Ülkemiz 
bakımından bir değerlendirme yapıldığında, 

sosyal güvenliğin anayasamızda temel bir 
hak olarak öngörülmesine rağmen, sistemin 
yürütümünde norm ve standart birliğinden 

uzaklaşan ve eşitsizlikleri artıran 
değişikliklere gidilmiştir. 1 Ekim 2008 

itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, emekli aylıklarında farklılıkları 
artırmış ve 2008 sonrasında emekli aylığına 

hak kazananları daha fazla mağdur eden bir 
süreci getirmiştir.

Devamı 8. sayfada

BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA'DAN SESLENDİ:

"Milli gelirde yapılan revizyon, aynı şekilde 

emekli aylıklarına da yansıtılmalıdır..."

Devamı 2. sayfada

ÜYELERİMİZ KONUT PROJELERİMİZE

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ...
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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

(28 Temmuz 2017)
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar 

Kurulu, 27/28 Temmuz 2017 tarihlerinde 
Ankara’da Genel Merkez Konferans Salonu’nda 
toplanmıştır. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı Başkanlar Kurulu Toplantısında; göreve 
başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, 
sayın Jülide SARIEROĞLU’na başarılar 
dilenmiştir.

Başkanlar Kurulumuzca alınan kararlar 
aşağıda sıralanmıştır.

• Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar 
değerlendirilmiş; özellikle 15 Temmuz darbe 
girişimi kınanmış ve demokrasi şehitlerimize 
rahmet, gazilerimize sağlık dilenmiş; ülkemizin 
birliği ve beraberliğine dikkat çekilmiştir. Terör 
başta olmak üzere, iç ve dış tehditler karşısında 
milli duruş sergilenmesi, takdirle karşılanmıştır. 

•  S i g o r t a  m e v z u a t ı n d a  y a p ı l a n  
değişiklikler, hak kaybına yol açmıştır. Özellikle, 1 
Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu, güncelleme 
katsayısı ve aylık bağlama oranını 
düşürdüğünden, emekli aylıklarında 
yarı yarıya düşme görülmüştür. 
Sigortalı çalıştıkça, emekli aylığının 
d ü ş m e s i ,  s i g o r t a  s i s t e m i y l e  
bağdaşmamaktadır. 2000 sonrası 
emekli olanların intibaklarıyla 
birl ikte,  yeni  bir düzenleme 
yapılarak, emekli aylıklarında eşitlik 
sağlanmalıdır. Özellikle, milli gelirde 
yapılan revizyon, aynı şekilde emekli 
aylıklarına da yansıtılmalıdır. 

• Gelir ve aylıklardaki 
artışların farklı ve yüzdeli olması, 
aylıkları reel olarak gittikçe düşüren 
bir sisteme dönüşmüştür. Milli 
gelirden pay alacak şekilde, yeni bir 

artış sistemi getirilmelidir. 5502 sayılı Kanunla 
oluşturulan SGK, mevzuatta da benzer bütünlüğü 
sağlayacak değişikliklere gitmeli, 2000 öncesi alt 
sınır aylığı uygulaması 2000 sonrası emekliler için 
de uygulanmalı, gelir ve aylık artışlarında statü 
farkı olmaksızın eşitlik sağlanmalıdır. 

• Sosyal güvenlik sistemimizde Yüksek 
Mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar nedeniyle, 
sigortalı ve emeklilerimizde adalete olan güveni 
zedeleyen sonuçların ortadan kaldırılması için 
acilen sigorta mevzuatımızda gerekli olan 
düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir. 

• Emeklilerimiz, kullandığı kredileri 
ödeyemez duruma düştüklerinde, bankaların 
emekli aylığının tamamına el koyması, emeklinin 
yaşamını yok sayan bir uygulamaya dönüşmüştür. 
Yargının bankaların kararlarına müdahale 
etmemesi karşısında, bu konuda yasal bir 
düzenlemeye gidilmeli ve bankaların keyfi 
uygulamalarına son verilmelidir.

• Sağlık Uygulama Tebliği(SUT), sık sık 
değiştirilmekte ve bu değişiklikler emekli, dul ve 

yetimlerimizi mağduriyetine neden olmaktadır. 
SUT ile getirilen katkı payları emeklinin sağlığını 
tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Özel hastanelerin 
yüzde 200’e kadar ilave ücret almalarını öngören 
düzenleme, emeklinin istediği hastaneye gitme ve 
istediği doktoru seçme özgürlüğünü elinden 
almıştır. Özel hastaneler, ilave ücret dışında büyük 
farklar almakta ve bu konuda emekliyi 
bilgilendirmemektedir. Kamu ve özel hastane 
ayrımı olmaksızın, emeklilerden hiçbir ad altında 
katkı payı ve ilave ücret alınmamalıdır. 

• TOKİ’nin Derneğimizin girişimleri 
sonucu, emeklilerimize yaptığı konutlar ihtiyaca 
cevap vermemektedir. Emeklilere ayrılan yüzde 25 
kontejan yetersiz kalmaktadır. TOKİ’nin 
projelerden kontenjan değil, yalnızca emeklilere 
yönelik ve yaşlıların yaşamasına imkan veren “site 
projeleri” oluşturmalıdır. 

• Derneğimiz, AB Yaşlılık Platformu 
AGE-EUROPE’nun üyesi olarak, bu konuda 
kendine düşen ülkemiz emeklilerini temsil görevini 
eksiksiz yerine getirmektedir. Ülkemizin hedefleri 

arasında olan AB üyelik sürecinin 
s ü r d ü r ü l m e s i  k o n u s u n d a ,  
D e r n e ğ i m i z  t a r a f l a r ı n  
sorumluluklarını yerine getirmesi 
çağrısında bulunmaktadır. 

•  Ya ş l ı l ı k  a l a n ı n d a  
dünyadaki gelişmeleri Birleşmiş 
Milletlerce akredite edilmiş 
kuruluş  o larak takip  eden 
Derneğimizce, yaşlı hakları ve 
yaş l ı l ık  hukuku konusunda 
ülkemizin çalışmalarını artırması 
istenmiş; 65 yaşa gelen ve ülke 
genelinde geçerli olan tek kart 
ücretsiz ulaşım hakkının, yasaya 
aykırı olarak engellenmesinin 
or tadan  ka ld ır ı lmas ı  ta l ep  
edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla 

duyurulur.

BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA'DAN SESLENDİ:

"Milli gelirde yapılan revizyon, aynı şekilde 

emekli aylıklarına da yansıtılmalıdır..."
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide 
Sarıeroğlu'na başarılar diliyorum. Sayın 
Bakanımızın bir emekli çocuğu olması ve genç yaşta 
önemli bir Bakanlığa getirilmesinden dolayı da 
t e b r i k  e d i y o r u m .  İ ş v e r e n  v e  i ş ç i  
konfederasyonlarında çalışmış olan sayın 
Bakanımız, bu yönüyle de önemli birikime sahiptir. 

Gündemde olan sorunların başında 
emeklilerimizin talepleri bulunmaktadır. Özellikle 
de, emeklilik sistemimizin dağınık olması ve 
eşitsizliklerden giderek uzaklaşılmasına çözüm 
bulunmalıdır. Öncelikle, sigorta mevzuatımızın 
değiştirilmesi ve kendi içinde norm ve standart 
birliğinin sağlanması gerekiyor. Çalışanlara ve 
emeklilere bir bütün olarak bakılmalıdır. Statü 
farklıkları, bir ayrıcalık olarak görülmemelidir. 
Bugünkü tablo, birleştirici değil farklılıkları artıran 
bir uygulamadır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 
m e v z u a t l a r ı  v e  u y g u l a m a l a r ı ,  e ş i t l i ğ i  
öngörmediğinden haksızlıklarında önüne 
geçilemiyor.  

Statü farkına bakılmaksızın, prim kazançları 
ve prim ödeme gün sayılarına göre emekli aylıkları 
hesaplanmalıdır. Emekli aylığına hak kazanma 
koşulları ve emekli aylığı hesaplamalarında eşitlik 
oluşturulamadığından, emeklilik hukuku sorunlu 
bir alan olmuştur. Toplumun refahı, emekli 
aylıklarına bakılarak değerlendirilmelidir. 
Örneğin, 2017 yılında 850 lira emekli aylığı 
bağlanan bir sigortalının öfkesini bilen birisi olarak 
diyorum ki, bu sorunu hep birlikte ele almalıyız ve 
siyaset kurumu da üzerine düşen görevi yerine 
getirmelidir.  

Eşitsizliklerin çözümü için intibak öncelikli 

talebimizdir. Ak Parti Hükümetleri döneminde bu 

talebimiz dikkate alınmış ve 2000 öncesi dönemde 

emekl i  o lanlar ın  emekl i  ay l ık lar ındaki  

eşitsizliklere, 6283 sayılı İntibak Kanunuyla çözüm 

getirilmiş ve emekli aylıklarında önemli 

iyileştirmeler sağlanmıştır. Aynı uygulamanın 2000 

sonrası emekli olanlar için de yapılmalı ve intibak 

uygulamalarında bütünlük sağlanmalıdır. 

AB üyeliği bakımından 19 nolu fasıl olan 

“İstihdam ve Sosyal Politikalar” müktesebatından 

sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili 

kapsamlı çalışmalar yapmalı ve sivil toplum 

kuruluşları ile sorunlar değerlendirilmelidir.   

Türkiye, AB üyeliği konusunda sürekli 

oyalanmakta ve tam üyelik süreci sağlıklı 

işletilememektedir. AB ülkeleri, öncelikle ülkemize 

yönelik ön yargılı bakmamalıdır. Diğer ülkelere 

gösterilen kriterlere uyulmalıdır. Fasıllar açılmalı, 

her iki kesimde üzerine düşen sorumlulukları ve 

yükümlülükleri yerine getirmeli ve AB süreci 

sonuçlandırılmalıdır.    

Türkiye, bir çok Avrupa Birliği ülkelerinden 

çok daha fazlasıyla üyeliği hak etmiştir. Siyasi 

gerekçelerle süreci uzatan yaklaşımlar terk 

edilmelidir. 

TEMEL HAKLAR KORUNMALI

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık emekli oldu ve ilk 
emeklilik gününde Nazilli Şube Başkanlığımıza gelerek kayıt 
yaptırdı.

Nazilli Belediye Başkanı geçtiğimiz gün derneğimizi 
ziyareti sırasında Temmuz ayı içerisinde emekli olacağını ve 
emekli olduktan sonra ilk olarak Derneğe kayıt olacağının 
sözünü vermişti. Başkan Alıcık, emekli olduğunun ertesi günü 
Derneğimize gelerek kayıt oldu, üyelik formlarını imzaladı ve 
kartını alarak üye oldu, kayıt esnasında Şube Başkanımız 

Faruk Baştepe ve yönetim kurulu 
üyeleri hazır bulundu.

“ S İ V İ L  T O P L U M  
H A R E K E T L E R İ N D E  
M U H A K K A K  O L M A K  
LAZIM”

E m e k l i  o l m a n ı n  
mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Nazilli Belediye Başkanı 
Alıcık, “Faruk Başkanıma, 
emekli olunca ilk işim derneğe üye 
olmak diye söz vermiştim. İsmet 
Cihan'la beraber derneğe üye 
olduk. Emekliler için çok aktif bir 
şekilde çalışarak, onlar için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Sivil 
toplum hareketlerinde muhakkak 
yer alarak, destek olmak gerek. 
Bunun en güzel örneğini bugün 
derneğe üye olarak birlikte 

yaşadık. Devlet memurluğundan emekli oldum, ileriki günlerde 
de bir bakarsınız siyasetten de emekli olurum. Bu bir başlangıç 
olur belki de” dedi.

“HAYIRLI OLSUN” 
Başkan Haluk Alıcık'ın derneğimize üye olduğu için mutlu 

olduğunu belirten Şube Başkanımız Faruk Baştepe; “Başkanımız 
derneğimize hoş geldiniz. Derneğimize üye olarak bizleri çok 
mutlu ettiniz, desteğinizi hep gördük ama bu en anlamlısı, en 
güzeli oldu. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık Üyemiz Oldu
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2000 yılından 
sonra emekli 

olanların 
maaşlarında 

düzeltme 
sağlayacak intibak 
yeniden gündeme 

geldi... 
TÜED Genel 

Başkanımız Kazım 
Ergün, eşit prime 
eşit maaş istedi... 

Yasa çıkarsa 
355 lira zam 

gelebilir…

M i l y o n l a r c a  e m e k l i  
pazartesi açıklanacak enflasyon 
rakamlarına kilitlenmişken, 
intibak konusu yeniden gündeme 
geldi. 2000 yılından sonra emekli 
olan SSK ve Bağ- Kur'lular için 
getirilecek intibak ile maaşlarda 355 liralara varan artışlar 
meydana gelecek. Daha önce 2000 yılından önce emekli olmuş 
SSK'lılar için intibak çıkartılmış 2 milyon emeklinin maaşına 
zam yapı lmış t ı .  Bu  in t ibaktan  Bağ-  Kur ' lu lar 
yararlanamamıştı. Özellikle 1 Ocak 2000 emeklileri mağdur 

olmuş ve yine 2000 sonrası 
emekli olan vatandaşlar da 
maaşlarının düzeltilmesini 
istemişlerdi. Aynı prim ve yıl 
çalışmasına rağmen farklı 
zamanlarda emekli olanlar 
arasındaki maaş uçurumunu 
giderecek intibak düzenlemesi 
talepleri  mahkemelere de 
taşınmıştı. Konu son olarak 
A n a y a s a  M a h k e m e s i ' n i n  
gündemine gelmiş ve yüksek 
m a h k e m e n i n  k a r a r ı  
bekleniyordu.

MAAŞLARA EŞİTLİK
Emekliler günü dolayısıyla 

a ç ı k l a m a  y a p a n  T ü r k i y e  
Emekliler Derneği (TÜED) 
Genel Başkanı Kazım Ergün, 
mutlu ve refah içerisinde bir 
yaşam sürmenin,  ülkenin 
kalkınmasında alın teri bulunan 
emeklilerin en doğal hakkı 
olduğunu belirtti. Aylıklara 
promosyon verilmesi, 30 yıl üzeri 
hizmet süresine denk gelen 
ikramiyelerin ödenmesinin 
emeklileri mutlu eden gelişmeler 
olduğunu vurgulayan Ergün, 
şunları kaydetti: "İntibak ile 
prim kazançları ve prim ödeme 
gün sayıları aynı olanların, 
emekli oldukları tarihlere 

bakılmaksızın eşit aylığı alabilmeleri için intibak yapılmalıdır. 
Hükümetimiz, 2000 öncesi emeklilerin intibaklarını yapmış ve 
farklılıklara son verilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür 
borçluyuz. Şimdi hükümetimizden başlıca beklentimiz, 2000 
yılından sonra emekli olanlar için intibak uygulamasını hayata 
geçirmesidir."

Emekliye intibak zammı

Iğdır Şube Başkanımız 
İsa Bilir ve yönetim 

kurulu üyeleri, Iğdır'a 
yeni atanan Vali Enver 

Ünlü'yü makamında 
ziyaret ettiler. 

Ziyarette Şube Başkanımız İsa Bilir, 
Iğdır'a hoş geldiniz, hayırlı olsun diyerek, 

derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
Şuan da çalışmaları süren TOKİ konut 

projeleri konusunda destek istedi. 
Vali Ünlü ise; Ziyaretiniz ve iyi 

dilekleriniz için teşekkür ederim. Toki konut 
projeleri hakkında Milli Emlak'la görüşüp, 

talimat vereceğim. Endişeniz olmasın, gerekeni 
yapacağız” dedi. 

IĞDIR ŞUBEMİZDEN

VALİ ÜNLÜ’YE 

ZİYARET
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Çalışanlara yönelik uygulanan farklı sigorta 
mevzuatları, sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik kuralını 
bozmuş, emekli aylıklarında nimet/külfet dengesini 
öngörmemiştir. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur Kanunları 
farklı olduğundan, emekli aylıklarında da birliktelik 
sağlanamamıştır. 1946 yılında ilk sosyal güvenlik mevzuatı 
çıkarıldığında, tüm çalışanları kapsaması gerekirdi. Ne 
yazık ki, bu ilke dikkate alınmamış ve çalışanların farklı 
Kanunlara tabi tutulması sonucunda, sosyal güvenlik 
sitemimizde norm ve standart birliği kurulamamıştır. 

SSK'lılar bakımından en temel Kanun, 506 sayılı 
Kanun olarak bilinmektedir. 2000 öncesinde gösterge 
sistemiyle birlikte uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda, 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 
sayılı Kanunla önemli değişikliklere gidilmiş, gösterge 
sistemi kaldırılmıştır. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 
5510 sayılı Kanun, eski sistemden temelden uzaklaşan bir 
değişikliği öngörmüş ve sosyal güvenlik sisteminde yeni bir 
milat getirmiştir. 

1 Ekim 2008 itibariyle ilk defa sigortalı olanlar 
bakımından memur, işçi ve esnaf bakımından uygulama 
farkının ortadan kaldırılması teknik olarak yerinde bir 
değişiklik olmakla birlikte, 1 Ekim 2008 öncesi sigorta 
mevzuatlarıyla kıyaslama yapıldığında, emekli aylıklarında 
keskin düşüşler öngörüldüğünden, gelecekte emekli 
olacakları mağdur edecek bir sistem olarak bakılmaktadır. 

Gösterge ve basamak sistemi öncesi ve sonrası 
emeklilerin aylıklarında oluşan farklılıklar, emekli 
aylıklarında eşitlikten giderek uzaklaşan bir uygulamaya 
dönüşmüştür. 5510 sayılı Kanunun uygulamasıyla, 2008 
sonrası çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarında 
kayıplar dikkat çekmeye başlamıştır. Bunun nedenine 
bakıldığında, gerek primlerin güncellenme katsayısı ve 

gerekse de aylık bağlama oranlarındaki azalmalar, emekli 
aylıklarına yansımış ve 2017 yılında kayıpların giderek 
büyümesi, yeni emeklilerde şaşkınlık yaratmıştır. 

Şurası bir gerçek ki, sosyal güvenlik sistemimizin 70 yıla 
varan uygulamalarına bakıldığında, iktidarların sosyal 
güvenlik sistemini yaz-boz tahtasına dönüştürdüğünü 
görüyoruz. Bu uygulamalardan bütün Hükümetler soruludur. 
Her Hükümet döneminde, sosyal güvenliğin norm ve standart 
birliğini koruyacak uygulamalardan uzaklaşan mevzuat 
değişikliklerine gidilmesi, sorunların ve eşitsizliklerin 
büyümesini getirmiştir. 

Türkiye, 102 sayılı sosyal güvenliğin esaslarına 
düzenleyen ILO sözleşmesini kabul etmesine rağmen, mevzuat 
değişikliklerinde bu sözleşmeye yeterince uyulmadığından, 
gelir ve aylık alanlar arasında böylesine uçurumlar 
yaratılmıştır. Sosyal güvenliğin tek bir kuralı olmalıdır. O da, 
nimet/külfet dengesine göre aylıkların hesaplanması ve 
dönemsel farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. 

12 milyonu aşan gelir ve aylık alanlar arasında 
farklılıklara bakıldığında, prim kazançları ve prim ödeme gün 
sayıları kadar işe giriş tarihleri ve hangi kanun döneminde 
çalışıldığı da büyük etken olmuştur. Bu yönüyle bakıldığında, 
prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara 
farklı kanunlar uygulandığından, bu uygulamadan mağdur 
edilen emeklilerin sayısı da giderek büyümeye başlanmış, 2017 
yılında 750 lira aylık bağlanması karşısında yetkili ve söz 
sahibi olan herkes bu gerçeği ve sorunu görmeli, 5510 sayılı 
Kanun yeniden değerlendirilmelidir.  Sosyal devlet; sosyal 
güvenliliğinde güvencesi olduğundan, emekli aylıklarında 
keskin düşmeleri öngören 5510 sayılı Kanunun değişmesine 
ihtiyaç vardır.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Bilindiği gibi, kamu çalışanlarının zamları toplu 
sözleşmelerle belirlenmektedir. Kamu toplu sözleşmesinden 
m e m u r l a r  i l e  b i r l i k t e  m e m u r  e m e k l i l e r i  d e  
yararlanmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise, 5510 
sayılı Kanunun 55. maddesine göre altı aylık tüfe artışına 
göre zamlar uygulanmaktadır. 

12 Eylül 2010 tarihinde halk oyuna sunulan Anayasa 
Değişiklikleri kabul edilmiş, memurlara  sendika ve toplu 
sözleşmesi hakkı tanınmış, memur emeklilerinin de 
yararlanması hüküm altına alınmıştır. Türkiye Emekliler 
Derneği, Anayasa değişikliği müzakere sürecinde, sendika 
hakkının bütün emeklilere tanınması talep edilmiştir. 
TBMM Anayasa Komisyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 
toplu sözleşmesi kapsamında değerlendirilmemesinin  
haksızlık olacağına dikkat çeken Derneğimiz, emeklilere bir 
bütün olarak bakılmasını istemiştir. 

Son yedi yıldır yapılan kamu toplu sözleşmeleriyle elde 
edilen zamlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 
zamlar kıyaslandığında, haklılığımız net bir şekilde 
görülmektedir. Toplu sözleşmeler ile belirlenen zamlar 
yanında memurların gösterge değerlerinde yapılan 
iyileştirmeler, memur emeklilerine de aynı şekilde 
yansıtılmıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tüfe artışları 
uygulandığından, memur emeklilerine yapılan zamları 
kıyaslayacak bir düzenleme olmadığından, eşitsizlikler 
giderek dikkat çekmeye başlamıştır. 

Bir çok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi, 
emeklilerinde sendika kurma ve toplu sözleşmesi hakkı 
tanınmalıdır. Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen ve 
üyelik sürecinin devam ettiği bir dönemde, emeklilere de 
sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi hakkı getirilmelidir. 
Sayıları 12 milyonu aşan gelir ve aylık alanların tek bir 
sistemden yürütülmesi ve eşitliğin sağlanması için emeklilere 

sendika kurma ve toplu sözleşmesi hakkı, Hükümetinde 
gündemine alınmalıdır. 

2018/2019 kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi süreci, 1 
Ağustos 2017 itibariyle başlamıştır. Bu süreç devam ederken, 
Derneğimizi arayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurların 
toplu sözleşmesi ile belirlenen zamların ve diğer hakların 
bütün emeklilere ayrım yapılmadan uygulanması istenmiştir. 
Emeklilerin harcamalarını temsil etmeyen tüfe artışlarından 
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıkarılmasını ve memur 
emeklilerine uygulanan zamların aynı şekilde yansıtılması, 
Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun olacaktır. Hükümetin bu 
gerçeği görmesi ve politikalarını bu yönde değiştirmesinde 
yarar vardır. 

Farklı uygulamalar, sosyal güvenlik sistemine olan güven 
zedelemiş, nimet/külfet dengesini bozan bir yöne 
götürmüştür. Sosyal adaletin en çok dikkat edilmesi gereken 
bir alan olan sigorta mevzuatında oluşan eşitsizlikler, 
toplumsal sorun olmaya başlamıştır. Emekli aylıklarında 
farklı hesaplamaların ortaya çıkardığı mağduriyetlere 
çözüm bulunmalıdır. Prim kazançları ve prim ödeme gün 
sayıları aynı olanlara eşit aylık bağlanması için Derneğimiz, 
2000 öncesi emeklilere uygulanan intibak kriterlerinin 2000 
sonrası emekli olanlara da uygulanmasını talep etmektedir. 

Gelir ve aylık sisteminde oluşan eşitsizlikler de, düşük 
aylık alanları cezalandıran bir uygulamaya dönüştüğünden, 
yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar benimsenmelidir. 
Bununla birlikte, emeklilere de refahtan pay verilmelidir. 
Gelir ve aylık seviyelerine bakıldığında, emekli aylıklarının 
insanca yamaya yetecek ve insani ihtiyaçları karşılayacak bir 
özellik taşımadığından, en fazla eleştiri yapılan bir alan 
olmuştur. Bu durumun düzeltilmesi ve sosyal güvenliğin 
toplumun en kapsamlı sigortası olduğu gerçeğine göre 
değişikliklere gidilmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

Recep ORHAN

Genel 

Sekreter

-

Ankara

Şube

Başkanı

www.tuedankara.org.tr

SENDİKA TALEBİMİZ DEĞERLENDİRİLMELİ

UYGULAMA FARKLILIKLARI
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30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Mersin Şube 
Başkanlığımız bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik Mersin 
Cumhuriyet Alanında toplanılıp, Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyma, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile 
başladı.

Mersin Şube Başkanımız Celal Akbudak üyelerimize 
hitaben; “ Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ı 

dernek olarak 19 yıldır çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. 

Hepimizin günü kutlu olsun” dedi. 

Şube Başkanımız Akbudak'ın konuşmasının ardından 

Mersin Büyükşehir Belediyesi folklar ekibi hazırladıkları 

gösteriyi emeklilerimize sunarlarken, Büyükşehir 

Belediyesi'nin Halk Müziği topluluğu sanatçıları da 

üyelerimize keyifli anlar yaşattılar.

MERSİN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDA 

EMEKLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Adana Şube Başkanlığımız, üyelerine 
yönelik hamlelerine yenisini eklemenin gurunu 
yaşıyor. Groseri Alış Veriş Merkeziyle yapılan 
anlaşma gereği Adana ve Mersin şubesi üyelerine 
yüzde 3 oranında bir indirim sağlandı.

Adana Şubemiz, üyelerinin bütçelerine 
katkı sağlamak için sürdürdüğü özel firmalarla 
indirim anlaşmasına bir yenisini daha eklemenin 
gururunu yaşıyor. 60 bin üyesiyle Adana'nın en 
fazla üyesine sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak 
dikkat çeken Şubemiz 70. indirim anlaşmasını ise 
Groseri alış veriş mağazası ile imzaladı.

Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yaşar Tekin, Mustafa Kastalmış, 
Sabit Bakıner ve Selahattin Metiner, yaptıkları 
görüşmeler neticesinde mağaza ile anlaşmaya 
vardı. Groseri Adana Şubesi'nin temsilcisi Gizem 
Yurdaer ile karşılıklı imzalar atıldı. Buna göre 
dernek üyesi emekliler hem Adana'da ve hem de 
Mersin'de yaptıkları alış verişlerden anında yüzde 
3 indirimden yararlanacak. 

Şube Başkanımız İyiyürek, yaptığı 
açıklamada, emekli kardeşlerinin bütçelerine 
küçük de olsa bir katkı verdikleri için çok mutlu 
olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Adana'da ve Mersin'de derneğimize üye 
olan kardeşlerimiz kendilerine verilen dernek 
üyelik kartını gösterecekler ve mağazanın vereceği 
indirim kartı vasıtasıyla Haziran ayından  itibaren 
yüzde 3 oranındaki  indirimden anında 
yararlanacaklardır. Bizim amacımız özel 
firmalarla yaptığımız indirim anlaşmalarıyla 
üyelerimizin bütçelerine karınca kararınca bir 
katkı sunmaktır. Yönetim kurulumuz bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni 
anlaşmaların peşini de bırakmayacağız” dedi.

ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

70. ANLAŞMASINI İMZALADI
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Kartal Şube Başkanlığımız Dünya Emekliler Günü olarak kutlanan 
28 Haziran – 4 Temmuz arası ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
emekli olduğu gün olarak kutlanan 30 Haziran'da üyelerini ve sivil toplum 
kuruluşlarını kahvaltıda bir araya getirdi.

Çamlık Kafe'de iş ve siyaset dünyasının önemli simaları ile mahalle 
muhtarları, STK Temsilcileri ve birçok emeklinin katıldığı kahvaltı 
programında Şube Başkanımız Arif Yıldız, emeklilerin sorunlarını dile 
getirirken, yetkililerden bu sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için 
uyarılarda bulundu. Düzenlenen kahvaltı programına Kartal Belediye 
Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan'da katıldı.

Kahvaltı programından sonra açıklamalarda bulunan Şube 
Başkanımız Yıldız; “30 Haziran Ulu Önder Atatürk'ün emekli olduğu 
gündür. Atatürk'ün emeklilik gününü bilmiyorduk. Bundan tam 19 sene 
önce emekli sandığından dosyasını çıkartarak gündeme taşıdık. Bütün 
dosyaları toplayıp kamuoyuna sunduk. Bugün Türkiye'de Atatürk'ün 
emekli olduğu gün “Emekliler Günü” olarak kutlanıyor. Bizlerde bugünü 
19 senedir çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. 

“Biz gençliğimizi ülkemize verdik”
Emeklilerin sorunlarından bahsederek konuşmasını sürdüren Şube 

Başkanımız Yıldız, daha sonra emekliler için dernek olarak yapmaya 
çalıştığımız projelerimizden bahsetti. Yıldız, “Türkiye Emekliler Derneği, 
Türkiye'deki emeklilerin haklarını koruyan, ülkenin demokrasi rayında 
durmasını sağlamaya çalışan ciddi bir sivil toplum kuruluşudur. 
Derneğimiz 1970 yılında kurulmuş bugün Türkiye'de 108 şubesi bulunan, 
900 bin civarında üyesi bulunan bir kuruluştur. Derneğimiz aynı zamanda 
sosyal sorumluluk projeleri de üretip bunları hayata geçiriyor. Türkiye 
Emekliler Derneği, Kadınların en az 20, erkeklerin 25 yıl ülkenin 
kalkınmasına katkı sunan bir vatandaş topluluğudur. Biz gençliğimizi 

ülkemize verdik, ülkemizin iyi yönetilmesini 

isteriz. Ülkemizde yaşlıların daha rahat bir 

hayat yaşamasını isteriz.  Derneğimiz hiçbir 

siyasi partinin arka bahçesi değildir. 

Derneğimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarını göz 

önünde tutan, Atatürk'e sıkı sıkı bağlı olan bir 

kuruluştur. Hangi siyasi parti iktidar olursa 

olsun, bu siyasi partinin ülkeyi daha iyi 

yönetebilmesi için bilgimizi, becerimizi ona 

sunmaya çalışıyoruz. Derneğimizin birincil 

görevi budur” dedi.

“12 milyon civarında emeklinin, 3 

milyonunun evi yok”

Türkiye'de 12 milyon emekli olduğunu ve 

3 milyon emeklinin evi olmadığını söyleyen 

Yıldız, bununla ilgili derneğin yaptığı 

çalışmanın hükümet olarak hızlı bir şekilde 

hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, 

“12 milyon civarında Türkiye'de emekli var. 

Devletimiz sosyal bir devlettir. İşin sosyal ayağı 

vatandaşların rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Türkiye Emekliler 

Derneği çalışırken sigortasını ödemiş, vergisini vermiş emeklilerimizin, bütün 

ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak ayrıca emekli maaşlarının 

emeklilerimizin kendini geçindirecek bir seviyede olması gerektiğini söylemiştir. 

Ancak ne yazık ki emeklilerimiz emekli maaşları ile geçinemiyor. Biz yetkililere 

bu sorunları taşıyoruz. Her fırsatta bakanlıkla, başbakanlıkla, kurum yetkilileri 

ile görüşüyoruz. Bize verilen cevap; Denge bozuktur, burası özerk bir 

kuruluştur, gelir düzenini karşılamıyor bundan daha fazlasını verme imkanımız 

yok deniliyor. Emekli olan vatandaş bugüne kadar bir konut sahibi olamamışsa 

bundan sonrada olmasına imkan yoktur. Emeklinin maaşının yarısından fazlası 

kiraya gidiyor. Geçtiğimiz genel seçimlerden önce bütün siyasi partilere bu 

projenin dosyasını verdik, bütün siyasi partilerde kabul etti. Ancak iktidar olan 

parti kimse bunun onun tarafından yapılması gerekiyordu. Dönemin başbakanı 

Ahmet Davutoğlu Ankara'daki genel kurulumuza geldi, bir saatlik konuşma 

yaptı. Bu altın bir projedir dedi, biz TOKİ vasıtasıyla devletin arazileri üzerinde 

arsa bedeli olmadan sosyal konutlar yapacağız. Evi olmayan emekliye de bu 

sosyal konutları teslim edeceğiz, eve girdikten sonra da kira başlayacak. Kira 

bedeli bile açıklandı. Biz bir tespit yaptık. Bugün Türkiye'de 12 milyon 

civarında emeklinin, 3 milyonunun evi yok. Bu 3 milyon emeklimize ev 

kazandırabilmek için derneğimiz ciddi çalışmalar yapıyor. Ancak çoğunlukla 

iktidar olan bir siyasi partimiz başbakan söz verdiği halde kısa bir süre sonra 

görevinden alındı. Yeni gelen başbakanın şehitlerimizin olması, terörün olması 

ve referandum olması nedeniyle bu konuyla ilgilenemedi. Biz bunun her fırsatta 

peşindeyiz, mutlaka yapılması gereken acil bir çalışmadır” diyerek sözlerine son 

verdi.

Kartal Şubemizden

Emekliler Günü Etkinliği

YILDIZ, DOĞUŞ TV’DE

DERNEĞİMİZİ ANLATTI

Derneğimizin Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreteri ve Kartal 
Şube Başkanımız Arif Yıldız, Doğuş 
TV'nin konuğu oldu. Programda 
Derneğimizi tanıtan ve faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Yıldız, emeklilerden 
gelen soruları da cevapladı. 

Yıldız konuşmasında şunları söyledi:
“ Türkiye Emekliler Derneğimiz, 1970 yılında kurulmuş ve kısa 

zamanda bütün yurtta örgütlenmesini gerçekleştirerek, emeklilerin 
haklarının yegane savunucusu olmuştur. Çağdaş ülkelerdeki sivil 
toplum kuruluşları gibi seçkin hizmetleriyle demokrasinin en güzel 
örneklerini sergileyen TÜED, bütün dünyaya örnek olacak 
çalışmalarıyla, bilimsel araştırmalarıyla, eğitim ve kültür 
yayınlarıyla, seminer ve sempozyumlarıyla, sosyal tesisleriyle, 
emeklinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlayan sosyal 
projeleriyle, dikkat çekmektedir” dedi.
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Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneğimiz ve DenizBank'ın birlikte 
sürdürdüğü konut projeleri çalışmalarında 
ilk temel atıldı. İstanbul Tuzla'da görücüye 
çıkan ve çok kısa sürede tükenen konutlar 
149 Bin TL'den başlayan fiyatlarla 
emeklilere sunuldu. 

Güvenlikli site içerisinde yaşamlarını sürdürecek olan 

emeklilerimize, torunlarıyla birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için; 

spor sahaları, oyun parkları, hobi bahçeleri, yüzme havuzu gibi 

olanaklar da site içerisinde sunuldu. Ödemelerde de; 300 aya varan 

vade seçenekleri, düşük faiz oranlarıyla sunuldu.

Törende konuşan DenizGYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan 

Varol, DenizKent Tuzla projesinin ardından, DenizKent Bursa Nilüfer 

projesinin temelinin atılacağının ve kısa bir süre içerisinde DenizKent 

Ankara Göksu, Denizkent Ankara İncek, Denizkent Ankara Yapracık 

Konutlarının yapımına başlanacağının müjdesini verdi. Başkentin 

yanı sıra; İstanbul Maltepe, İstanbul Avcılar, İzmir, Adana, Samsun, 

Eskişehir başta olmak üzere hedefin bütün Türkiye olduğunu belirten 

Varol, "Türkiye Emekliler Derneğimizle başlattığımız ve 

sürdürdüğümüz bu proje, dünyaya örnek olabilecek bir projedir. 

Emeklilerimiz için kaliteli ve ucuz konutlar üretmeye devam 

edeceğiz" dedi.

TÜED ve DenizBank İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATILAN 

KONUT PROJELERİNİN İLKİ OLAN 

TUZLA'DA TEMEL ATILDI...

TÖRENDE KONUŞAN GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN; 

"UZUN VADE, DÜŞÜK FAİZ, KALİTELİ BİNALAR VE KALİTELİ BİR YAŞAM FIRSATI YARATARAK, 

EMEKLİLERİMİZ İÇİN ÇAĞDAŞ KONUTLAR ÜRETME MAKSADIYLA YOLA ÇIKTIK" DEDİ...

TÜED ve DenizBank İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATILAN KONUT 
PROJELERİNİN İKİNCİ ADIMI DA BURSA'DA ATILDI...

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM 
ERGÜN; "ARAŞTIRMALARIMIZA 
GÖRE EMEKLİLERİMİZİN YÜZDE 
30'U EVSİZ. ONLARI DA EVSAHİBİ 
YAPABİLMEK İÇİN YOLA 
ÇIKTIK...”

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimiz ve 
DenizBank'ın birlikte sürdürdüğü konut projeleri çalışmalarında ikinci temel 
de atıldı. Daha önce iki bloğun temeli atılmış ve bu bloklar yükselmeye 
başlamıştı. Üçüncü bloğun temeli de Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Bursa Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Özcan Sarıoğlu, DenizGYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Varol, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, Denizbank 
Emekli Segmenti Müdürü Oktay Yücel,  Denizbank Fomara Şube Müdürü 
Semiha Yılmaz, Denizbank İstanbul Bağdat Caddesi Şube Müdürü Nilüfer 
Özuğurlu, Kentmer Yönetim kurulu Üyesi Hakan Kılınçkıran, Bursa Şube 
Başkanımız Mesut Özşen, Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç ve Genel Başkan 
Danışmanımız M. Emin Tangören tarafından atıldı.

Bursa Hasanağa'da görücüye çıkan konutlar 139 Bin TL'den 
başlayan fiyatlarla emeklilere sunuldu. Güvenlikli site içerisinde yaşamlarını 
sürdürecek olan emeklilerimize, torunlarıyla birlikte güzel vakit 
geçirebilmeleri için; spor sahaları, oyun parkları, hobi bahçeleri, yüzme 
havuzu gibi olanaklar da site içerisinde sunuldu.

KONUT PROJELERİNİN İKİNCİSİ 

BURSA

DenizKent

ÜYELERİMİZ TUZLA KONUTLARIMIZA

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ...
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Bursa Şube Başkanlığımız iki önemli 

işitme merkeziyle, üyelerimiz ve onların birinci 

derece yakınlarını kapsayacak şekilde anlaşma 

imzaladı.

Orijinal Ses Cihazları-Karadeniz Duyu İşitme Merkezi ile yapılan 

anlaşmaya göre; % 40,

Uludağ Siemens İşitme Cihazları Merkezi ile yapılan anlaşmaya 

göre; işitme testi yapılan üyelere işitme cihazı alması halinde % 30 indirim,

Üst segment cihazlarda % 40, orta segment cihazlarda % 35, alt 

segment cihazlarda % 30 indirim, işitme cihazı ile birlikte 3 paket pil, kalıp, 

montaj ve nem alıcı tablet ücretsiz, 

İşitme cihazı alan dernek üyelerinden 5 yıl boyunca işitme testi ve 

ayarlama ücretsiz olmak kaydı ile anlaşma imzalandı.       

Şube Başkanımız Mesut Özşen; “Yaptığımız anlaşmalar tüm 

üyelerimize ve yakınlarına hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” 

dedi. 

BURSA ŞUBEMİZ İŞİTME MERKEZLERİ İLE 

ANLAŞMALAR İMZALADI

ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANIMIZ ARİF DURU; 

“EMEKLİLERİMİZİN SIKINTISI BÜYÜK”
Eskişehir Şube Başkanımız 
Arif Duru, TOKİ konut 
projelerinden, intibak'a, 
banka promosyonlarından, 
sistem değişikliklerine kadar 
birçok konuda Eskişehir 
Manşet Gazetesi'ne demeç 
verdi.  

Duru; “Emeklilerimizin sıkıntısı 
büyük. Bu sıkıntıları dosyalar halinde hem 
iktidar hem de muhalefet partisini bildirdik. 
Ancak emeklilerimiz bize en çok TOKİ konut 
projelerini soruyorlar. Yetkililerle sık sık 
görüşüyoruz. TOKİ bu konu üzerinde yoğun 
bir çalışmanın içerisinde. Bir buçuk senedir 
çalışmalar devam ediyor. Projenin takibini 
Kültür ve Turizm Eski Bakanımız Nabi Avcı, 
Milletvekillerimiz Harun Karacan ve Prof. Dr. 
Emine Nur Günay, Valimiz Nazmi Çelik 
yapıyorlar. İnşallah netice alındığı takdirde 
üyelerimizi teker teker telefonla arayacağız. 
TOKİ' nin resmi yazısı bizden ne talep 
ediyorsa, bizde o taleplerin yerine getirilmesi konusunda 
elimizden geleni yapacağız. Milli Emlak Müdürlüğü'nden 
arsa devri yapılırken Türkiye Emekliler Derneği üyelerinin 
konut ihtiyacı için olduğu resmi yazıda belirtildi. 13 bin 542 

kişi Şube Başkanlığımıza konut için müracaat etti. 26 bin üyemiz 
bulunmakta. Fiilen ve aktif olarak bu kadar üyeye sahibiz. 
Üyelerimizin TOKİ evlerinden faydalanabilmeleri için ne 
mümkünse yapıyoruz, yapacağız. En kısa sürede sizlere hayırlı 
haberler vererek mutlu etmek tüm dileğimiz” dedi.
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Adana Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek, 30 Haziran 
Emekliler Günü”nü buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 
emekli olduğu 30 Haziran günü “Emekliler Günü” olarak 
kutlanıyor. Bu çerçevede diğer şubelerimizde olduğu gibi 
Adana Şubemizde de emekliler günü kutlandı. Üyelerimiz ve 
Yönetim Kurulu üyeleri olan Yaşar Tekin, Mustafa 
Kastalmış, Sabit Bakıner ve Sabahattin Metiner' in de hazır 
bulunduğu toplantıda Şube Başkanımız İyiyürek, şunları 
söyledi:

“Sözlerime Ulu Önder Atatürk'ün emeklilere 
söylemini hatırlatmakla başlamak istiyorum. Atatürk, 'Bir 
milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o 
milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide 
muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet 
hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı 

yoktur' sözleriyle bizlere büyük bir eser 
bırakmıştır. Emekliler Günü vesilesi ile 
beklentilerimizi birkaç cümle ile sıralamak 
istiyorum;  

 “SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ”
 “Verilecek olan zamların TÜFE 

farkından değil, eşitlik ilkesine dayanarak 
yüzdeli değil, seyyanen verilmesini arzu 
ediyoruz. Genel merkezimiz bu konudaki 
isteğini hükümete bildirmişti. Açıklanacak 
olan zamların bu şekilde yansıtılmasını 
yüzbinlerce emekli adına talep ediyoruz.” 
dedi.

“İNTİBAK YENİDEN YAPILSIN”
 “ H ü k ü m e t i m i z  y ı l l a r d ı r  

çözülemeyen promosyon olayını çözdü ve 
herkese en adil şekilde promosyon 
miktarını yansıttı. İntibak olayının da aynı 
şekilde çözüleceğine inanıyoruz. 2000 

yılından önce emekli olan 1 milyon 900 yüz bin emekliye intibak 
yapıldı. Ancak yapılan intibak geride kalan emeklinin 
beklentisini karşılamadı. 2000-2010 arası yeniden intibak 
yapılmasını emekli kardeşlerimiz istemektedir” 

“KATKI PAYLARI KALDIRILSIN”
“Sağlıkta muayene ilaç katkı paylarının kaldırılması en 

büyük arzumuzdur”
“65 YAŞ KARTLARI ÖZEL OTOBÜSLERDE DE 

GEÇERLİ OLSUN”
“65 yaş pasolarının halk otobüslerinde de kullanılması bir 

başka isteğimizdir” 
“BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLSİN”
Bayramlarda emekliye refah ikramiyesi verilmesi, ayrım 

yapmaksızın maaşların eşitlenmesi bir başka dileğimizdir.”

ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİNİ SIRALADI

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.

BUCA ŞUBEMİZDEN ERZAK YARDIMI
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Erzurum Şube 
Başkanlığımızda TOKİ kuraları 

çekildi. Dernek üyelerimizden 
çok sayıda kişiye de çıkan 

kuralar emeklilerimizi mutlu etti. 

Şube Başkanımız Ahmet Değen yaptığı açıklamada; 

“Bugün hepimiz için güzel bir gün. Emeklilerimiz uzun 

yıllardır bugünü bekliyorlardı. Şimdi hepsi ev sahibi 

olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bizlerde onların bu 

sevincine ortağız. Şube olarak çok gayret sarfettik, 

çabaladık. Katkısı olan büyüklerimize buradan 

teşekkürlerimizi sunarız.   Hepimize hayırlı olsun, güle 

güle oturun” dedi.

Eşrefpaşa Şube Başkanlığımız ile Özel Konak 
Kardiyoloji Tıp Merkezi arasında yapılan anlaşmaya 
göre; kalp ve göz muayenelerinden hiçbir şekilde 
(devletin 15 lira katkı payı dışında)ücret alınmayacak. 
Yapılan anlaşmadan çok memnun olduklarını söyleyen 
Şube Başkanımız Baki Yapıcı; “Bütün üyelerimize hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Herkese hayırlı olsun, sağlıklı 
günler dileriz” dedi.

Özel Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi Kalp ve Göz üzerine 

branşlaşmış özel bir hastane olup, Kalp bölümünde EKG, EKO, 

EFOR, RİTİM HOLTER gibi çeşitli alanlarda, göz bölümünde ise 

tanometre cihazı, glokom cihazı, tüm göz üniteleri, göz dibi muayenesi 

ve göz filmleri çekimi ile hizmet vermektedir.

ERZURUM ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDA TOKİ KURA SEVİNCİ

Batman Şube Başkanımız 
Hüseyin EKMEN, Batman Belediye 
Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile 
TOKİ Konutlarını gezerek sorunları 
yerinde incelediler. 

Yeni yerleşim yeri olması nedeniyle eksiklikler 
olmasının doğal olduğunu ve bunların en kısa 
zamanda giderileceğini söyleyen Aksoy, emekli 
TOKİ sakinleriyle ve Şube Başkanımız Ekmen'le 
görüşerek talepler konusunda bilgi aldı. Başkan 
Vekili Aksoy; “İlk etapta konut sakinlerimizin 
taleplerini ivedilikle çözüme kavuşturacağız. 
Sonrasında ise, yeşillendirme, park, çöp konteynırı 
ve ulaşım sorunlarının giderilmesi için çalışmaların 
başlatılacağını söyledi. Belediye Başkan vekilimize 
sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Batman Şube Başkanlığımız TOKİ Konutlarını İnceledi…

EŞREFPAŞA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN SAĞLIK ANLAŞMASI…
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30 Haziran Emekliler 
Günü münasebetiyle 

Gaziantep Şube 
Başkanlığımızı SGK İl 

Müdürü Mehmet Uzun ve 
TEB Bankası Suburcu Şube 
Müdürü Halil İbrahim Aşar 

ziyaret ettiler. 

Ziyaret esnasında SGK İl Müdürü Uzun; 
“Emeklilerimiz bizlerin başının tacı. Her zaman 
hizmetinizdeyiz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

TEB Şube Müdürü Aşar ise; “ Bankamız siz ne zaman 
ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızda. Sizler de bizlere 
istek ve önerilerinizi mutlaka bildirin ki daha iyi hizmet 
sunabilelim. Hepinizin günü kutlu olsun” dedi.

Gaziantep Şube Başkanımız Kadir Sümer ise; 
“Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Bu anlamlı günde 
yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi. 

Konya Ereğli Şube Başkanlığımız 15 Temmuz 2017 

Cumartesi günü 21.Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Divan 

Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan 

Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 

Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip 

Üyeliğini Adana Şube Başkanımız H.Seyfi iyiyürek, Afyon 

Şube Başkanımız Ahmet Ege'nin yaptığı genel kurulda seçim 

sonuçlarına göre;

Fevzi Aldemir yeniden başkan 

seçilerek güven tazeledi. Yönetim 

Kurulu Üyeleri; Gürsel Aldemir, 

Hüseyin Yurdakul, Abdulvahap 

Karaca, Ömer Civcik, Denetim Kurulu 

Üyeleri ise; Ö. Faruk Özgüven, Nejmi 

Karakuş, Zakir Özol olarak seçildiler. 

GAZİANTEP ŞUBEMİZİN

KONUKLARI VARDI

KONYA EREĞLİ ŞUBEMİZ 21. GENEL KURULUNU 

15 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞTİRDİ...
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Antalya Şube Başkanımız İbrahim Tezcan, Antalya’da Toki’nin konut 
üretmesi için sürdürdüğümüz çalışmaların ısrarlı takipçisi olacaklarını 
söyledi. Tezcan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 
gerçekleştirdiği ziyarette, illerinde emekliler için konut yapılabilecek 
arazilerin tespitinde, şubemizin de yardımcı olabileceğini ifade etti. Tezcan 
TOKİ yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

SOMA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

ÇANAKKALE GEZİSİNDE

Soma Şube Başkanlığımız 30 Haziran Emekliler 
Günü münasebetiyle üyelerini Çanakkale gezisine götürdü. 
Üyelerimiz geziye yoğun ilgi gösterirken, “Emeği geçenlere 
teşekkür ederiz, şehitliklerimizi görerek dua ettik, hepsinin 
ruhları şad olsun” dediler. 

Soma Şube Başkanımız Necati Arslan ise; “ Hepinize 
katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu özel günümüz vesilesi ile 
Şehitliklerimizi ve Çanakkale'yi görmüş olduk. Emekliler Günümüz 
kutlu olsun” dedi.

Vatan için hizmet eden cefakar,
Canına acımaz olur fedakar,
Kimseden beklemez menfaat çıkar,
Bu mu emekliye olan saygınız?

Üretimde yerini alan emekli, 
Sabırla hak eder masum yürekli, 
Koltuğa oturan vekil ipekli, 
Bu mu emekliye olan saygınız?

İşinde Besmelesiz mal üretmez,
Helalinden yer nasırlı ele bakmaz,
Sağlığı bozulmuş sorunu bitmez,
Bu mu emekliye olan saygınız?

Ömrü tükendi kalmadı gücü,
Ayak altında kalmış sarmış sancı,
Birde geldiği güne bak ne acı,
Bu mu emekliye olan saygınız?

Yaşı altmış bir refah gün görmemiş,
Söz verenler yaramızı sarmamış,
DOĞANİ söz veren sözde durmamış,
Bu mu emekliye olan saygınız?

Ali Doğan
Kütahya Şube Üyesi 

EMEKLİ

ANTALYA ŞUBEMİZDEN

TOKİ ZİYARETİ
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2003 yılında sigortalı ve hak sahiplerinin aylık artışları Bakanlar Kurulunun 15/1/2003 
tarihli ve 2003/5146 sayılı Kararnamesi ile yapılmıştır. Söz konusu Kararname eki Kararın 5 inci 
maddesinde; 75 TL tutarındaki sosyal destek ödemesinin (SDÖ) hak sahiplerine her dosya için 
tamamı dağıtılacak şekilde gelir ve aylıktaki hisseleri oranında ödeneceği öngörülmüş ve 
uygulama bu şekilde yapılmıştır.  

2003 yılında sosyal destek ödemesinden yararlanan malullük veya yaşlılık aylığı alanların 
bu tarihlerden sonra ölen sigortalıların hak sahipleri için de Bakanlar Kurulu Kararı esas 
alınarak uygulanmıştır. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu uygulamanın hatalı 
olduğu yönünde değişikliğe gitmiş ve düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bugüne kadar 
yapılan ödemelerin hatalı olarak değerlendirilmesi sonucunda, yersiz ödeme kapsamında 
görülmüştür. Bu konuda hazırlanan ve hak sahiplerine cevap niteliğinde olan bilgi notundan da 
görüleceği gibi, 15 yıldır ödemesi yapılan bir hakkın düzeltilerek yersiz ödeme kapsamında 
değerlendirilmesinin hukuki bir gerekçesi yoktur. Sosyal destek ödemesi, 4447 sayılı Kanun'un 
Bakanlar Kurulu'na verdiği bir yetki sonucu, 2003 emekli zamları olarak değerlendirildiğinden, 
hak sahiplerinin oranları esas alınarak 75 liranın günümüze gelen tutarının yeniden 
hesaplanması, Bakanlar Kurulu Kararına da aykırı düşmektedir. 

Bu kapsamda olan hak sahiplerince, yüzde 5.89 Temmuz 2017 zammını bu değişiklik 
nedeniyle almadıkları yönünde çok sayıda başvuru Derneğimize bildirilmiş ve bu haksız durumun 
düzeltilmesi talep edilmiştir. 

SORU: Ücretin Ödenmemesi Durumunda Çalışan Nasıl 
Bir Yol İzlemeli: İşveren, son altı aydır ücretlerimi 
ödememektedir. Ne yapmam gerekir. 

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi/II e 
hükmü gereğince, ücretin zamanında ödenmemesi 
durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme 
hakkı tanınmıştır. İşçi, süresi içinde ücretin ödenmediğini 
gerekçe göstererek, noterden işveren tebligat yapmalı; ücret 
ve ücrete ilişkin diğer alacakları ile birlikte kıdem tazminatını 
15 gün süre tanıyarak ödenmesini talep etmeli. İşçi, tebligata 
cevap verilmemesi durumunda işverenden icra ile alacakları 
tahsil edebilir.  

SORU: Çocuklarından Anne ve Babaya Ölüm Aylığı 
Bağlanma Koşulları: Eşinden ölüm aylığı alan anne, sigortalı 
çocuğunun ölümünden dolayı da aylığı talebinde bulunmuş ve 
SGK tarafından başvuru reddedilmiştir. Bunun nedenini 
öğrenmek istiyorum?

CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'nun 34/d maddesinde ana ve babaya, 
çocuklarından aylık bağlanabilmesi için diğer çocuklarından 
hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya 
aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam 
yüzde 25 oranında aylık bağlanır. Bu durumda, eşinizden 
ölüm aylığı aldığınızdan, 34. madde gereğince çocuğunuzdan 
da ölüm aylığı bağlanmaz. Bu çerçevede talebiniz 
reddedilmiştir. 

SORU: Ölen Emekliden Eşe Aylık Bağlanma Oranı 
Nasıl Belirleniyor: Kendim SSK emeklisiyim. 4.10.2010 
tarihinde ölen Bağ-Kur emeklisi eşimden de dul aylığı 

almaktayım. Kızım da, eşimden yetim aylığı alırken, vefat 
etmiştir. Kızımın kesilen yetim aylığı tarafıma aktarılır mı?

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatı, iki aşamalı 
değerlendiriliyor. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 
sayılı Kanun öncesi ve sonrası, dul aylıklarının bağlanmasında 
yüzde oranlarında farklılık öngörülüyor. Sizin durumunuzu 
değerlendirdiğimizde, ölüm tarihi Ekim 2008 sonrası 
olduğundan, dul aylık bağlanma oranı yüzde 50 olarak 
belirlenmiştir. Ölüm tarihi Ekim 2008 öncesi olanlara dul aylığı 
yüzde 75 olarak belirlenmektedir. Sonuçta, mevzuat 
farklılıklarından dolayı eşitsizlikler dikkat çekmektedir. Norm ve 
standart birliğini sağlayacak değişikliklere gidilmeli ve ölüm 
aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.   

SORU: Uzun yıllar şeker fabrikasında çalışan bir işçiyken, 
emekli oldum. 28 Yıl hizmetimin olmasına rağmen, 2098 sayılı 
Kanuna tabi çalışmam nedeniyle, itibari hizmetlerimin emekli 
aylığıma bir katkısı olmadığından, dava açtım ve kazanmama 
rağmen aylığım neden değişmedi? 

CEVAP: Önemli bir sorun. İtibari hizmetin, 506 sayılı 
Kanu'un ek 5. maddesinde ne şekilde uygulanacağı açıklanmıştır. 
Sizin hizmetiniz fazla olduğundan, itibari hizmetin işe girişinizi, 
her çalışılan 360 gün için 90 gün geriye çekmektedir. Aynı şekilde 
yaşa da katkısı vardır. Emeklilik talebinde bulunduğunuzda, yaş 
ve sigortalılık koşullarını yerine getirdiğinizden, size bir katkısı 
olmamıştır. Diğer taraftan, itibari hizmetin prim ödeme gün 
sayısına bir artışı olmadığından, mahkeme kararı olsa da, 
aylığınız değişmemektedir. Kısaca, itibari hizmetin, sadece 
sigortalılık süresine ve yaşa katkısı vardır. Bu uygulamadan 
erken emekli olan çok sayıda sigortalı da bulunmaktadır. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU
2003 DÖNEMİNDE EMEKLİ ZAMMI OLARAK UYGULANAN 

SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ, ÖLEN HAK SAHİPLERİNİN 

ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLDİ
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2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam 
Stratejisi'nin 2017-2019 yıllarını kapsayan eylem planı 
Yüksek Planlama Kurulunca kabul edildi. Emeklilik 
yaşı yükseldikçe yaşlıların da istihdamı önem arz etmeye 
başladı. Ayrıca çok düşük ve açlık sınırı altında maaş 
alan emeklilerimiz çalışma ihtiyacı içindeler. Eylem 
planı sosyo-ekonomik göstergeler açısından güçsüz olan 
özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımının 
desteklenmesini öngörüyor. Sosyal koruma ve istihdam 
ilişkisinin güçlendirilerek bir sosyal koruma sisteminin 
benimsenmesi temel yaklaşım olarak kabul 
edilmektedir. AR-GE çalışmalarına ayrılan kaynakta, 
OECD ortalamasının altında kalan ülkemizde, bilişim, 
finans, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere birçok 
sektörde AR-GE çalışmalarını yapacak işgücünün 
yetiştirilmesi gerekmektedir.

Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı 
azalmaktadır. Kayıt dışı istihdam, azalmasına rağmen, 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında halen çok yüksektir.  
Yaşlıların tarım sektöründe kayıt dışı çalışma eğiliminin 
yüksek olması, sorunu sosyal ve ekonomik bir boyuta 
taşımaktadır. Özellikle yaşlı bakımında çalışan yabancı 
kaçak işçiler, işgücü piyasasında yeni yapısal bir sorun 
oluşturmaktadırlar. Ülkemiz diğer Avrupa ülkelerine 
göre oldukça avantajlı bir genç nüfus oranına sahiptir. 
Nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanmamaktadır. İşgücüne 
katılım oranı tüm kesimlerde dünya ortalamasının 
yarısı kadardır. 65 yaş ve üstü nüfusun, çalışma çağı 
nüfusuna oranı orta gelirli ülkelerde % 8,87, yüksek 
gelirli ülkelerde %17,22 iken, ülkemizde 7,53'dür. 
Sosyal koruma sisteminde, sosyal yardımlar ve kayıtlı 
istihdam bağlantısının zayıflığının, özel politika 
gerektiren grupların işgücü piyasasına girişte 
karşılaştığı zorlukların, tarım gibi sektörlerde kayıtlı 
istihdam -sosyal koruma sistemi- eğitim üçgenindeki 
kırılmaların oluşturduğu olumsuz etkiler eylem 
planında yer alan tedbirlerle azaltılacaktır. Sosyal 
yardım yararlanıcılarının sosyal yardım imkânını 
kaybetme endişesiyle kayıt dışına yönelmesini önleyici 
tedbirler geliştirilmelidir.   

Tüm grupların istihdam da eşit fırsatlara sahip 
olabilmesi için yaşlılar gibi bazı demografik grupların 
öze l  durumlar ın ı  d ikkate  a lan  pol i t ika lar 
geliştirilmelidir. 16-65 yaş grubundaki yetişkinler için 
okuma, sayısal okuryazarlık ve teknoloji yardımıyla 
problem çözme becerilerinin değerlendirildiği 
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin ölçülmesi programı 
çalışmasında, belirtilen üç alanda da ülkemiz OECD 
ortalamalarının altında performans göstermektedir. 
OECD tarafından yayınlanan “İstihdam Görünümü 
2016” raporuna göre ne eğitimde ne de istihdam da 
olmayan gençlerle ilgili istatistiklere göre ülkemizde 
gençlerde atalet oranı OECD ortalamasını ikiye 
katlamıştır. Hayat boyu öğrenmeye katılım açısından da 
OECD ortalamasının çok altındayız. İş gücü 
piyasasında esnekliğin güvence ile ilişkisini artırarak 
güçlendirmek, toplumun bütün kesimlerine insana 

yakışır iş fırsatları sunmak, esnek 
ça l ı şma b iç imler in i  sosya l  
güvenlik sistemi ile desteklemek 
amaçlanmaktadır. Genç nüfustan 
kaynaklanan fırsat penceresi 2050 
yılında kapanacaktır. Nüfusun 
yaşlanma eğilimine girmesi ile yaşlılık krizleri kendini 
gösterecektir.

TÜRKIYE EMEKLILER DERNEĞI ve Gazi 
Üniversitesi işbirliği ile yapılan “Emekli Bireylerin 
Türkiye'de Yaşlılığa Hazırlık Durumları” anketine göre; 
emeklilerimizin % 80'inin geliri ihtiyaçlarını gidermeye 
yeterli değil ve % 80'inin borcu var. % 92'si borcunu 
ö d e m e d e  s ı k ı n t ı  ç e k i y o r.  %  2 2 ' s i  ç a l ı ş ı y o r.  
Çalışmayanlardan % 53'ü çalışmak istiyor ve buna neden 
olarak % 82'si maddi yetersizliği gösteriyor. OECD 
raporlarına göre yaşlıların istihdam oranında OECD 
ülkeleri arasında sonuncuyuz. Emeklilik çağı olarak bilinen 
55-64 yaş grubunda bir işte çalışanların oranı % 34, bu 
OECD ülkeleri içinde tespit edilen en düşük seviye. 
Emeklilerin istihdam oranı OECD ülkeleri genelinde % 60, 
AB ülkelerinde % 57 olarak belirlendi. Ülkemizde 
emeklilerin istihdam oranı İsveç'te olduğu gibi % 76'ya 
çıkarılması halinde GSYH'ye 87 milyar dolarlık katkı 
gelecek ve %10 kadar büyüyeceğiz. Ülkemizde iş arayan 45 
yaş üstü kişilerin sayısı 2017'de 2016'ya göre % 52 artış 
göstermiş. 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Güvenlik Kanunu ile emekli olurken primin 
güncellenmesinde tüfe oranına % 100'ünün, gelişme hızının 
% 30'unun dikkate alınması, aylık bağlama oranının 9 bin 
günde % 76'lardan % 50'lere düşürülmesi bağlanacak 
emekli aylıklarını süratle düşürüyor. Düşüşler neredeyse 
yarı yarıya ulaştı. Gelişme hızının % 30'unun dikkate 
alınmasına gerekçe, milli gelirde ücretlilerin payının % 30 
olması gösterildi. 2048'de emeklilik yaşı 65 olacak. TUİK'e 
göre yaşlıların yoksulluk oranı 2011 yılında % 17 iken, 2015 
yılında % 18,3' e yükseldi, artmaya devam ediyor. Yaşlı 
nüfusun işgücüne katılma oranı % 1,2.

Gallup, 2017 Küresel Duygular Raporuna göre 
halkımızın pozitif duyguları ve düşünceleri yerlerde 
sürünürken, negatif duyguları giderek yükseliyor. 
Sigortacılıkta öngörülen riskler 2017 araştırmasına göre 
makroekonomi ve politik etkenler ilk 2 sıraya yerleşti. 
Yıllardır dayandığımız AB çıpası ve bütçede mali disiplin 
artık tehlikede. Bütçe açıkları artarken, borçlanma gereği 
buna bağlı yükseliyor. Oxford Üniversitesi Yaşlılık 
Araştırmaları Enstitüsü direktörü Harper, yaşlanma 
konusunda artık farklı bir dil kullanmamız gerektiğini, 
elden ayaktan düşüp bakıma muhtaç hale gelenlere yaşlı 
dememizi, diğerlerini “Aktif Yetişkinler” olarak 
adlandırmamızı istiyor. Doğal olarak bunların istihdamı 
şart.
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