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2018 YILINDAN 

BEKLENTİLER
BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

2017 yılını geride bıraktık. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, 

emekliler yönünden en büyük eksiklik, 

2017 yılında emekli olanlara 100 lira 

iyileştirmenin yapılmamasıdır. Diğer 

taraftan, 2017 yılında emekli olanların 

aylıklarında, önceki yıllara göre 

kayıplar olduğundan, bu konunun 

yeniden değerlendirilmesinde yarar 

vardır. 

Sosyal güvenlik sistemimizin 

uygulamalarında dönemsel farklılıklar 

g i d e r e k  a r t t ı ğ ı n d a n ,  s i g o r t a  

mevzuatımızın eşitliği esas alan bir 

yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Bu 

yönde bir değişiklik yapılmadığı zaman, 

gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz 

artacak ve bunun bedelini hep birlikte 

yaşayacağız. 

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk 
Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Star TV' de Celal 
Pir' in sunduğu Bugün programının canlı yayın konuğu 
olarak emeklilerin sorunlarını ve çözüm yollarını 
açıkladı.

Dönemsel olarak farklı aylık hesaplama yöntemleri uygulandığı 
için emekli aylıklarının giderek çok düşük düzeylere indiğine 
dikkat çeken Yazıcıoğlu, bu durumun düzeltilebilmesi ve emekliler 
arasındaki eşitsizliğin daha büyük hak kayıplarına dönüşmeden 
çözümlenebilmesi için intibak konusunda etkin adım atılmasının 
kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Devamı 8. sayfada

2018 yılının BİRİNCİ 6 
ayında emekli aylıklarına 
yapılacak artışlar belli oldu. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 55. Maddesi 
uyarınca düzenlenen emekli 
zamları TÜİK tarafından 
açıklanan TÜFE 
rakamlarıyla 2018'nin 
birinci altı ayı için 
belirlenmiş oldu. 

Emekli 

Zamları 

Belli Oldu

KAZIM 
ERGÜN: 

“Promosyon sorunumuz çözüldü, 
sıra intibak sorunumuzun 

en hızlı şekilde çözümünde...”

YAZICIOĞLU:
“Çözüm için intibak şart”
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CHP Genel 
Başkan 
Danışmanı, 
Kültür ve 
Turizm  Eski 
Bakanı 
İstemihan Talay 
Mersin Şube 
Başkanlığımızı 
ziyaret etti. 

Ziyarette Şube 
Başkanımız Cemal 
Akbudak, emeklilerimizin 
sorun ve talepleri hakkında bilgi vererek; “Sizi 
derneğimizde ağırlamak bizim için büyük onur. 
Emeklilerimizin sorunlarını takip ettiğinizi biliyor, 
desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Talay ise; “Derneğinizin faaliyetlerini yakından takip 

ediyoruz. Emeklilerimiz adına gerçekleştirdiğiniz hizmetler 

mutluluk verici.  Bize ne zaman görev düşse yerine 

getirmeye hazırız.  Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Erzurum Şube Başkanlığımız; 
Şube Başkanı Ahmet Değen ve 
yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte, Maliye Bakan 
Yardımcısı Cengiz 
Yavilioğlu'nu makamında 
ziyaret ederek, emeklilerin zor 
şartlar altında yaşam 
mücadelesi verdiğini ve 
hükümetten emeklilerin 
sorunlarına el atmasını 
istediklerini belirtti. 

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz 
Yavilioğlu'nu makamında ziyaret eden 
Erzurum Şube Başkanımız Ahmet 
Değen, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, “Emeklilerimiz 
çok zor günler geçiriyor. Sıkıntılar oldukça fazla. Ağır yaşam 
koşulları karşısında emeklilerin maaşları yetersiz kalıyor. 
Bayramda bile gülemez oldular. Geçim şartlarının altında 
emeklilerimiz resmen eziliyor. Et yemek hayal oldu. Maaşların 
yetersizliğinden dolayı emeklilerimizin durumu vahim 
boyutlara ulaştı. Hükümetimizden emekli maaşlarının 
iyileştirilmesini bekliyoruz” dedi. 

Şube Başkanımız Ahmet Değen ayrıca bir türlü yasalaşmayan 
ve emeklilerin merakla beklediği intibak yasasının da artık 

hayata geçmesi konusunda Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz 
Yavilioğlu'ndan destek talep etti. 

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Emeklilerimizin 
sorunlarını en asgariye indirmek için gerek meclisimiz, gerekse 
hükümetimiz yoğun çalışma sergiliyor. Bizlerde tüm 
emeklilerimizin sıkıntılarını çözme noktasında üzerimize düşeni 
yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede 
yapacağımız çalışmalar ile emeklilerimizi sevindirecek 
gelişmeleri müjdeleyeceğiz” dedi.

ERZURUM ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 
MALİYE BAKAN YARDIMCISI YAVİLİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI 
İSTEMİHAN TALAY MERSİN ŞUBEMİZDE



TÜED -3-

5502 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, 
sistemin tek elden yürütülmesi bakımından önemli 
bir değişiklik olmuştur. Aynı kararlılığın, 
mevzuatta da yapılması gerekiyor. 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu; 4/a, 4/b ve 4/c gibi farklı statüleri 
k o r u d u ğ u n d a n ,  m e v z u a t t a  b i r l i k t e l i k  
sağlanamamıştır. 1 Ekim 2008 itibariyle ileriye 
yönelik norm ve standart birliği öngörüldüğü 
savunulsa da, uygulamanın pek de böyle olmadığı 
dikkat çekmektedir. Örneğin, karma emekli aylığı 
s istemiyle emekli  ayl ıklarının çal ış ı lan 
dönemlerdeki kanun hükümleri esas alınarak 
hesaplanması, hem norm ve standart birliğini 
bozmuş, hem de istihdamda kalınmasının aylıkları 
artırmadığı kurgusu eleştirileri de beraberinde 
getirmiştir. Özellikle de, asgari ücret veya asgari 
ücretin yüzde 50'si üzerinden ödenen primlerin 
emekli aylıklarında kayıplara yol açmasına da 
çözüm getirilmelidir. 

Bütün bu farklılıkların giderilmesi ve 
eşitliğin sağlanması için, 2000 öncesi uygulanan 
gösterge sisteminin getirilmesi ve statü farkı 
olmaksızın sigortalıların kazançlarının derece ve 
k a d e m e y e  g ö r e  i ş l e n m e s i ,  a y ı k l a r ı n  
hesaplanmasında norm ve standart birliğini 
s a ğ l a y a c a k  t e k  s e ç e n e k  o l a r a k  
değerlendirilmelidir. Tek çatı oluşumu için de 
böyle bir sisteme ihtiyaç vardır. Bilim adamları, 
teknisyenler ve sosyal taraflarla birlikte çalıştaylar 
yapılmalı, gelecek güvencemiz olan sosyal güvenlik 
sistemimiz yeniden reforma edilmelidir. 

Tüfe artışları, emeklileri koruyan bir artış 

sistemi olmadığından, yeni bir artış sistemi 
getirilmelidir. Emeklilerin harcamalarına 
bakıldığında, TÜİK'in fiyat artışlarına göre daha 
yüksek olmaktadır. Bunu yaşayarak görüyoruz. 
415 madde üzerinden yapılan tüketici fiyat 
artışları emeklilerin harcamalarını temsilde 
yetersiz kaldığından, yüzdeli zamların emeklilere 
artışı çok sınırlı kalmaktadır. 2017 yılında yüksek 
oranda büyüme gerçekleşeceğinden, emeklilere de 
pay verilmesi, gelir dağılımı açısından da bir 
gereklilik olarak değerlendirilmelidir. Sosyal 
güvenlik hakları zayıfladığında, en büyük 
yansıması gelir dağılımı üzerinde görülmektedir. 

Sigortalı ve emekliden kaynaklanmayan 
hatalı aylık hesaplanmasında geriye doğru borç 
çıkarılması, büyük bir mağduriyet yaşatıyordu. 
Özellikle, prim gün sayısının eksik olması 
sonradan tespit edildiğinde, yersiz ödemeler 
kapsamında değerlendiriliyordu. 5 Aralık 2017 
tarihinde yayınlanan Sosyal Sigortalar İşlemler 
Yönetmeliğinde bu yönde bir değişiklik yapıldı ve 
yalnızca Kurum hatası olan aylıklar kesilmeden 
prim ödeme gün sayılarının tamamlanması 
koşuluyla çözüm getirilmesi, adil bir düzenleme 
olmuştur. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu olmak üzere, emeği 
geçenlere emekliler adına teşekkürü bir borç 
biliyoruz. 

2018 yılının ülkemize, milletlimize ve temsil 
etmekten onur duyduğumuz emeklilere sağlık, 
barış ve huzur getirmesini dilerim.

2018 YILINDAN BEKLENTİLER

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ CUMHUR TAŞKIN 

GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ..

Ziyarette Genel Başkanımız Kazım Ergün, AK Parti Mersin 

Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'a emeklilerin sorunları ve taleplerini 

anlattı. Başta intibak olmak üzere, emeklilerin çözüm bekleyen 

sorunları için etkin adımlar atılması gerektiğini ifade eden Ergün, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ergün’ün konukseverliğine teşekkür eden konuk milletvekili 

Taşkın da, emeklilerin sorunlarının parlamentoda dile getirilmesi ve 

çözüm yolunda etkin adımların atılması için yoğun gayret 

göstereceklerinin altını çizdi.

MERSİN MİLLETVEKİLİ TAŞKIN’DAN
GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET
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Balıkesir ve Bandırma 
Şube Başkanlıklarımız 

Balıkesir Valisi 
Ersin YAZICI'yı 

makamında ziyaret ettiler. 

Dernek faaliyetleri hakkında Vali 
Yazıcı'yı bilgilendiren Balıkesir Şube 

Başkanımız Kenan Siyer ve Bandırma Şube 
Başkanımız Mitat Günüç, “Çalışmalarımızla 

üyelerimizi ve emeklilerimizi bir nebze de olsa 
mutlu etmek tek amacımız. Valiliğimizi de 

yaptığımız çalışmalarda yanımızda görmek 
bizleri mutlu edecektir” dediler.  

Vali Yazıcı ise; “Sizler 
toplumumuzun ve bizlerin baş tacısınız. Ne 

zaman isterseniz yanınızdayız. Ayrıca 
ziyaretinizden de çok memnun oldum. 

Kapımız sizlere her zaman açık. 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

BALIKESİR VE BANDIRMA 

ŞUBE BAŞKANLARIMIZ 

VALİLİK MAKAMINDA

Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur 
Demir Hancıoğlu tarafından projelendirilen, 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı'nın onayı ile Aralık ayı içerisinde 
tertiplenen Kadın Muhtarlar Akademisi 
açılışı İl ve İlçe protokolünün yoğun katılımı 
ile yapıldı.

Bandırma Şube Başkanımız Mitat Günüç'ün de katıldığı 
toplantıda, Kadın Muhtarlar Akademisi'ne göstermiş 
olduğu katkılarından dolayı Erdek Kaymakamı Ekrem 
Çalık tarafından teşekkür plaketi verildi.

Vali Ahmet Deniz, 
Batman Şube 

Başkanlığımızı ziyaret etti. 
Ziyarette emeklilerle ilgili 

yapılacak ve yapılması 
gerekli konular başlıklar 

halinde karşılıklı tartışıldı. 

Vali Deniz; “Sizlerin ve emeklilerimizin 
her zaman yanınızdayız, sizin en büyük 

destekçinizim” dedi. 
Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen ise; 

Derneğimize göstermiş olduğu ilgiden ve 
verdiği desteklerden dolayı Vali Deniz'e 

teşekkür ederek, plaket sundu.

VALİ DENİZ, BATMAN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ

ERDEK KAYMAKAMI ÇALIK’TAN BANDIRMA ŞUBEMİZE PLAKET
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Yaşlılık döneminin en önemli güvencesi olan emeklilik 
mevzuatımıza baktığımızda, hedeflerin oldukça gerisinde 
kaldığımızı söyleyebilirim. Sosyal güvenliğin en temel koruması 
ve emekli aylığına hak kazanılmasında temel işlevi olan istihdam 
hedeflerinde iyi bir yerde olmadığımız dikkat çekmektedir. 
Kısacası, gençlik döneminde çalışma hakkı sağlandığında, 
geleceğimiz olan emeklilik de güvence altına alınmaktadır. 

Kayıtlı dışı istihdamımızın yüzde 34.5 oranında olması, 
sosyal güvelik hakları yönünden riskli bir durumdur. Kayıt dışı 
istihdam kapsamında 10 milyon gibi bir kitle, sosyal güvelik 
kuruluşlarına kayıtlı olmadan çalışıyor olması, her kesimin 
üzerinde durması ve çözüm bulması gerekiyor. İstihdamın üçte 
birinin sigorta primi ve gelir vergisi ödemeden çalıştırılması, 
sosyal devletin uygulamalarına aykırı bir durumdur.  Öncelikle, 
bu sorunun çözümlenmesi için her türlü denetimin ve 
müeyyidenin çalıştırılması gerekiyor. Anayasamızda, sosyal 
güvenlik temel bir insan hakkı olarak tanımlanmış, devlete de 
önemli yükümlülükler verilmiştir. Ülkeyi yönetenler, bu 
sorumluluğun hesabını vermelidir. Bu şekilde çalışanlar, yaşlılık 
döneminde büyük bir mağduriyet yaşanacak, emeklilik 
hukukumuz zarar görecektir. 

Sosyal güvenlik sistemimizin dağınık olması ve üç farklı 
statüden yönetilmesi, eşitliği bozan uygulamalara dönüşmüştür. 
Bugüne kadar iş başında olan Hükümetler, var olan dağınıklığı 
gidermek yerine eşitliği bozan değişikliklere gitmiştir. Bu 
yönüyle bakıldığında, emeklilik hukuku temel güvencelerden 
yoksun kalmış, gelir ve aylıklar insanca yaşamaya yetecek bir 
seviyede olmamıştır. 

Yaşlılık; muhtaç olunmadan kendi ayakları üzerinde duran 
ve sosyal devletin güvencesinde olan bir hak olarak 
değerlendirilmelidir. Anayasamızın 61. Maddesinde devlete bu 
yönde bir görev verilmiş olmasına rağmen, uygulamalar bu 
güvenceleri sağlamaktan uzak kalmış ve ülkeyi yönetenler bu 
görevi tam olarak yerine getirmemiştir. 

2000 öncesi dönemdeki mevzuatımız, sosyal güvenliği daha 
gerçekçi olarak düzenlemiş; 2000 sonrası dönemde yapılan 
değişiklikler çalışanları ve emeklileri koruma yönünde zayıf 
kalmıştır. 

Uzun vadeli sigorta kolu; çalışan ile birlikte aile fertlerini de 

koruyan bir sigorta sistemidir. Maluliyet, ölüm ve yaşlılık 
sigortasına hak kazanma koşulları ve aylık hesaplanma 
parametrelerinde eşitlikten uzaklaşan değişikliklere gidilmesi, 
norm ve standart birliğini de bozan uygulamalara dönüşmüştür.  

En köklü değişiklik; 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
yapılmıştır. Aylık hesaplanma sistemi temelden değiştirilmiş; 
güncellenme katsayı ve aylık bağlama oranı düşürüldüğünden, 
sigortalı çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarında kayıplar ile 
karşılaşılması, en öncelikli sorun olarak gündemdeki yerini 
korumuştur. 2000 öncesi ve sonrasında sigortalı çalışması olanların 
karma sisteme göre, emekli aylıklarının hesaplanması hak 
kayıplarına neden olmaktadır. Ekim 2008 sonrasında sigortalı 
çalışma süresi arttıkça, emekli aylıklarına da olumsuz bir şekilde 
yansımaktadır. Asgari ücret ile çalışanların sayısının da giderek 
artması, aylıklarda kayıplara neden olduğundan, aylık 
hesaplanma parametrelerinde iyileştirmeler yapılmalıdır. Esas 
olan, sistemde uzun süre kalınma teşvik edilmesi ve aylıklarda artış 
güvencesi getirilmelidir. 

Yaşlılık döneminde emeklilerimizin insanca yaşamaya yetecek 
gelir ve aylık güvencesine sahip olması için, devletimizin sosyal 
güvenliği temel bir hak olarak değerlendirmesi ve bu yönde 
değişikliklere gitmesi, sosyal bir sorumluluk olarak görülmelidir.  
Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkelerini 1982'de saptadı. Yaşlı 
bireylerin bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve 
itibar hakları var: Yaşlı bireyler, toplumla ilişkilerini sürdürmeli, 
itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. 

Bütün eserlerde emeklinin alın teri ve göz nuru vardır. Ulu 
önder Atatürk, 1933 yılında yaşlı ve emekliler için söylediği anlamlı 
söz, sosyal devleti de tanımlamaktadır. "Bir milletin yaşlı 
vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama 
kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm 
gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, 
geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.” 

2018 yılının; ülkemize, milletimize, emeklilerimize barış, 
huzur, mutluluk ve daha çok kazanç getirmesini diliyorum. 

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Engellilere yönelik hizmetler, bir devlet politikası 
olarak Anayasamız ile güvence altına alınmış olunmasına 
rağmen, uygulanan politikalar beklentileri karşılamaktan 
uzak kalmıştır. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de 
nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini engelliler oluşturmaktadır. 
Engelli nüfus içinde yoksulluk oranının yüksek olmasına 
çözüm bulunmalıdır. Engellilere, insan temelli bir 
yaklaşımla bakılmalıdır. Hiç kimsenin sahipsiz olmadığı ve 
devletin yanında olduğu duygusu çok önemlidir. 

Ülkemizde devlet eli ile yapılan sosyal yardımların 
büyük çoğunluğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 
bağlı kuruluşlar aracığıyla yapılmaktadır. Bu yardımlar 
birey, aile ve toplum refahını artırmaya yönelik olmalı, 
dezavantajlı kesimlere yönelik aktif politikalar 
geliştirilmeli ve engellilerin korunduğu güvencesi devlet 
eliyle verilmelidir.

Sosyal devlet; engellilere yönelik aktif veya pasif sosyal 
politikalar üreterek katkıda bulunan devlettir. Engellilerin 
toplumun bir parçası olduğu gerçeğinin bilinmesi ve kamu 
ve özel kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi 
gerekiyor. 

Engellilerin üretimde ve istihdam olması, sosyal bir 
politika olarak benimsenmelidir. İş Kanununda belirlenen 
engellilere yönelik istihdam kotasının artırılması ve 
devletin daha fazla sigorta prim teşvikinde bulunması, 
işverenlerimizin de bu konuda daha fazla destek de 
b u l u n m a s ı ,  s o s y a l  b i r  s o r u m l u l u k  o l a r a k  
değerlendirilmelidir. 

Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenlik 
haklarına bir bütün olarak bakılmalıdır. Eğitim, 
korumanın bir başlangıcıdır. Eğitim politikamızın eksik 
kalan yönleri düzeltilmeli ve engelli eğitim zorunlu bir 
uygulama olarak değerlendirilmelidir.   

Sosyal güvenlik haklarına engellilerimizin erişmesi için 

hak kazanma koşulları büyük önem taşımaktadır. Üzülerek 
belirtmeliyiz ki, engelli aylığı hak kazanma koşullarının 
giderek ağırlaştırılması, pozitif ayrımcılık bakımından 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir sorundur.

Engelli çalışanların vergi indirimi kazanmaları 
durumunda, yaş koşulu aranmadan aylığı hak kazanılması 
doğru bir düzenlemedir. Çalışanların işyerinden alacakları 
belge ve ücret bordrosu ile Maliye Bakanlığı vergi 
dairelerine başvurarak, engelli oranlarının belirlenmesi için 
sağ l ık  kuru luş lar ına  sevk i  gerek iyor.  Sağ l ık  
kuruluşlarından alınacak engelli raporlarının yüzde 40 ve 
üzerinde olması durumunda, sigorta mevzuatında yer alan 
sigorta süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getirenlere 
engelli aylığı bağlanmaktadır. 

Emeklilerimizin aylığa hak kazanması için çalışması 
büyük önem taşımaktadır. Engellilere daha fazla iş 
imkanının yaratılması ve sosyal güvenlik haklarına 
erişmeleri için Bütçelerden daha fazla kaynak ayrılmalıdır. 
Engellilerin istihdama kazandırılması için vergi ve prim 
desteği sağlanmalıdır. Engellilerin istihdam ve sosyal 
güvenlik haklarına erişmesi, toplumsal ve sosyal barışa da 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Bütçesi, sosyal 
devletin uygulamaları bakımından son derece önemlidir. 
Yaşlı ve engelli kesimlere ayrılan kaynaklar önemli tutarda 
artmasına karşın, Avrupa Birliği ülkelerine göre yetersiz 
kalmıştır. OECD ülkeleri verilerine bakıldığında, sosyal 
yardımların milli gelire oranı yüzde 4.7 iken, ülkemizde 
sosyal yardımların milli gelir içindeki payı yüzde 1.40'dır. 

Aynı kıyaslamayı, sosyal güvenlik harcamalarına 
ayrılan paylara da bakıldığında, dikkat çekmektedir. Sosyal 
devlet ve sosyal güvenlik ayrılmaz parçalardır. Devletimizin 
yaşlı, engelli ve sosyal güvenliğe daha fazla pay ayırması, 
milli gelir dağılımına da büyük katkı sağlayacaktır. 

www.tuedkayseri.org.tr

ARİF

YILDIZ

Genel

Eğt. ve Teşk.

Sekreteri

-

Kartal

Şube

Başkanı

www.tuedkartal.org.tr

ENGELLİ HAKLARI

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK HUKUKUNDAKİ YERİMİZ
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DERNEĞİMİZ, 

11. KALKINMA PLANI 

ÖZEL İSTİHDAM 

KOMİSYON 

ÇALIŞMALARI'NA 

TEKNİK DESTEK 

VERİYOR...
2018-2023 dönemini 

kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı 
Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 

Başladı. Türkiye Emekliler Derneği, iki 
önemli özel ihtisas komisyon 

çalışmalarında temsil edildi. Yaşlılık 
Özel İhtisas Komisyonu'nda 

Derneğimizi Hukuk Danışmanımız 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil etti. 

Sosyal Güvenlik Sistemi Özel İhtisas 
Komisyonunda temsilcimiz Araştırma 

Müdürü Namık Tan oldu.

Yaşlanma Komisyonuna 
katılan Cafer Tufan yazıcıoğlu, 

özellikle Derneğimizin yaşlılık hukuku 
çalışmalarına dikkat çekerek, 

üniversitelerimiz hukuk fakültelerinin 
ve diğer ilgili bölümlerin bunu yeni 

bir dal olarak kabul etmelerini önerdi. 
Yazıcıoğlu, Derneğimizin Age-Europe 

ve BM Yaşlılık Komiteleri ile BM Yaşlı 
Hukuku Çalışma Komitesi çalışmaları 

konusunda komisyonu bilgilendirdi. Yazıcıoğlu, yaşlılarımız için asgari gelir 
ve uzun süreli bakım modeli getirilmesini de istedi. 

Sosyal Güvenlik Komisyondaki temsilcimiz Namık Tan, sosyal 
güvenlik sisteminin eşitlik üzerine yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek 

özetli şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Farlık statülere göre 
aylığa hak kazanma koşulları ve 

emekli aylığı hesaplamaları bir 
bütünlük göstermediğinden, norm 

ve standart birliği sağlanamıyor. 
Sosyal güvenlik mevzuatında 

yapılan her bir değişiklik, haklarda 
geriye gidişi öngördüğünden, 

sisteme olan güvende 
sarsılmaktadır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığını oluşturan 
5502 sayılı Kanun ile kurumsal 

yapıda bütünlük sağlanırken, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanun ile hak ve 
yükümlülüklerde farklılıklar 

artarak devam etmektedir. Türkiye 
Emekliler Derneği; sigortalıların 
çalıştıkları dönemlerdeki kanun 
hükümlerine göre karma emekli 

aylığı hesaplanma sistemi adil olmadığından ve özellikle de Ekim 2008 
sonrasında emekli aylıklarında kayıplar yaşandığından, aylık hesaplanma 

parametrelerinin değiştirilmesini önermektedir. 

1Ocak 2000 itibariyle SSK'lılara uygulanan gösterge sisteminin 
kaldırılması, doğru bir tercih olmamıştır. 1 Ekim 2008 itibariyle, Bağ-Kur 

sigortalıları için de basamak sisteminin kaldırılması, eşitliği bozan bir 
uygulamaya dönüşmüştür.  Esas olan, sistemde sigortalı olarak uzun süre 

kalmayı ve emekli aylıklarında artışları öngören yeni bir aylık hesaplanma 
sistemi getirilmelidir.

 
Sistemin mali yapısının sürdürülebilir bir güvenceye kavuşması için, 

kayıt dışı ile mücadele edilmeli ve prim kazançlarında gerçek ücret 
üzerinden ödemeler yapılmalıdır.”

GAZİ AYKIRI: “MİLLİ GELİR 

A R T I Ş I N D A N  E M E K L İ L E R  D E  

YARARLANMALI...” 

2017 yılının üçüncü çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıla 

bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı. Gelişme 

hızının üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 gibi yüksek oranda 

artışını değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Genel 

Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, milli gelir artışından 

emeklilerin de pay alması gerektiğini söyledi. 

Milli gelirin adil dağılımı için sosyal güvenliğin en 

önemli araç olduğunu söyleyen Aykırı, gerek aktif 

çalışanların ve gerekse de emekli aylıklarına yapılacak zam 

seçenekleri arasında gelişme hızının yüzde 100'nün dikkate 

alınmasını istedi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ekim 

2008 i t ibariy le  s igortal ı lar ın  prim kazancının  

güncellenmesinde milli gelir artışının yüzde 100'den yüzde 

30'a düşürülmesi, emekli aylıkların da önemli kayıplara 

neden olduğuna dikkat çeken Aykırı, emekli aylıklarına altı 

aylık tüfe artışına göre zam yapılmasının tek başına yeterli 

olmadığından, milli gelir artışının da dikkate alınmasını talep 

ettiklerini belirtti. 

Milli gelir artışı, her ülkenin en önemli katma 

değeridir. Yüzde 11,1 büyüme oranının dağılımına 

bakıldığında, hizmet sektörünün ağırlık olduğunu, ikinci 

sırada ise sanayi sektörünün geldiği görülmektedir. 

Büyümeler, “istihdam ve emekli dostu” olmalıdır. Ekonomik 

büyümenin, istihdamı ve emeklileri koruyan bir sosyal 

politikaya da dönüşmesinin önemine işaret eden Aykırı, gelir 

dağılımının da kendi içinde adil olması için vergi, ücret ve 

emekli aylıkları gibi ekonomik ve sosyal araçların etkin 

çalıştırılması gerektiğini söyledi. 

Açlık sınırına bakıldığında, emekli aylıklarındaki 

yetersizliğin dikkat çektiğini belirten Aykırı, 2018 yılında tüfe 

artışına göre yapılacak zam düşük kalacağından, en az 100 

lira seyyanen ilave bir artış beklediklerini söyledi. Yüzdeli 

artışların emeklilerimizin büyük çoğunluğuna getirisi 

yetersiz kaldığından, seyyanen artışların daha koruyucu 

olduğunu belirten Aykırı, sosyal devletin en temel uygulaması 

olan sosyal güvenliğe daha fazla pay ayrılmasını istedi.   

EMEKLİLER BÜYÜMEDEN

PAY İSTİYOR...



TÜED -7-

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer 
Kurnaz, TÜED Narlı Eğitim ve Sosyal Tesis Müdürümüz Birol 
Şeker’ in babası Hafız Abdulkadir Şeker’in cenazesine katıldı.

Merhum Hafız Abdulkadir Şeker’ e Allah’ tan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 
TÜED Yönetim Kurulu

KURNAZ, 
NARLI TESİS 

MÜDÜRÜMÜZ
ŞEKER’İN, 

ACI GÜNÜNDE 
YANINDAYDI... Türkiye Emekliler Derneği 

(TÜED) Ankara Şube İdari 
Sekreterimiz Sayın Mehmet ÇELİK 

hakkın rahmetine kavuştu.

Merhum Mehmet Çelik’e 
Allah’ tan rahmet, kederli 

ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 
TÜED 

Genel Yönetim Kurulu

ACI KAYBIMIZ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel 
Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Adana ve Yüreğir 
Şube Başkanlarımız ile Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Şube 
Başkanımız Gazi Aykırı’ nın  ağabeyi 

İsmail Aykır’ın cenazesine katıldı.

Merhum İsmail Aykır’a Allah’ tan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 

TÜED Genel Yönetim Kurulu

ERGÜN ve KURNAZ, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AYKIRI’NIN,
ACI GÜNÜNDE YANINDAYDI...

İzmit Şube  Yönetim Kurulu Üyeleri İzmit 
Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nu makamında 
ziyaret ettiler. Ziyarette Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz TOKİ'nin emekliler için üreteceği 
konutlar hakkında desteklerini beklediklerini 
belirterek, “Üyelerimiz adına sizlerden müjdeli 
haberler bekliyoruz” dediler.

Kaymakam Emiroğlu ise; “Ziyaretiniz için teşekkür ederim. 
Konudan bilgim var. Sizlere güzel haberler vermek üzere 
görüşmelerimizi yapacağız. Emeklilerimizin ve sizlerin yanınızdayız. 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. 

İZMİT ŞUBEMİZ KAYMAKAM EMİROĞLU’NU ZİYARET ETTİ
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2018 yılının BİRİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına yapılacak artışlar 
belli oldu. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. 
Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 
rakamlarıyla 2018'nin birinci altı ayı için belirlenmiş oldu. 

SSK Emeklisi Taban Aylığı 1.569,63 TL.
2018 yılı OCAK ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur emekli zamları, 

5510 sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen 
enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre 
Temmuz /Aralık 2018 döneminde 6 aylık enflasyon %5,69 oldu. Bu 
hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 2000'den önce 
emekli olanların, en düşük işçi emeklisi aylığı da 1.569,63 TL oldu.

SSK 2000 Sonrası Emeklisi Taban Aylığı 935,60 TL. 
2000'den sonra emekli olan işçi emeklilerinin 885,24 Lira olan taban 

aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 935,60 Lira'ya yükselmiş olacak. 

Bağkur Esnaf Emeklisi Taban Aylığı 1326,17 TL.
Diğer taraftan, en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı da 1326,17 TL. 

Lira oldu. 

Bağkur Tarım Emeklisi Taban Aylığı 988,91 TL.
En düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da enflasyon zammıyla 988,91 

TL oldu. 

M e m u r  E m e k l i s i  
Taban Aylığı 1.876,09 TL.

En düşük memur 
emeklisi  aylığı ise,  1.775 
Lira'dan, 1876,09 Lira'ya 
yükselecek.

Kısa adı TÜED olan; 
T ü r k i y e  E m e k l i l e r  
Derneği'mizin Genel Başkanı 
Kazım Ergün; “5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. 
Maddesi uyarınca düzenlenen 
emekli zamları TÜİK tarafından 
açıklanan tüfe rakamlarıyla 
2018'in birinci altı ayı için 
belirlenmiş oldu" dedi. Ergün, 
bütün vatandaşların Yeni Yılını 
da kutlayarak; "2018 yılı birinci 
altı ayında uygulanacak artışlar yaşam mücadelesi altında giderek ezilen emekli 
topluluğumuzun beklentilerinden yine uzak kaldı. TÜİK'in enflasyon hesabının 
bizim harcamalarımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu 
yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı 
oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. Hayatımızda hiç 
yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları bizim için 
adil olmayan sonuçları doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu 
konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz.

Diğer taraftan; uygulanan zamlara rağmen hala bir norm ve standart 
birliği yakalanamamıştır. Bunun nedeni de yıllardır dikkat çektiğimiz İntibak 
düzenlemesinin yapılamamış olmasıdır. 2000 öncesi emeklilerimiz için bir çalışma 
yapıldı ve intibak artışları aylıklara yansıtıldı. Bu konuda emeği geçenlere 
minnettarız. Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, 
kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, 
aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak 
düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır.

Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey 
istiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. 
Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz" dedi.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Emeklileri Genel Merkezimizi Ziyaret Ettiler.
Ziyarette Genel Başkanımız Kazım Ergün'den derneğimizin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler alan TKİ emeklileri 
derneğimize üye olarak teşekkürlerini sundular. Genel Başkanımız Kazım Ergün' de ziyaretten duyduğu mennuniyeti dile 

getirirken, kendisinin de bir madenci olduğunu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olduğunu ifade etti.

Emekli 

Zamları 

Belli Oldu
2018 yılının 
BİRİNCİ 6 ayında 
emekli aylıklarına 
yapılacak artışlar 
belli oldu. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 
55. Maddesi uyarınca 
düzenlenen emekli zamları 
TÜİK tarafından açıklanan 
TÜFE rakamlarıyla 
2018'nin birinci altı ayı için 
belirlenmiş oldu. 

KAZIM ERGÜN: 
“Promosyon sorunumuz çözüldü, 
sıra intibak sorunumuzun 
en hızlı şekilde çözümünde...”

T K İ  Emeklilerinden 

Ergün’e Anlamlı Ziyaret

ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN

TRT ANKARA RADYOSU'NA KONUK OLDU 
7 Aralık 2017 tarihinde Ankara Radyosuna konuk olarak katılan Araştırma 

Müdürümüz Namık TAN, güncel emekli sorunlarını değerlendirdi. Birinci bölümde yurt 

dışı ve yurt içi borçlanmaların ayrıntılarını anlatan Namık TAN, gelen soruları da 

cevapladı. Bir saat süren canlı yayında konuşan Namık TAN, şunları söyledi. 

“5510 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca; yurt içi borçlanmalar 

yapılabilmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizde borçlanmalar ile prim ödeme gün sayısı ve 

sigortalılık süresine katkılar yapıldığından, daha erken emekli olma imkanı 

sağlanmaktadır. Yurt dışındaki çalışmaların belgelendirilmesi, bir yıla kadar işsizlik 

süreleri ve ev kadını olarak geçirilen süreler yurt dışı borçlanmalar yapılmaktadır. 

Borçlanmalar, bildirilen kazançlar üzerinden yüzde 32 prim ödemesi ile yapılmaktadır. 

Radyo programının ikinci bölümünde ise, emekli aylıklarına yapılan artışlar ve 

hesaplanma sistemleri üzerinde bilgilendirmeler yapıldı. Karma emekli aylığı hesaplanma 

sistemi ile emekli aylıklarında önemli kayıplar olduğuna ve tüfe artışına göre emekli 

aylıklarına yapılan artışların yetersiz kaldığına dikkat çekildi" dedi.

KAMU DENETÇİLİĞİ 

KURUMU (OMBUDSMANLIK) 

ESKİŞEHİR'DE TOPLANDI
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (ONBUDSMANLIK) tarafından 7 Aralık 

2017 tarihinde Eskişehir'de bölgesel toplandı düzenledi. Türkiye Emekliler Derneği 
Eskişehir Şubesi'nin de davet edildiği toplantıda, Şube Başkanımız Arif Duru ve 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Hilmi Yılmazoğlu emeklileri temsil etti.

Toplantıda konuşan ve emeklerimizin sorunlarını dile getiren Şube Başkanı 
Arif Duru, 5502 sayılı Kanunla, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında 

toplanmasına rağmen,  benzer uygulamanın emekli aylıklarında norm ve standart 
birliğini sağlayacak değişikliklerin yapılmamasını ise büyük bir eksiklik olarak 

değerlendiriyoruz. 

TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, toplantıda yaptığı konuşmada 
emeklilerimizin öncelikli sorunlarını gündeme getirdi ve özetle şunları söyledi. 

“57. Hükümet döneminde 4447 sayılı Kanun çıkarılarak, 1 Ocak 2000 
öncesinde uygulanan gösterge sisteminin ve memur katsayısının kaldırılmasını, norm 

ve standart birliğine aykırı bir değişiklik olarak değerlendiriyoruz.  5510 sayılı 
Kanun'un 55. maddesi ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun 413 madde üzerinden 

yaptığı hesaplaması ile bir önceki altı aylık döneminde gerçekleşen tüfe artışlarına 
göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışları koruyucu bir sistem olarak 

görmüyoruz. 2010 yılında yapılan referandum ile Anayasamızın 54. maddesinde 
değişikliğe gidilmiş ve kamu sözleşmeleri ile memurlara sağlanan artışların aynı 

şekilde memur emeklilerine de yansıtılması uygulaması getirilmiştir. Görüldüğü gibi, 
emekli aylıklarına yapılan farklı artış sistemleri, eşitsizlikleri de artıran bir 

uygulamaya dönüşmüştür. 
Türkiye Emekliler Derneği olarak, kamu sözleşmeleriyle sağlanan hakların 

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekliler arasında 
eşitliğin sağlanmasını ve farklı uygulamalara son verilmesini bekliyoruz. Bunun için, 

gösterge sistemi yeniden getirilmelidir. 2000 sonrası dönemde ödenen sigorta prim 
kazançlarına göre gösterge sistemi güncellenerek, 2000 sonrasında emekli olanların 

intibakları yapılmalıdır. Bu haklı talebimizi, DPT Kalkınma Planı Özel İhtisas 
Komisyonu toplantılarında gündeme getirdik ve bu yönde değişiklik yapılması 

gerektiğini belirttik. 
Çalıştıkları dönemde yüksek oranda sağlık primi ödemiş olan 

emeklilerimizden katkı payları alınmamalıdır. Ek ödeme adı altında vergi iadesi 
karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen oranların yükseltilmesi 

gerekmektedir. 
Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına, Türkiye Emekliler Derneği'nin 

görüş ve önerileri yazılı olarak da sunuldu. Emeklilerimizin konut sahibi olması için 
yürüttüğümüz çalışmalar ve TOKİ ile ilgili belgeler de raporumuzda yer aldı. 

Eskişehir'de yapılan bölgesel toplantı ile emeklilerimizin sorunları 
gündeme getirildiğinden, kamu Denetçiliği Kurumu yetkilerine teşekkür ediyoruz.”
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Özel Adana Hastanesi Genel Müdürü Şule Özülkü, yeni üye olduğu 
TÜED'in üyelerine tahliller için yüzde 50 indirim sözü 
verdi.Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Adana Şubesi'ne yeni üye 
olan Özel Adana Hastanesi Genel Müdürü Şule Özülkü, Özel 
Adana Hastanesi, Özel Güney Adana Hastanesi, Metro Hastanesi 
ve Özülkü Tıp Merkezi'nde TÜED üyelerine film çekimi ve tahliller 
için daha önce uyguladıkları yüzde 20 indirim miktarını yüzde 
50'ye çıkardıklarını müjdeledi. Genel Müdür Özülkü, beyi Ercan 
Artan, Hukuk Danışmanı Yalçın Öğütcan ile birlikte TÜED Adana 
Şubesi'ni ziyaret etti. TÜED Adana Şube Başkanı Seyfi H. İyiyürek 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Tekin, Sabahattin Metiner, 
Mustafa Kastalmış ve Sabit Bakıner tarafından sevgiyle karşılanan 
Şule Özülkü, kendisinin de emekli olduğunu söyledi. Başkan 
İyiyürek'in “Sizi derneğimize üye yapalım.” teklifini geri 
çevirmeyen Özülkü, üyelik formunu doldurup imzaladı.
Yaklaşık 60 bin kişilik üyeleriyle Adana'nın en büyük sivil toplum 
kuruluşu olan ve üyelerine sınırsız hizmette bulunan, manevi 
desteklerinin yanı sıra yaptığı anlaşmalarla üyelerine karınca 
kararınca maddi destek sağlamak için yoğun çaba gösteren Adana 
TÜED'in Başkanı İyiyürek, Şule Özülkü hanım efendinin 
derneklerine üye olduğu için çok sevinçli olduklarını ve bundan 
onur duyduklarını ifade ederek,” Efendim, aramıza hoş geldiniz. 
Artık siz de hastanelerin uyguladığı indirimden 

yararlanacaksınız.” sözlerini gülümseyerek karşılayan Özülkü, 
TÜED'e üye olduğu için kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade 
ederek, şunları söyledi:
“Gerçekten de buraya üye olduğum için çok sevinçliyim. Öncelikle 
emeklilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bir kaç gün 
sonra yeni yıla girmenin heyecanını coşku içinde yaşayacağız. 
Herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Yeni yılın ülkemize 
kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yıl bereketiyle 
gelsin ve herkes huzur içinde sağlıklı, neşeli günler geçirsin. 
Bilindiği gibi hastanelerimizde emeklilere uygulanan tahlillerde 
yüzde 20 indirim uygulanıyordu. Bu rakamı yüzde 50'ye çıkardık. 
Hastanelerimize gelen üye kardeşlerimiz tahlillerden ve film 
çekimlerinde yüzde 50 oranında bir indirimden yararlanacak. 
Hayırlı uğurlu olsun.”

Adana Şubemizi Ziyaret Eden

Özülkü'den Emeklilere müjde!

RİZE BELEDİYE BAŞKANI KASAP VE 

AK PARTİ İL BAŞKANI AVCI ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

Kasap ve Ak Parti İl Başkanı Muhammet Avcı 
heyet olarak Rize Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. Ziyarette Yağlıtaş Mahallesinde bulunan 
4500 konutun çalışmalarının devam ettiğini 
bildiren heyet, Hayrat Mahallesinde 305 
konutun yer tahsisinin TOKİ'ye devredildiğini 
bildirerek müjde verdi. Ayrıca Belediye Başkanı 
Kasap ve Ak Parti İl Başkanı Avcı TOKİ'ye arsa 
bulma çalışmalarının da muhtelif yerlerde 
sürdüğünü belirttiler

Şube Başkanımız Recep Ali Derman 
ziyarette;  “Belediye Başkanımıza,  İ l  
Başkanımıza ve heyetlerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederiz. Vermiş oldukları 
h a b e r l e r  b i z l e r i  a y r ı c a  m u t l u  e t t i .  
Desteklerinden dolayı teşekkür eder,  
çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Ayancık Şube Başkanımız Erden Ekim ve 
yönetim kurulu üyeleri Ayancık Kaymakamı 
Çağlayan Kaya'yı makamında ziyaret ettiler. 
Şube  Başkanl ığ ımız ın  Çanakkale 'ye  
düzenlemiş olduğu geziye desteklerinden ötürü 
teşekkür eden heyetimiz, Kaymakam Kaya'ya 
Çanakkale'den getirdikleri hediyeyi takdim 
ettiler.  

Kaymakam Kaya; “Ziyaretinize çok teşekkür 
ederim. Çalışmalarınızı ve üyelerinize hizmetlerinizi 
yakından takip ediyorum. En kısa sürede ziyaretinize 
geleceğim” dedi.

AYANCIK ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ KAYMAKAMLIK MAKAMINDA
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Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal 
ve Şube Denetim Kurulu Başkanımız Nuri Tavlı, 
İTSO (Isparta Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı 
Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret 
ederek, yeni yapılan İTSO binası için hayırlı 
olsun, güle güle oturun, dileklerinde 
bulundular.

İTSO Başkanı Başdeğirmen, ziyaret için teşekkür ederek, 
“Yeni binamız hepimize hayırlı olsun, çok daha verimli çalışmalar 
yapacağız inancındayım” dedi. 

Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin 
Eyidoğan, Devrek Şube Başkanımız Hilmi 
Dede ve Devrek Ziraat Odası Başkanı İdris 
Uzunse l ,  Devrek  Dev le t  Has tanes i  
Müdürlüğüne yeni atanan Feti Kuzu'yu 
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun 
dediler. 

Ziyaretten memnuniyetini bildiren Hastane 
Müdürü Kuzu; “Sizlerle tanışmaktan mutlu oldum. Nazik 
ziyaretinize teşekkür ederim” dedi.

ÇAYCUMA VE DEVREK 

ŞUBE BAŞKANLARIMIZ 

HASTANE ZİYARETİNDE

Germencik Belediye Başkanı Ümmet 
Akın, Aydın Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. Şube Başkanımız Durmuş Uzuner 
dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdi. 

Belediye Başkanı Akın; “Derneğinizi takip ediyorum, derneğinizi 
ve sizleri yakından tanımış olmaktan mutluyum” dedi. 

Şube Başkanımız Uzuner İse; “Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. 
Belediyemizin de desteği ile daha güzel işlere imza atmayı umut ediyoruz. 
İlginize çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.

AYDIN 

ŞUBEMİZ 

GERMENCİK 

BELEDİYE 

BAŞKANI 

AKIN'I 

AĞIRLADI

ISPARTA ŞUBE BAŞKANIMIZ ERSAL,

İTSO BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN'İ 

ZİYARET ETTİ…
Derneğimiz 

Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma 
Eski Sekreteri ve 

Erzurum Eski 
Şube Başkanı 

Enver 
Ağcakale'nin oğlu, 

Konya-Ereğli 
Cumhuriyet 

Başsavcısı 
Alparslan 

Ağcakale Ereğli Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. 
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Şube 

Başkanımız Fevzi Aldemir ve yönetim kurulu üyeleri; “Eski 
mesai arkadaşımızın oğlu Cumhuriyet Başsavcımız 

Alparslan Ağcakale’nin ziyareti bizleri çok mutlu etti. 
Kendisine çok teşekkür ediyor, çalışma hayatında başarılar 

diliyoruz” dediler.  
Ağcakale ise; “Değerli büyüklerimi ziyaret etmek, beni 

de ziyadesiyle mutlu etti. Büyüklerimin ellerinden öperim. 
Sizlerin ve derneğinizin her zaman yanındayım. Hepinize 

teşekkür ederim” dedi. 

KONYA EREĞLİ ŞUBEMİZ 
BAŞSAVCI AĞCAKALE'Yİ 

AĞIRLADI
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ZEYTİNBURNU

ŞUBEMİZ

20. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI
Zeytinburnu Şube Başkanlığımız 20. Olağan Genel 

Kurulunu 24 Aralık Pazar günü üyelerinin katılımı ile 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif 
Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise; Avcılar Şube Başkanımız 

Necdet Kömeçoğlu, Kadıköy Şube Başkanımız Nahit 

İmamoğulları'nın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız İsmail Kaygusuz güven tazeledi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail Kır, Nakşiye Mutlu, Şevki 

Güler, Necdet Aydın, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; İsmet 

Tohumat, İbrahim Buruş, Ali Köksaldı seçildiler.

Karabük Şube Başkanlığımızın çabalarıyla TOKİ'den 
güzel haberler geldi. 

Şube Başkanımız Celal Bulut konuyla ilgili olarak; “Bu 
zamana kadar ev sahibi olamamış emeklilerimiz Belen 
Mahallesi'nde yapılacak olan TOKİ konut projeleriyle uygun ücret 

ve düşük geri ödeme imkanı ile ev sahibi olabilecekler. Önümüzdeki 
aylarda inşaatımız başlayacak. En yakın zamanda ilk etabın kura 
çekimini de yapmayı düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bizlerden 
desteklerini esirgemeyen ve çalışmaların her aşamasında yanımızda yer 
alan Karabük Milletvekillerimiz Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, 
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye teşekkürlerimizi sunarız” 
dedi. 

AK Parti Karabük Milletvekili Uysal ise; “Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Belen Mahallesi'nde yapılacak bin 
144 toplu konutun ihalesinin yapıldı. Karabük'e hayırlı olsun. Şu an 
dosyalar inceleniyor. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve teslim tarihten 
itibaren 750 gün içerisinde de evler vatandaşlarımıza teslim edilecek. 
Yükseklikleri zemin artı 4 olan konutların 833'ü 2+1, 311'i ise 3+1 
planında inşa edilecek. Eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate 
alınarak tasarlanan projede, zemin kat seviyesinde yöresel taş 
kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, bina 
köşelerinde taş görünümlü fugalı kaplamalar, cumba görünümü veren 
çıkmalar, payandalar, söveler, dekoratif pencereler ve geniş balkonlar 
kullanılacak” diyerek proje hakkında bilgi verdi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ

Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar, 
Konya'da yayın yapan Kanal 42 TV'ye 
konuk oldu. Emeklilerimizin sorunlarını 
değerlendiren Çağlar, 2008 sonrasında 
emekli aylıklarındaki kayıplara çözüm 
bulunması gerektiğini söyledi. 

İntibakın tek çözüm olduğuna dikkat çeken Çağlar, sosyal 
güvenlik sisteminin norm ve standart birliğinin eşitlik üzerine 
kurulduğunu belirtti ve şu tespitlerde bulundu: "Sosyal devlet, 
sosyal güvenlikle güçlenir. 2000 öncesi ve sonrası bağlanan 
emekli aylıklarında, taban aylıklarda 450 lira fark var. Bu 

farklılığa çözüm getirmek, siyasi iradenin görevidir. Katkı 
payları, emeklilere yük olduğundan, emekliler katkı 
paylarından muaf olmalıdır. Çeşitli  anlaşmalarla 
emeklilerimizi indirimler sağlıyoruz. Dernek olarak, 
emeklilerimize her türlü katkıyı veriyoruz. Bütün 
emeklilerimizi Derneğimize üye olmaya ve birlikte mücadele 
etmeye davet ediyorum” dedi.

KONYA ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇAĞLAR

KANAL 42'YE KONUK OLDU



TÜED -13-

TÜED Trabzon 
Şube Yönetim 

Kurulumuz siyasi 
partilerinin yeni 

seçilen il yönetimlerini 
ziyaret etti. İlk olarak 

CHP Ortahisar İlçe 
Başkanı Ömer 

Hacısalihoğlu'nu ve 
ekibini kutlayıp 

başarılar dileyen 
heyetimiz, ardından 

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel ALTUNBAŞ ve ekibini kutlayıp tebrik etti.
Ziyaretlerde konuşan Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar, Trabzon 

özelinde ve Türkiye genelinde emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek; 
"Çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bunların başında da İntibak sorunumuz 

gelmekte. Sizlerden dileğimiz, parti genel yönetimlerinize bu sorunlarımızı 
aktarmanız ve çözüm üretilmesi süreçlerine katkı sağlamanızdır. Ayrıca TOKİ 
vasıtasıyla konut bekleyen emeklilerimizin taleplerinin de dikkate alınmasını 

istiyoruz" dedi.

İskenderun Şube 
Başkanımız Mustafa 
U y a n ,  e m e k l i l e r i n  
maaş lar ın ın  yüksek  
oranda iyileştirilmesi 
gereğine işaret ederek; 
“Emeklilerimiz alt gelir 
grubundadır ve ciddi 
manada geçim sıkıntısı 
çekmektedir” dedi.

Uyan açıklamasında şunları söyledi; “Yıllardır gelmiş 
geçmiş hükümetler, emeklinin ağzına bir parmak bal 
çalarak, 6 ayda bir % 4 bilemediniz % 5 oranın da 
emeklinin maaşına zam yapmaktadır. Emekliyi yılda % 8 
ya da % 10'luk maaş zammı kurtarmıyor. Merhum 
Necmettin Erbakan gibi emekliye ciddi bir maaş artışı 

sağlayacak hükümetler arıyor ve 
onları bekliyoruz. Hükümetimiz 
mutlak surette emekliyi, emeklilerin 
yetersiz maaş konusunu ayrı ve özel 
bir gündemle ele almalı ve emeklilerin 
maaşlarının ciddi oranda artırılması 
için çalışmalar yapmalıdır. Emeklinin 
dayanacak gücü kalmamıştır. Hemen 
her gidere, her kamu açığına kaynak 
bulan hükümet,  emekli  maaş 
zamlarına da kaynak bulup, emekliyi 
yokluk ve sefaletten kurtarmalıdır. 
Emeklilerin maaşlarını belirgin bir 
biçimde iyileştirmek için tez zamanda 

'Emekliler Yüksek İstişare Kurulu' oluşturulmalı, bu kurula, 
emeklinin halinden emekli anlar misali tüm sivil toplum 
kuruluşlarından emekli üyeler dâhil edilmelidir.  Ayrıca, 
gerekirse 'Emekli Bakanlığı' adı altında sadece emeklilerle 
ilgilenen bir bakanlık oluşturulmalıdır. Ancak bu şartlarda 
emeklilerin derdine derman, geçim sıkıntısına merhem 
olunur” dedi.

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ MUSTAFA UYAN; 

“EMEKLİLER YÜKSEK İSTİŞARE KURULU OLUŞTURULMALIDIR”

MANİSA ŞUBEMİZ

CUMHURİYET

KADINLARI’NI

ANLAMLI 

GÜNLERİNDE

YALNIZ BIRAKMADI
Manisa Şube Başkanlığımız, Kadınlara Seçme ve Seçilme 

Hakkı verilmesinin 83. Yıldönümünde Cumhuriyet Kadınları 
Derneği Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti. 

Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticileri yapılan ziyareti 
büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek; “Bu anlamlı 
ziyaretiniz bütün herkese örnek olsun, çok teşekkür ederiz” dediler.

TRABZON ŞUBEMİZ 

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİ 

ZİYARET ETTİ 
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EMEKLİLERİ ÜZMEYİN…
Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya, ŞehriVan Gazetesi'ne 

demeç verdi. Şube Başkanımız Van'daki ve ülkedeki birçok 
emeklinin sıkıntılarını paylaştı. Şube Başkanımız Mehmet Kaya 
verdiği demeçte; “Uzun yıllar devlete hizmet ettikten sonra bir nevi 
kıt kanaat geçinmek zorunda kaldık. Bir dönem sözü verilen TOKİ 
konutları gibi bir çok imkandan faydalanmak için beklerken, saf dışı 
bırakıldık, derdimizi kim dinleyecek” dedi.

Ankara'da kurulan Genel Merkezimiz ve Türkiye'nin en köklü 
derneklerinden biri olan Derneğimiz Türkiye genelinde 108 şubesiyle 
faaliyet gösteriyor.  Van Şube Başkanlığımız ise, 15 bin emeklinin sesi 
ve kulağı oldu. Bu güne kadar sorun ve sıkıntılarını anlatacak 
muhatap bulamadık, ilgi bekliyoruz” dedi. 

EMEKLİNİN GÖZÜ VERİLEN TOKİ MÜJDESİNDE...
Şube Başkanımız Kaya, Türkiye genelinde emekliler için 

yapılacak olan TOKİ konutları akıbetinin en kısa sürede netlik 
kazanmasını isteyerek, şöyle konuştu:  “Dernek olarak üzerinde en 

çok durduğumuz konu TOKİ konutlarıdır. Emeklilere 
Türkiye genelinde TOKİ konutları yapılacağı söylendi. 
Bunun üzerine başvurular aldık. Şubemize yaklaşık 12 bin 
başvuru oldu. Başvuruları toplayıp Valilik Makamı'na 
ulaştırdık. Başvurularımız Valilik kanalıyla Ankara'ya gitti. 
Şu anda gelinen son süreç hakkında bilgi bekliyoruz. Türkiye 
genelinde olduğu için bizde diğer iller gibi bekliyoruz. Devlet 
yapılacak diyor ama şu anda herhangi bir çalışma yok. 
İnşallah en kısa zaman da yapımına başlanır ve 
emeklilerimizin beklediği müjdeli haberi veririz” dedi.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM 
EDİYORUZ…

Derneğin çalışmaları hakkında da açıklamalarda 
bulunan Şube Başkanımız Kaya; “Emeklilerimize 
hizmetlerimizi her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok 

kurum ve kuruluşla indirim anlaşmalarımız mevcut. Üyelerimiz bu 
indirimlerden faydalanmak için şubemize müracaat edebilirler” 
dedi. 

BİZDE SIKINTI ÇOK…
Şube Başkanımız Kaya; “Emeklilerimizin birçok sorun ve 

sıkıntısı mevcut. Hangisini nasıl anlatsam şaşırıyorum. İntibak 
sorunumuz yıllardır dilimizde. İntibak yasasının 2000'den önceki 
emeklilerimize çıkmamış olması maaş farkları arasında uçurumlar 
oluşturuyor. 2000 öncesi emekli olan vatandaşlarımız adeta 
cezalandırılıyor. Bu konumuzun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. 

 EMEKLİ AYLIĞI ÇOK YETERSİZ…
Aldığımız maaşlar geçinmemize imkan vermiyor. Bir 

emeklinin geçinebilmesi için en az 3 bin 500 lira maaş almalı. Bunu 
devlet kendisi söylüyor. Açlık sınırı 3 bin lira diyor ama vatandaş bir 
buçukla geçinmeye çalışıyor. Yani belirlenen sınırların çok çok 
altında bir aylıkla geçinmeye çalışıyoruz. Van'da 20 bin emekli var. 
Emeklilerin sıkıntısını dinleyen ve destek olan hiç kimse yok”dedi.

VAN ŞUBE BAŞKANIMIZ KAYA,
ŞEHRİVAN GAZETESİ'NE EMEKLİYİ ANLATTI...

Bursa Şube Başkanlığımız 
"Adres İşitme Cihazları 
Merkezi" ile üyelerine özel 
indirim anlaşması imzaladı. 
Şube Başkanımız Mesut 
Özşen ve Uzman Odyometrist 
Deniz Karatekin arasında 
imzalanan anlaşmaya göre; 
Üyelerimize ve 1.derece 
yakınlarına % 30 oranında 
indirim sağlandı. Şube 
Başkanımız Özşen; 

“Hepimize sağlıklı günler dilerim, anlaşmamız hayırlı olsun” dedi. 

Ayrıca Şube Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, üyemiz Hasan Yıldız'a 
ihtiyacına binaen engelli arabası hediye ederek; “Üyelerimizin ihtiyaçlarına 
her zaman cevap vermeye çalışıyor, onları yalnız bırakmıyoruz” dediler.

BURSA ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI

Gemlik Şube Başkanımız Ömer 
Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, 

CHP İlçe Başkanlığına seçilen Cemil 
Acar'ı makamında ziyaret ederek, 

hayırlı olsun dediler. 

İlçe Başkanı Acar ise; “Nazik ziyaretinize 
teşekkür ederim. Emeklilerimizin sıkıntılarını 

biliyorum. Sizlerin de yönlendirmeleri ile birlikte güzel 
çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Hepinize 

çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. 

GEMLİK ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE
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2017 yılı emekli kesim bakımından zor bir yıl oldu. 2016 yılında emekli aylığı alanları da kapsayan 
emeklilere yapılan 100 lira seyyanen artış, 2017 yılında emekli olanlara uygulanmadı. Karma sisteme 
göre hesaplanan emekli aylıklarında bir önceki yıla göre kayıp yaşanırken, 2017 yılında emekli olanlara 
100 lira desteğin olmaması, eşitliğe de aykırı bir sonuç getirdi. İstihdama sağlanan teşvikleri ve asgari 
ücretlilerin vergi diliminden kaynaklanan kayıplarının devlet desteği ile giderilmesi, doğru sosyal 
politikalardır. Benzer desteğin emeklilere de yansıtılmaması, önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi. 
2018 yılı birinci altı ayda tüfe artışının yüzde 5.69 olarak hesaplanması, emeklinin harcamalarındaki 
artışın neredeyse yarısına denk geldi. Bu durumu, gıda maddelerinde öngörülen yüksek artışlardan da 
görebiliriz.  Yüzdeli zamlar, aylıklardaki farklılıkları artırdığı gibi, düşük aylık alanların aleyhine 
olmaktadır. Emekli zamları için seyyanen artış ile birlikte refahtan da pay verilmesini öngören yeni bir 
sistem getirilmelidir. 

SORU: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatasından kaynaklanan 
yanlış aylık hesaplamalarından dolayı tarafıma yapılan bildirimde 60 bin 
lira borç tebliğ edildi. Bu yönde bir değişiklik yapıldığı ve Kurum 
hatasından kaynaklanan hataların olması durumunda, bu soruna çözüm 
getirildiği söylendi. Bu konuda, bilgi verir misiniz?

CEVAP: Özellikle, prim ödeme gün sayısı eksik olduğu sonradan 
tespit edilen emeklilerin aylıklarının kesilmeyeceği ilişkin olarak “Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği”ne 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan 
değişiklikle GEÇİCİ MADDE 35 ilave edilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre 
aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili 
kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün 
sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından 
kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların 
eksik hizmet süreleri; borçlandırılma yapılabilir, borçlanılacak süresi 
olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini 
tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği 
tarih arasında eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet 
verilmek suretiyle tamamlatılır. Bu kapsamında tahakkuk edecek borç 
tutarları ile bu madde kapsamında olanlara son aylık ödenen tarihten eksik 
hizmet süresi kadar geriye gidilerek tespit edilecek sürede yapılmış olan 
yersiz ödemeler 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamında aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Ancak 
bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylıkları kesilerek Kanunun 96 ncı 
maddesi hükümlerine göre yersiz ödenen tutarların tamamı tahsil edilmiş 
olanlar ile tahsil süreci devam edenlerin ödemiş oldukları tutarlar bu madde 
kapsamında hesaplanan yersiz ödeme tutarından fazla ise iade ve mahsup 
edilmez.

SORU: 2016 yılından itibaren eşimden ölüm aylığını SSK'dan 
almaktayım. 2011 yılında ölen babamın aylığı ise, Bağ-Kur'dan ödeniyordu. 
Bu durumda, babamdan da yetim aylığı alma hakkım var mı?

CEVAP: Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan her bir değişiklik, hak 
kayıplarını da beraberinde getirmiştir. 1 Ekim 2008 öncesinde aynı 
durumunda olanlara, her iki aylık ödenirken, 1 Ekim 2008 sonrası ölen 
sigortalılara tercih ettikleri yüksek aylık ödenmektedir. Bu haksızlığı ve 
eşitsizliği gündemde tutmamıza rağmen, henüz bir çözüm getirilmedi. Bu 
tür uygulamalar, sistemin norm ve standart birliğini de bozan 
değişikliklerdir. Bu gibi haksızlıkların olmaması için, sosyal güvenlik 
mevzuatımızın yeniden ele alınmasına ihtiyaç vardır.  

SORU: 10 yıl memuriyetim, 15 yıl ise, SSK'lı çalışmam var. Benim 
aylığımın hesaplanmasında nasıl bir uygulama olacak. Bu konu hakkında 
bilgi alabilir miyim?

CEVAP: En son sigorta statünüze göre emekli aylığınız hesaplanıyor. 
Memur olarak çalıştığınız yıllarda ödenen primler, SSK'lı gibi 
değerlendirilecek, yine çalıştığınız dönemde yürürlükte olan kanun 
hükümlerine göre, karma emekli aylığı sistemi esas alınarak emekli aylığınız 
hesaplanacaktır. Karma emekli aylığı, karışık bir sistemdir. Bilgi işleme 
yüklenen programdaki kriterlere göre emekli aylıkları hesaplanıyor. Karma 
sistemde, prim kazançları önemli etken olmaktadır. 1 Ekim 2008 sonrası 
dönemde asgari ücret veya yüzde 50 fazlası üzerinden ödenen primlerin aylık 
hesaplamalarında kayıplar ile karşılaşılıyor. Bunun nedeni ise, prim 
kazançlarına uygulanan güncellenme katsayında milli gelir artışının yüzde 
100'ü dikkate alınırken, 1 Ekim 2008 sonrası dönemde ödenen prim 
kazançlarına milli gelir artışının yüzde 30'unun değerlendirilmesi; aylık 
bağama oranının her bir 360 gün için yüzde 2 olarak düşürülmesi, aylıklarda 
kayıplara yol açtığı gibi, eşitliği de bozan bir sistem olarak eleştirilmektedir. 
Aylık hesaplanma parametreleri yeniden ele alınmalı ve adil bir çözüm 
getirilmelidir.   

SORU: Esnaf olduğum için Bağ-Kur primlerini zamanında ödeyemedim 
2015 tarihinden bu yana ödenmeyen prim borcum, 21 milyon lira. İşe giriş 
tarihim ise, 1998 yılı. Çocuğumun da bağımsız olarak kendi adına bir işyeri var. 
Burada işçi statüsünde çalışarak, SSK'dan emekli olabilir miyim?

CEVAP: Öncelikle, Bağ-Kur borcunuzu ödemeniz gerekiyor.  Gecikme 
cezası ve gecikme zammı çok yüksek olduğundan, borcunuzun giderek 
yükselme riski var. İkinci seçenek, SSK'lı olarak oğlunuzun işyerinde işçi 
statüsünde çalışmanıza bir engel yoktur. SSK primleri yatırıldığında, Bağ-Kur 
üzerinden işyeriniz olsa bile prim yatırma mecburiyeti bulunmuyor. Son üç 
buçuk yılda SSK üzerinden prim yatırılması durumunda, kadın sigortalılar için 
58, erkek sigortalılar için 60 yaşında emekli olma hakkı vardır. Tercih sizin.  

SORU: Kanun gereği genel hizmetlerde (kapıcılar) çalışanların vergi 
muafiyeti olduğu için vergi indirimi belgesi alamadığımdan dolayı, yüzde 45 
engelli raporuma rağmen, engelli aylığı hakkından yararlanamıyorum. Bu 
konuyu değerlendirmenizi ve yetkilileri uyarmanızı istiyorum. Saygılarımla.  

CEVAP: Ayrımcılığı öngören bir uygulamadır. Engelli aylığı 
bağlanabilmesi için, vergi indirimi belgesi alınması için vergi ödediğinizi 
öngören bordro ile birlikte çalıştığınıza ilişkin yazı ile birlikte Vergi İdaresine 
başvurulma şartı aranıyor. Sizin gibi kanun gereği vergi muafiyeti olanlara ise 
böyle bir başvuru hakkı tanınmadığından, prim ödeme gün sayısını ve sigorta 
süresini yerine getirmenize karşın, engelli aylığı bağlanamıyor. Kanundan 
kaynaklanan bir haksızlık ve düzeltilmesi gerekin bir sorun olarak 
değerlendirilmelidir. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

2017 YILINDA EMEKLİ KESİME 

BİR DESTEKLEME YAPILMADI
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ILO DÜNYA SOSYAL KORUMA RAPORU
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sosyal Güvenlik 

konusunu da içeren kapsamlı Dünya Sosyal Koruma 
Raporu'nu yayınladı. Raporun kapsamında yapılan 
araştırmaya göre Dünya nüfusunun % 45,2'sinin en az bir 
sosyal güvenlik planı var. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını 
oluşturan dört milyar insanın hiçbir sosyal güvencesi yok. Bu 
rakamın 1,3 milyarı çocuk. Tam sosyal güvenceye sahip 
olanların oranı % 29. Kırsal alanda yaşayan nüfusun % 56'sı 
sosyal güvenceden yoksunken, bu oran şehirlerde %22. Sosyal 
güvenlikte yoksunluktan Afrika, Asya ve Arap ülkeleri başta 
geliyor.

Rapora göre çocukların % 34,9'u, doğum yapan 
annelerin % 41,1'i, engellilerin % 27,8'i işsizlerin % 21,8'i, 
yaşlıların % 67,9'u, sosyal yardım ile korunanların % 24,7'si 
sosyal korumaya sahip. Bizimde içinde bulunduğumuz 
Avrupa kıtasında nüfusun % 84,1'i, sosyal güvenliğe sahip. 
Avrupa'da çocukların % 87,5'u, annelerin % 81,4'ü, 
engellilerin % 86,7'si, işsizlerin % 42,5'i, yaşlıların % 91,2'si, 
sosyal koruma altında olanların %66,7'si sosyal güvenlik 
kapsamında. Avrupa'da sosyal koruma harcamalarının Gayri 
Safi Milli Hasılalarına oranı sağlık dahil ortalama % 15 
üzerinde iken, Türkiye % 5 ile 10 aralığındaki ülkeler 
arasında alt sıralarda. Çalışanlar için Dünya hasılasının 
sadece % 3,2'si, sosyal korumaya ayrılıyor. Çalışanlar 
nüfusun % 66'sı. Özellikle emekli gelirlerindeki düşüklük 
yaşlıları yoksulluğa düşürüyor. Dünya hasılasının %6,9'u 
yaşlıların sosyal korunmasına ayrılıyor. Sosyal koruma ve 
sosyal güvenlik hakkı ILO'nun kuruluşu 1919' dan bu yana en 
önemli konusu. Sosyal koruma, sağlık hakkı, cinsiyet eşitliği, 
istihdam, ekonomik büyüme ve kaliteli yaşamı da içeriyor. 
Demografik değişimler, düşük ekonomik büyüme, çevre 
problemleri üzerinde durulan yeni konular. Büyüyen gelir 
eşitsizliği ve adaletsizliği dünyayı bekleyen en önemli tehlike. 
ILO' ya göre sürdürülebilir kalkınma için sosyal koruma 
önemli. Sorunların aşılabilmesi için eşitlikçi yaklaşımların 
sürdürülebilir kılınması gerekiyor. Sağlık dahil dünya 
hasılasının sadece % 1'i çocukların sosyal korunmasına 
ayrılıyor. Özellikle Afrika ve Asya kıtalarında yaşayan 
çocukların 3'te 2'si sosyal korumaya sahip değil. Dünya 
toplam nüfusun % 25,8'i çocuklardan oluşuyor. Avrupa 
kıtasında çocuklara ayrılan pay hasılanın % 2,5'u.

Dünya nüfusunun % 48'i yaşlı için bakım sistemi 
olmayan ülkelerde yaşıyor. Yaşlı nüfusun % 46,3'ü uzun süreli 
bakımdan yoksun. Dünya nüfusunun sadece % 5,6'sı tam yaşlı 
bakım sistemine sahip. Araştırma yapılan 186 ülkeden 
117'sinde çocuk ve aile yardımı var, 69'unda yok. 203 ülkeden 
98 ülkede işsizlik sigortası var, 105 ülkede yok. Türkiye işsizlik 
sigortasından gelir alan ülkeler arasında, gelir miktarı 
itibariyle en altlarda. İşsizlik maaşı alanlar bizde % 1,4, AB 
ortalama % 42,5. Dünya nüfusunun % 38'i sağlık 
korumasından yoksun. Yaşlılar sadece sosyal güvenlik ile 
yoksulluktan kurtulamıyor. AB kamusal sosyal korumaya 
hasılasının % 16,5'unu ayırırken, biz % 9,3'ünü ayırıyoruz. 

Araştırma Türkiye'yi orta gelir 
ülkeler arasında değerlendiriyor. 
Türkiye sosyal güvenlik kapsamı 8 
kategoriden, çocuk ve aile yardımı 
hariç 7'sine sahip. 

Orta gelir ülkeleri içinde 
yer alan ülkemizde sağlık dahil çalışma çağındaki nüfusa 
GSHM'den ayrılan sosyal koruma payı % 0,5. Yüksek gelirli 
ülkeler birincisi Belçika'da bu oran % 6,9. Bizim grup 
birincisi Arjantin'de %5,1. Düşük gelir kategorisinde 
Ruanda'da %0,4. Küresel ekonomik kriz sonrası uygulanan 
sıkı para politikaları nedeniyle sosyal yardımlar hızla 
geriliyor. AB ülkelerinde 2060 yılına kadar emeklilerin daha 
az gelir elde edecekleri kesinleşti. İnsanlar finansal risklere 
karşı korunmasız. Sosyal yardım ve sosyal koruma için 
uluslararası standartlar yok. Emeklilik yaşına göre yaşlılık 
aylığı alanların oranı AB ortalaması % 93,8. Bizde % 20.

Sosyal koruma, sosyal güvenliği de içeren bir insanlık 
hakkı. Tüm dünyayı kapsayan bir sistem yaratılmalı. Sosyal 
koruma yoksulluğu ortadan kaldırmalı. Sosyal koruma, çocuk 
ve aile yardımları, analık, işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı 
yardımlarını, hastalık sigortasını, yaşlılık aylığını, engelli 
maluliyet aylığını ve ölüm yardımlarını içermek zorunda. 
Yoksulluktan koruyacak asgari gelir şart. Sosyal güvenceden 
yoksunluk; yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı ve 
çevreyi korumayı öngören, sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşılmasının önünde engel teşkil ediyor. Sosyal 
güvenceden yoksunluk kişilerin sağlık sorunlarını çözmeyi 
engelliyor, yoksulluktan kurtarılmalarını zorlaştırıyor, 
eşitsizliklere ve toplum tarafından dışlanmalara yol açıyor. 

ILO'nun bu tespitleri ve önerileri yönetenler 
tarafından dikkatle not alınmalı. Yürekten inandığımız gurur 
duyacağımız, bunun bir parçasıyım diyebileceğimiz hedef bu 
değil. Bu neticeler heyecan vermiyor. 2017 Gıda 
Sürdürülebilirlik Endeksine (FSI) göre her gece 1 milyar insan 
aç yatıyor. Bunun yanında gıdanın 3'te 1'i israf oluyor. Ekim 
alanları daralıyor. Her yetersiz beslenen kişiye karşılık şu 
anda Dünya'da 2 obez veya kilolu insan var. Her şeyde olduğu 
gibi beslenme sisteminde de dengesizlik var, eşitsizlik var. 
Fransa en sürdürülebilir gıda sistemine sahip ülkelerde 1. 
olurken Türkiye 34 ülke içinde 16. sırada. Türkiye'nin en 
güçlü olduğu alan su kaynakları. Gıda kaybı ve atıklarında 
puanımız yüksek. Beslenmede aşırı beslenme ve fastoff 
puanımızı düşürüyor. Fransa birinciliği gıda kaybı ve 
atıklarını azaltmak için başlattığı politikalar sayesinde almış. 
Merkez Bankası finansal istikrar raporuna göre hane 
halkımızın borcu yarım, varlığı 1 trilyon lira. 

İnsana öncelik, sosyal amaçlar ve toplum yararını 
gözeten yönetim, çevreye karşı duyarlılık, insan haklarına 
saygı, toplumun huzur ve refahı her şeyden önce geliyor. 
Dünya emeklileri birleşmeli, tecrübelerini birikimlerini 
kullanarak, iyi bir dünya için mücadeleye devam etmeliler. 
Dünya iyiye gitmiyor.       


