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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİĞİN 

HEDEFLERİ
BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

Sosyal güvenlik sistemimizin 
değerlendirildiği “11. Kalkınma Planı” 
çalışmaları devam ediyor. Türkiye 
Emekliler Derneği, 11. Kalkınma Planı 
Sosyal Güvenlik ve Yaşlılık Özel İhtisas 
Komisyonlarında temsil edilmektedir. Her 
kesimin temsil edildiği bu tür ihtisas 
toplantılarında gelecek beş yılın planlaması 
yapılmaktadır. Komisyon; sosyal güvenlik 
alanında eşitliğin sağlanmasını temel ilke 
olarak benimsemeli ve sorunların 
çözümüne ilişkin hedefler belirlemelidir. 
Komisyon Raporu, beş yıllık planın yol 
haritasını çizecektir. Sosyal devletin yerine 
getirmesi gereken hakların korunması ve 
g e l i ş t i r i l m e s i ,  h e d e f l e r i n  d e  b u  
perspektiften bakılarak belirlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Elbette, 11. Kalkınma 
Planı ile ilgili son sözü TBMM söyleyecektir. 

ERGÜN’E YAVRU VATAN’DAN

ANLAMLI ZİYARET

Devamı 4. sayfada

ŞAHİN: “Her zaman emeklinin yanındayız...” 
Karabük Şubemizin Genel Kurulu’nda konuşan 
TBMM Eski Başkanı ve Ak Parti 
Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 
Karabük’te 1144 konutun temelinin atıldığı 
ve yakın  zamanda kuralarının çekileceği 
müjdesini vererek, Genel Kurula başarı diledi.

Devamı 2. sayfada

KKTC Güzelyurt 
Eski Milletvekili ve 

Hür-İş Federasyonu 
Genel Başkanı Ahmet Çaluda 

sendika üyeleri ile birlikte 
TÜED Genel Merkezimizi ziyaret etti. 

ERGÜN: “TÜRKİYE SEVDAMIZ,

HER GÖREVE HAZIRIZ...”
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Anayasamızda, sosyal güvenlik temel bir 
insan hakkı olarak benimsenmiş ve devlete de 
önemli yükümlülükler verilmiştir. Anayasamızda 
bağlayıcı olan bu hükümler esas alınmalı,   insanca 
yaşamaya yetecek bir emekli aylığı ödenmelidir. 

Geçmişten günümüze kadar genel bir 
değerlendirme yapıldığında, sosyal güvenlik 
hukukumuzun eşitlik temelli yürütülmediği, 
dağınık bir yapı içinde farklılıkların artarak 
günümüze kadar geldiği dikkat çekmektedir. 

S o s y a l  g ü v e n l i k  u y g u l a m a l a r ı n a  
bakıldığında; farklı kanunlar ve çok sayıda geçici 
ve ek maddelerle eşitlik kuralı bozulmuş, norm ve 
standart birliği oluşturulamamıştır. Bu yönüyle, 
11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu'nda 
görev alan bilim adamları, sivil toplum kuruluşları 
ve uzmanların, sosyal güvenlik sistemimizde 
oluşan sorunları çok yönlü değerlendirmeli ve 
hedefler çözüm odaklı olmalıdır.   

Toplantılarda Derneğimizi temsil eden 
uzmanlarımıza bildirilen Özel İhtisas Komisyonu 
Taslak Raporları incelendiğinde, önerilerin ve 
hedeflerin sorunlarımızı çözecek bir içerikte 
olmadığı dikkat çekmiştir. Komisyonun raporu, 
Hükümetler için de yol gösterici olmalı ve 
sorunları çözecek hedeflerin belirlenmesi 
benimsenmelidir. 

Elbette, biriken sorunların kısa sürede 
çözümü de kolay olmayacaktır. Sosyal güvenlik 
haklarının korunması ve geliştirilmesi, sosyal 
p o l i t i k a n ı n  e n  t e m e l  a r a ç l a r ı  o l a r a k  
benimsenmelidir. 

Aylığa hak kazanma koşullarında ve emekli 

aylığı hesaplanma parametrelerinde birliktelik 
o luşturulamamışt ır.  S igorta l ı  ça l ı ş ı lan  
dönemlerdeki kanun hükümleri esas alınarak 
emekli aylıkları hesaplanmaktadır. Sosyal 
güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişiklik, 
norm ve standart birliğinden uzaklaştırmayı 
getirmiş, karma aylık hesaplanma sistemiyle 
emekli aylıklarındaki dönemsel eşitsizlikler 
artarak devam etmiştir.  

Kayıt dışı istihdam, insanlarımızın 
geleceğini yok saymaktadır. Bu alanda ödün 
verilmeden planlama yapılmalı ve caydırıcı 
müeyyidedeler uygulamaya konulmalıdır. Kayıt 
dışı istihdam ile çalışanların geleceklerinden 
haksız kazanç sağlayan işverenlere en ağır 
yaptırımların getirilmesi gerekir.  

Sosyal güvenlik; toplumun en temel gelecek 
güvencesi olarak korunmalı ve geliştirilmelidir. 
Sosyal güvenliğin kapsamı hedeflerin gerisinde 
kalmıştır. Aktif/pasif oranı 1.96 olarak 
hesaplanmaktadır. Sosyal güvenlik hakları, 
istihdam ile korunmaktadır. AB ülkelerine göre 
işgücü ve istihdama katılma oranlarımız, düşük 
kaldığından yeni hedefler belirlenmeli ve 
geliştirilmelidir. Bu alanda çok yol alınması için 
istihdam dostu yatırımları genişletmemiz 
gerekiyor. İşsizlik ve yoksulluk; istihdam ve sosyal 
güvenlik hakları korunarak ve geliştirilerek 
önlenebilir. Bunun dışındaki seçenekler, sorunları 
çözme odaklı olmadığından, sosyal yardımlar ile 
sınırlı kalmaktadır. 

SOSYAL GÜVENLİĞİN HEDEFLERİ

Karabük Şube Başkanlığımız Olağan 
Genel Kurulunu 17 Şubat 2018 

Cumartesi günü üyelerinin geniş 
katılımıyla 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 ise 
Safranbolu Şube Başkanımız Saim 
Tiryaki'nin' in yaptığı genel kurul 

sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Celal Bulut güven 

tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Celal Karakuş, Hasan Pekcan, Hüseyin 
Aksu, Turan Nacak, Denetleme Kurulu 

Üyeleri ise; Kemal Öz, Cafer 
Çetinkaya, Numan Ak olarak seçildiler.

Eski TBMM Başkanı ve Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ak 
Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın da katıldığı Genel Kurul'da 

yapılan konuşmalarda, emeklilerin sorunları anlatıldı. Hükümet adına konuşan 
Mehmet Ali Şahin, her zaman emeklinin yanında olduklarını söyledi. TOKİ 
uygulamasıyla, 430 konutun emeklilerimize teslim edildiğini, 1144 konutun 
temelinin atıldığını ve yakın  zamanda kuraların çekileceği müjdesini veren 

Şahin, Genel Kurula başarı diledi. 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, emekliye hizmet edeni her zaman takdir 
ettiklerini söyledi. En büyük beklentimizin, 2000 sonrası intibak olduğunu 

belirten Ergün, tüfe artışları emekliyi koruyan bir sistem olmadığından, 
değişmesi gerektiğini belirtti.

KARABÜK ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 22.OLAĞAN KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
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Afyonkarahisar 
Valisi Mustafa 
Tutulmaz Şube 
Başkanlığımızı 
ziyaret etti. 
Ziyarette Şube Başkanlığımızın 
faaliyetleri hakkında bilgi alan 
Tutulmaz; “Derneğinizi yakından takip 
ediyorum. Emeklilerimiz adına yapılacak 
her türlü destekte Valilik olarak 
yanınızdayız. Çalışmalarınızda başarılar 
dilerim” dedi. 
Şube Başkanımız Ahmet Ege ise; 
“Ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. 
Derneğimize gösterdiğiniz ilgiden ve 
destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ TUTULMAZ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDA

Vali Yücel Yavuz Trabzon 
Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. 

Ziyarette Şube Başkanımız Burhan Bayraktar ve 
yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular. Derneğimizin 

faaliyetleri hakkında bilgi 

v e re n  Ş u b e  B a ş k a n ı m ı z  

Bayraktar; “1975 yılından bu 

yana İlimizde faaliyet gösteren 

şubemizi, ilk kez bir valimiz 

ziyaret ediyor. Bu yüzden bu 

ziyaret bizim için çok kıymetli. 

Sizlere çok teşekkür ediyoruz 

sayın valim” dedi ve sözlerine, 

“TOKİ konutları projemizde 

de arsa arama çalışmalarımız 

d e v a m  e d i y o r,  s i z l e r i n  

göstermiş olduğu destekle 

projelerimize başlamayı umut 

ediyoruz” dedi. 

Va l i  Ya v u z  i s e ,  

“Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür 

ederim. Emeklilerimize konut 

projes i  adına yapt ığ ınız  

çalışmaları takdirle izliyorum. 

Ben de sizlere bugün bir müjde vermek istiyorum. Maçka ilçesi, 

Bakırcılar Mahallesi'nde hazine adına kayıtlı bulunan iki parsel 

Valiliğimizce uygun görülmüştür. Bu parselleri Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı'na bildirerek, müracaatımızı yaptık. 

Emeklilerimize hayırlı olsun” dedi. 

TRABZON ŞUBEMİZİ ZİYARET EDEN 

VALİ YÜCEL YAVUZ’DAN 

EMEKLİYE KONUT MÜJDESİ
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KKTC HÜR-İŞ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI AHMET ÇALUDA 

GENEL BAŞKANIMIZ ERGÜN’Ü ZİYARET ETTİ
KKTC Güzelyurt Eski 
Milletvekili ve Hür-İş 
Federasyonu Genel 
Başkanı Ahmet Çaluda 
sendika üyeleri ile birlikte 
Genel Merkezimizi ziyaret 
etti. 

Ziyarette Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Hukuk Danışmanımız 
Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve Araştırma 
M ü d ü r ü m ü z  N a m ı k  Ta n  h a z ı r  
bulundular.

Genel Başkanımız Kazım Ergün; 
"Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. 
Kuruluşlarımız arasında oluşan bu güzel 
işbirliği herkese örnek olsun. Sizlere 
görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Ulusal e-Devlet 
stratejisi ve eylem planı kapsamında 'e-Devlet Hizmetlerinin Tüm 
Dezavantajlı Grupları Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi' Çalıştayı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü sorumluluğunda yapıldı. Çalıştaya Genel Müdür İshak Çiftçi, 
derneğimizi temsilen Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu,  Akyurt 
Vakfı’nı temsilen Emel Danışoğlu katıldı. Türkiye Emekliler Derneği eylem 
planı kapsamında ilgili sivil toplum kuruluşu olarak kabul görüyor. 
Çalıştayda Yazıcıoğlu, Yaşlılarımızın e-sağlık hizmetlerinden, özellikle reçete 
yazımının e-devlet üzerinden yapılacak hastanelerde bekleme çilesinden 
kurtarılması, kendilerine yönelik hizmetlere e-devlet üzerinden müracaat 
edebilmelerinin sağlanmasını, emeklilerin maaşları ile ilgili itirazlarını ve 
taleplerini e-devlet üzerinden yapabilmelerini istedi. Ayrıca ücretsiz veya 
indirimli seyahat için tüm Türkiye'de geçerli sadece nüfus cüzdanı 
gösterilerek yararlanma sisteminin e-devlet üzerinden kurulmasını talep etti. 

E-DEVLET HİZMETLERİNİN TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARI 

GÖZETECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

Üsküdar Şube 
Başkanlığımız Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin 
Suriye'nin Afrin 
İlçesinde terör örgütü 
PKK/YPG'ye 
düzenlediği Zeytin Dalı 
harekâtına katılan 
askerlerimize örmüş 
oldukları 1580 adet bereyi teslim etti. 

Üsküdar Belediyesi Küp (Kadın El Ürünleri Pazaryerleri) Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen projeye Şube Başkanımız Fatma Önerge önderlik 
etti.  

Önerge örülen bereleri teslim etmek için gittiği Kilis'te; “Askerlerimize 
yalnız olmadıklarını ve anne sıcaklığını bir nebze de olsa hissettirmek amacıyla 
Üsküdarlı annelerimizle birlikte bereler ördük. Ayrıca berelerin her birinin içine 
de annelerimizin yazdıkları duygu dolu mektupları koyduk. Dualarımız 
askerlerimizle. Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin” dedi.    

ÜSKÜDAR ŞUBEMİZDEN 
MEHMETÇİKLERİMİZE 

ANLAMLI HEDİYE
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Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği' nin 
düzenlediği 1.Emekliler Kurultayı 25 Şubat 2018 
Pazar günü İstanbul' da Petrol İş Sendikası 
Genel Merkezi’nde yapıldı. 

Emekli temsilcilerinin katıldığı Kurultay' da 
derneğimiz adına Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız bir 
konuşma yaparak derneğimizin faaliyetlerini 
anlattı. Başkanlığını Kadıköy Şube Başkanımız 
Nahit İmamoğulları' nın yaptığı oturumda 
Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
dünyada ve ülkemizde emeklilerin durumunu, 
Ülkemizin Sosyal Güvenlik alanında dünyadaki 
yerini, örneklerle ve rakamlarla anlattı. 
Yazıcıoğlu emeklilerin sordukları soruları da 
yanıtlarken Kurultay sonunda yayınlanan 
bildiride, özetle emeklilerin asgari gelire 
kavuşturulması, 2000 sonrası intibakın 
yapılması, yaşlı bakım modellerinin hayata 
geçirilmesi, emeklilerin birlikte hareket etmeleri 
gibi konulara ağırlık verildi.

1. EMEKLİLER KURULTAYI İSTANBUL'DA YAPILDI

Derneğimizin Genel Sekreteri ve Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan, 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette derneğimiz hakkında bilgi veren Orhan; “Emeklimize verdiğiniz 
desteklerden ötürü teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Yapmış olduğunuz 
emekli evleri ve diğer hizmetleriniz bizleri ve emeklilerimizi çok memnun etti. 
Dernek olarak her türlü ortak çalışmaya açığız. Çalışmalarınızda başarılar 
dileriz” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar ise; “Ziyaretiniz bizleri çok memnun 
etti. Emeklilerimiz başımızın tacı. Onları bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne 
mutlu bize. Bütün büyüklerime sizlerin aracılığınızla saygılarımı sunarım” dedi. 

ANKARA ŞUBEMİZ FETHİ YAŞAR'I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Isparta Şube Başkanlığımız AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun ve 

Yönetimini ağırladı. Yapılan ziyarette Isparta Şube Başkanımız 

Abdulkadir Ersal ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular. 

İl Başkanı Zabun; “Derneğinizin çalışmalarını yakından takip 

ediyorum. Emeklilerimizi konut sahibi yapma konusundaki 

atılımlarınız büyük ilgi görmekte. Bizler de teşkilatımız olarak TOKİ 

konutları hakkında her türlü desteği sizlere vermeye hazırız” dedi.

Şube Başkanımız Ersal; “Yaptığınız ziyarete teşekkür ederiz. TOKİ 

konutları hakkında vereceğiniz destek bizleri çok mutlu edecek. 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.   

ISPARTA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZIN ZİYARETÇİLERİ VARDI

Derneğimizin Genel Sekreteri ve Ankara 
Şube Başkanımız Recep Orhan'ın Afrin açıklaması 
basında geniş yer buldu. Orhan Yaptığı açıklamada; 
“Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan haklarının 
korunması ve ülkemizi, bölgemizi tehdit eder 
boyutlara ulaşan terör odaklarının yok edilmesi 
amacıyla başlatılan harekatı tüm varlığımızla destekliyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün ifade ettiği 
şekliyle, 'mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır' ilkesine uygun olarak; ülkemizin imar ve inşasında alın 
teri, el emeği, göz nuru olan emeklilerimiz, her zaman olduğu gibi vatanına ve milletine yönelen bir tehdit 
algıladığında, her zaman ve koşulda göreve hazırdır. Yaşı 70, işi bitmiş insanlar değiliz” dedi.

ORHAN; “MEVZUBAHİS VATANSA, 
GERİSİ TEFERRUATTIR”
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2000 öncesi ve sonrasında emekli olanların 
aylıklarında “uçurum” olarak tanımlayacağımız bir 
farklılık oluşmuştur. SGK, 2018 yılı birinci altı ayda 
taban gelir/aylık alanları iki farklı grupta hesaplamıştır. 
Birincisi; 2000 öncesi emekli olanların taban aylıkları, ek 
ödeme dahil 1570 liradır. İkincisi; 2000 sonrası hizmeti 
olan sigortalının taban aylığını 967 lira olarak 
hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi, SSK kapsamında olan 
iki taban aylık arasında 602 lira gibi büyük bir fark 
oluşmuştur. 

Emekli Sandığı taban aylığı ek ödeme ile birlikte 
1978 lira olarak belirlenmiştir. En düşük taban aylık ise, 
Bağ-Kur'da 1405 lira olarak ödenmektedir. Sosyal 
güvenlik sisteminde adaletin oluşması için taban 
aylıkların düzeltilmesi ve eşitlenmesi gerekiyor. Emekli 
Sandığı taban aylığı olan 1978 lira, SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri için de uygulanmalıdır. 

Ortaya çıkan böylesine farklılıklar, sosyal güvenlik 
sistemimiz iyi yönetilmediğini göstermektedir. Sosyal 
güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişiklik, norm 
ve standart birliğinden uzaklaştırmayı öngörmüştür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında 
toplanması, yerinde ve doğru bir değişiklik olmuştur.  
2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının tek çatı altında 
toplanması yerinde bir değişiklik olmuştur. Bu değişiklik 
ile birlikte emekli aylıklarında da birlikteliğin 
sağlanması gerekirdi. Ne yazık ki, bu duyarlılık 
gösterilmemiş, emekli mevzuatındaki dağınıklık 
giderilememiş, (4/a, 4/b ve 4/c) farklı sigorta statüleri 
tekleştirilememiştir.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu; bu yönüyle norm ve standart birliğini 
sağlamamış, emekli aylıklarında karmaşık bir sistemi 
getirmiştir. Yeni sistemde, çalışılan dönemlerde 

yürürlükte olan Kanun hükümlerine göre karma emekli 
aylığı hesaplanması öngörüldüğünden, Ekim 2008 
sonrasında sigortalı çalışma süresi uzadıkça, emekli 
aylıklarını düşüren bir kurgu bulunmaktadır. Ekim 2008 
sonrası sigorta prim kazançlarının güncellenmesi için 
getirilen katsayılar, önceki mevzuatta yer alan kriterlere 
göre kıyaslandığında, hak kayıpları dikkat çekmiştir. 
Örneğin, Ekim 2008 öncesinde prim kazanlarının 
güncellenmesinde milli gelir artışının yüzde 100'ü dikkate 
alınırken, Ekim 2008 sonrası dönem için yüzde 30'a 
çekilmiştir. Benzer şekilde, aylık bağlama oranlarında da 
büyük kayıplar öngörülmüştür. Bu bakımdan,  Ekim 2008 
sonrasında sigortalı aylığında kayıp yaşandığından, bir an 
önce emekli olmaya çalışılmaktadır. 

Sosyal güvenliğin eşitlik kuralına da aykırı olan bu 
haksızlığın düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda, 
Hükümetimizi ve milletvekillerimizi bilgilendiriyoruz. 
Emeklilerimizin çözüm bekleyen taleplerinin kapsamlı bir 
şekilde değerlendirilmesi ve özellikle de emekli 
aylıklarında oluşan eşitsizliklerin giderilmesine her 
kesimden destek gelmesinden memnuniyet duymaktayız. 
TBMM'de söz alan sayın milletvekillerimizin emeklilerin 
taleplerini gündeme getirmelerinden büyük bir 
memnuniyet duymaktayız. 2000 sonrası emeklilerin 
intibakı, aylık hesaplanma sisteminin değiştirilmesi ve 
katkı paylarının emeklilerden alınmaması ile ilgili 
Hükümetimizin de bir çalışma başlatması beklenmektedir. 

Sosyal güvenlikte, nimet/külfet dengesi en temel 
parametredir. 2000 sonrasında emekli olanların daha fazla 
prim ödemelerine rağmen, aylıklarının düşük 
hesaplanmasının hiçbir inandırıcı gerekçesi yoktur. 
Emekliler arasında oluşan eşitsizliklerin çözümü için 
İNTİBAK yapılmalıdır. İntibak sonrasında, emekli aylığı 
hesaplamaları yeniden belirlenmeli ve nimet/külfet 
dengesine uyarlı bir uygulama getirilmelidir.

Gazi
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Türkiye, bir seçim ortamında olmamakla birlikte 
emeklilerin sorunlarının gündem maddesi olması, siyasi 
partilerin sosyal güvenlik sisteminin ortaya çıkardığı 
eşitsizliklerin çözümü için bir çaba göstermelerinden 
memnuniyet duymaktayız. 

12 Milyonu aşan bir emekli, dul ve yetim sayımız var. 
Aktif/pasif dengesine bakıldığında, olması gereken hedefin çok 
altında bir orana sahibiz. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
kapsamında aktif sigortalıların pasif sigortalı olan emeklilere 
oranı yüzde 1.93 olarak hesaplanmaktadır. AB ülkelerinde aktif 
ve pasif oranına bakıldığında, bir emekliyi 4 çalışan 
karşılamaktadır. Yatırım ve istihdam, her ülkenin en önemli 
göstergesidir. Ülkemizin işgücüne katılım oranı, AB ülkelerine 
göre düşük kalmıştır. 2017 yılı Kasım döneminde işgücüne 
katılma oranı yüzde 52,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, AB 
ülkelerinde yüzde 60-70 arasında değişmektedir. Bu nedenle, 
istihdamı artıracak yeni hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. 

İstihdamın en önemli sorunu, kayıt dışı istihdamdır. TÜİK 
işgücü araştırmasına göre, istihdamın yüzde 33,9'u sosyal 
güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan çalıştırılması, temel bir 
insan hakkının ihlal edilmesi olarak değerlendirilmelidir. 
Çalışanlarımızın gelecek güvencesi olan emeklilik hakkının 
korunması, sosyal devletin en temel görevi olarak görülmelidir. 
Sosyal güvenlik, ertelenemez ve vazgeçilemez bir haktır. Bu 
nedenle, öncelikle kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmeli ve 
bu konudaki yaptırımların sonuç alıcı olması gerekiyor. 

15 yıldır görevde olan Hükümetimizin yapmış olduğu 
katkıları da biliyoruz ve teşekkür ediyoruz. 2000 öncesi 
emeklilerimizin intibakının yapılması, bir haksızlığı ortadan 
kaldırmış ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. 
Emeklilerimizin bir işyeri açtığında, emekli aylığından sosyal 
güvenlik destek primi kesilmesine son verilmesi, önemli bir 
değişiklik olmuştur. 

Hükümetimizden, çözüm bekleyen önceliklerimiz olarak; 
ek ödeme tutarlarının yükseltilmesi, İntibak ve emekli 
aylıklarının hesaplanmasıdır. 

Vergi iadesi kaldırılırken, yerine getirilen yüzde 4-5 ek 

ödeme oranları düşük belirlenmiştir. Bu durum, emeklilerin 
aleyhine olan bir uygulamaya dönüşmüştür. Ek ödeme oranları 
yeniden değerlendirilmelidir. Emekliler, temel gıda maddeleri 
için yüzde 8 oranında KDV ödemektedir. Bu nedenle, ek ödeme 
de yüzde 8'in altında olmamalıdır. Hükümet; her kesime vergi 
ve prim teşviki uygularken, emeklilere yapılan ek ödeme 
tutarları, çalışanlara yapılan vergi teşvikleri ile paralel bir 
uygulama dönüştürülmelidir.

2000 sonrası sigortalılık hizmetlerine göre emekli olanlara 
veya hak sahiplerinin gelir ve aylıklarında ciddi kayıplar var. 
2017 yılında hesaplanan 880 lira sigortalı aylığı şaşkınlık 
yaratmıştır. Bu kapsamda olanların mağduriyetine çözüm 
bulunmalıdır. Bu bakımından, taban aylık kriteri yeniden 
belirlenmeli ve 2000 dönemlere paralel bir iyileştirme 
getirilmelidir. 

Mevcut emekli aylığı hesaplanma sistemi, karma 
olduğundan, emekli aylıklarındaki kayıplar yaşanmaktadır. 
Çalışılan dönemlerdeki mevzuat hükümlerini esas alan karma 
emekli aylığı hesaplanması yerine bütün dönemleri esas alan ve 
emekliler arasında dönemsel eşitsizliği gideren yeni bir 
hesaplanma sistemi getirilmelidir. Sigortalı çalışma süresinin 
teşvik edilmesi bakımından da, buna ihtiyaç vardır. Sigortalı 
çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarının artması temel kural 
olarak benimsenmelidir. 

2000 sonrası emekli olanların intibak beklentisi 
gündemdeki yerini korumaktadır. Türkiye Emekliler 
Derneğimize çok sayıda soru ve talep gelmektedir. 2000 sonrası 
emekli olanların intibakı yapıldığında, emekliler arasında 
eşitlik sağlanacaktır. Bu konuda, Hükümetimizin bir çalışma 
yapması gerekiyor. 

2000 öncesi emeklilerimizin intibakının sağlanmasında; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Derneğimizden 
oluşan teknik bir çalışma grubuyla çok başarılı bir çalışma 
yapılmıştır. Benzer intibak çalışması, 2000 sonrasında emekli 
olanlar için de yapılmalı ve bu sorun temelden çözümlenmelidir. 

www.tuedkayseri.org.tr
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Kayseri Şube Başkanlığımız, evi olmayan emeklilerimizin taleplerini 
toplayarak, yetkili makamlara ve TOKİ Başkanlığı'na sunmaya devam 
ediyor. Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube 
Başkanımız Gazi Aykırı, evi olmayan emeklilerimizin konut sahibi 
olmaları için öncülük ederek, 2018 yılında TOKİ konut üretimine 
Kayseri'nin dahil olması için mücadele ediyor.
Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin büyük illeri arasında 
yer alan Kayseri'nin TOKİ tarafından açıklanan 54 il içerisinde yer 
almamasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ'ye yazılı bir rapor sunduk. 
Raporda, 2018 yılı TOKİ'nin konut üretimi ile ilgili iller listesine 
Kayseri'nin de dahil edilmesini talep ederek, konuyla ilgili 
Bakanımızdan destek beklediğimizi belirttik. Ayrıca Bakanımıza, 
Ülkemizin imar edilmesinde büyük bir paya sahip olan emeklilerimizin 
konut sahibi olması için, devletimizin desteğine ihtiyaç duyduğumuzu, evi olmayan emeklilerimizin en büyük giderlerinin kira olduğundan, 
diğer zorunlu harcamaları karşılayamadıklarından bahsettik. Diğer taraftan TOKİ' nin dar gelirlilere yönelik yaptığı hizmeti taktirle 
karşılıyoruz. Emeklilerimizin düşük taksitlerle ev sahibi olması, devletimizin yüceliğini göstermektedir. Devletin emeklilerimize sahip 
çıkmasını, en hayırlı bir görev olarak değerlendiriyor ve emekliye hizmet etmenin gurunu birlikte yaşamak istiyoruz” dedi. 

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ TOKİ TALEPLERİMİZİ 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ'YE SUNDU:

Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz tarafından; Medical 
Park Hastaneleri ile Türkiye genelinde bütün üyelerimizi kapsayacak 
şekilde indirim anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz ve birinci derece 
yakınlarına, muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri, ameliyat ve 

medikal tedavilerde % 20 ile % 10 arasında değişen oranlarda 
indirim sağlandı.  

Anlaşmanın geçerli olduğu Türkiye geneli hastaneler ise; 
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Medical Park 
Bahçelievler Hastanesi, VM Medical Park Bursa Hastanesi, Medical 
Park Antalya Hastane Kompleksi, Medical Park Tarsus Hastanesi, 
Medical Park Fatih Hastanesi, Medical Park Ordu Hastanesi, 
Medical Park Tokat Hastanesi, Medical Park Batman Hastanesi, 
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medical Park İzmir Hastanesi, 
Medical Park Elazığ Hastanesi, Medical Park Samsun Hastanesi, 
Medical Park Uşak Hastanesi, Medical Park Gebze Hastanesi, 
Medical Park Trabzon Hastanesi, Medical Park Karadeniz 
Hastanesi, Medical Park Batıkent Hastanesi, Medical Park Silivri 
Hastanesi, Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Medical Park 
Kocaeli Hastanesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, LIV Hospital Ankara olarak belirlendi. 

Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Genel Başkanımız Kazım 
Ergün; “Güzel bir anlaşmaya imza attık. Üyelerimizin kaliteli sağlık 
hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve bütçelerine katkı 
sağlayabilmek amacıyla yapılan indirim anlaşması Türkiye genelinde 
Medical Park'ın birçok hastanesinde geçerli. Herkese sağlıklı günler 
dileriz” dedi.  

TÜED - MEDICALPARK - LIVHOSPITAL
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

AYKIRI: “TOKİ KONUT ÜRETİMİ LİSTESİNE
KAYSERİ DE DAHİL EDİLMELİ...”

TÜM-KARDER (Tüm Karadeniz İlleri Kültür 

Turizm Eğitim Derneği) Genel Merkezimizi ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün ev sahipliğinde 

gerçekleşen ziyarette Tüm-Karder Genel Başkanı Osman 

Işık ve heyeti, çalışmalarından dolayı Genel Başkanımız 

Ergün'e bir plaket takdim ederek, Karadeniz evlerinin bir 

maketini hediye ettiler. 

Genel Başkanımız Ergün; “Ziyaretinizle bizleri çok 

mutlu ettiniz. Sivil toplum kuruluşları olarak bir arada 

bulunmamızı ve fikirler üreterek, çalışmalar yapmamızı 

ülkemizin bu yoğun gündemi altında çok kıymetli buluyor 

ve verdiğiniz plakete layık olmaya çalışıyorum. Karadeniz 

evlerine mahsus bu maket için de ayrıca teşekkür ederim. 

Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

TÜM-KARDER HEYETİ GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
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NECATİ ÇELİK'TEN "CUMHURİYET İKRAMİYESİ" 
TEKLİFİ...

Bu ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi emekliye yılda iki maaş ikramiye 
talebimizin ilk defa ülke gündemine getirilmesinden bu yana yaklaşık 48 yıl geçer. 
48 yıl önce başlayan bu süreç farklı zamanlarda yine defalarca gündeme taşınmış 
olmakla birlikte sadece 1998 yılından bu yana çeşitli siyasi partilerin 
milletvekillerince, 11 kez verilen kanun tekliflerine rağmen hala hayata 
geçirilemez. 1998 yılında dönemin Kocaeli Milletvekili Necati Çelik Fazilet Partisi 
adına verdiği bir kanun teklifiyle; “Cumhuriyetimizin 75. Yılı Dolayısıyla Kamu 
Görevlileri ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Emekli, Dul ve Yetim Aylığı 
Almakta Olanlara 1 Aylık Tutarında İkramiye Verilmesi” talebinde bulunur. 22 
Ekim 1998 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan bu kanun teklifi hiçbir işlem 
yapılmadığı için hükümsüz kalır. 

Bu girişim iki açıdan önemlidir. Kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na 
hazırlayıp sunan Necati Çelik eski bir sendikacı olarak, bir muhalefet partisinin 
milletvekili sıfatıyla bu teklifi verir. Ve fakat; Çelik daha sonraki dönemde 
Çalışma Bakanlığı yapacaktır. Yani muhalefetteyken verdiği teklif Çalışma 
Bakanı olduğu dönemde gündeme bile gelmez, bu yüzden de hükümsüz kalır. 
Çelişki burada başlar.

FAZİLET PARTİSİ'NDEN İLGİNÇ İMZALARLA, 
İKİNCİ TEKLİF...

Yine benzer bir örnek de 2001 yılında yaşanır. Aynı şekilde dönemin 
muhalefet partilerinden biri olan Fazilet Partisi adına Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Elkatmış imzasıyla, TBMM Başkanlığı'na 27 Şubat 2001 tarihinde bir 
kanun teklifi sunulur. Teklifin başlığı şudur; “657 Sayılı Kanuna Tabii Devlet 
Memurları ile Memur, İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerine Yılda İki Defa Bayram 
İkramiyesi Adıyla Birer Maaş Tutarı İlave Ödeme Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”.

Dönemin iktidarında 57. Hükümet vardır ve başında da, Türkiye'ye İşçi 
Sendikacılığını ve Memur Sendikacılığını getiren Bülent Ecevit vardır. 
Muhalefetten gelen bu teklif, meclis gündemine taşınmadığı için daha sonra 
Hükümsüz durumuna düşecektir. İroni sürmektedir.

Ancak diğer taraftan; teklifin altında önemli iki ismin de imzası 
bulunmaktadır. Abdüllatif Şener ve Faruk Çelik. Her iki isim de daha sonra 
kurulacak hükümetlerde; Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı gibi aktif görevlerde bulunacaklardır. 

Görüldüğü gibi, siyasetin ironisi ne yazık ki, emeklinin ikramiyesinin 
yasalaşmasının önünde en büyük engel olmuştur. Muhalefet partisi yasa teklifi 
verir, Emek yanlısı Ecevit iktidarında bu yasa teklifi hükümsüz kalır, teklifi 
verenler daha sonra iktidar olur, ancak "Emekliye İkramiye" teklifi yine 
yasalaşamaz. Üstelik bu durum maalesef aynı kısır döngüde sürüp gidecektir. Bu 
kez iktidar, muhalefetin getireceği benzer 9 teklifin görüşülmesine imkan 
vermeyecek ve verilen bütün teklifler hükümsüz kalacaktır.

2006'DA CHP'NİN İLK TEKLİFİ GELİR...
Nitekim 1998 yılında ve 2001 yılında yaşanan bu örneklere; 31 Mart 2006 

tarihinde, dönemin Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hüseyin 
Bayındır ve 42 arkadaşının verdikleri, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 
Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi" eklenmiştir. Teklifin özetinde; 
"Memur ve Memur emeklilerine Kurban ve Ramazan bayramlarında, yılda 2 
defa olmak üzere, 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi öngörülmektedir" 
denilmiştir. Ve tahmin edileceği gibi bu teklif de gündeme alınmayacak, hükümsüz 
kalacaktır.

TÜED'DEN, "17 BAYRAM GEÇTİ" UYARISI...
Ardından gelen süreçte; Türkiye Emekliler Derneğimiz her fırsatta 

ikramiye talebini gündeme taşır. Dönemin TÜED Genel Sekreteri Recep Orhan 

bir basın açıklaması yaparak şunları söyler:    
"Bir başka mesele de, üzerinden 17 bayram geçmesine rağmen hala TBMM 

gündemine getirilmeyi bekleyen Bayram ikramiyesi meselesidir. 27 Şubat 2001 
tarihinde Teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından neredeyse 7,5 yıl geçmiştir. 
Yani memurlar ve emeklilerimiz için talep edilen bayram ikramiyesi tam 17 
bayramdır ödenememiştir. Üstelik geçen bu zamanın tam 6 yılı, teklife imza koyan 
milletvekillerimizin iktidarda oldukları dönemdir. (26.12.2008 - Basın 
Açıklaması)"

2010 VE 2011 YILLARINDA 3 YENİ TEKLİF...
Bu gelişmelerin üzerinden iki yıla yakın bir süre geçtikten sonra; 14 Aralık 

2010 tarihinde TBMM Başkanlığı'na bir başka teklif sunulur. "657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'na Tabi Memur Emeklileri İle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 
Emekli Maaşı Alan İşçi, Dul Ve Yetimlere Ramazan Ve Kurban Bayramlarında 
Yılda İki Defa Asgari Geçim Desteği İkramiyesi Adıyla Birer Maaş Tutarı Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığıyla sunulan bu teklifin altında da, 
dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin imzası 
bulunmaktadır.

Yine "Hükümsüz" bırakılan bu teklifin üzerinden tam bir yıl geçer ve bu 
kez de Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, 
5 Aralık 2011 tarihinde yeni bir teklif sunar. Teklifin özetinde; "5510 Sayılı Kanun 
ve bu kanundan önce yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir 
veya aylık almakta olan kişiler ile 2022, 1005, 3292, 2330, 3713 ve 442 sayılı 
Kanun'un 74. maddesi kapsamında aylık alanlar veya bunların hak sahiplerine 
her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenmek üzere yılda iki kez en son aldıkları 
maaş tutarı kadar ikramiye ödenmesi öngörülmektedir" denilir.

Yalçınkaya verdiği bu teklifle kapsamı daha da genişletir ve Engelli Aylığı 
alanları, İstiklal Madalyası aylığı alanları, Vatani Hizmet Tertibinden aylık 
alanları, Vazife Malulü aylığı alanları, Köy Korucusu aylığı alanları da teklife 
katar. Ancak bu teklif de hükümsüz kalacaktır.

Bu tekliften bir hafta kadar sonra, yine Cumhuriyet Halk Partisi Bolu 
Milletvekili Tanju Özcan yeni bir teklifle gündeme gelir. 13 Aralık 2011 tarihinde 
TBMM Başkanlığı'na sunulan bu teklifin başlığı ise "Sosyal Devlet İkramiyesi 
Ödenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi"dir. Özcan teklifinde, "İlgili Sosyal 
Güvenlik Mevzuatı gereğince aylık ve gelir bağlananlara veya bunların hak 
sahiplerine yılda 4 defa Sosyal Devlet İkramiyesi Verilsin" der. Özcan'ın bu teklifi 
çıtayı iyice yükseltir ve ikramiye miktarı da 1 maaş tutarından az olmamak 
şartına bağlanır. Yine tahmin edileceği gibi bu teklif de gündeme giremez.

EN MANİDAR TEKLİF 2012 HAZİRAN'INDA, 
ERGÜN'DEN GELİR...

2012 Yılının ortasında, en manidar teklif ise Türkiye Emekliler Derneğimiz 
Genel Başkanı Kazım Ergün'den gelir. Her yıl büyük önderimiz Atatürk'ün 
emekliye ayrıldığı tarih olması sebebiyle kutladığımız, "30 Haziran Emekliler 
Günü"nde, dönemin Başbakanı Erdoğan'a bir mektup göndererek, "her yıl 30 
Haziran tarihinde kutlanan Emekliler Günü ve kapsayan hafta içerisinde olmak 
ve bu adla anılmak kaydıyla bütün emeklilere yılda bir defa ve seyyanen olmak 
üzere asgari ücretten az olmayacak şekilde Emekliler Günü İkramiyesi 
ödenmesini" talep eder. (26.06.2012)

MHP'NİN İKRAMİYE TALEBİ, 10 EKİM 2012'DE 
TBMM'NE SUNULUR...

Aynı yılın Ekim ayında, bu kez de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ikramiye 
çıkışı gelir. MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve MHP Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır, TBMM Başkanlığına bir teklif sunarlar. 10 Ekim 2012 tarihli bu 
teklifin özetinde; "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almakta olan 
vatandaşlara yılda iki defaya mahsus ikramiye ödenmesi yoluyla refah 
seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir" denilir. İkramiye tutarı da; halen 
almakta oldukları aylık tutarı olarak belirlenir. Ve ne yazık ki, bu teklif de kabul 
görmez.

İLK TEKLİF, TÜED KURUCU 
BAŞKANI SADİ HEPER'DEN...

Derneğimizin kurucusu Sadi Heper, 
7 Haziran 1970 tarihinde 
gerçekleştirilen MKE Kurumu 
Emekli, Malul, Dul ve Yetimleri 
Cemiyeti'nin 5. Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada emeklilerin talep 
ve beklentilerini sıralarken ülke 
gündemine de ilk kez girecek olan 
“Emekliye İkramiye” konusuna 
değinir. Heper, konuşmasında söz 
konusu talebin ilgili makamlara da 
intikal ettirildiğine vurgu yaparak; 
“Emekli maaşlarımız eskiden olduğu 
gibi her ay ödenmeli, işçilere olduğu 
gibi emeklilere de yılda iki maaş 
ikramiye verilmelidir” der. 
Aynı kongrede Heper'in ardından 
söz alan dönemin Metal-İş 
Federasyonu Başkanı Kaya 
Özdemiroğlu da ikramiye konusuna 
değinir ve şunları söyler; 
“Emeklilere de ikramiye verilmesi 
için, gerekli çalışmaları yapacağım. 
Ancak, çalışmalarım verimli sonuçlar 
verir mi, sonuç olumlu olur mu 
bilemem”.

Yılan Hikayesi’ne Dönen;

"EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ"

AYIN 

DOSYASI

TANGÖREN:

“Herkesin istediği ama 
bir türlü çıkarılamayan 
bir yasa teklifi; farklı 

dönemlerde, bütün 
siyasi taraflarca 

gündeme getirilmiş 
lakin, bir türlü 

yasalaştırılamamış. 
Bunu anlamak 

mümkün değil...”

MEHMET EMİN
TANGÖREN

TÜED
Basın Danışmanı
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MUHALEFET TEKLİFLERİ PEŞPEŞE SIRALANIR...
Hemen bir ay sonrasında yeni, ancak içeriği biraz daha farklı 

olan bir teklif daha TBMM Başkanlığına sunulur. 20 Kasım 2012 
tarihli bu başvurunun özetinde de şöyle denir: "Devlet Memurları 
Kanunu'na tabi olarak, fiilen öğretmenlik yapmakta olanlara ve 
yine aynı kanun kapsamında çalışıp öğretmenlik mesleğinden 
emekli olanlara, derece ve kademesine bakılmaksızın her yılın 
Kasım ayında, birinci dereceden aylık alan bir öğretmenin aylığı 
tutarında ikramiye ödenmesi amaçlanmaktadır." Sadece 
öğretmenleri ve öğretmen emeklilerini kapsayan bu teklif de 24 
Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle meclise sunulur, ancak o 
da kabul görmez. Bu teklif de yine CHP Bolu Milletvekili Tanju 
Özcan imzasını taşır.

6 Şubat 2013 tarihinde yeni bir teklif gündeme gelir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka imzalı 
bu teklifin özetinde de şu ifadeler yer alır; "Emeklilere veya 
bunların hak sahiplerine her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak 
üzere yılda 2 defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye 
verilmesi öngörülmektedir." Bu teklif de komisyonları aşıp gündeme 
gelemez.

Serüven bununla da bitmez. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi 
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve İstanbul 
Milletvekili Umut Oran'ın imzalarıyla daha kapsamlı bir teklif 
sunulur. 22 Eylül 2014 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan bu 
teklifte; "Emeklilerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla 
emekli maaşlarının hesaplanmasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
Gelişme Hızı ile enflasyon rakamlarındaki artışın gözönünde 
bulundurulması, emeklilere iki defa ikramiye verilmesi, yakacak 
yardımı yapılması, yaşlı aylığı alanların çalışması durumunda sosyal 
güvenlik primlerinde kesinti yapılmaması" öngörülür. Tahmin 
edileceği gibi birer maaş tutarında hesaplanan bu ikramiye teklifi de 
kabul görmez.

Benzer bir teklif, 8 Ocak 2015 tarihinde Başkanlığa verilir. 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Çam tarafından 
verilen teklifte; emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban 
bayramlarında olmak üzere yılda iki defa ve almakta oldukları aylık 
tutarında ikramiye ödenmesi istenir. Teklifte ayrıca; her yılın Eylül 
ayında bir asgari ücret tutarında Yakacak Yardımı ödenmesi de 
istenir. Bu teklif de hükümsüz kalacaktır.

TÜED: 
"TEKLİFLERİNİZİ SEÇİM 
BİLDİRGELERİNİZE 
KOYUN..."

Ardından gelinen süreçte, 
Türkiye bir Genel Seçim 
atmosferine girer. Emeklinin talep 
ve beklentilerini bütün siyasi 
partilerin ve kamuoyunun 
gündemine taşınması amacıyla 
Türkiye Emekliler Derneği 
(TÜED) Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, bir "Talepler Bildirgesi" 
yayımlar. 1 Nisan 2015 tarihinde 
basında da geniş yer bulan ve 
partilerin seçim bildirgelerinde 

geniş yer bulmasını istediğimiz beklentileri içeren bu bildirgede, 
ikramiyelere ilişkin olarak şu görüşler yer alır:

"Yılda iki kez ve dini bayramlarımızda olmak üzere 
emeklilerimize birer maaş Refah İkramiyesi verilerek, bu kesimin 
de ülkenin büyümesiyle oluşan refahtan pay alabilmesi 
sağlanmalıdır. Bu konuda; geçmişte ve günümüzde parlamentoda 
temsilen edilen siyasi partilerin grupları tarafından benzer teklifler 
TBMM'ye sunulmuştur. Bütün siyasi partilerin benzer önergeleri ile 
aslında bir uzlaşı içerisinde bulunduklarının belgesi bu yasa 
teklifleri olmuştur."

İşte tam da bu noktada, Genel Başkanımız Ergün'ün bu 
çıkışı, o güne kadar parlamentoya sunulan tekliflerin artık bir 
sonuca bağlanması gerektiğinin altını çizen tarihi bir tespit olur. 
Diğer taraftan da; bütün siyasilerin aslında bu konuda hem fikir 
olmalarına rağmen, neden hala sonuç alınamadığını da sorgulayan 
bir çıkıştır, Ergün'ün bu çıkışı.

Ergün, bu taleplerin seçim bildirgelerine konulmasıyla, bu 
uzlaşının daha net bir şekilde görüneceğini düşünür. Nitekim haklı 
da çıkar ve bütün siyasi partiler seçim bildirgelerinde emeklinin 
haklı taleplerine geniş yer verir. 

İktidar partisi olan AK Parti, Seçim Bildirgesinde; "Bütün 
emeklilere ayda 100 lira, yılda 1.200 lira ek ödeme yapılacak. 
Böylece tarım bağkurluları hariç bin liranın altında maaş alan 

emekli kalmayacak. Emekli olup da çalışanlardan alınan sosyal 
güvenlik destek primi kesintisi kalkacak. Emekliler aylık 250 lira 
taksitle TOKİ'den ev satın alabilecek" der.

Anamuhalefet partisi olan CHP Seçim Bildirgesinde; "Emekli 
maaşları arasındaki farkı kaldırmak için intibak yasası çıkarılmalı. 
Emekli maaşlarından 12 kalemde alınan katkı payları kaldırılmalı. 
En azından dini bayramların birinde yılda bir kez emeklilere 
ikramiye verilmeli" der.

MHP'nin Seçim Bildirgesinde ise şu vaatler yer alır: "Mart 
ve eylül aylarında bin 400'er lira olmak üzere yılda iki kez asgari 
ücret tutarında Emekli Destek Ödeneği hakkı tanınacak."

TÜED Genel Başkanımız Ergün'ün seçim bildirgelerinde 
görmek istediğimiz taleplerimiz olarak sıraladığı bu beklentiler, 1 
Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde bildirgelerde yerini alır ve 
uzlaşının sürdüğü bir kez daha ispatlanmış olur.

Ve fakat, her ne hikmetse yine sonuç alınamaz.

MEMUR SENDİKALARI, KONUYU "TOPLU 
GÖRÜŞME" MASASINA TAŞIR...

Aynı dönemde, değişen mevzuat gereği, hükümetle toplu 
görüşme masasına oturan Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonları; 2015 yılında hazırladıkları tekliflerinde memur 
emeklileri için bu hususu bir kez daha gündeme taşırlar. Hazırlanan 
teklifte şu öneri yer alır; "Memur ve memur emeklilerine, 20 Bin 
gösterge rakamının Memur Maaş Katsayısı ile çarpımı tutarında 
dini bayramlar öncesi Bayram İkramiyesi ödenir." 

2016-2017 yılları için hazırlanan bu teklif de ne yazık ki, 
kabul görmez.

Aynı teklif, 2018-2019 zamlarının görüşüldüğü toplu görüşme 
masasına, bu kez tutarı da belirtilerek getirilir. Bu tutar dini 
bayramlar öncesi yılda iki kez 1.915 Lira olarak belirlenir. Ancak 
2017 yılında gerçekleştirilen bu toplu görüşmelerden de maalesef 
sonuç alınamaz.

TÜED'DEN, 
"SEYYANEN" İKRAMİYE TEKLİFİ...

Türkiye Emekliler Derneğimiz adına bir başka çıkış da, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz tarafından gündeme gelir. 
Kurnaz, 2018 Yılı Bütçe görüşmelerinin sürdüğü ortamda bir basın 
açıklaması yapar ve; "Emekliler, bütçeden iyileştirme ve ikramiye 
bekliyor. Statü farkı olmaksızın bütün emeklilere, net asgari ücret 
tutarı esas alınarak yılda iki ikramiye ödenmelidir" der. 

Kurnaz bu çıkışıyla emekliler arasında ayrım gözetilmemesi 
gerektiğini vurgular ve herkese eşit uygulama anlamına gelen 
Seyyanen Ödeme prensibinin 
benimsenmesini ister.

Derneğimizin 7 Haziran 1970 
tarihinde gündeme getirdiği ve 
üstelik bütün siyasi partilerin görüş 
birliğinde olmasına rağmen, yaklaşık 
48 yıldır sürüncemede kalan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
hemen hemen bütün partilerce yasa 
teklifi olarak taşınan, 12 milyon 
emeklinin merakla beklediği 
ikramiye meselesi, tam bir "Yılan 
Hikayesi"ne döndü.

Bu durum tam bir 
trajikomedidir. 

Akılla, mantıkla izah edilir bir 
yanı da bulunmamaktadır. 

Herkesin istediği ama bir türlü çıkarılamayan bir yasa teklifi 
farklı dönemlerde, bütün siyasi taraflarca gündeme getirilmiş lakin, 
bir türlü yasalaştırılamamış. 

Bunu anlamak mümkün değil...
Ancak görünen o ki;
- 2000 öncesi emekliler için 23 yıl intibak mücadelesi 

sürdüren ve asla peşini bırakmayıp, başarıyla sonuçlandıran, 
- 2000 sonrası emeklilerin intibakı için de o günden bugüne 

tam 17 yıldır mücadele eden,
- "Emekliye de Promosyon" sloganıyla, bu hakkın peşini de 

bırakmayıp, 10 yıllık çabayla bu hakkı da alan,
- Konut Edindirme Yardımları'nın peşini bırakmayıp, 

emeklilere geri ödenmesini sağlayan,
- Ve daha birçok hakkın mücadelesini yıllarca sabırla ve 

kararlılıkla sürdüren, 
Türkiye Emekliler Derneğimiz, 
"Emeklinin Refah İkramiyesi"nin de peşini bırakmayacaktır.



TÜED -11-

Nizip Şube Başkanlığımız 
6. Olağan Genel Kurulunu 11 Şubat 
2018 Pazar günü gerçekleştirdi. 
D i v a n  B a ş k a n l ı ğ ı n ı  G e n e l  
Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
K u r n a z ,  G e n e l  E ğ i t i m  v e  
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise 
Adana Şube Başkanımız Hüseyin 
Seyfi İyiyürek' in yaptığı genel 
kurul sonuçlarına göre;

Ş u b e  B a ş k a n ı m ı z  
Abdullah Aslan güven tazeledi. 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Müslüm 
Sonar, İbrahim Erdoğan, Mehmet 
Aslan, Hüseyin Yıldırım, Denetleme 
Kurulu Üyeleri ise; Resul Çakır, 
Ahmet Özen, Cuma Yıldırım olarak 
seçildiler.

NİZİP ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 6. OLAĞAN KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

YÜREĞİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

17.OLAĞAN KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Yüreğir Şube Başkanlığımız 17. 

Olağan Genel Kurulunu 4 Şubat 2018 Pazar 
günü üyelerinin büyük kat ı l ımı  i le  
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 
ise Adana Şube Başkanımız Hüseyin Seyfi 
İyiyürek'in yaptığı genel kurul sonuçlarına 
göre;

Şube Başkanımız Nakış Kocatürk 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Mehmet Üğüten, Mustafa Çoban, Cengiz İlli, 
Kasım Mergen; Denetleme Kurulu Üyeleri ise; 
Hüseyin Topçu, Halil Akgüllü, İsa Çötlü oldu.  

Lüleburgaz Şube Başkanlığımız 
5. Olağan Genel Kurulunu 24 Şubat 2018 
Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan 
B a ş k a n l ı ğ ı n ı  G e n e l  E ğ i t i m  v e  
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız,  Divan Başkan Yardımcılığını 
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç, 
Kadıköy Şube Başkanımız Nahit 
İmamoğulları, Divan Katip Üyeliğini 
Tekirdağ Şube Başkanımız Erdoğan Alış 
ve üyemiz Ahmet Serezli'nin yaptığı genel 
kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Mehmet Reşat 
Darcan güven tazeledi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mümin Putuş, Hasan Orhan, 
İrfan Kızı l tan,  Mehmet Kaplan,  
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Hasan 
Güler, Güner Kanık, Hamit Kalkan 
olarak seçildiler.

LÜLEBURGAZ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 5. OLAĞAN KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
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Çankaya Şube Başkanlığımız ile Leyla 
Optik arasında yapılan anlaşmaya göre, 
derneğimiz üyeleri ve 1. derece yakınlarına 
%20'ye varan oranlarda indirim fırsatı 
sağlandı. 

Yapılan anlaşmaya göre indirimlerden Ankara'daki 
bütün emeklilerimiz faydalanabilecek. Çankaya Şube 
Başkanımız Muammer Yeğin; “Üyelerimize hayırlı olsun, 
herkese sağlıklı günler dileriz” dedi. 

Gaziantep Şube Başkanlığımız üyelerine 
özel yaptığı indirim anlaşmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Özel Hatem Hastanesi 
ile Şube Başkanlığımız arasında gerçekleşen 
anlaşmaya göre üyelerimize %25 oranında 
indirim sağlandı. Şube Başkanımız Kadir 
Sümer; “Her geçen gün emeklilerimiz adına 
yaptığımız anlaşmalar çoğalıyor. 
Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.  

Diğer taraftan Şube Başkanlığımız, 
Gaziantep'e Gazilik unvanının verilişinin 
97. Yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 
etkinliklere katıldı. Etkinlikte 4000 mt. 
koşusuna Şubemizi temsilen şube 
personelimiz Osman Bulut katıldı. 40-45 yaş 

grubunda yarışan personelimiz koşuyu 17 
dakikada tamamlayarak,  3.'lük madalyası 
kazandı. Şube Yönetimimiz; “Bizler de 
personelimiz Bulut'u bu anlamlı yarışta yer 
aldığı için ve kazandığı üçüncülükten ötürü 
tebrik ediyoruz” dediler.  

GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN İNDİRİM ANLAŞMASI

Bursa Şube Başkanlığımız üyelerimize özel indirimler sağlayan 

anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Şube Başkanlığımız Saray Tur ile 

de indirim anlaşması imzalayarak hem daha kaliteli hem de uygun 

hizmetleri üyelerimize sunuyor.

Saray Tur ile yapılan anlaşmaya göre ise; 15-20-28 günlük 

turlar üyelerimize uygun fiyatlar halinde sunulacak. 

Şube Başkanımız Mesut Özşen; “Yaptığımız anlaşmalara bir 

yenisini daha eklemekten mutluyuz. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” 

dedi. 

BURSA ŞUBEMİZDEN
UMRE ANLAŞMASI

ÇANKAYA ŞUBEMİZDEN

SAĞLIK ANLAŞMASI

Sivas Şube Başkanlığımız Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı 
Duran Koç ve diğer mahalle muhtarlarını şubemizde ağırladı. 
Ziyarette karşılıklı istişare yapılarak, ortak çalışmalar 
yürütülebileceği, emeklilerimize muhtarlıklar olarak ne gibi 
hizmetler sunulabileceği hakkındaki konular tartışıldı. 

Şube Başkanımız Ziyaaddin Yılmaz; “Muhtarlarımız 
toplumun mihenk taşlarıdır. İlimizin, ilçemizin nabzını tutan, 
devletten halka, halktan devlete köprü olan birimlerdir. Bu yüzden 
ziyaretiniz bizim için çok önemli, çok mutlu olduk. Ayrıca güzel bir 
istişare ortamı sağlanmış oldu. Hep birlikte emeklilerimiz için hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

SİVAS ŞUBEMİZ 
MUHTARLARI AĞIRLADI
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Uludağ Şube Başkanımız Kenan Pars, 

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik' i 

makamında ziyaret ederek, emekliler için 

2.Toplu Konut Projesinin müjdesini aldı. 

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu vurgulayan 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) 

Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Uludağ 

Şube Başkanı Kenan Pars'ın emeklilerin konut 

sahibi olabilmesi için bugüne kadar büyük çaba 

gösterdiğini, yeni konut projesi için de seve seve 

işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet 

Özçelik; “Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, 

bizleri sık sık ziyaret ederek, emeklilerin konut 

sahibi olması için gösterdiği emeği takdir 

ediyorum. TOKİ Başkanlığı olarak, Bursa'daki 

emeklilerimizin ihtiyacı olan yeni toplu konut 

projesini de hayata geçireceğimizin sözünü 

buradan veriyoruz” dedi.

ULUDAĞ ŞUBEMİZ TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI 
MEHMET ÖZÇELİK'İ ZİYARET ETTİ

Çankaya Şube Başkanımız M. Muammer Yeğin, 
Şube Mali Sekreterimiz Musa Gündüz ve üyemiz 
Mehmet Şahin Çorum Şube Başkanlığımızı 
ziyaret etti. Çankaya Şube Yönetimimizi Şube 
Başkanımız Hıdır Kınıklı, Şube Başkan 
Yardımcısı Refet 
Kaymazlı, Denetleme 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Çiftçi karşıladı.

Ziyaretten 
memnuniyetini bildiren Çorum 
Şube Başkanımız Kınıklı, Şube 
Başkanımız Muammer Yeğin'e 

ve yönetim kurulu üyelerine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek; “İki şubemizin yönetim 
kurulu üyeleri olarak güzel bir 

sohbet havasında faaliyetlerimiz hakkında istişarede 
bulunduk. Şubeler arası dayanışmanın güzel bir 

örneğini yaşadık. Tüm şubelerimize örnek olmasını 
temenni ederiz” dedi.   

Diğer taraftan Çorum Onkoloji Hastalıkları 
Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKOSAV)'da 

şubemizi ziyaret etti. ONKOSAV Başkanı Birgül 
Harzadın, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ceyhan ve 

Sevil Karal, Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ile eşi 
Emine Kınıklı, Şube Başkan Yardımcımız Refet 

Kaymazlı hazır bulundular. Ziyarette dernekler arasında 
yapılabilecek işbirlikleri üzerine istişarelerde bulunuldu. 

Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ONKOSAV yönetimine 
teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk 

duyduğunu belirtti.

ÇORUM ŞUBEMİZİN 

ZİYARETÇİLERİ VARDI
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Siyaset ve devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 7. Ölüm 
yıldönümü dolayısıyla, merhum Erbakan'ın ruhuna, Saadet Partisi 
(SP) İskenderun İlçe Teşkilatınca İskenderun Kaptan Paşa Camii'nde 
mevlit okutulurken, İskenderun Şube Başkanlığımız da, mevlit 
sonrası cami avlusunda merhum Erbakan hoca ruhuna lokma dağıttı. 
Mevlide ve düzenlenen etkinliğe TBMM İdare Amiri Hatay 
Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil, İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim 
Çelik, SP ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer, Mar-Der İskenderun 
Şube Başkanı Salih Bayar, ve çok sayıda emekli ve bazı vatandaşlar 
katıldılar.

Lokma dağıtımı sırasında konuşan Şube Başkanımız Mustafa 
Uyan “Siyaset ve devlet adamı merhum Erbakan, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük zammını işçi, emekli ve memura yapmıştır. 
Erbakan hocanın emekliye, işçiye, dul ve yetime, dar gelirliye, 
memura sahip çıkan anlayışını unutmamız mümkün değildir” dedi.

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ 

MUSTAFA UYAN;  “Erbakan Hoca’nın 

emekliye verdiği zam, iktidara örnek olmalıdır”

Türkiye Emekliler Derneği Nizip Şube 
Başkanı Abdullah Aslan yaptığı açıklamada, 

parlamentodan öncelikli beklentilerinin 
aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan 

kaldıracak kalıcı bir çözüm üretmeleri 
olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir intibak düzenlemesinin bir an önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine taşınması ve yasalaştırılmasını istediklerini belirten Aslan şunları 

kaydetti: “ Başta Hükümetimiz olmak üzere tüm parlamentomuzdan bir tek şey 
istiyoruz. 2018 yılında intibak beklentimiz meclis gündemine taşınmış olsun ve TOKİ 

şantiyemiz kurulmuş olsun ki bütün Nizip bayram yerine çevrilsin”  dedi.

EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ

İL EMNİYET MÜDÜRÜ EKİCİ 

IĞDIR ŞUBEMİZDE

İl Emniyet Müdürü Melih 
Ekici, Iğdır Şube 

Başkanlığımıza iadeyi 
ziyarette bulundu. Ziyarette 

yönetim kurulu üyelerimiz ve 
bazı dernek üyelerimiz hazır 

bulundu. 

Şube Başkanımız İsa Bilir şube çalışmaları 

hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. İl Emniyet Müdürü Ekici 

ise; “Hepimiz görevlerimizi tamamladıktan sonra 

emekliliğimizi hak ederek derneğimize geleceğiz. 

Yaptığınız çalışmalardan ötürü sizleri tebrik 

e d i y o r u m .  H e r  z a m a n  d e s t e k ç i n i z i m .  

Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
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2000 sonrasında emekli olanların iki yönlü mağduriyetleri bulunmaktadır. Birincisi; alt sınır aylık 
bağlama oranı yüzde 70'den yüzde 35'e düşürülmüştür. 2000 öncesi dönemde gösterge sisteminden alt sınır aylık 
bağlama oranında köklü değişiklik yapılmış, 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla yüzde 
35'e çekilmesi ile birlikte alt sınır emekli aylıklarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. 5510 sayılı Kanunla da, alt sınır 
aylık bağlama oranı  yüzde 35 olarak korunmuştur. Bu durumu örneklendirmek gerekirse; 2000 öncesi 
hizmetleri olan bir sigortalının 2018 yılı birinci altı ay alt sınır aylığı 1570 lira iken, 2000 sonrasında hizmeti olan 
sigortalıların (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi+5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) alt 
sınır aylığı 967,2 lira olarak hesaplanmaktadır.  Aynı sigorta rejimine tabi SSK (4/a) sigortalıları için alt sınır 
aylıklarında böylesine bir eşitsizliğin, sosyal güvenlik sisteminde yeri yoktur. Bu haksızlık düzeltilmeli ve taban 
aylıklar eşitlenmelidir.

SORU: Sigortalı işe girmem nedeniyle, babamdan 
almakta olduğum yetim aylığım kesildi. Sigortalı 
çalışırken, evlendiğimden çeyiz yardımı talebinde 
bulundum ve ret cevabı verildi. Bunun sebebini öğrenmek 
istiyorum.

CEVAP: Çeyiz yardımı alınabilmesi için yetim aylığı 
ödendiği bir tarihte evlenirseniz, çeyiz yardımı ödenir. Bir 
gün bile sigortalı çalışmanız halinde aylığınız kesilmekte ve 
yetim aylığı koşulu değişmektedir. SGK, yetim aylığının 
ödenmediği bir tarihte sigortalı bir işte çalıştığınızdan, 
çeyiz yardımı talebinize olumsuz cevap verilmiştir. 
Mevzuat bunu gerektirdiğinden, tarafınıza verilen cevapta 
bir yanlışlık yoktur. 

SORU: SSK'dan emekli olmama rağmen, 17 yıl 
Emekli Sandığı hizmetim var. Kamuda geçen hizmetlerim 
için ikramiye alabilir miyim?

CEVAP: Bu sorun yıllarca gündem kaldı. 6270 sayılı 
Kanunla, bu kapsamda olanların ikramiyelerinin 
ödenmesine ilişkin özel koşullar getirildi. 6270 sayılı 
Kanunla, kamuda geçen hizmetlerin ikramiyesinin 
ödenmesi için, 8 Eylül 1999 öncesi hizmeti olanlardan 15 yıl 
sigortalı süre ve 3600 gün prim ödeme koşulunu yerine 
getirenlere kamuda çalışılan sürelere ilişkin ikramiyeler 
ödenmektedir. 6270 sayılı Kanunla sınır getirilmiş ve 
8.9.1999 sonrasında kamu hizmeti olanların ikramiyeleri 
ödenmediğinden, yeni bir mağduriyet yaratılmıştır. 
Kanunlar, bütün dönemleri kapsamı ve ikramiye hak 
edişlerinde eşitlik sağlanmalıdır. 

SORU: 2000 öncesi dönemde 1280 gün prim ödemem 
var. 2000 sonrasında ise, 459 gün prim ödemem var. Prim 
ödeme gün sayısı koşulunu yerine getiremediğimden, 
emekli aylığına hak kazanamıyorum. Tarafıma 
primlerimin toptan ödemesi yapılabilir mi? 

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatımız sıkça 

değiştiğinden, bazı dönemler için belirsizlikler ve hak 
kayıpları söz konusudur. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün 
sayısını yerine getirildiğinde, yaştan bekleyenlere primlerinin 
toptan ödenmesi yapılmaktadır. Sizin gibi durumda olanların 
sadece sigortalılık süresini yerine getirmeniz nedeniyle, toptan 
ödeme yapılabilmesi için kadın sigortalılar 58, erkek 
sigortalılar 60 yaşı doldurdukları tarihte primlerini 
alabilmektedir. 5510 sayılı Kanunda bu yönde geçici madde 
yer almadığından, yaş koşulu gecikmeye neden olmaktadır. Bu 
mağduriyetin giderilmesi için işe giriş tarihi esas alınarak, yaş 
koşulları yeniden belirlenmeli ve primlerin toptan ödenmesi 
yapılmalıdır.

SORU: Bağ-Kur'dan emekliyim. Gazetelerde çıkan 
haberlere göre aylıkların yeniden hesaplanmasından söz 
ediliyor. Bu konu, herkesi de ilgilendiriyor mu?

CEVAP: SGK ile yaptığımız görüşmede, 2011 öncesinde 
bağlanan Bağ-Kur emekli aylıklarında kontrol yapılmaktadır. 
Hizmet güncellenmesi ve basamak intibakı, bir nevi 
denetimden geçmektedir. Aylık alan Bağ-Kur sigortalıların 4/a 
veya 4/c sigorta hizmetleri bulunması halinde, Kurumlarından 
teyit ediliyor. Bir haksızlığın olmaması için illerdeki dosyalar, 
basamak intibakları ile birlikte aylıklar yeniden inceleniyor ve 
hizmetler kontrol ediliyor.  

SORU: Aynı Kurumda çalışmamıza rağmen, 5800 gün 
üzerinden emekli oldum ve tarafıma 1100 lira aylık bağlandı. 
3600 günden emekli olan arkadaşıma ise, 1350 lira aylık 
ödeniyor. Bu konunun düzeltilmesi gerekmez mi? Bilgi almak 
istiyorum? 

 CEVAP: Aylıkların hesaplanmasında; 2000 öncesi 
hizmetlerin toplamı, 2000 ve 2008 sonrası prim kazançları ve 
prim ödeme gün sayıları, aylıkları etkileyen kriterlerdir. Her 
bir sigortalının işe giriş tarihleri, kazançları ve yaş koşulu da 
farklılık göstermektedir. Kendi aylığınızın incelenmesini talep 
edebilirsiniz. Başkasıyla kıyaslanma yapılması, sağlıklı sonuca 
götürmez.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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2000 SONRASI EMEKLİLERİN İNTİBAKINDA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
8 Mart 2018 tarihli 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla 
2000 yılı öncesi emekli olanların aylıklarında intibak işlemi 
yapılmıştır. Kanun 1 Ocak 2000 öncesi tahsis talebi bulunan veya 
vefat eden emeklileri kapsamıştır. İntibak ile çalışma süreleri ve 
kazançları aynı olan sigortalılara eşit aylık miktarının ödenmesi 
amaçlanmıştır. Bilindiği üzere 4447 sayılı kanunla 2000 yılına 
kadar uygulanan kat sayı esasına dayanan gösterge sistemi terk 
edilerek, sigortalıların bütün çalışma hayatı boyunca ödediği 
primlerin dikkate alındığı ve kazançlarının tüfe ve GSYH'nin % 
100' ü ile güncellendiği bir sisteme geçilmiştir. 2000 yılından önce 
çalışması olup, 2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunan 
sigortalılara gösterge ve 4447 sayılı kanunla gelen sistemin 
birleşmesinden ortaya çıkan karma sistemde aylık 
hesaplanmıştır. 

1 Ocak 2000 ve sonrası emekli olan veya vefat eden 
emeklilerin aylıklarının bir kısmı 2000 öncesi sisteme göre 
hesaplanmıştır. Bu kişilerin bu kısmi aylık hesabına dahil prim 
ödeme gün sayıları intibak dışında kaldığından, 2000 sonrası 
emekliler aleyhine haksızlık oluşmuştur. Bu nedenle Kamu 
Denetçiliği Kurumu'na başvurulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumu 
K 2013/28 nolu kararında, yaşlılık aylığına hak kazanma 
koşulları ve sağlanan yardımlardaki farklılıkların aynı konumda 
bulunanlar arasında bir eşitsizliğe yol açmaması için gerekli 
yasal ve mevzuat çalışmalarının yapılması hususunda tavsiyede 
bulunulmuş, başvurucuların adli yargı yolu açık tutulmuştur. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı doğrultusunda 
Ankara 3. İş Mahkemesi'nde E 2014/733 sayılı dosyasında 6283 
sayılı kanunun yürürlük maddesinin Anayasa'ya aykırılığı 
nedeniyle iptali istemi ile dava açılmıştır. Bu davada İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku uzmanı bilirkişiden alınan 16.03.2015 tarihli 
raporda; “31.12.1999 öncesi emekli olan kişinin 1000 birim gün 
üzerinden hesaplanan aylığının tamamı 6283 sayılı kanun gereği 
hem tüfe hem de gelişme hızı imkanına sahiptir. 1000 birim günü 
olan bir kimsenin bu günlerin 100 günü 2000 sonrası ise sadece 
100 günlük bir kısım gelişme hızına dahil edilmektedir. Bu 
anlamıyla en azından 31.12.1999'a kadar olan hizmeti ile 
belirlenen kısmi A aylığının 6283 sayılı kanuna göre 
güncellenmesi adaletsizliği çözebilecektir” tespiti yapılmıştır. Bu 
rapora rağmen 3. İş Mahkemesi talebi reddetmiş, Yargıtay 
kararı onamıştır.

Kesinleşen Karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel 
başvuruda bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi, memur 
emeklilerin ikramiyelerinin ödenirken güncellenmesi gerektiği 
konusunda 2014/7621 sayılı kararını Genel Kurul olarak 
verirken, milyonlarca emeklimizi ilgilendiren bu davada 
başvuruyu komisyon kararı ile sonuçlandırmıştır. Anayasa 
Mahkemesi ikinci bölüm üçüncü komisyonu 2017/5526 nolu 
kararında; kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin 
şikayetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceğini belirterek 
konunun çözüm yerini TBMM olarak göstermiştir. Mahkeme, 
yargılama sürecinin hakkaniyete aykırı olduğuna dair ciddi bir 

bilgi ya da belge sunulamadığı 
görüşündedir. Oysa yukarıda arz 
ettiğimiz gibi dosyada Kamu Denetçiliği Kurumu tespitleri ve 
bilirkişi raporu vardır. 

Anayasa Mahkemesi 3. İş Mahkemesinin konunun 
Anayasa Mahkemesine getirilmesi talebinin reddedilmesini 
takdir yetkisi içinde değerlendirmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararında; ihlal edildiği iddia 
edilen hakkın sadece Anayasa'da güvence altına alınmış olmasını 
yeterli görmemiş, bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları 
sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeye ek protokoller 
kapsamına girmesini şart koşmuştur. Anayasa ve sözleşmesinin 
ortak koruma alanı dışında kalan hak ihlali iddiasını içeren 
başvuruları bireysel başvuru kapsamında görmemiştir. Anayasa 
Mahkemesi Sosyal Güvenlik hakkını, Anayasa'nın 60. 
Maddesinde güvence altına alınmış olmakla birlikte sözleşme ve 
buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamında 
bulunmadığını kabul etmiştir. Bu nedenle başvuruyu kabul 
edilemez bulmuştur. Oysa taraf olduğumuz Avrupa Sosyal 
Haklar sözleşmesinin 12. maddesi açıkça Sosyal Güvenlik 
Hakkını düzenlemiştir. Yine taraf olduğumuz Sosyal Güvenliğin 
asgari normları hakkında ILO sözleşmesi vardır. Şimdi Anayasa 
Mahkemesi Kararı ile iç hukuk yolları tüketildiğinden Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine başvurulacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 istatistiklerinde 
ihlal kararları sayısında Rusya birinci, Türkiye ikincidir. 
Ülkemiz kararlarında en çok adil yargılama hakkı ihlal 
edilmiştir. Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğüne ne 
kadar uyulduğunu ölçen 2017 yıllık raporunda ülkemiz 113 ülke 
içinde bir önceki yıla göre iki sıra gerileyerek 101. sırada yer 
almıştır. Ülkeler 8 kategoride değerlendirilmektedir. Hükümet 
yetkilileri üzerinde kısıtlamalarda 111. şeffaf yönetimde 93. 
yolsuzlukla mücadelede 54. temel haklarda 107. düzen ve 
güvenlikte 106. yasa uygulamalarında 84. Medeni Hukuk 
Uygulamalarında 94. Ceza Hukuk Uygulamalarında 74. 
sıradayız. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde 13 ülke içinde 
sonuncu, orta üst gelirli 36 ülke içinde sondan bir öncesiyiz. 
Temel haklarda, yani insan haklarında 113 ülkeden 71'inin 
puanları düşmüş. Hukuk üstünlüğünün temel unsurlarından 
olan küresel gerileme, kalkınmayı da tehdit ediyor.

Dünya nüfusunun % 1'i dünyadaki toplam varlıkların 
yarısına sahip. % 10 toplam varlıkların % 85'ini bölüşüyor. 
Kalan % 90, % 15'i bölüşüyor. Küreselleşme, sosyal hakları, 
yoksulluğu, gelir dağılımındaki dengeyi, sanatı, insanı 
unutturdu. Global girişimcilik Network'u tespitine göre girişimci 
eko sistemimiz 2015'de 25. sıradan, 2018' de 37. sıraya geriledi. 
Merkez Bankası 2018 yılı ilk enflasyon raporu çalışanların reel 
birim ücretlerinin önemli ölçüde gerilediğini tespit ediyor. 
Enflasyon artıyor. Alım gücümüz düşüyor, büyümeden pay yok. 
Ülke büyüyor, emekli geliri küçülüyor. Estonya robotlara hukuki 
statü vermek istiyor, biz de emeklinin hukuki statüsü yok.


