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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

EKONOMİK VE 

SOSYAL ZORLUKLAR

BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

2018 yılında ekonomik ve sosyal 
zorlukların oluşmasında faiz, döviz ve 
enflasyon sarmalı etkili olmuştur. Bu 
durumdan piyasalar olumsuz etkilenmiş, 
Türk Lirasının büyük oranda değer 
kaybetmesi karşısında çalışanların ve 
emeklilerin gelirlerinde reel kayıplar 
görülmüştür. 2018 yılında döviz kurları ile 
birlikte faiz oranlarının beklentilerin çok 
üzerine çıkması, yatırımlar ve reel sektör 
üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş, 
istihdam da olumsuz etkilemiştir.  
Piyasalara geleceği öngöremediğinden, 
Hükümetin alacağı kararlar büyük önem 
taşımaktadır.   

Küresel baskılar ve özellikle de 
ABD'nin dünya üzerinde kurmaya çalıştığı 
ekonomik baskılar,  gelişmekte olan 
ülkeleri daha fazla etkilemeye başlamış, 
dünya ticaretini ve barışını riske eden 
kararlar olarak değerlendirilmiştir.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin 
Başkanlar Kurulu Ankara'da toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından, Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ün açış  konuşmasıyla  başlayan toplantıda 
emeklilerimizin; ekonomik ve sosyal sorunları masaya 
yatırılırken, çözüm önerileri üzerinde de duruldu. 

Ergün yaptığı konuşmada ekonomik alanda yaşanan 
olumsuzlukların en somut biçimiyle emeklilerin mutfağında 
hissedildiğine dikkat çekerek; "Emeklilerimizin enflasyonist 
baskılara ve yaşanan ekonomik olumsuzluklara karşı 
korunmasını sağlayacak tedbirler alınmalı" dedi. 

TÜED: “Her 10 Dakikada 

8 Kişi Emekliye Ayrılıyor...”
Devamı 10. sayfada

Devamı 8. sayfada

Başkanlar

Kurulumuz

Ankara’da

Toplandı

ERGÜN: "Emekli aylıkları, 
insanca yaşamaya yetecek 
bir seviyeye yükseltilmeli 
ve taban aylıklarda 
eşitlik sağlanmalıdır..."

150 Bin Emeklinin 
Maaşı Yükseliyor...

Devamı 3. sayfada
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Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi 
devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile 
dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 
415 sigortalı çalışan bulunuyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel 
Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türkiye'de emeklilik, 
malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı 
alanların sayısının her geçen yıl arttığını 
belirterek, mevcut emekli sayısının 
aralarında Bulgaristan, Danimarka ve 
Norveç'in de olduğu birçok Avrupa 
ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu 
söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu 
yılın nisan verilerine göre, Türkiye'de 12 
milyon 324 bin 186 kişinin devletten 
emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve 
yetim maaşı aldığına aktaran Ergün, buna 
karşın SGK'ye prim ödeyen çalışan sayısının 22 milyon 407 bin 415 
kişi olduğuna dikkati çekti.
Mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki 
olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Ergün, "Dünyada 

sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider 
dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, 
sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın 
bulunmasıdır. Maalesef Türkiye'de 1 
emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 
dosya düzeyinde." dedi.
"Torunlarımızın bedel ödememesi için 
tedbirler alınmalı...”

Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik 
sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan 
sayının yükseltilmesi gerektiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak istihdamı artıramaz ve kayıt 
dışı istihdamı düşüremezsek gelecekte 
çalışanların ödediği sigorta primleri, 
emeklilerin aylıklarını karşılayamaz. 
SGK'nin mevcut aktüeryal dengesi bizi 
endişelendiriyor. Sadece yetkililerimiz 

değil, bütün toplumumuz, yaklaşan bu tehlikeyi ciddiye almalı ve 
yarın çocuklarımızın ya da torunlarımızın bedel ödememesi için 
gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır.”

KAZIM ERGÜN; 

"TORUNLARIMIZIN 

BEDEL ÖDEMEMESİ İÇİN 

TEDBİRLER ALINMALI”
- 12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan...

- Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile 
dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 kişi sigortalı çalışıyor...

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı şubemizi ziyaret etti. 
Ziyarette Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin ve yönetim kurulu 
üyeleri hazır bulundular. Şube Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Saygılı; “Derneğinizin 
çalışmalarını yakından takip ediyorum. Toplumumuzun en sıkıntılı 
kesiminin maalesef ki sizler olduğunu biliyorum. Belediyemizce 
emeklilerimiz adına yapılacak her türlü hizmet için her zaman 
yanınızdayız” dedi.
Şube Başkanımız Aytekin ise; “Ziyaretinize çok teşekkür ederiz. 
Desteğinizi her zaman hissediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar 
dileriz” dedi. 

Diğer taraftan TOKİ konut projeleri ise hızlı bir şekilde 
ilerliyor. 

Şube Başkanımız Aytekin; “927 konutlu emekli evlerinin 24 dairelik 39 blokun 15 adedi 
tamamlanmış durumda. Projenin her aşamasında derneğimiz yönetimi çalışmaları takip 
ederek, elimizden geleni esirgemedik. Derneğimiz öncülüğünde yapımı devam eden 
projede emeği geçen Belediye Başkanımız Saygılı'ya ve Kırıkkale Milletvekillerimize çok 
teşekkür ederiz” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZ 
BELEDİYE BAŞKANINI AĞIRLADI
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150 Bin Emeklinin 
Maaşı Yükseliyor...

Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emekli 
bulunuyor. Haziran ayında bin liralık ilk 
ikramiyelerini alan ve Temmuz’da maaşları 
zamlanan emekliler; Kurban Bayramı öncesi 
ikinci ikramiyelerini almayı beklerken bir müjde 
daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, açıkladığı '100 Günlük Eylem Planı’ 
çerçevesinde yaptığı konuşmada; "Milletimize verdiğimiz 1000 
(bin) liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine 
getiriyoruz" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Bu kapsamda olan 150 bin kişi ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını 
ifade eden Erdoğan, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde 
başlatılacağını söyledi. Maaşı; 600-700, 700-800, 800-900, 900-1000 lira 
arası olan yaklaşık 130 ila 150 bin civarında emekli bu uygulamadan 
faydalanabilecek.
YILLIK MALİYET 200 MİLYON TL
Uzmanlar çalışmanın devlete yıllık maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira 
olacağını öngörüyor. Böylece düşük aylık alan emekliler de bin liraya 
tamamlanmış olacak. Öteki taraftan 6 aylık enflasyonun yüzde 9.17 
oranında çıkmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 
geçtiğimiz günlerde yüzde 9,17 oranında artmış yapılan bu zam oranı 
son 10 yılın en yüksek zammı olarak öne çıkmıştı. Türkiye Emekliler 
Derneği (TÜED) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı 
Gazi Aykırı; yapılan çalışmayı değerlendirdi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI
Bu müjdeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aykırı; 
“Emekli maaşlarına yapılan her türlü güzelleştirme; iyilik, katkı ülke 
ekonomisine artı değer olarak döner. Bu paralar yurt dışına çıkmaz. 
Tasarrufa gitmez. Ülke ekonomisinin çarkının dönmesine yardım eder. 
Onun için emekliyi herkes kendi annesi ve babası olarak 
değerlendirsin. Ona verilen hak gani gani helaldir” dedi. Şu anda acil 
çözülmesi gereken sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 
TÜED Genel Başkan Yardımcısı Aykırı, “Emeklinin bir ayağı hastanede 
bir ayağı eczanede. Her ay emekli maaşından muayene parası ve ilaç 
katkı payı kesiliyor. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Acil olarak 
maaşlar düzeltilmeli; ek ödemelerin iyileştirilmesi yapılmalı ve 2000 ile 
2008 arası emeklilerin intibak yasası çıkarılmalı” şeklinde konuştu.

EMEKLİYE KONUT TALEBİ
Kendi derneklerine ait ‘Altın Proje’ olarak adlandırdıkları bir 
çalışmaları olduğunu anlatan Aykırı; “Ülkemizde 3 milyon emeklinin 
evi yok. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vasıtasıyla 
emeklilerin uzun vadeli peşinatsız konut sahibi yapılmasını istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Ülkemiz üzerinde de büyük 
oyunlar oynanmaktadır. Özelikle de, 
terör ile mücadele edilirken, ülkemizin 
birliğine yönelik bütün girişimler, 
sağlam duruşumuz ve kararlığımız ile 
boşa çıkarılmıştır. Başta ABD olmak 
üzere bir çok ülkenin Türkiye 
üzerindeki planlarına karşı, millet ve 
devlet olarak tek vücut olunmalıdır. 
İktidarın ve muhalefetin birlikteliği, 
b ir çok  oyunu bozacağından,  
politikalar bu yönde oluşturulmalıdır. 
İslam ülkeleri içinde demokrasiyi 
kurumsallaştırmış, hukuk devletini 
benimsemiş bir ülke olan Türkiye, 
dünya barışının korunması için de 
büyük bir mücadele vermektedir. 

Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. 
Yeni sistemin mevzuat değişiklilerinin çok hızlı bir 
şekilde yürürlüğe konulduğunu görüyoruz. Bu 
süreçte, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulan ofis ve 
kurulların çok yönlü değerlendirmeler yapması ve 
uzlaşma kültürünü ön planda tutması, yeni 
d ö n e m i n  e n  t e m e l  b a ş a r ı s ı  o l a r a k  
değerlendirilecektir. Türkiye Emekliler Derneği, 
sosyal güvenlik sistemimizin norm ve standart 
birliği içinde yürütülmesi, gelir ve aylıklarda 
eşitliğin sağlanması için her türlü katkıyı vermeye 
hazırdır. Çalışanların ve emeklilerimizin gelecek 
güvencesi olan ve toplumsal barışında sigortası olan 
emekl i l ik  hukuku  çağdaş  b ir  s ev iyeye  
çıkarıldığında, ülkemizin saygınlığına büyük katkı 
sağlayacaktır. 

Orta Vadeli Plan hedefleri, gelecek dönemler 

için temel göstergeler olacaktır. 
Yatırım, üretim ve istihdam hedefleri 
ile ekonomik ve sosyal sorunların 
aşılacağına ilişkin her türlü güven 
ortamı verilmeli ve katma değerimiz 
t i caret imiz in  ana  omurgas ın ı  
oluşturmalıdır. Tüketim ve ithalata 
dayalı üretim, bütün ülkelerin 
ekonomisine ve istihdamına katkı 
veren bir risk oluşturduğundan, kendi 
ayıkları üzerinde duran, milli ve yerli 
bir üretim modeline geçilmelidir. 
Dünya ticaretinde teknolojisi ve katma 
değeri yüksek ürünlere sahip olan 
ülkeler, ihracat zengini olarak 
g ö r ü l m e k t e d i r.  C a r i  a ç ı k  v e  
ithalatımız iyileştirilmediği sürece, 
ü lkemiz in  borç  r i sk inden  de  

kurtulması mümkün değildir.  2018 yılı birinci 
çeyrekte kamu ve özel kesim borç stokunun, 466,6 
milyar dolara yükselmesi, döviz kurlarındaki 
artışla birlikte ekonomi üzerinde en büyük riski 
oluşturmuştur. 

Karamsar olmamamız gerekir. Türkiye, güçlü 
ve büyük bir ülkedir. İnsan gücü yönünden de 
zengin bir ülkeyiz. Bütün başarılarda insan unsuru 
vardır. Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan en 
değerli yatırımdır. Bir ülkenin başarılı olması için 
eğitimi öncelikli hedefi olarak seçmelidir. Bu alanda 
daha iyi olmamız için eğitim politikası yeniden 
oluşturulmalı ve toplumsal uzlaşmayla hayata 
geçirilmelidir. Eğitimin, ekonomik ve sosyal 
başarının en önemli göstergesi olduğu gerçeği kabul 
edilmeli ve buna göre eğitim politikaları 
oluşturulmalıdır.

EKONOMİK VE SOSYAL ZORLUKLAR

ERGÜN:
“Karamsar 
olmamamız 

gerekir. 
Türkiye, güçlü 
ve büyük bir 

ülkedir...”
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ŞUBE BAŞKANLARIMIZ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
ŞEKER'İ ZİYARET ETTİLER

Gebze, Gölcük, İzmit, Körfez Şube 
Başkanlarımız Kocaeli Milletvekili İlyas 
Şeker'i makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette derneğimizi ve faaliyetlerini anlatan şube 
başkanlarımız; Ali Tunç (Gebze), Merdan Derviş Ilgaz (Körfez), 
Adem Özata (İzmit) ile Gölcük Şube İdari Sekreterimiz Ergün 
Şahin, emeklilerimizin sıkıntıları ve talepleri hakkında bilgi 
aktararak, TOKİ konut projesi hakkında da destek istediler.

Milletvekili Şeker; “Öncelikle ziyaretiniz için teşekkür 
ederim. Emeklilerimizin sorunlarının yakından takipçisiyim. 
Yapılacak çok çalışma var. Ne mutlu emeklilerimize ki derneğiniz 
gibi güçlü bir kuruluşları var. TOKİ konusunda gelinen noktayı 
tespit edip, hızlıca çalışmalara başlayacağız. Hepinize 
çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

BARTIN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ TBMM'DE

Van Şube Başkanımız 
Mehmet Kaya ve Adıyaman 

Şube Başkanımız Bahri 
Özbey Adıyaman 

Milletvekili İbrahim Halil 
Fırat'ı makamında ziyaret 

ettiler. 

Ziyarette emeklilerimizin taleplerini 
ve sorunları anlatarak, desteklerini 

istediler. Milletvekili Fırat ise; 
“Ziyaretinize teşekkür ederim. Kapımız 

sizlere ve emeklimize her zaman açık. 
Derneğinize ve size çalışmalarınızda 

başarılar dilerim” dedi.  

VAN VE ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANIMIZ MİLLETVEKİLİ FIRAT'IN MAKAMINDA

Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı Ankara'da yapılan 
Başkanlar Kurulumuzun ardından Hukuk Müşavirimiz Av. Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu'yla birlikte TBMM'ye giderek, Bartın 
Milletvekilleri Aysun Bankoğlu ve Yılmaz Tunç'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular. 

Ziyarette, seçilmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti 

belirten Şube Başkanımız Kalaycı; “Emeklilerimizin sıkıntı ve 
taleplerini dile getirerek, desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Milletvekilleri Bankoğlu ve Tunç; “Emeklilerimiz başımızın tacı, 
sıkıntılarının da farkındayız. Bize düşen görev her ne olursa elimizden 
geleni esirgemeyiz. Dernek olarak başarılarınızın devamını dileriz” 
dediler.  
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Sosyal güvenlik sistemimiz, 2000 öncesi ve sonrası bir 
ayrıma göre yönetildiğinden, başta emekli aylıkları olmak 
üzere bir çok haksız uygulama ile karşılaşılmıştır. 6283 
sayılı Kanunla, 2000 öncesi SSK'dan emekli olan yaklaşık 
iki milyon insanımızın emekli aylıklarında hak ettikleri 
intibaklar yapılmış, sosyal adalet sağlanmıştır. 

2000 sonrasında emekli olanların taleplerine bir 
karşıl ık verilmemiş,  bu kapsamda olanların 
mağduriyetine esaslı bir çözüm getirilememiştir. Bu 
nedenle, 2000 sonrası emekli olanların da intibak 
beklentisi karşılanmalıdır. 2000 öncesi emekli olanlara 
uygulanan intibak kriterlerine göre 2000 sonrası 
emeklilerin aylıklarında iyileştirmelerin yapılması, 
öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.  

Hükümetin de emekli aylıklarındaki kayıpların 
çözümü için çalışma içerisinde olduğu yönünde bilgiler 
bulunmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, sorunun 
esastan çözümü için geniş kapsamlı bir çalıştayın 
yapılmasını talep etmektedir. 2000 öncesi intibak 
çalışmaları, Derneğimiz uzmanları ile SGK uzmanları ile 
birlikte yapılmış ve bir tecrübe birikimi de oluşmuştur. 

2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge 
değerlerinin 2000 sonrası dönemde yürürlükten 
kaldırılması, bir zorluk olarak görülebilir. 2000 sonrası 
emekli olanların prim kazançları bilindiğinden, bu sorun 
teknik olarak çözülür ve gösterge değerleri yeniden 
hesaplanabilir. Bilgi çağının olduğu bir dönemde, her 
türlü çalışmalar yapılabilir. Sosyal güvenlik sisteminin 
kendi içinde adil olması için intibak ile emekli 
aylıklarında, prim kazançları ve prim ödeme gün 

sayılarına göre iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu sorun 
geciktikçe, sorunun çözümü de güçleşmektedir. Bu nedenle, 
sosyal güvenlik sistemimiz, sağlıklı bir yönetime ve sisteme 
kavuşturulmalıdır. 

Taban emekli aylıklarında oluşan eşitsizliklerin, aynı 
çatı altında olan emekliler arasında da yaşanması 
karşısında Hükümet ilk icraat olarak, bin liranın altında 
emekli aylığı kalmayacağını açıklamıştır. Bu durum bile, 
emekli aylıklarındaki kayıpların görülmesi bakımından 
dikkat çekicidir. Bugüne kadar açıklanan taban aylıklar, 
2000 öncesi dönemi kapsamaktadır. 2000 sonrası dönemde 
emekli olanların taban aylıklarının düşmesi ve net bir 
bilginin olmaması, önemli bir eksiklik olarak görülmelidir. 
Esas olan, 2000 sonrası dönemi kapsayan yüzde 35 olan en 
düşük aylık bağlama oranının bir katkısı olmadığından, 
aylık bağlama oranı, 2000 öncesi dönemdeki kriterlere göre 
yeniden değerlendirilmelidir. Yüzde 60'ın altında bir aylık 
bağlama oranı olmamalıdır. Asgari ücret, alt sınır prim 
kazancı olduğundan, 2020 lira asgari ücretin yüzde 60'ı, 
1212 lira olmaktadır. Hiç olmazsa, bu tutarın altında emekli 
aylığı olmamalıdır. 

Bir diğer sorun, asgari ücret ile çalışanların emekli 
aylıklarında öngörülen düşmelere çözüm getirilmelidir. 
Sigortalı çalışma süre arttıkça, aylığın yükselmesi esas 
olmalı ve bu yönde değişikliklere gidilmelidir. 

Anayasamızda öngörülen sosyal devletin esaslarına 
göre, sosyal adaletin sağlanması gerekiyor. Sosyal güvenlik 
hakları, sosyal devletin en kapsamlı uygulaması 
olduğundan, sistemin eşitlik temelli yönetilmesi, ortak hedef 
olarak benimsenmelidir.       

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Hükümetin ilk 100 gününü kapsayan icraatı 
açıklanmış ve emeklileri de ilgilendiren önemli 
hedefler belirlenmiştir. İlk icraat olarak, emekli 
aylıklarının en az bin liraya yükseltilmesi, oluşan bir 
haksızlığın giderilmesine çözüm olmamakla birlikte, 
bu kapsamda aylık alanlar için kısmi bir iyileştirme 
olarak değerlendirilmektedir. Emekli aylıklarının 
düşmesinde, aylık bağlama oranlarında ve 
güncellenme katsayılarında yapılan değişiklikler etkili 
olmuştur. Bir diğer haksızlık ise, 2016 yılı dahil emekli 
aylıklarına yapılan 100 lira seyyanen iyileştirmenin, 
2017 yılı dahil, bu tarihten sonra emekli olanlara 
verilmediğinden, aylıkların bir bölümü bin liranın 
altında kalmıştır. Bu durum, Hükümetin de 
gündemine taşınmış ve yakın zamanda bin liranın 
altında aylık alan kalmayacağı, Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması, 
memnuniyet vericidir. 

Asıl konu, emekli aylıklarında oluşan farklılıklara 
çözüm getirilmesidir. Emekli olunma tarihi nedeniyle, 
aylıklarda eşitsizliklerin olması, sosyal güvenlik 
sistemine de aykırılık oluşturmaktadır. Öncelikle, 
aylık bağlama oranları ve güncellenme katsayılarında, 
eşitliği öngören değişikliklere gidilmelidir. Bu konuda, 
hükümete teknik olarak da katkı vermeye hazırız. 
Sorunun çözümü geciktiğinde, emeklilik sistemin de 
işleyişi zorlaşmaktadır. Bu nedenle, sosyal taraflarla 
birlikte konular ve sorunlar ele alınmalı ve ortak akılla 
sistemin iyi yönetilmesi benimsenmelidir. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında “kontrol” 
ibaresinin yer alması, engelli statüsünden emekli 
olanları tedirgin etmektedir.  Maluliyet veya engelli 
aylığı alanların, hastaneye sevk edilmesi ve kontroller 
sonucunda raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp 
oranı ile ilgili değişiklikler öngörüldüğünde, aylıkların 

kesilmesine kadar gitmektedir. 100 günlük programda; 
engelli sağlık kurulu raporlarında yaşanan sorunların 
giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin 
ulaşılmasının sağlanmasının hedeflenmesi, yerinde bir 
değişiklik ve katkı olacaktır. Bu soruna esaslı bir çözüm 
getirilmelidir. 

7 1 4 3  s a y ı l ı  K a n u n l a ,  B a ğ ‐ K u r ' l u  

sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme 
kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin 
kolaylaştırılması ve silinmiş olan hizmetlerinin ihya 
yapılması, emekli aylığına hak kazanması, önemli bir 
fırsat olmuştur. Bu haktan çok sayıda sigortalının 
yararlandığı ve Ziraat Bankası'ndan çekilen kredi ile 
emekli aylığına hak kazandığı görülmüştür. 

Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam 
koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk 
işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin 
tamamlanması, 100 günlük programın hedefleri 
arasında yer alması olumlu olmakla birlikte, 1 Mayıs 
2008 sonrası sigortalı olan ve tarımda çalışanların prim 
ödeme gün sayısının 3600'den 7200 güne yükseltilmesi, 
bu kesimde yaşayanları mağdur etmiş ve emeklilik 
koşulları ağırlaştırılmıştır. Bu haksızlığın düzeltilmesi 
ve tarıma yönelik sigorta bilincinin ve teşvikin 
yapılması, toplumsal barış ve gelecek güvencesi 
bakımından da son derece önemlidir. Bu uyarılarımız 
ve önerilerimiz, kırsal kesimde yaşayanları mutlu 
edecek değişiklikler olarak değerlendirilmelidir.   

Sosyal güvenlik hakkı, evrensel bir hak 
olduğundan, sigorta sistemimiz bu esaslara göre 
yönetilmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

HÜKÜMETİN 100 GÜN HEDEFLERİ

İNTİBAK BEKLENTİSİ

Recep

ORHAN

Genel 

Sekreter

-

Ankara

Şube

Başkanı

www.tuedankara.org.tr



TÜED -6-

T Ü E D  H u k u k  
Danışmanımız Cafer Tufan 
Yazıc ıoğlu ,  AB Türkiye  
D e l e g a s y o n u  B a ş k a n ı  
Büyükelçi Christian Berger’i 
ziyaret etti. Türkiye Emekliler 
Derneği Hukuk Danışmanımız 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Kartal 
Şubesi üyemiz ve Uluslararası 
Hak Arama Derneği Başkanı 
Hasan Fettah ile AB Türkiye 
D e l e g a s y o n u  B a ş k a n ı  
B ü y ü k e l ç i  B e r g e r ’ i  
makamında ziyaret ederek, 

emekli ve yaşlı sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. Özellikle 
Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan işçilerimizin ödenmeyen işveren prim 
paylarının ödenmesi konusunda AB Yetkili Komisyonlarının dikkati çekildi. 

Bu arada gittikçe yoksullaşan Avrupa’daki emekli soydaşlarımızın durumu 
ve dünyada sosyal güvenlik sisteminin gittikçe yoksulluk yaratması konusu 
toplantıda görüşüldü. Yazıcıoğlu; “Age Europe üyesi olan Türkiye Emekliler 
Derneği, aynı zamanda BM Yaşlı Hakları çalışmalarına destek vermekte, bu 
konuda araştırmalar yapmakta, Avrupa’daki soydaşlarımızın emeklilik 
hayatını takip etmektedir. AB’den bu konuda çalışmalara destek 
beklemekteyiz. Aynı zamanda AB Ülkelerinde çalışıp emekli olamayan 
vatandaşlarımızın primlerinin iadesinde uzun süreli sigorta için yatırılan 
işveren paylarının da ödenmesi gerekir. Bu konuda ülkemizde de uygulama 
AB ülkeleri gibidir. Ülkemizde de bir an önce gerekli değişikliği yapmalıyız. 
Sayın Büyükelçi Berger’e bizi kabul edip, sorunlarımıza ilgi gösterdiği için 
teşekkür ederiz.” dedi.

Avrupa’daki işçilerin sorunlarını Hasan Fettah’da Büyükelçiye 
aktardı. Büyükelçi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konunun 
takipçisi olacağını emeklilerin güçlü kuruluşu Türkiye Emekliler 
Derneği’nin çalışmalarının Avrupa Birliği tarafından da takdirle izlendiğini 
ve bu derneğin dünyada bir benzeri olmadığını beyan etti.

TÜED Hukuk Danışmanımız Yazıcıoğlu Büyükelçi Berger’i ziyaret etti 

Genel Başkanımız Kazım Ergün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yılı münasebetiyle bir 
mesaj yayınladı. Ergün mesajında şunları söyledi:

"20 Temmuz 1974'te Türkiye, Garantörlük Antlaşması'na dayanarak ve adadaki 
soydaşlarımızın güvenliğini de dikkate alarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmıştı. Bu 
harekatla; Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenmiş, Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına 
alınmış ve aynı zamanda Yunanistan'da cunta idaresinin de sonu olmuş, bütün dünya da hem 
Türkiye'nin gücünü bir kez daha tanımıştı. Bu gelişmeler neticesinde yine bütün dünya yeni bir 
Türk Devleti'nin doğuşuna şahit oluşmuştu.

44. yılını kutladığımız Barış Harekatımız hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle başta Kıbrıs 
Şehitlerimiz olmak üzere yüce milletimizin bekası için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizin 
manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
Rahmetli Cumhurbaşkanımız sayın Rauf Denktaş'ı da saygı ve rahmetle anıyoruz..."

ERGÜN: "KIBRIS ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA SAYGIYLA EĞİLİYORUZ..."

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belen Mahallesinde yapımı 
devam eden bin 144 konutluk Emekli Kent Projesi kapsamında yürütülen 
çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Kemal Çeber'e TOKİ Emekli Kent Proje alanında yaptığı 
incelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut 
ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. 

Yükseklikleri zemin artı 4 kat olan konutların 833 adedi 2+1, 311 adedi 
ise 3+1 olarak 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 yer alacak.

KARABÜK EMEKLİ KENT PROJESİ 

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Kartal Şube Başkanlığımız İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mevlüt Uysal adına gelen Büyükşehir Belediyesi Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü Kurum ve STK Hizmet Birimi'nden Mustafa 

Kınalı, Fatih Demir ve Emre Yiğit'i ağırladı. Hizmet Birimi 

yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın selamları ile 

birlikte gönderdiği hediyeleri takdim ederken; “Büyükşehir 

Belediyesi olarak STK'larımızın her zaman yanında ve en büyük 

destekçileriyiz. Daha verimli çalışabilmek adına Büyükşehir 

Belediyemizde STK Hizmet Birimimizi hayata geçirdik. Her türlü 

sorun ve ihtiyacınızda yanınızdayız” diyerek, başarı dileklerinde 

bulundular.     

Şube Mali Sekreterimiz Hasan Çelikkol; “Şubemize 

ziyaretiniz bizleri mutlu etti. STK'ların yanında olmanız ve 

çalışmalarını desteklemeniz memnuniyet verici. Hediyeleriniz 

için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz” dedi.

KARTAL ŞUBEMİZİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MİSAFİRLERİ VARDI
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HATTUŞA VACATİON THERMAL 
CLUB'a bağlı bulunan tesislerde, ad ve 
soyadı yazılı TÜED üyelik kimliği ya da 
kurumsal kart ibraz eden üyelerimiz ve bu 
üyelerimizin birinci derece yakınlarına 
konaklama imkanı sunulacak. 

SEVK ALMADAN FİZİK TEDAVİ 
İMKANI...

Ankara Ayaş'ta hizmet verecek olan 
Hattuşa Tesisi'nde üyelerimizin sevk 
almadan muayene ve tedavi olabilecekleri 
bir Fizik Tedavi Merkezi de bulunuyor. 

B u n u n  d ı ş ı n d a  H A T T U Ş A  
VACATİON THERMAL CLUB'a bağlı 
Ayaş, Erzin ve Edremit'teki devremülklerde 
de yine üyelerimize, %40'ı aşan özel 
indirimler uygulanacak. 

Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz; 
Devre Tatil (devremülk) hizmeti satın alma 
durumunda da, TÜED kimliği veya 
kurumsal kartını belgeleyerek sözleşmede 
tanımlı %40'ı aşan bu indirimden 
yararlanabilecekler.

Genel Başkanımız Kazım Ergün, 23 

Temmuz 2018 tarihinde TÜED Genel 
Merkezimizde yapılan bir törenle 
i m z a  a l t ı n a  a l ı n a n  i n d i r i m  
protokolünün üyelerimize hayırlı 
olmasını diledi. Ergün burada yaptığı 
konuşmada termal sağlığın önemine 
vurgu yaparak; “Yaşlarımız itibariyle 
bilhassa emekli topluluğumuzun 
neredeyse temel ihtiyaçları arasında 
yer alacak kadar önemli olan termal 
sağlık hizmetlerinin üyelerimize, 
ülkemizin seçkin bir kuruluşunda ve 
% 40'ı aşan indirim imkanlarıyla 
sunulmuş olması mutluluk vericidir. 
Bu hizmet i  sunan HATTUŞA 
VACATİON THERMAL CLUB'a üyelerimiz 
adına teşekkür ediyoruz” dedi. 

İmza töreninde Genel Başkanımız 
Kazım Ergün'ün yanı sıra; Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz 
Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Arif Yıldız ile Genel Başkan 
Danışmanlarımız Hilmi Şimşek ve Mehmet 
Emin Tangören de hazır bulundular.

Türkiye Emekliler Derneğimiz'e özel 
sunulan bu imkanlardan yararlanmak isteyen 
üyelerimiz: Ankara/Ayaş Termal Otel ve Fizik 
Tedavi Merkezi'ne 0850 305 66 66 nolu 
telefondan, Edremit/Kazdağları Termal 
Oteli'ne 444 45 10 ve Hatay/Erzin Termal 
Oteli'ne 444 41 31 nolu telefonlardan 
ulaşabilecekler.

2018 yılı için uygulanacak olan bu 
fiyatlar, 2019 yılında ek bir protokolle yeniden 
belirlenecek.     

TÜEDÜYELERİNE%40İNDİRİM
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Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneğimizin Başkanlar Kurulu Ankara'da 
toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından, Genel Başkanımız 
Kazım Ergün'ün açış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda emeklilerimizin; ekonomik ve 
sosyal sorunları masaya yatırılırken, çözüm 
önerileri üzerinde de duruldu. 

Ergün yaptığı konuşmada ekonomik 
alanda yaşanan olumsuzlukların en somut 
biçimiyle emeklilerin mutfağında 
hissedildiğine dikkat çekerek; 
"Emeklilerimizin enflasyonist baskılara ve 
yaşanan ekonomik olumsuzluklara karşı 
korunmasını sağlayacak tedbirler alınmalı" 
dedi. derneğimizin Derneğimizce yapılan ve 
son günlerde basın yayın organlarında geniş 
yer alan araştırmaya da değinen Ergün; 
"Rakamlar gösteriyor ki, emekli sayımız 119 
dünya ülkesinin nüfusunu aşmış durumda. 
2007 yılında bu rakam 100 ülkeyle sınırlıydı. 
Geçen süre zarfında 19 ülkenin daha nüfusunu 
aşan bir emekli nüfusumuz oluşmuş. 22 
Milyon çalışanımızın ödediği sigorta 
primleriyle 12 Milyon emeklimize bakıyoruz. 
Dünyada bu oranın ideali 1'e 4'tür. Yani '1 
Emekliye 4 Çalışan' formülüdür. 48 Milyon 
kayıtlı çalışanımızın olması lazımki, 12 Milyon 
emeklimizi güvence altında tutabilelim. Bu 
durumda yapılması gereken, kayıtlı istihdamın 
artırılmasıdır" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar 
Kurulu, 24/25 Temmuz 2018 tarihlerinde 
Ankara'da Genel Merkez Toplantı Salonunda 
toplanmış, gündemindeki maddeleri müzakere 
etmiştir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
seçimlerle, sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı seçilmiş ve TBMM yeniden 
oluşturulmuştur. 25 Haziran 2018 tarihi 
itibariyle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi”ne geçilmiştir. Yeni dönemin ülkemize, 
milletimize ve emeklilerimize hayırlar 
getirmesini diliyoruz.  

Başkanlar Kurulumuz, emeklilerimize 
dini bayramlar öncesinde bin lira ikramiyenin 
verilmesinde, emeği geçenlere teşekkür 
etmektedir. Yeni dönemde sosyal diyalogun ve 
uzlaşma kültürünün büyük önem taşıdığına 
dikkat çeken Başkanlar Kurulumuz; sosyal 
güvenlik alanında norm ve standart birliğinin 
sağlanmasını, özellikle de emekli aylıklarında 
oluşan eşitsizliklere çözüm getirilmesi için 
intibakın öncelikli bir hedef olarak 
değerlendirilmesini talep etmektedir. Sosyal 
devletin güvencesinde olan emekli aylıkları, 
insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye 
yükseltilmeli ve taban aylıklarda eşitlik 
sağlanmalıdır.   

Başkanlar Kurulumuzda değerlendirilen 
ve çözüm bekleyen taleplerimiz şöyledir: 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 
mevzuatları, kendi içinde farklılıkları 
öngördüğünden emekli aylıklarının 

hesaplanmasında ve artırılmasında eşitlik 
kuralı sağlanamamıştır. Aynı çatı altında, 2000 
öncesi ve sonrası dönemdeki sigortalı 
çalışmalara ilişkin emekli aylıklarının karma 
sisteme göre hesaplanması, özellikle de Ekim 
2008 sonrası dönemde SSK ve Bağ-Kur'dan 
emekli olanların aylıklarında ciddi kayıplara 
yol açmıştır. Bu nedenle, 2000 öncesi dönemde 
uygulanan gösterge sistemine dönülmeli ve 
kendi içinde adaleti sağlayan yeni bir emekli 
aylığı hesaplanma sistemi getirilmelidir.   

· SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 
emekli aylıkları arasındaki fark, her zam 
artışında giderek büyümektedir. Kamu toplu 
sözleşmeleriyle memur emeklilerine farklı 
zamların uygulanması, eşitliği ve bütünlüğü 
bozmuştur. Emeklilerimize statü farkı (işçi, 
memur ve esnaf) gözetilmeksizin seyyanen zam 
seçeneklerini de kapsayan yeni bir artış sistemi 
getirilmeli ve emeklilerimize refahtan pay 
verilmelidir.   

· Ek ödeme yüzdelerinin 4-5 arasında 
sınırlı kalması, emeklilerimizi vergi mağduru 
yapmıştır. Emeklilerimiz zorunlu 
harcamalarında yüzde 8-18 arasında KDV ve 
ÖTV gibi dolaylı vergiler ödemektedir. 
Emeklilerimize yüzde 4-5 arasında uygulanan 
ek ödemeler, 2006 öncesi dönemdeki vergi 
iadesi uygulamalarının çok gerisinde kalmıştır. 
Bu nedenle, emeklilerimize yapılan ek ödeme 
yüzdeleri en az 8-9'a yükseltilmelidir.  

· Emeklilerimiz, çalıştıkları dönemlerde 

yüzde 12 genel sağlık sigortası primi ödemiş ve 

sağlık hakkını güvence altına almıştır. Sağlık 

Uygulama Tebliği ile emeklilerimiz hastaneye 

gittiklerinde değişik adlar altında katkı payları 

ödemekte ve aylıklarından kesilmektedir. Özel 

sağlık kuruluşlarında yüzde 200'e varan ilave 

ücret uygulaması, emeklilerimizin ödeme 

gücünü aştığı gibi, devlet hastanelerinde 

yoğunluk yaşanmasına neden olmuştur. Geçim 

zorluğu yaşayan emeklilerimiz, değişik adlar 

altında alınan katkı paylarından muaf 

tutulmalıdır. 

· Ekonomik ve Sosyal Konseyin yeniden 

oluşturulmasında, sayıları 12 Milyon'u aşan 

emeklilerimizi temsilen Türkiye Emekliler 

Derneği yer almalıdır.   

· Derneğimizin öncülüğünde evi 

olmayan emeklilerimizin uygun ödeme 

koşullarıyla konut sahibi olması, devlet 

politikasına dönüşmüştür. Şubelerimize 

yapılan talepler, illerdeki milli emlak ve 

belediyelerle paylaşılarak TOKİ Başkanlığı'na 

sunulmaktadır. TOKİ Başkanlığı, 

şubelerimizce toplanan taleplerimizi seri bir 

şekilde değerlendirmeli, emeklilerimiz kira 

ödemekten kurtarılmalıdır.  

Kamuoyuna saygıyla sunulur. 

Başkanlar

Kurulumuz

Ankara’da

Toplandı

ERGÜN: "Emekli aylıkları, 
insanca yaşamaya yetecek 
bir seviyeye yükseltilmeli 
ve taban aylıklarda 
eşitlik sağlanmalıdır..."
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Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre; Türkiye'de her 10 dakikada yaklaşık 8 
kişi emekliye ayrılırken, istihdama katılan 
çalışan sayısı da 13 kişi. 

SGK'nın 2017-2018 Nisan Sigortalı İstatistikleri'nden yola 
çıkılarak yapılan incelemede; Nisan 2017'de çalışan sayısının 
21.703.858'den Nisan 2018'e kadar 22.407.415'e yükseldiği ve bu 
dönemde toplam çalışan sayısındaki artışın 703.557 olduğu belirlendi. 
Yine aynı dönemde emekli sayısının da; 11.915.766 iken 408.420 
artışla 12.324.186 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Bu tespitler ışığında yapılan değerlendirmeye göre; Türkiye'de 
günde yaklaşık 1.928 kişi kayıtlı istihdama dahil olurken,  yaklaşık 
1.119 kişi de emekliye ayrılıyor. Bu da haftada 7.854, ayda ise 34.035 
kişi emekli oluyor, anlamına geliyor.

Yine aynı hesaplamalara göre; ülkemizde her saat başı 47 kişi 
emekliler ordusuna katılıyor.

TANGÖREN: "Her yıl, neredeyse 
Lüksemburg'un toplam nüfusu kadar bir 

kitle emekliler ordumuza katılıyor...”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan TÜED Basın Danışmanı 
Mehmet Emin Tangören, hızla artan emekli nüfusunun, dünyada 119 
ülkenin nüfusunu aştığını belirterek; "Üstelik her yıl, neredeyse 
Lüksemburg'un toplam nüfusu kadar bir kitle de emekliler 
ordumuza katılıyor. Bu büyük kitle için sosyal ve ekonomik 
tedbirlerin de aynı hızda hayata geçirilmesi gerekiyor. Her yıl 
yüzbinlerce insan 'Emeklilik' dediğimiz yeni yaşam dönemine 
adımını atıyor. Bu bireylerin yaşam döngüsü içerisinde, ilk adımlarını 
attıkları yeni düzenlerine, adapte olmakta oldukça zorlandıklarını 
bütün araştırmalar ortaya koyuyor. Toplumsal rollerini ve statülerini 
kaybeden bu bireyler bunalımlara dönüşen sorunlarla 
karşılaşabiliyor.

Otoritesini, çalışma hayatının kendisine sağladığını düşündüğü 
saygınlığını ve üretkenliğini yitirmeye başladığını düşünen birey 
elinden kayıp giden ve kendisinin toplumsal statüsünü belirlediğine 
inandığı rolünün yerini doldurabilme telaşına düşer. İşte tam da bu 
boyutta; bireyin yeni bir rol üstlenebilmesine imkan tanıyacak bir 
hazırlık sürecinden geçmiş olması büyük önem kazanmaktadır. 
Emeklilikle birlikte oluşacak geniş zaman boşluğunun akılcı 
kullanımı ve planlı bir şekilde aktif yaşamı destekleyecek tarzda 
doldurulabilmesi gerekmektedir. Emekliliğine kısa bir süre kalmış 
çalışanların bu zamanını verimli bir şekilde geçirebilmelerinin yol ve 
yöntemlerinin öğretilmiş olması da gerekmektedir.

20-30 yıl gibi insan hayatında hiç de küçümsenmeyecek bir 
süreyi çalışma hayatında ve özellikle de iş yeri ortamında geçiren 
bireyler; maddi ve manevi ihtiyaçlarını, sosyal gereksinimlerini ve 
duygusal doyumlarını büyük ölçüde bu ortamda karşılarken 
emeklilik sürecinde bütün bunlardan yoksun kalmaktadırlar. 

Çalışma hayatındaki üretkenliğin ve verimliliğin emeklilikte de 
sürdürülebilir olması; bireyin hem gelir düzeyine katkı sağlayacak 
yeni işler yapabilmesini, boş zamanlarını mutlu ve verimli 
geçirebileceği sosyal aktivitelere yönelebilmesini, çalışma yaşamında 
zaman ayıramadığı hobilerine ve özel zevklerine eğilebilmesini 
sağlayacaktır. Yoksun kalınan gereksinimlerin bu şekilde 
doldurulabilmesi için onları emeklilikle gelen bu yeni yaşam 
dönemine hazırlamak gerekmektedir.

Biz TÜED olarak, emekliliğe adım atmaya hazırlanan çalışan 
kesimlerin, bu sürece daha kolay adapte olabilmelerine olanak 
vereceğini düşündüğümüz 'Mutlu Emekliliğe Hazırlık' başlıklı bir 
proje hazırladık. Emekliliğine; üç yıl ve daha az süre kalmış 
çalışanların, dahil olacakları bu yeni yaşam boyutunda 

karşılaşabilecekleri sıkıntıları ve sorunları kolayca aşabilmeleri, aktif 
bir emeklilik süreci geçirebilmeleri ve Birleşmiş Milletler'in 
öngördüğü şekliyle ülkemizin de kabul etmiş olduğu aktif yaşlanma 
boyutuna geçebilmeleri için kapsamlı bir eğitim programı hedefledik.

TANGÖREN: "Anadolu insanına 
uygun ve bireyin ailesiyle birlikte emekli 
yaşam tarzına uyumunu sağlayabilecek 

özgün bir program üzerinde çalışıyoruz...”

Dünyadaki örneklerin bire bir toplumumuza uygulanması 
yerine, Anadolu insanına daha uygun özellikler gösteren, emekli 
yaşam tarzına uyumu sağlayabilecek daha özgün bir programın, 
dünyaya da örnek olabilecek şekilde gerçekleştirilmesini planladık. 
Buna göre; proje kapsamında programa katılacakların, emeklilik 
sürecinde yaşayacakları söz konusu sıkıntıları paylaşmak 
durumunda olacakları aileleri ile birlikte bir hazırlık kampına 
alınması uygun görüldü. Düzenlenecek seminerlerin yanı sıra; 
bireylerin kendilerini yakın hissettikleri alanlarda becerilerini ve 
meraklarını değerlendirebilecekleri hobilere giriş yapmalarını 
sağlayacak mini kurslar (fotoğrafçılık, ebru sanatı vb.) düzenlenecek. 
Ayrıca emeklilikte çalışmak isteyen veya kendi işini kurmak 
isteyenler için sektörlerde söz sahibi olan tanınmış renkli 
katılımcılarla birlikte zaman geçirme ve sohbet imkanı da 
sağlanacak. Burada hedeflenen; bireyin takım olarak veya bireysel 
olarak yetenek ve becerilerini geliştirmek, yeni yetenek ve 
alışkanlıklar kazandırmak ve yeni istihdam fırsatları üretmek olacak. 
Katılımcılardan alınacak CV'ler ile de bir insan kaynakları havuzu 
oluşturulacak" dedi.

Bu şekilde oluşacak veri tabanının İŞKUR'a sunulması ve 
çalışmak isteyen emeklilere tecrübelerine uygun istihdam alanları 
bulunması planlanıyor.

TANGÖREN; "Devlet ve Sivil Toplum 
işbirliğinin, dünyaya örnek olabilecek bir 
çalışması olacağından hiç şüphem yok...”

Diğer taraftan; Mutlu Emekliliğe Hazırlık kamplarına davet 
edilecek sivil toplum kuruluşları ile katılımcıların tanıştırılması ve 
kendilerine yakın buldukları herhangi biriyle sosyal bir proje 
üretmelerinin isteneceğini belirten Tangören; " Emekliliğe 
hazırlanan bireylerin bu projelerde aktif rol alabilmeleri sağlanacak. 
Burada iki önemli hedef bulunmaktadır. Birincisi; bireyin emeklilikte 
oluşacak geniş boş zaman alanını değerlendirebileceği ve aktif olarak 
katılabileceği bir aktivite alanı oluşturmak, ikincisi ise; sivil toplum 
kuruluşlarına sosyal projeler üretecek gönüllü veya fahri üyeler 
kazandırmak, bu kuruluşların toplumda tanınırlığını artırmak" 
dedi.

"Mutlu Emekliliğe Hazırlık Projesi"nin hayata geçirilebilmesi 
için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteğine ihtiyaç 
duyulacağının da altını çizen Tangören, "Devlet ve Sivil Toplum 
işbirliğinin, dünyaya örnek olabilecek bir çalışması olacağından hiç 
şüphem yok. Her birey bir gün 'Emeklilik' dediğimiz kutsal hakka 
erişebilmeyi hedefleyerek çalışmaktadır. Tek temennimiz, bu hakka 
eriştiklerinde, daha önceden bütün planlamaları yapılmış mutlu bir 
hayat dönemine kucak açabilmeleridir" dedi. 

Türkiye’de, Her 10 Dakikada 

8 Kişi Emekliye Ayrılıyor
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ERZURUM

ŞUBEMİZ

23. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

VAN

ŞUBEMİZ

17. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Batman Şube Başkanlığımız 4. Olağan 
Genel Kurulunu 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü 
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 Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya ve Adıyaman Şube 
Başkanımız Bahri Özbey'in yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen yeniden göreve seçilerek 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Ali Kırşan, Mine 
Tüfekçi, M.Selim Altunkaynak, Seyfettin Göner, Denetleme Kurulu 
Üyeleri ise; Kamil Örnek, M.Bahri Tunç ve Öztekin Kara olarak 
seçildiler.

BATMAN

ŞUBEMİZ

4. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Erzurum Şube Başkanlığımız 23. Olağan 
Genel Kurulunu 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan 
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini ise 
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve 
Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür'ün yaptığı genel kurul 
sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Ahmet Değen yeniden göreve seçilerek 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Necdet Seven, Lütfi 
Yıldız, Zekeriya Araz, İbrahim Yıldırım, Denetleme Kurulu 
Üyeleri ise; Necdet Uçar, Ahmet Karaoğlu ve Arzu Kızılkaya 
olarak seçildiler.

Van Şube Başkanlığımız 17. Olağan Genel Kurulunu 15 

Temmuz 2018 Pazar günü 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 Diyarbakır Şube 
Başkanımız Kadri Akar ve Sincan Şube 
Başkanımız Ali Ulukan'ın yaptığı genel kurul 
sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Mehmet Kaya yeniden göreve seçilerek 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Şükrü İnan, İhsan 
Akdeniz, Taşdemir Güven, Reşit Adli, Denetleme Kurulu Üyeleri 
ise; Süleyman Yıldızbaş, Mehmet Poyrazoğlu ve Salih Akman 
olarak seçildiler. 
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ELAZIĞ 

ŞUBEMİZ

13. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Elazığ Şube Başkanlığımız 13. 
Olağan Genel Kurulunu 17 Temmuz 2018 
Sa l ı  günü  gerçek le ş t i rd i .  D ivan  
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 Şanlıurfa Şube Başkanımız Mehmet Karagöz ve Malatya 

Şube Başkanımız Abdulvahap Özdemir'in yaptığı genel kurul 

sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Vedat Gür yeniden göreve seçilerek güven 

tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Nadir Hangün, Aziz Hıdır Doğan, 

Abdülkadir Suay, Cemalettin Yıldız, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; 

Kasım Altun, Mustafa Fulin ve Cemil Eci olarak seçildiler.

K.MARAŞ

ŞUBEMİZ

6. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Edremit Şube Başkanlığımız 4. Olağan 
Genel Kurulunu 21 Temmuz 2018 Cumartesi 
günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise Araştırma 
Müdürümüz Namık Tan'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına 
göre;

Şube Başkanımız Osman Özkan yeniden göreve seçilerek 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Oktay Yaşar Hancıoğlu, 
Hatice Handan Tosun, Refika Baydı, Ertal Küçükaslan, 
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Rıza Köseoğlu, Atilla Devecioğlu 
ve Talat Aktaş olarak seçildiler. 

EDREMİT

ŞUBEMİZ

4. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız 6. Olağan Genel 
Kurulunu 17 Temmuz 2018 Salı günü 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 Şanlıurfa Şube Başkanımız 
Mehmet Karagöz ve Nizip Şube Başkanımız 
Abdullah Aslan'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına 
göre;

Şube Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı yeniden göreve 
seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Tülay Kamacı, 
Süleyman Öter, Arif Yıldız, Cuma Un, Denetleme Kurulu Üyeleri 
ise; Sıddık Oba, Ziya Hatiboğlu ve Fevzi Vursavuş olarak 
seçildiler. 
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TEKİRDAĞ 

ŞUBEMİZ

4. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Tekirdağ Şube Başkanlığımız 4. Olağan 
Genel Kurulunu 22 Temmuz 2018 Pazar günü 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Edremit 
Şube Başkanımız Osman Özkan, Divan Katip Üyeliğini ise 
Bayrampaşa Şube Başkanımız Fettah Deniz ve Eyüp Şube 
Başkanımız Osman Cumhur Alkan ve Lüleburgaz Şube 

Başkanımız M.Reşat Darcan'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına 
göre;

Şube Başkanımız Erdoğan Alış yeniden göreve seçilerek 
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Ufuk Bozatlı, Can Tetik, 
Nail Kaynak, Ali Remzi Budak, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Ali 
Comba, Seyfettin Yıldız ve Seyfettin Malkoç olarak seçildiler.

AYDIN

ŞUBEMİZ

4. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Manisa Şube Başkanlığımız 11. Olağan Genel 
Kurulunu 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü 
gerçekleştirdi. Manisa Şube Başkanı Hasan 
Karaoğlu'nun adaylığını koymadığı genel kurulda 
Genel Başkanımız Kazım Ergün tarafından yaptığı hizmetlerden 
dolayı kendisine plaket takdim edildi. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Arif Yıldız ve Salihli Şube Başkanımız İsmail 
Özkahraman'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Manisa Şube Başkanı olarak Mehmet Akkoyun seçildi. Yönetim 
Kurulu üyeleri; Tahsin Balkan,  Salim Çağlar, Reis Öncü, Mustafa 
Korkmaz Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Hüdaverdi Bolova, Mustafa 
Yalçın ve Mehmet Sal olarak seçildiler.

MANİSA

ŞUBEMİZ

11. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Aydın Şube Başkanlığımız 4. Olağan Genel Kurulunu 29 
Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını 
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 
Üyeliğini ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Arif Yıldız ve Nazilli Şube 
Başkanımız Faruk Baştepe'nin yaptığı genel 
kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Durmuş Uzuner yeniden 
göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu 

üyeleri; Mehmet Anmaz, Esin Doğan, Salih Köse, İlhan Süren, 
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Soner Gündüz, Haydar Gazioğlu ve 
Tanju Güleç olarak seçildiler.
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SOMA 

ŞUBEMİZ

11. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Soma Şube Başkanlığımız 11. Olağan Genel 
Kurulunu 31 Temmuz 2018 Salı günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini 
ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve 
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç'un yaptığı genel kurul 

sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Necati Arslan yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Bayram Ali Doğan, Ali 
Bostancı, Olcan Çıplak, Sadettin Zeybek, Denetleme Kurulu 
Üyeleri ise; Kadir Sarı, İsmail Kolukısa ve Ahmet Aksu olarak 
seçildiler.

Türkiye Emekliler Derneği 
Hukuk Danışmanı Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, “Hakların alınması hep 
zor olmuştur ama önemli olan zoru 
başarmaktır. Aile yapısı ile dünyaya 
örnek ülkemiz,  Yaşlı  Hakları  
konusunda da öncü olacaktır” dedi.

Yazıcıoğlu, Ticari Hayat 
Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Türkiye Emekliler Derneği 
Hukuk Danışmanı Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu ile yaşlılara yönelik 
ülkemizin uluslararası örgütlerle 
yaptığı anlaşmalar ve ülkemizdeki 
yaşlılara yönelik haklar üzerine görüştük. “Hakların alınması hep zor 
olmuştur ama önemli olan zoru başarmaktır. Aile yapısı ile dünyaya 
örnek ülkemiz, Yaşlı Hakları konusunda da öncü olacaktır” diyen 
Yazıcıoğlu, bu kazanımların sadece bugünün yaşlıları için değil 
şimdinin gençleri için de gelecekte önemli olduğunu vurguladı. 

Anayasamızda yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılık dikkati 
çekiyor...

Yaşlı hakları konusunda ülkemiz hakkında bilgiler veren 
Yazıcıoğlu, yaşlılara yönelik ülkemizde de birçok hakkın tanındığını 
belirtti. Yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılığın olduğunu ifade eden 

Yazıcıoğlu, “Yaşlı Hakları açısından 
ülkemize baktığımızda özellikle 
Anayasamızın 10.maddesi ile 
yaşlılar için kabul edilen pozitif 
ayrımcılık dikkati çekmektedir. 
Anayasamızın 61.maddesi yaşlıların 
devletçe korunacağını belirlerken; 
2012 sayılı 65 yaşını tamamlamış 
muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlama 
Kanunu, 65 yaş ve üzeri kişilere 
ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı 
sağlayan 4736 sayılı kanun, hak 
düzenlemeleri yapmaktadır” dedi.

Yaşlı Hakları konusunda da öncü olacaktır
Yazıcı, son olarak şu ifadeleri kullandı: 
“Türkiye Emekliler Derneği, Ucu Açık Yaşlı Hakları Çalışma 

Grubu’nda akredite edilmiş üyedir. Bu çalışmaları takip etmekte, 
görüş bildirmekte, bir an önce yaşlı haklarının tespit edilip yürürlüğe 
girmesi için mücadele etmektedir. Bu mücadele sadece bugünün 
yaşlısını değil, yarının yaşlısı bugünün gencini de yakından 
ilgilendirmektedir. Hakların alınması hep zor olmuştur ama önemli 
olan zoru başarmaktır. Aile yapısı ile dünyaya örnek ülkemiz, Yaşlı 
Hakları konusunda da öncü olacaktır.”

YAZICIOĞLU: “Yaşlı Hakları konusunda da öncü olacağız...”

İ z m i t  Ş u b e  B a ş k a n l ı ğ ı m ı z ,  
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan EFE 
TUR ile %15 indirim anlaşması imzaladı. 

Üyelerimize kaliteli hizmeti daha uygun hale 
getirmek için çabaladıklarını belirten Şube Başkanımız 
Adem Özata; “Güzel bir anlaşmaya imza attık. EFE TUR 
geniş ulaşım ağıyla kaliteli hizmetler sunan bir kuruluş. 
Emeklilerimizin çoğu yol ücretlerinden dolayı en 
yakınlarını bile ziyaret edip, özlemini gideremiyor. 
Bizlerde emeklilerimizin ulaşımını daha uygun hale 
getirmek için bu indirim anlaşmasını imzaladık. 
Hedefimiz ileriki dönemlerde yaptığımız bu indirim 
anlaşmasından bütün TÜED üyelerinin faydalanması. 
Hepimize hayırlı olsun” dedi.

İZMİT ŞUBEMİZ EFE-TUR’LA ANLAŞTI
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Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişiklik, aylıkları düşürmeye yönelik olmuştur. 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile aylık hesaplanma parametreleri değiştirildiğinden,  1 
Ekim 2008 sonrası dönemde bağlanan aylıklarda kayıplar yaşanmıştır. Türkiye Emekliler Derneği'ni arayan 
emekliler, aylıklarında öngörülen kayıplara çözüm getirilmesini talep etmiş ve bu konuda mücadele verilmesi 
gerektiğini bildirmişlerdir. Bin liranın altında gelir ve aylık alanların sayısının giderek artması, Hükümeti de 
harekete geçirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 100 günlük program hedefleri arasında bin liranın 
altında aylık alan emekli aylıklarının en az bin liraya yükseltileceği öngörülmüştür. Engelli Sağlık Kurulu 
Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının 
sağlanması, 100 günlük hedefler arasında değerlendirilmiştir. Her iki konu da, en acil talepler olarak gündeme 
alınmalı ve açıklanan hedefler ile ilgili değişikliklere gidilmelidir.

SORU: Yüzde 70'in üzerinde engelli raporumla sigortalı 
bir işe girdim ve beş yıl çalıştım. Daha sonra, 2015 tarihinde 
memur kontenjanından kamu işyerinde çalışmaya başladım. 
Emekliliğimi ile ilgili bilgi almak istiyorum. Emekli Sandığı 
emeklisi olabilir miyim?  

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sizin 
durumunuz incelendiğinde, 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesi 
4.ve 5. fıkralarına göre emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz 
nedeniyle, Emekli Sandığı koşullarını yerine getiremediğinizden, 
5510 sayılı Kanunda aranan koşullar olan sigortalılık süresi ve 
prim ödeme gün sayısı tamamlandığında, sigorta kapsamında 
emekliliğe hak kazanacaksınız. Sigorta hizmet dökümü 
kayıtlarında kamuda gözüken 630 gün olan prim ödeme gün 
sayınızın 1260 güne tamamlanması (3,5 yıl çalışma) bir diğer 
koşul olarak aranmaktadır. İlk sigortanızın başlangıcı SSK 
olduğundan, aylığa hak kazandığınızda, sağlık kurulu 
raporunuzun incelemeye tabi tutulacağının da bilinmesi 
gerekiyor.   

SORU: Maluliyetten aylık alırken, SGK tarafından 
kontrole tabi tutuldum ve yeniden hastaneye sevk edildim. Yeni 
sağlık kurulu raporuna göre, maluliyet oranım yüzde 60'ın altına 
düştüğünden aylığım kesildi. Burada benim bir kusurum yok. 
5300 günüm var. Ne yapmalıyım?

CEVAP: Bu durum, engelli ve maluliyet raporlarına göre 
aylık bağlananların karşılaştığı bir risk. Raporların 
yenilenmesinde, aylıkların iptali büyük bir mağduriyete yol 
açmaktadır. Bu konu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 günlük 
programları arasında yer alan en temel sorun olduğundan, yeni 
bir çalışmanın yapılacağından söz edilmektedir. Aylığınızın 
yeniden bağlanması için diğer seçeneklerinde incelenmesi 
gerekir. İşe giriş tarihine göre sigortalılık sürenizi, prim ödeme 
gün sayınızı ve yaş koşulunu sigorta merkezlerinden araştırın ve 
bu şekilde de emekli olabilirsiniz.  Sağlık kurulu raporuna itiraz 
ve yargı süreci çok zaman aldığından, Hükümetin bu soruna 
kalıcı bir çözüm getirmesi gerekiyor. 

SORU: Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam yapıldı. 928 lira 
aylık alan birisiyim. Çarşı-pazarda ise, fiyatlar daha yüksek. 
Emekli aylıkları ile zorunla harcamaların karşılanması mümkün 
değil. Döviz kurları ve faizdeki artış, emekli aylıklarına yapılan 
artışların çok üzerindedir. Dernek olarak, bu durumumuzu, 
Hükümetle paylaşmanızı istiyoruz? 

CEVAP: Sizin gibi düşük aylık alanların sayısı fazladır. 
Yüzdeli artışlar, düşük emekli aylığı alanları mağdur eder bir 

uygulamaya dönüşmüştür. Hükümetle yapılan görüşmelerde, 
aylıklardaki yetersizlikler ve eşitsizlikler gündeme getirilmektedir. 
2018 yılı zor bir yıl olduğundan, fiyat artışlarından en çok emekliler 
zarar görmüştür. Seyyanen zamlar tercih edilmeli ve taban aylıkların 
insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarılması, sosyal güvenliğin 
en temel normu olarak değerlendirilmelidir. Sosyal güvenlik, gelecek 
güvencesi olduğundan, çalışanların yarınlarını güvence altına alan 
emeklilik koşulları ve aylık hesaplamaları yeniden ele alınmalı; 
özellikle de intibak yapılarak 2000 öncesi ve sonrası ayrıma son 
verilmelidir. Emeklilere refahtan da pay verilmediğinden, gelir 
eşitsizliği de giderek büyümektedir. Sosyal güvenliğe daha fazla katkı 
yapılması, sosyal devletin en temel görevi olduğu gerçeğinin de 
bilinmesi gerekiyor.        

SORU: Türkiye'de 10 yıl memur olarak çalıştım ve sonrasında 
yurt dışında bulunmaktayım. 1995 yılı memur başlangıcım. Kamuda 
olan 2950 gün hizmetim ile birlikte SSK'dan aylığa hak kazanma 
imkanım var mı?  

CEVAP: Emekli Sandığı kapsamında olan gün sayınız, tek 
başına emekli olmanıza yetmemektedir. Son hizmetiniz Emekli 
Sandığı olduğundan, Türkiye'de sigortalı bir işe girmeniz ve 4/a 
kapsamında çalışmanız ve yurt dışı borçlanması yapmanız 
gerekmektedir. Borçlanma yapılarak eksik kalan günlerinizin 
tamamlanması ve işe giriş tarihine göre yaş koşulu da yerine 
geldiğinde, emekli aylığı bağlanır. Emekli Sandığı'ndan emekli 
olmanız için kadın sigortalılar için 20, erkek sigortalılar için 25 yıl 
prim ödenmesi gerektiğinden, SSK'dan emekli olmanız, daha 
avantajlıdır. 

SORU: 2001 yılında emekli oldum. 2000 öncesinde emekli 
olanların intibakı yapıldığından, emekli aylıklarında 500 lira gibi bir 
fark var. Hem prim ödeme gün sayım, hem de gösterge değerimin 
yüksek olmasına rağmen, böylesine bir eşitsizlik var. Bu konuda bir 
çalışma var mı?

CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, intibakın bütün 
emeklileri kapsaması için konuya yargıya taşımış ve yurt içinde 
Anayasa Mahkemesi dahil, süreç olumsuz olarak sonuçlandığından, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulmuş olup, sonuç 
beklenmektedir. Ulusal yargı çözüm yeri olarak yeni bir kanun 
yapılmasını önermiş ve TBMM'nin yasal düzenlemeye gitmesi 
gerektiğine dikkat çekmiştir.  

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIKLARINDA 

İYİLEŞTİRME HEDEFİ SONUÇLANDIRILMALI
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AVRUPA BİRLİĞİ VE SİVİL TOPLUM
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın Türkiye 2014-

2020 uygulama döneminde sivil toplum ilk kez bir alt sektör olarak 
kabul edilmiştir. AB bütün aday ve potansiyel aday ülkelerin AB 
politik kriterlerine ve müktesebatına uyum sağlanması için 
yürütülen reform çalışmalarını mali olarak desteklemektedir. AB 
üyelik hedefi olan ülkelere sağlanan AB yardımları 2007 yılında 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) olarak bilinen tek bir hibe 
mekanizması altında birleştirilmiştir. AB ile Türkiye'nin 2005 
yılında başlayan katılım müzakerelerini yönlendiren müzakere 
çerçeve belgesinde siyasi reformların gerçekleşmesi, AB 
müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması açısından sivil toplum 
diyalogunun güçlendirilmesi bir politika önceliği olarak yer 
almıştır.   
Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye dahil olmak üzere aday ve 
potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplum politikası 2007 Genişleme 
Stratejisinde açıklanarak bir hibe mekanizması olan Sivil Toplum 
Aracı hayata geçirilmiştir. Sivil toplum politikası her yıl Genişleme 
Stratejileri Belgeleri kapsamında gözden geçirilerek AB'nin 
Türkiye'de ki Sivil Toplumun Geliştirilmesine Verdiği Desteğe 
İlişkin rehber ve AB Sivil Topluma Destek Rehberi gibi sivil toplum 
için elverişli ortamın güçlendirilmesi ve STK'ların kapasitelerinin 
geliştirilmesi bakımından daha kapsamlı ve bütüncül politikalar 
oluşturulmuştur. IPA aracılığıyla aktarılan hibe programları 
çeşitlendirilmiştir. Sektörel yaklaşım modeline geçilmiş, kamu 
yönetimi ve paydaşların işbirliği içerisinde sivil toplum alanında 
bütüncül politika ve stratejilerin geliştirileceği öngörülmüştür. 
Türkiye için “Endikatif Strateji Belgesi” 26 Ağustos 2014 tarihinde 
kabul edilmiştir. Türkiye'de sivil toplum sektörünü desteklemek 
amacıyla ayrılan bütçenin kullanımına yönelik stratejinin 
oluşturulması, programlama, proje belirleme ve izleme çalışmaları 
konusunda Avrupa Birliği Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 
Yetkilendirilmişse de Bakanlığın kaldırılmasıyla bu yetki Avrupa 
Birliği Başkanlığı'nın olmuştur.

AB tarafından Sivil Toplum alt sektörü için ayrılan mali 
kaynak içerisinde önemli miktarda fonun, ilgili kamu 
kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi, arkeolojik ve ortak 
kültürel mirasın desteklenmesi ile ilgili konulardaki çalışmalar 
için ayrıldığı gözükmektedir. Var olan mali kaynağın kullanımına 
ilişkin gecikmeler yaşanmaktadır. Halen 2014 ve 2015 
programlaması kapsamında yer alan projelerin değerlendirilmesi 
süreci devam etmektedir. Mali Yardımları Denetleyen Avrupa 
Sayıştay'ı bu sene yayınladığı raporda mali yardımların 
planlamasının etkili şekilde yapılmasına rağmen fonların 
hukukun üstünlüğü, demokrasi ve iyi yönetim gibi uzun zamandır 
reform bekleyen alanlarda ihtiyaçlara yeteri kadar cevap 
veremediğini vurgulamıştır. Bu nedenle Türkiye için ayrılan IPA 
fonlarının azaltılması veya fonların Sivil Toplum Aracı ile AB 
üzerinden doğrudan aktarılması modeli gibi görüşler ileri 
sürülmektedir.

IPA Türkiye Endikatif Strateji Belgesi'nde sivil toplum alt 
sektörü için beklenen sonuçlar şu şekilde belirtilmiştir:

1-Daha elverişli ortamın geliştirilmesi ile sivil toplumla 
istişarenin ve politika süreçlerine katılımların sağlanması.

2-Başta hak temelli kuruluşlar olmak üzere sivil toplumun 
kapasitesinin, erişiminin, temsil gücünün ve ağların artması.

3- Türkiye ile AB arasında, insandan insana etkileşimin 
artarak devam ettirilmesi.

IPA kapsamında aktarılacak fonların programlanması 

sürec inde  haz ı r lanan  Aks iyon  
Belgelerinde beklenen sonuçlara 
ulaşmak için dört ana müdahale alanı 
belirlenmiştir:

1-Aktif vatandaşlık için yasal 
ortamın iyileştirilmesi
2-Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi

3-Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin ve STK'lar arası 
işbirliğinin güçlendirilmesi
4-Sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi. Bu müdahale alanları 
sonucunda; örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün garanti 
altına alınması, kamu politikaları ve yasal ortam ile STK'larda 
istihdamın ve gönüllülüğün teşviki, kamu kurumlarının, STK'ların 
karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle iyi yönetişimi geliştirme 
açısından önemlerini kabul etmeleri, STK'ların iletişim ve 
savunuculuk kapasitelerinin artması,  platform kurma 
kapasitelerinin artması, AB ve Türkiye STK'ları arasında uzun vadeli 
ortaklıklar ve işbirliği kurulması etkileşimin ve olumlu medya 
içeriğinin artması beklenmektedir.

2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile fonların etkin ve 
amacına uygun kullanımının izlenmesi amacı ile sektörel izleme 
komitesi oluşturulmuştur. Bu çerçevede AB Başkanlığı, AB Türkiye 
Delegasyonu, ilgili kamu kurumu ve STK temsilcileri yılda iki kere 
toplanarak, sivil toplum alt sektörü ile ilgili programlama ve izleme 
çalışmaları yürütmektedirler. Bu arada AB Başkanlığı tarafında 
düzenlenen çalıştaylarda; Kamu-STK işbirliği çerçeve mevzuatının 
geliştirilmesi, Bakanlıklarda STK birimleri kurulması, kamu ile 
işbirliği prosedürlerinin kolaylaştırılması, kamu-sivil toplum ve özel 
sektör iş birliğinin geliştirilmesi ve koordinasyon mekanizmalarının 
oluşturulması, hibe programlarının basitleştirilmesi, STK'ların 
kurumsal kapasitelerinin artırılması görüşleri öne çıkmaktadır. 
İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yapılan “Türkiye'de Sosyal 
Uyum” araştırma sonuçlarına göre; Türkiye toplumunda toplumsal 
bağlantılılık duygusu ve sosyal ilişkiler güçlü olmakla birlikte, sosyal 
uyuma hizmet edecek ortak fayda anlayışı alt-orta düzeydedir. 
Toplumsal hayatı düzenleyen sosyal kurallara uyma ve toplumsal 
tartışmalara veya siyasete katılım düşük düzeydedir. Ortak payda 
anlayışını geliştirecek ve katılımcılığı artıracak sosyal uygulamalara 
ve siyasi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Sonuçlar Türkiye toplumunda 
% 70 ve üzerinin toplumsal veya siyasi alanlara katılım 
göstermediğini ortaya koymaktadır. Son 12 ay içerisinde bir sivil 
toplum kuruluşuna bağış yaparak veya gönüllü çalışma ile destek 
oldunuz mu? Sorusuna % 76 hayır, % 14 evet, % 10 fikrim yok diye 
cevap vermiştir. Bireylerin gönüllü kuruluşlar ile ilişkileri 
sorulduğunda % 34 çok yakın ve sıcak, % 22 ne yakın ne uzak, % 11 
çok uzak ve soğuk, %33 ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir. Sivil 
toplum kuruluşlarına güven % 47 lerdedir.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ sadece emekli ve yaşlı 
haklarını güçlendirmek için uğraşmamakta, uluslarası ilişkilerde 
öncelikle yer almakta, sadece ülkemizde değil, dünyada saygı duyulan 
kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sivil toplumun 
güçlendirilmesi konusunda verdiği mücadele takdir edilmektedir. 
Emekli yıllardır çalışması ile toplumun kalkınmasını sağladığı gibi 
şimdi güçlü kuruluşu ile toplumsal birlikteliği sağlamak için uğraş 
vermektedir. Kurucularını, yöneticilerini, üyelerini ve çalışanlarını 
bir kere daha saygı ile kutluyorum.


