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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

ASGARİ AYLIKLAR 

İYİLEŞTİRİLMELİ BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Asgari aylıklar, ücret sistemlerinin 
başlangıcı olduğundan, genel ücret politikalarını 
temelden etkileyen bir özellik taşımaktadır. 2018 
yılı brüt asgari ücret 2029,50 lira, neti ise 1603 
liradır. Asgari emekli aylıkları ile ilgili net bir 
hesaplama yapılamadığından, bin liranın altında 
emekli aylığı alanların mağdur edildiği bir 
dönem yaşanmaktadır. 2000 öncesi dönemde 
bağlanan emekli aylıkların bir serisi olmakla 
birlikte, 2000 sonrası için SSK ve Bağ-Kur 
kapsamında emekli olanların asgari aylıklarını 
oluşturan bir seri yapılamamaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açıkladığı yüz günlük programında bin liranın 
altında olan emekli aylıklarının bin liraya 
çıkarılacağı taahhüdünü verilmiştir. Bunu bir ilk 
adım olarak görüyoruz. Asıl olan, bağlanacak 
emekli aylıklarının net asgari ücretin altında 
kalmaması için esaslı değişikliklere gidilmelidir.

Devamı 8. sayfada

TES-İŞ toplantı salonunda 400 delegenin 
katılımıyla gerçekleştirilen 22. Olağan Genel 
Kurulumuzda, Genel Başkanımız Kazım Ergün; 
“Ülkenin akil insanları emeklilerin memleketin her 
hadisesinde fikir beyan edebilecek tecrübeye sahip 
olduğunu belirtti. Kimsenin emeklileri "yaşı yetmiş işi 

bitmiş mezar taşı" olarak görmemesi gerektiğini dile 
getirerek "Mehmetçiğimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz 
cephede savaşıyor. Çok açık söylüyorum ki bütün 
arkadaşlarımla silahı elimize alıp cephede savaşacak 
kadar genç ve diriyiz. Bu ülkeye canımız feda olsun" 
sözlerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği

22. Olağan Genel Kurulu’nda 

tek aday olan Kazım Ergün, 

delegelerimizin takdirleriyle 

genel başkan seçilerek, 

ekibiyle birlikte güven tazeledi...

22. Olağan Genel Kurul’dan 
istikrar çıktı...

Devamı 4. sayfada

ORHAN ve UYAN’ı
ebediyete uğurladık...

Devamı 2. sayfada

CHP Milletvekilleri
TÜED’i ziyaret etti...

ERGÜN’den 29 Ekim Mesajı:
"Bayram coşkusunu
torunlarımızla yaşayalım"

Devamı 6. sayfada
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CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Turan 
Aydoğan, İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat ile 
Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül Genel 
Merkezimizi ziyaret ettiler.

Emeklilerin talep ve beklentilerinin masaya yatırıldığı 
görüşmede; Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Başkan Danışmanlarımız Cafer Tufan 

Yazıcıoğlu, Hilmi Şimşek, Mehmet Emin Tangören, Namık Tan ve 

Zübeyde Taymaz ile Çankaya Şube Başkanımız Muammer Yeğin ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Genel Başkanımız Kazım Ergün ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti belirterek, başta intibak olmak üzere emeklilerin çözüm 

bekleyen sorunlarının parlamento ve ülke gündemine getirilmesini 

istedi. 

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus 
Şube Başkanı Ömer Kurnaz ve Hukuk Danışmanı Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, Ak Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP 
Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin Milletvekilleri 
Cengiz Göçek, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır'ı TBMM'de 
ziyaret ederek, emeklilerimizin talepleri değerlendirildi. 
Ziyarette, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ali İlk'de yer aldı. Bölge 
milletvekillerine teşekkür eden Kurnaz, verilen kanun 
teklifleriyle emeklilerimizin sorunlarının gündemine 
taşınmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Sosyal 
güvenlik sistemimizin eşitlik üzerine yönetilmesi için emekli aylığı 
hesaplamalarında ve emekli aylığına hak kazanma koşullarında 
değişikliklere gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurnaz, 
emeklilerimiz için Derneğimiz tarafından Tarsus Plajı’nda 
yapılması düşünülen sosyal tesis konusunda da bilgilendirme 
yaptı.

ÖMER KURNAZ: “TBMM'de Emeklilerin Talepleri Değerlendirildi”

CHP milletvekilleri TÜED’i ziyaret etti



TÜED -3-

2018 yılı ikinci altı ayında yükselen fiyat 
artışları, ücretlilerin ve emekli aylığı alanların alım 
güçlerinde önemli kayıplara yol açmıştır. Aynı durum 
asgari ücretliler için de geçerlidir. Her kesim, 
gelirlerinde kayıplar olduğundan ek iyileştirmeler 
yapılmasını gündeme getirmektedir. 

Ücret ve vergi uygulamaları, çalışanların 
haklarının belirlenmesinde temel göstergeler olarak 
değerlendirilmektedir. Asgari ücrete vergi desteği ile 
yıl içerisinde ödenen net asgari ücret korunmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında, ücretlilerden yüzde 35'e 
kadar varan vergi kesintisi yapılmaktadır. Ücretlilerin 
üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerekmektedir. 
Bu durumu gündeme getiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
sayın Ergün Atalay'ın çağrısı çok önemlidir. Fiyatlar 
karşısında reel olarak kayıp yaşayan asgari ücretin net 
2 bin liraya yükseltilmesini ve bu tutar üzerinden 2019 
yılı asgari ücretinin tespit edilmesini talep eden 
TÜRK-İŞ'in bu haklı çağrısı değerlendirilmelidir.

Asgari ücretin, emekli aylıklarının da 
belirlenmesinde önemli bir yeri vardır. Prim 
kazançları incelendiğinde, yarısı asgari ücret 
üzerinden ödenmektedir. 1 Ekim 2008 itibariyle 
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu, primlerin güncellenme 
kat say ı s ın ı  ve  ay l ık  bağ lama oran lar ın ı  
düşürdüğünden, asgari ücretle çalışanların sigortalı 
süresi arttıkça, emekli aylıklarının bir önceki yıla göre 
azalması, sigorta ilkelerine aykırı bir düzenlemedir. 
Bu yanlışlığın ve haksızlığın düzeltilmesi ve çalışılan 
süre uzadıkça emekli aylıklarının artışını öngören 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Karma emekli aylığı hesaplanma sistemi 
değiştirilmeli ve dönem farkı olmaksızın eşitliği esas 
alan yeni bir emekli aylığı hesaplama sistemi 
getirilmelidir. Mevcut uygulama, gelecekte 
bağlanacak aylıkları da küçülteceğinden, sosyal 
güvenlik sisteminin güvence olmaktan çıkma gibi bir 
riski bulunmaktadır. Bu nedenle, sosyal güvenlik 
mevzuatımız ülke gerçekleri de dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmeli ve kendi içinde eşitliği temel 
alan bir sisteme dönüştürülmelidir. 

Sosyal güvenlik; toplumun bugünü ve yarınını 
güvence altına alan bir devlet politikasıdır. Sosyal 
devleti esas alan bir anayasaya sahip olmamız, en 
büyük güvencemiz olmasına rağmen, kanunlarımız ve 
uygulamalar ımız ,  dağ ın ık l ık  ve  fark l ı l ık  
öngörmektedir. Sosyal güvenlikte tek çatıya uygun 
birlikteliğin sağlanması, sosyal barışın da güvencesi 
olacaktır. 

Türkiye Emekliler Derneği, bilimsel çalışmalar 
yaparak hazırladığı görüş ve önerilerini, ülkeyi 
yönetenlerle paylaşmaktadır. Taleplerimizin bir kısmı 
karşılandığından, emeklilerimiz adına teşekkür 
ediyoruz. Elde edilen kazanımlar önemli olmakla 
birlikte, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 
2000 öncesi emeklilerimize uygulanan intibakların 
2000 sonrasında emekli olanlara da yansıtılmasını 
talep etmekteyiz.  

Sosyal güvenlikte eşitlik kuralı sağlandığında, 
refahın topluma dağılımı adil olacaktır. Bu güzel 
ülkenin her yönden gelişmesi ve toplumun barış içinde 
yaşaması, ortak paydamızdır.

ASGARİ AYLIKLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız 
Ömer Kurnaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin 
Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Genel Mali Sekreterimiz Kurnaz; “Bizlerden hiçbir 
zaman emeğini esirgemeyen ve her zaman emeklilerimize verdiği 
destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise; “Derneğinizi ve 
sizleri yakından tanıyorum. Emeklilerin her türlü sıkıntısıyla 
yakından ilgilenmezi takdir ediyorum. Ayrıca yakında yapılan 
Genel Merkez Genel Kurul'un da yeniden göreve seçilmenizden 
dolayı tebrik ederim. Hayırlı olsun” dedi.

Ak Parti Milletvekili Yılmaz Tunç 
ve İl Genel Meclisi Başkanı Kenan 

Dursun, Bartın Şube 
Başkanlığımızı ziyaret etti. 

Ziyarette Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve yönetim kurulu 
üyelerimiz hazır bulundular. Ziyaretten memnuniyetini 
belirten Şube Başkanımız Kalaycı; “Emeklilerimizin ve 

derneğimizin her daim yanında olmanız bizim en büyük 
desteğimiz. Sizlere çok teşekkür eder, çalışmalarınızda 

başarılar dileriz” dedi.   

BARTIN ŞUBEMİZİN ZİYARETÇİLERİ VARDI

GENEL MALİ SEKRETERİMİZ KOCAMAZ'IN MAKAMINDA
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EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİMİZİN 

HAK ARAMA MÜCADELESİNDE 

BÜYÜK EMEKLERİ OLAN 

İKİ DEĞERLİ BAŞKANIMIZI 

EBEDİYETE UĞURLADIK...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan (74)   Osmaniye'de 
tedavi gördüğü hastanede solunum ve çoklu organ yetmezliği neticesi yaşama veda etti.

Merhumun cenazesi 8 Ekim 2018 Pazartesi günü, öğle namazına müteakiben Osmaniye, Bahçeli 
Cami'nden kaldırılarak, Osmaniye (Merkez) Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Uyan 1944 yılında Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi Keferbek Köyü’nde dünyaya geldi. Mustafa Uyan, 
30 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şubesi’ni arkadaşlarıyla birlikte 
faaliyete geçirdi. 7 Ekim 2018 tarihinde hayata gözlerini yuman Mustafa Uyan; evli ve biri kız, dördü erkek 
olma üzere, beş çocuk babasıydı.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin Genel Sekreterliği ve Ankara Şube 
Başkanlığı görevlerini yürüten Recep Orhan, hakkın rahmetine kavuştu.

Merhum için son görev yeri olan Genel Merkezimiz'de  tören düzenlendi. Burada 
düzenlenen törenin ardından, Ankara Gazi Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı.

Merhum Genel Sekreterimiz Recep Orhan, 3 Haziran 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. 
Tokat Reşadiye nüfusuna kayıtlı olan Recep Orhan, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nden 
emekliye ayrılmıştı. Evli ve üç erkek çocuk babası olan merhum Recep Orhan 3 Ekim 2018 
tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız 
Recep Orhan’ı son görev yeri olan Genel 
Merkezimizden dualarla uğurladık. 

Düzenlenen törende konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün; 
“Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetlerden dolayı Yüce Allah onu 
cennetine kabul etsin. Hiçbir yanlışa evet demedi. İlkeliydi, 
çalışkandı, namusluydu, dürüsttü. Vatan, millet, ezan, kuran, 
bayrak sevgisi ile dolu bir insandı. Bu ilkeli insanı kaybetmenin 
acısını yaşıyoruz. Ailesine, teşkilatımıza ve emekli camiamıza 
başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

GENEL SEKRETERİMİZ RECEP ORHAN’I

DUALARLA EBEDİYETE UĞURLADIK...

Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanımız 
Mustafa Uyan da, düzenlenen cenaze töreninin ardından sonsuzluğa 
uğurlandı. Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile 
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, merhum 
Mustafa Uyan’ın evine taziye ziyaretinde bulundular. Burada konuşan 
Ergün; “Çok kıymetli bir dava adamını, mücadele insanını yitirmiş 
olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma yüce Allah’tan gani 
gani rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar 
diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

MUSTAFA UYAN’I DA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
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Çalışanların ve emeklilerin ekonomik ve sosyal 
hakları bir birini etkilen bir özellik taşımaktadır. 
Çalışanlara ödenen ücretler, prim kazancı olarak emekli 
aylıklarının hesaplanmasında temel kriter olmaktadır. Bu 
iki geniş kesimin ekonomik ve sosyal hakları,gelir 
dağılımını düzelten en önemli araçlardan birisi olarak 
değerlendirilmektedir.  Bu kesimler, örgütlü olduklarında 
haklarını savunmada ve taleplerinin yerine getirilmesinde 
en önemli baskı gruplarıdır. 

Ülkemizde, çalışanların ve emeklilerimizin 
örgütlenmesi hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. 
Örgütlenme özgürlüğü ile ilgili gelişmelere bakıldığında, 
üretimin temel taşı olan işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 
10 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. Emeklilerimizin 
dernek çatısı altında örgütlülüğü de yüzde 10 oranını 
aşamamıştır. Bu oranların çok yukarılara çıkarılması, 
demokratik sistemin bir başarısı olarak görülecektir. AB 
üyelik sürecinde, toplumun refah düzeyine ve gelir 
dağılımı ölçülerine bakılmaktadır. Bu tür değişiklikleri, 
AB üyelik sürecinden önce kendi insanımız için 
yapmalıyız. Emekli aylıkları da, insanca yaşamaya yetecek 
bir seviyede olmalı, sosyal güvenlik sistemimizin dağınık 
olan ve eşitliği öngörmeyen hükümleri değiştirilmelidir.

Toplumun önemli  bir kesimini  o luşturan 
emeklilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
Dernek statüsünde yapılan çalışmalar ile yerine 
getirilmektedir. Dernekler Kanununda yapılan 
değişikliklerin AB standartlarındaki esaslar dikkate 
alınarak yapılması, sivil toplum kuruluşlarının en önemli 
kazanımları  olmuştur.  Dernekler Kanununun 
değiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu 
değişiklik, Derneğimizin görev ve hizmet verme alanını 
genişletmiştir. Avrupa sosyal modelinde sendikalar ve 
dernekler, karar alma süreçlerinde görüşlerine 
başvurulan kuruluşlar olarak görülmektedir. Yerel 
demokrasinin gelişmesinde en önemli sosyal taraf olan 

sendikalar ve dernekler, sosyal hakların ve sosyal barışın 
korunması  iç in vazgeçi lmez kuruluşlar olarak 
görülmektedir.

Türkiye Emekliler Derneği, 48 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Kurucularımızdan günümüze kadar görev yapan bütün 
yöneticilerimizin emeklerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 
Zorlu süreçte  görev yapanların,  Derneğimizin 
tanıtılmasında, büyümesinde ve Türkiye birincisi olmasında 
büyük emekleri vardır. Türkiye Emeklileri Derneğimiz, son 
15 yılda büyük atılımlar yapmıştır. Derneğimize 
kazandırılan eserler ve emeklilerimize yönelik iyileştirmeler 
ve yeni kazanımlar, ortak çalışmanın bir ürünü olarak elde 
edilmiştir. 

Türkiye Emekliler Derneği, sosyal bir taraf olarak kamu 
ve özel kesimle de işbirliği içinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 108 şubemizle, yerel düzeyde de sosyal 
diyalogu en iyi şekilde işleten bir kuruluşuz. Daha iyisini 
yapmanın da çabası içindeyiz. 

17 Ekim 2018 tarihinde yapılan Türkiye Emekliler 
Derneği 22. Genel Kurulu'nda Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterliği görevine seçilmemde emeği olan, oy veren ve 
vermeyen her bir yönetici ve delege arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Sizleri mahcup etmeden verilen görevi en iyi 
şekilde yapmaya çalışacağım. Türkiye'nin birinci sivil 
toplum kuruluşu olan Türkiye Emekliler Derneği'nin daha 
ileriye gitmesi, emeklilerimizin haklarının korunması ve 
geliştirilmesi için çok çalışacağımıza ve birlikte yeni 
başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Birliğimizi ve 
gücümüzü koruduğumuz müddetçe, aşamayacağımız hiçbir 
sorun yoktur.  

Derneğimiz çatısı altında olmayan emeklilerimizin 
güvenini ve üye olmasını nasıl sağlarız, bunu birlikte 
tartışarak çalışma programları oluşturmalıyız. Yeni 
dönemin; ülkemize, milletimize ve temsil etmekten gurur 
duyduğumuz emeklilerimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Sivil toplum kuruluşları; ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya, toplumsal bilinçlenmeye ve demokratik 
s ü r e ç l e r i n  g e l i ş i m i n e  ö n e m l i  k a t k ı  
sağlamaktadır.Türkiye'de sivil toplum yasal olarak 
dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek örgütleri ve 
kooperatiflerden oluşmaktadır. Sivil toplum kuruluşları 
arasında çoğunluğu dernekler oluşturmaktadır. Ekim 2018 
itibarıyla, ülkemizde 114.078 faal dernek bulunmaktadır. 

Her bir Derneğin yükümlülüğü ve temsil ettiği kitleye 
katkısı farklı olmakla birlikte, bilinçlenme ve dayanışma 
bakımından sivil toplum kuruluşlarının önemini giderek 
artırmaktadır. 

Avrupa Birliği süreciyle birlikte sosyal tarafların 
görüşlerinin alınması, toplantılarda temsil edilmesi doğru 
ve sağlıklı karaların alınmasına yardımcı olunmaktadır. 

Dernekler mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlu hale 
getirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesini 
öngörmüştür. Bu süreçte kamu kuruluşlarıyla işbirliğinin 
artması, sosyal diyaloga da büyük katkı sağlamıştır. 

Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal haklarında 
iyileştirilme yapılmasına ilişkin taleplerimizin önemli bir 
kısmının çözüme kavuşturulması, emeklilerimize verilen 
bir değer olarak görmekteyiz.  

Türkiye Emekliler Derneği'nin sivil toplum 
kuruluşları arasında birinci olması, 48 yıllık bir emeğin 
karşılığıdır. Derneğimiz, emeklilerin haklarının 
korunması ve geliştirilmesinde büyük başarılara imza 
atmıştır. 108 şubemiz ve bir milyon üyemiz ile Türkiye'nin 
her köşesinde temsil edilmekteyiz. Kamu kuruluşlarıyla 
birlikte yaptığımız çalışmalar, sivil topum kuruluşlarının 
gelişimine öncülük eden bir Kurum kimliğimiz 
bulunmaktadır. Devlet kurumu gibi bir çalışma 
sistemimizin olması,  toplumun ve emeklilerimizin 
güvenini artırmıştır. 

Derneğimiz, toplumun en kapsamlı güvencesi olan 
sosyal güvenlik sisteminin sağlık yürütümü için de bilimsel 
çalışmalar yapmakta, görüş ve önerilerimiz Hükümetle 
paylaşılmaktadır. 

Sosyal devletin de temel görevleri arasında yer alan 
sosyal güvenlik hukukunun emeklilerimizi ve yaşlıları 
koruyan bir sisteme dönüşmesi için kamu kuruluşlarıyla 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Sivil toplum kuruluşları, demokratik sistemin 
yürütümü için de temel kuruluşlar olduğundan, kamu ve 
sivil toplum arasında koordinasyonun ve işbirliğinin 
sağlanması, güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının 
etkinliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 
sivil topluma yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
sunulabilmesi amacıyla 13/09/2018 tarihli ve 30534 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 17 numaralı Bazı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının yapısı 
değiştirilerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve teşkilat ve görevleri 
hakkında yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

DERBİS veri tabanında bulunan bilgilerin diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına yönelik 
entegrasyon çalışmaları ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği 
bilgilendirilmiştir. Tüm dernek üyeliklerinin DERBİS'e 
girilmesi için gerekli güncellemeler yapılacağı ve e-devlet 
üzerinden kişilerin kendi üyeliklerini sorgulayabilmesine 
ilişkin servis açılacağı bilgisi verilmiştir.

Sivil toplum-kamu-özel sektör işbirliği artırılmalı, 
idari ve hukuksal konularda sosyal diyalog ile 
değerlendirilme yapılmalı ve sistemin işleyişine güven 
kazandırılmalıdır.

www.tuedkayseri.org.tr
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Uludağ Şube Başkanlığımız, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 

Şube Başkanımız Kenan Pars ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz hazır bulundular. Şube Başkanımız Pars; 

“Memleketimizin temel taşı olan emeklilerimize 
belediyelerimizin ve diğer yerel yönetimlerin de 

gereken özeni göstermesi, dertlerine çözüm olması ve 
beklentilerinin çözüme kavuşturulması ile ilgili sizleri 

ziyaret ettik. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Bozbey ise; “Ziyaretinize memnun 
oldum. Emeklilerimiz sizlerin olduğu kadar bizlerin 
de baş tacı. Elimizden ne geliyorsa yapmaya, sizlerle 

birlikte ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

ULUDAĞ ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA
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Eskişehir Şube Başkanlığımız Tepebaşı 
Kaymakamlığı'na atanan Dr. Erdinç 
Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular.

Ziyarette Şube Başkanımız Arif Duru, şube faaliyetlerini anlatarak, 
derneğimiz hakkında bilgi verdi. Kaymakam Yılmaz ise; 
“Ziyaretinize teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan mutlu oldum. 
Kaymakamlık olarak emeklilerimiz adına yapılan çalışmaların her 
zaman destekçisiyiz” dedi.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ KAYMAKAMLIK MAKAMINDA

ERGÜN: "BAYRAM COŞKUSUNU TORUNLARIMIZLA YAŞAYALIM..."
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 

Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 95. yılını 
kutladığımız Cumhuriyetimizin sonsuza kadar 
k u t l a n a c a ğ ı n ı  i f a d e  e d e r e k ;  " B ü t ü n  
emeklilerimiz, ilkokul sıralarında yaşadıkları aynı 
heyecan ve coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızı 
kutlayacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
torunlarımıza bırakacağımız en değerli 
miraslarımızdan birisi olacak" dedi.

Ergün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

"Fikirleri, bugünlerimizi bile 
aydınlatan büyük bir lidere ve onun 
bizlere armağan ettiği güçlü bir yönetim 
şekline sahip olmanın haklı gururunu 
y a ş ı y o r u z .  ' B i r  m i l l e t i n  y a ş l ı  
vatandaşlarına ve emeklilerine karşı 
tutumu, o milletin yaşama kudretinin en 
önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken 
bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı 
minnet hissi duymayan bir milletin, 
istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur' 
diyen ve bizlere Cumhuriyeti armağan 
eden büyük önderimizin manevi 
huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Büyük önder Atatürk, Türk 
milletinin karakterine en uygun yönetim 
şeklinin Cumhuriyet olduğunu tespit 
ederken; yüksek insani değerlerin 

tümüne sahip olmak anlamına gelen 'Fazilet' ve yine; yaşamı akıl ile 
yönetmek, tüm karar ve davranışlara akıl ile yön vermek anlamına 
gelen 'Erdem' ifadelerini de birlikte kullanmıştır.

Cumhuriyet; devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi 
ve hür seçimi esas kabul eden yönetim şeklidir. Bu tarz yönetim, millî 
egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi uygulatacak bir 
devlet şekli olmakla birlikte demokrasinin de en gelişmiş şeklidir.

Türk milleti asırlar boyunca kendi hâkimiyetini, kendi 
iradesini kullanmasına mani olan yönetim biçimlerinin acılarını 
çekmiş ve sonunda kendine en uygun yönetim şeklinin 'Cumhuriyet' 
olduğunu görmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği 
Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 

Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir 
coşkuyla kutlayacağız.  Türkiye 
Emekli ler Derneğimizin;  Genel  
Merkezi'nde, 109 şubesinde, bütün 
sosyal tesislerinde ve 1 Milyon üyemizin 
gönüllerinde Türk Bayrağımız, her 29 
Ekim'de ve ilelebet dalgalanacaktır.

B ü t ü n  e m e k l i l e r i m i z i  
torunlarıyla birlikte Cumhuriyet 
Bayramımız ı  en  güze l  şekl iy le  
kutlamaya çağırıyoruz. Torunlarımızın 
ellerinden tutup okullarında ve tören 
alanlarında tertiplenen etkinliklere 
katılmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin 
her yerini; okulları, işyerlerini, sosyal 
alanları bayram coşkusuyla donatmaya 
çağırıyoruz.
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“Yaştan bekleyenlerin mağduriyeti, sosyal ve ekonomik bir sorun olarak değerlendirilmelidir.”

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılan yurttaşların çalışma 

imkanlarının olmadığını söyledi, "acilen emekli edilmeli" 
çağrısı yaptı. Yazıcıoğlu, sosyal güvencenin özelleştirilmesine de 

tepki gösterdi.

Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Habertürk 
Kanalında Ebru Baki'nin sunduğu Paragündem Programı'na 

ve Ulusal Kanal’ın Haber Programı’na katıldı.

Emeklilerimizin kredi borçlarının yapılandırılması 
hakkında konuşan Yazıcıoğlu; "Büyük firmaların borçlarına 

uygulanan yapılandırmalardan emeklilerimiz de 
faydalandırılmalı" dedi.

YAZICIOĞLU, EYT hakkında konuştu:
"SOSYAL GÜVENLİĞE AYRILAN PAY 
OECD ORTALAMASININ ÇOK GERİSİNDE..."

Emekli aylıklarında taban iyileştirmesi yapılması için verilen kanun 
teklifini, emeklilikte yaşa takılanlar ve 5510 kanun ile emekli aylığı 
hesaplanmalarına getirilen yeni sistem ile ilgili Türkiye Emekliler 
Derneği Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar açıklama 
yaptı.

Başkan Bayraktar açıklamasında, emekli aylıklarına çözüm 
gelmesi gerektiğini söyledi. Hükümete önemli görevlerin düştüğünü 
söyleyen Bayraktar, emekli aylıklarına neden olan güncelleme kat 
sayısı ve aylık bağlama oranlarında iyileştirme yapılması 
gerektiğini belirterek; “Taban aylık bağlama oranı yüzde 70 
olmalıdır. Sigortalı çalışma süresi arttıkça, emekli aylıkları 
artmalıdır” dedi. 

Bayraktar açıklamasında, “Sigorta mevzuatımızın sıkça 
değiştirilmesi, kademeli olarak yaşın yükseltilmesini getirmiştir. 
İşçiler işe girdiklerinde emekli olacakları yaş belli iken, kanunlarda 
yapılan değişiklik sonucu yaşın yükseltilmesi, emekli olma 
koşullarını ağırlaştırmış ve yeni bir mağduriyet yaratılmıştır. 
Çalışma koşulları ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında, “ilk 
işe giriş tarihinde geçerli olan yaş koşulunun” üzerinden yeni bir 
değerlendirilme yapılmalı ve makul olan yaşın yeniden belirlenerek, 
hak kayıplarının giderilmesine çalışılmalıdır. Yaştan bekleyenlerin 
durumunu değerlendiren TÜED Trabzon Şube Başkanımız Burhan 
Bayraktar, iş bulma şansı olmayan ve belli yaşa gelen ve 20-25 yıl 

prim ödemiş olan insanların emeklilik beklentilerine çözüm 
getirilmelidir. İşsizliğin yükseldiği ve yoksulluğun arttığı bir süreçte, yaş 
koşulu nedeniyle emekli olamayanlara devlet sıcak elini uzatmalı, sadece 
maliyet hesabı yapılmadan insanların emeklilik hakkına “siyaset üstü” 
bir yaklaşımla çözüm bulunmalıdır. TBMM’de siyasi partilerin destek 
verdiği yaştan bekleyenlerin mağduriyeti, sosyal ve ekonomik bir sorun 
olarak değerlendirilmelidir. Emeklilik en kutsal haktır, bu hakkın 
ertelenmesi, önceki emsallere göre eşitliği bozan bir uygulamadır. Bu 
nedenle, yaş kriteri yeniden ele alınmalı ve hakkaniyetli bir formül 
bulunmalıdır. Sosyal devlet olmanın gereği de budur” ifadelerini 
kullandı. 

TÜED TRABZON ŞUBE BAŞKANI BURHAN BAYRAKTAR:

Bakırköy Şube Başkanlığımız, Bakırköy 
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında 

ziyaret etti. 

Ziyarette Bakırköy Şube Başkanımız Erol Sinanoğulları 
ve yönetim kurulu üyeleri ile Esenyurt Şube Başkanımız Cafer 

Cengiz hazır bulundular. Şube Başkanımız Sinanoğulları 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, belediyelerin de sivil 
toplum kuruluşlarına vermesi gereken desteklerden, emekliler 

adına yapılması gereken projelerden bahsetti.

BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA
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TES-İŞ toplantı salonunda 400 
delegenin katılımıyla gerçekleştirilen 
22. Olağan Genel Kurulumuzda, 
Genel Başkanımız Kazım Ergün; 
“Ülkenin akil insanları emeklilerin, 
memleketin her hadisesinde fikir 
beyan edebilecek tecrübeye sahip 
olduğunu belirtti. Kimsenin emeklileri 
‘yaşı yetmiş işi bitmiş mezar taşı’ 
olarak görmemesi gerektiğini dile 
getirerek “Mehmetçiğimiz ve diğer 
güvenlik güçlerimiz cephede 
savaşıyor. Çok açık söylüyorum ki 
bütün arkadaşlarımla silahı elimize 
alıp cephede savaşacak kadar genç ve 
diriyiz. Bu ülkeye canımız feda olsun” 
sözlerini kullandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 
Genel Başkanı Ergün Atalay da parlamentodaki işçi kökenli 
milletvekili sayısının artması sayesinde işçi ve emeklilerin 
sorunlarının çözülebileceğini savundu. Atalay, eğitime öncelik 
verilmesi ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini dile 
getirerek, "Bundan çeyrek asır evvel işçi çocuğunun üniversiteye 
gitme oranı yüzde 2 oranındaydı. Şimdi ise yüzde 25 civarındayız. 
Bu ülkeyi eninde sonunda işçi kökenli bireyler yönetecek" dedi.

ATALAY: “Emekli maaşı asgari ücretin 
altında olmamalı...”

Türkiye'deki emekli aylıklarına dikkati çeken Atalay, 
"Kamu sözleşmelerinde talebimiz şu, 'Biz çalışan işçiye ne zam 
alıyorsak işçi emeklilerine de aynı zammı verin' diyoruz. Şunun 
bir kaide olması lazım, emekli maaşı asgari ücretin altında 
olmamalı" diye konuştu.

Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu da kongremizde 
yaptığı konuşmada; Devlet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğu 
süreler zarfında Türkiye Emekliler Derneğimiz ile tanıştığını ve 
birçok ortak çalışma içerisinde bulunduklarını belirterek, 
“Türkiye Emekliler Derneği’nin değerli Genel Başkanı Kazım 
Ergün ve değerli ekibinin samimi çalışmalarını yakından izleme 
fırsatı bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kuruluşun 
dünyaya örnek olacak yeni hizmetler, yeni projeler üreteceğine 
gönülden inanıyorum. 22. Olağan genel kurulunuz 
emeklilerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

BAŞESGİOĞLU: “Bu kuruluşun 
dünyaya örnek olacak yeni hizmetler, 
yeni projeler üreteceğine gönülden 
inanıyorum...”

Kongremize katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu; Derneğimizin 22. Olağan 
Genel Kurulu'nda, batı ülkelerindeki işçi ve emekli 
sendikalarının birçok varlığa sahip olduğunu, Türkiye'deki 
sendikaların da bu hakkı elinde bulundurduğunu belirtti. 

TÜED 

22. Olağan 

Genel Kurulu’ndan 

istikrar çıktı...
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ERDOĞDU: “Gerçek bir halkçı iktidar 
mümkün olduğu kadar sosyal güvenlik 
dengelerini bozmadan erken emekliliği 
savunmalıdır...”

Milli servetin milletin emekçilerine ait olduğunu 
vurgulayan Erdoğdu, "Bu mesele millete ve çocuklarınıza 
olan sorumluluğunuzdur. Eğer tercihlerinizi bu yönde 
vicdanınızla imanınızla ve irfanınızla kullanmazsanız, bugün 
geldiğimiz güne döneriz" diye konuştu. Erdoğdu, emeklilerin 
yüzde 75'inin 55 yaş ve üzerinde olduğunu aktararak 
"Emeklilikte yaşın düşmesi gerekiyor çünkü yeni bir 
teknolojik düzenle karşı karşıyayız. Her şeyi robotlar 
yapacak, toplam faktör zenginliği bu kadar artmış. Biz artık 
erken emekliliği hak ediyoruz. Gerçek bir halkçı iktidar 
mümkün olduğu kadar sosyal güvenlik dengelerini bozmadan 
erken emekliliği savunmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇALUDA: “İnanıyorum ki 
saygıdeğer Genel Başkanımız 
Kazım Ergün ve ekibi emekliye 
yakışan yepyeni hizmetlere imza 
atacaklardır...”

Kongremizde konuşma yapan KKTC Güzelyurt Eski 
Milletvekili ve Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet 
Çaluda da Türkiye Emekliler Derneğimizin emeklilere hizmet 
yarışında geldiği noktanın her türlü övgüye sahip olduğunu 
belirterek; “Bir çoğuna şahit olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. İnanıyorum ki saygıdeğer Genel Başkanımız 
Kazım Ergün ve ekibi emekliye yakışan yepyeni hizmetlere 
imza atacaklardır” dedi.
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TES-İŞ kongre salonunda Genel Sekreterimiz Gazi 
Aykırı’nın açış konuşmasıyla başlayan 22. Olağan Genel 
Kurulumuza, 108 Şubemizden toplam 400 delegemiz katıldı. Aykırı 
yaptığı konuşmada; 1970’te kurulan ve 48 yıldır emeklilerin, dul ve 
yetimlerinin hizmetinde olan derneğimizin bugün 22. Olağan Genel 
Kurulu’nu her zamanki gibi yine coşkuyla gerçekleştirdiğini 
belirterek; “48 yılda; 108 şubeye ve 1 milyon üyeye ulaşmış olmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 22. Olağan Genel Kurulumuz 
bütün teşkilatımıza, emeklilerimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.

AYKIRI: “48 yılda; 108 
şubeye ve 1 milyon üyeye 
ulaşmış olmanın 
mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz...”

Kongremizin Divan Başkanlığı’nı Türk-İş Genel mali 
Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar yaptı. 
Ağar yaptığı konuşmada; “TÜED 1 milyon üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi. Dileriz, 12 milyon 500 bin 
emeklimiz de tercihlerini ve iradelerini kullanarak bu büyük aileye 
destek olurlar ve üye sayınız kısa zamanda milyonları aşar” dedi.

Divanda ayrıca şu isimler yer aldı:
Divan Başkan Yardımcıları; TES-İŞ Sendikası Genel 

Başkan Yardımcısı Ferudun Yükselir ve Yol-İş Sendikası Genel 
Eğitim Sekreteri Ahmet Kılıç, 

Divan Katip Üyeleri ise; Eskişehir Şube Başkanımız Arif 
Duru, Sivas Şube Başkanımız Ziyaaddin Yılmaz, Bafra Şube 
Başkanımız Ünal Bandır.

Türkiye Emekliler Derneğimiz’in 22. Olağan Genel 
Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
tebrik telgrafları da okundu. Kongreye; Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kadir Arıcı, SGK Başkan Yardımcısı 
Cevdet Ceylan, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, SGK Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Kılıç, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özkan, 
SGK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül, SSK Yönetim Kurulu 
Eski Üyesi Hamdi Muhoğlu, MHP Eski Milletvekili Fahrettin Oğuz 
Tor, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, SGK 
Yönetim Kurulu Danışmanları Başmüfettişler Ahmet Özkan ile 
Fazıl Kara, SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Ünal Ceylan, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Sarıoğlu, Ankara Barosu'ndan Av. Recai Karabıyık, Liman- İş 
Sendikası Genel Sekreteri Bülent Aykut, Eski Müsteşar ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Coşkun, 
Kamu-Sen Eski Genel Başkanı Resul Akay, Hak-Sen Genel Başkanı 
Ayhan Çivi, Hak-Sen Teşkilatlanma Sekreteri İsmet Taş, Alaplı Eski 
Belediye Başkanı Sedat Atalay, Sağlık Hak-Sen Genel Başkanı 
Selahattin Karaca, Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, 
TADER Genel Başkanı Semih Özsu, Tüm Kar-Der Genel Başkanı 
Osman Işık da katıldılar.

TÜED 22. Olağan Genel Kurulu’nda tüzük tadilatı da 
gerçekleştirildi. Buna göre Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Merkezi yönetim kurulu zorunlu organları şu şekilde oluştu: 

Genel Başkanlık, Genel Sekreterlik, Genel Mali 
Sekreterlik, Genel Eğitim Sekreterliği, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterliği.

Kongrede yapılan seçimde Genel Başkanımız Kazım 
Ergün delegelerimizin takdir ve teveccühleriyle Genel Başkanlığa 
yeniden seçilirken; Genel Sekreterliğe Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterliğe Ömer Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterliğine Arif Yıldız 
ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Abdulkadir Ersal 
seçildiler.

TÜED 22. OLAĞAN GENEL KURULU 
DİVAN HEYETİ

AĞAR: “TÜED 1 milyon üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından birisi...”
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ERGÜN KONGREDE GÜVEN TAZELEDİ
22. Olağan Genel Kurulumuzda 

yapılan seçimlerde, sandıktan Genel 
Başkanımız Kazım Ergün’ün listesi 
çıktı .  Seçim sonuçlarına göre; 
delegelerimizin takdirleriyle Genel 
Başkanımız Kazım Ergün güven 

tazeleyerek yeniden aynı göreve seçildi. 
Anatüzük değişikliği gereği Genel 
Başkan Yardımcılığı kaldırılırken, Genel 
Sekreterliğe Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterliğe Ömer Kurnaz, Genel Eğitim 
Sekreterliğine Arif Yıldız,  Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterliğine 
ise Abdulkadir Ersal seçildi. 
Genel Denetim Kurulu da şu 
isimlerden oluştu; Genel Denetim 
Kurulu Başkanı H. Seyfi İyiyürek,  
G e n e l  D e n e t i m  K u r u l u  
Raportörü Mesut Özşen, Genel 
Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Ekmen .

S e ç i m  s o n u ç l a r ı n ı n  

açıklanmasının ardından bir konuşma 
yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
48 yıllık geçmişi olan Türkiye Emekliler 
Derneğimizin sağlam adımlarla geleceğe 
yöneldiğine dikkat çekerek; “Türkiye 
Emekliler Derneği büyük bir çınar olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. 22'nci 
Genel Kurulumuzu da bu duygu ve 
düşüncelerle, yine ülkemize ve bütün 
dünyaya örnek olacak şekilde, emekli 
topluluğumuza yakışan vakarla  
gerçekleştirdik. Bundan sonra da, aynı 
inanç ve kararlılıkla emeklinin yükselen 
sesi olmaya, onların hak ve hukukunu 
yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 

Emekliler Derneği bundan önce 
emeklinin sorunlarını, taleplerini 
nasıl ülke gündemine, yetkililerin 
dikkatine taşıdıysa, bundan 
sonra da bu görevi hakkıyla 
yerine getirecektir. Bundan hiç 
kimsenin en ufak bir şüphesi bile 
olmasın. Devraldığımız bayrağı 
b i z d e n  s o n r a k i  n e s i l l e re  
taşıyacağız.

Genel Kurulumuzun bütün 
sonuçlarıyla; teşkilatımıza, 
emekl i  top lu luğumuza  ve  
ülkemize hayırlar getirmesini, 
şahsım ve yönetim kurulumuz 
adına en içten duygularla 
temenni ediyorum” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ 

KAZIM ERGÜN

GENEL KURULUMUZDA

EMEKLİNİN 

BEKLENTİLERİNİ 

SIRALADI...
Genel Başkanımız Kazım Ergün, 22. 

Olağan Genel kurulumuzda yaptığı açış 
konuşmasında devlet i  yönetenlere  
seslenerek; “ Biz herkesi seviyoruz, 
sayıyoruz. Biz ülkenin akil insanlarıyız. 
Ülkemizin her olayında fikir beyan edecek 
kadar yürekli ve cesur insanlarız. Yüce 
Al lah' tan başka hiçbir kuvvetten 
korkmuyoruz, korkmayacağız. Ülkemizin 
sıkıntıları saymakla bitmez. Terör denilen 
be la  ev la t lar ımız ı ,  a sker ler imiz i ,  
memurumuzu, işçimizi,  köylümüzü 
katlediyor. Bu belayı başımıza getirenlerin, 
d e s t e k  o l a n l a r ı n  m ü s t a h a k l a r ı n ı  
bulmalarını istiyoruz” dedi. Ergün 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kuruluşumuzla iftihar ediniz. 
Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon emekli var. 
Bu dernek olmasaydı emekli maaşları en az 
aylık 200 lira ile 600 lira arasında daha 
düşük olacaktı. 5 defa seyyanen zam aldık. 
Belli zamanlarda yüzdeli zamları çok 
yüksek aldık. Sayın Bakanımız Murat 
Başesgioğlu sayesinde banka kuyrukları 
ortadan kalktı. Derneğimize büyük bir sevgi 
ile yaklaşım başladı. Emekli mağaza 
mağaza, dükkan dükkan dolaşıp %60'ı 70'i 
sahte olan fatura fiş topluyordu. Bu 
yapılanlarda emeği geçenlere teşkilatım ve 
derneğimizin Genel Başkanı olarak 
teşekkür ediyorum. 22 yıllık mücadelenin 
sonunda 2000 yılına kadar olan emekliler 
için İntibak Yasamızı çıkardık. Konut 
edindirme yardımlarını yaktırmadık, 
ödettirdik. 

Yöneticiler bir toplumda öz evlat üvey 
evlat muamelesi yapıyorlarsa bunun 
bedelini huzur-u mahşerde ödeyemezler. 
Emeklilerin ne günahı vardı. 10 yıl 
gecikmeyle promosyon aldık. 2007/21 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi'yle kamuda çalışan 
işçi, memur hangi bankadan maaş alıyorsa, 
o bankalar promosyon ödüyordu. Yargıya 
taşıdık. 10 yıllık gecikmeyle 21 Ekim 2015 
günü Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu genel 
kurulumuzu şereflendirerek, emekliler de 
yılda bir kez en az 300 TL promosyon alacak 
diyerek söz verdi. Bir başka söz daha verdi. 
O verdiği sözün çalışmalarını, biz kurum 
olarak ülkemizin ileri gelen saygın 
üniversiteleri ile çalışarak yapmıştık. 
A n k a r a  Ü n i v e r s i t e s i ,  H a c e t t e p e  
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalara göre, 
Türkiye'de her 4 emekliden birinin evi yok. 
Yaklaşık 3 milyon emeklinin evi yok. O gün 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, “Sayın 
Genel Başkanım söylediklerinizi, zihnimize, 
kâğıtlarımıza en önemlisi gönlümüze 
yazdık. TOKİ'ye emir veriyorum, bir tane 
evsiz emekli kalmayacak, 240 TL taksitle 
emekliler ev sahibi olacak” dedi. Devlette 
devamlılık vardır. Sayın Cumhurbaşkanım 

size sesleniyorum, ekibinize sesleniyorum. 
Lütfen ülkesine yıllardır hizmet etmiş bu 
emeklilerimizin evlerini yaptırınız. Çünkü 
devletin sözü yerde kalmaz.

Yaptığımız bir diğer araştırmada 
emeklinin bir ayağı hastanede, bir ayağı 
eczanede. Sayın kurum yetkililerimiz de 
burada. Biz, bizleri yönetenlere köstek 
o lmuyoruz ,  des tek  o luyoruz ,  yo l  
gösteriyoruz. Milletimizin rahat etmesi için 
öneriler getiriyoruz. Maksadımız, muradımız 
emeklinin ekmeğini, aşını büyütmek, 
güzelleştirmektir. Bugün emeklilerin her ay 
maaşından muayene parası ve ilaç katkı parası 
adı altında emekliyi üzecek paralar kesiliyor. 
Ben de bu kurumda SGK Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapıyorum. Yapılan bu ilaç 
ve muayene kesintilerinin dernek aidatı 
olduğunu ve bu aidata istinaden kesinti 
yapıldığını belirterek bizleri hedef tahtası 
gösterenler var. Bunları şiddetle kınıyorum. 
Ülkede söz sahibi herkese sesleniyorum. 
Emeklinin s ırt ındaki  bu kamburun 
kaldırılmasını istiyoruz. 

Sosyal Güvenliğin dengesini korumak 
için yapısal değişikliğe gidildi. Bu değişiklikte 
de bir mağduriyet yaşanıyor. Malum asgari 
ücret brütü 2029,50 TL, neti 1603 TL. Bununla 
nasıl yaşanır. Ev kirası 1000 TL, bağlanan 
emekli maaşı 800-900 TL. bu teşkilatın genel 
başkanı olarak herkese söylediğim cümle 
şudur, 'gelecek nesil çok zor emeklilik hakkı 
yaşayacak, sosyal güvenlik hakkı herkesin 
hakkıdır. Mutlaka bu yanlış giderilmelidir. 
Devleti yönetenler insan onuruna yakışan bir 
emekli maaşını herkes için düzenlemelidir. 

Biz emekliler kullandığımız her şey için 
% 15-18 arasında KDV ödüyoruz. Bizleri 
fatura fiş derdinden kurtardılar ama % 4-5 
olan ek ödemelerin % 8-9'a çıkmasını ülkeyi 
yönetenlerden talep ediyoruz. Türkiye'yi 
dolaşırken bize gelen sıkıntıları, istekleri 
sizlerle ve saygıdeğer konuklarımızla 
paylaşıyoruz. Bunları söyleme, anlatma, 
paylaşma görevimiz var. Derneğimizin değil 
Türkiye'de Dünya'da bir benzeri yoktur. 
Aidatımız 1 TL iken bu 1 TL'nin 15 kuruşu ile 
devletimize, milletimize, emeklimize hizmet 
edecek eserler yaptık. Yaptıklarımız basının, 
partilerin malzemesi oldu. Kurumsal bir bina 
haline getirdiğimiz genel merkezimiz 10. yılını 
doldurdu. 160 yataklı, denize sıfır Erdek Narlı 
Köyü'ndeki Eğitim ve Sosyal Tesisimiz 12. 
Yılını doldurdu. Yetmedi bugün 24. ayını 
yaşayan Mediha Eldem Sokak'ta 10 katlı, 110 
yataklı bir misafirhaneyi emeklimizin 
hizmetine açtık. 2011 yılında Mersin'de 
Huzurevi açtık. Tarsus'ta her şeyi bize ait Uç 
Polikliniğimiz var. Ankara'ya 1999 Nisan 
ayında geldim. O zaman derneğimizin 26 
dairesi vardı, bugün derneğimizin 170 dairesi 
var. Bunları ülkeyi yönetenlere ders olsun diye 
anlatıyorum. 1 TL'nin 15 kuruşuyla neler 
yapılırmış. Biz bu hizmetleri emeklilerimize 

sunarak rüştümüzü ispat ettik. Tüm ekibimi 
burada sizlerin önünde tebrik ediyorum. Eski 
bir bakanımız bizleri ziyaretinde aynen 
şunları söyledi, 'sayın başkanım sizin ve 
ekibinizin hayatı üniversitelerde tez konusu 
olmalı' dedi. Ders almak isteyenler lütfen 
bizleri ziyaret etsinler. Ülkemizde geçmeyen 
paralarla, borçlanmadan nasıl milli eserler 
bırakılırmış, nasıl ekonomiye katkıda 
bulunulurmuş, nasıl istihdam yaratılırmış, 
nasıl vergi ödenirmiş, nasıl prim yatırılırmış 
bunun ispatını yapmış insanlarız. 

Konuşmamı sonlandır ıp ,  genel  
kurulumuza katılan sayın konuklarımıza 
teşekkür ederken, sizlere 2 müjde vermek 
istiyorum. Türkiye'de termalin başkenti 
Afyon'da 23 dönümlük, en az 400 yataklı, 600 
kişilik toplantı salonu olan, Oruçoğlu 
Tesisi'nin arkasında bulunan arsayı Milli 
Emlak’tan ve Afyon Belediyesi’nden ihaleye 
girerek satın aldık, ekonomik şartlar biraz 
t o p a r l a n ı r  t o p a r l a n m a z ,  i n ş a a t ı n a  
başlayacağız. Bir diğer müjdem ise, 160 
yataklı Erdek Tesisimiz artık bizlere yetmiyor. 
Ayrıca ülkenin doğusundan ve güney 
doğusundan gelenler için çok uzak kalıyor. 
Emeklilerimiz iki gün yol çekmek zorunda 
kalıyorlar. Tesisimizden yeterli yararlanmayı 
sağlayamıyorlar. Ve bilinmelidir ki Türkiye'de 
açıl ımı yapan ilk biziz.  Kars'ından 
Edirne'sine, Akdeniz'den Karadeniz'e milleti 
kardeş gibi birbirine bağlayan teşkilat biziz. 
Bu bağlamanın büyümesi için Akdeniz'de 
Antalya, Mersin, Adana ya da Tarsus'ta en 
kısa sürede Erdek Tesisimiz gibi 200-400 
kişilik yatak kapasiteli bir tesise sahip olmak 
istiyoruz. Gördüğünüz gibi insanlık için, 
emeklilerimiz için projelerimiz var ve her gün 
yeni bir proje üretiyoruz. Emeklinin daha 
huzurlu, daha mutlu yaşaması için bu davaya 
baş koymuş insanlarız. Başta ekibim olmak 
üzere, tüm teşkilatıma, sayın konuklara, basın 
mensuplarına, tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum. Emekli deyince aynen ifadesi şudur. 
Eli nasırlı, ağzı dualı, yüzü nurlu, platin saçlı 
hanımefendilerdir, beyefendilerdir emekliler. 
Ülkenin annesidir, babasıdır emekliler. Kim 
hangi makamda olursa olsun, ülkenin 
annelerine, babalarına kendi annesi babası 
gibi saygı göstermek zorundadır.”            
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Türkiye Emekliler Derneği 
Genel Merkezi olarak Özel Tebessüm 

Diş Hastanesi ile üyelerimizi ve 
birinci derece yakınlarını 

kapsayacak şekilde indirim 
anlaşması imzaladık.

Yapılan anlaşmaya göre, ücretsiz 
muayene, tüm tedavilerde  % 25 indirim, 

taksitlendirme imkanı ve implant 
tedavilerinde ise ömür boyu garanti veriliyor. 

Anlaşma sonrası Genel Başkanımız 
Kazım Ergün ve Hastane Yetkilisi Meryem 

Çisem Mühürdar; “Güzel bir anlaşmaya 
imza attık. Hepimize hayırlı olsun” 

temennisinde bulundular.

Gölcük Şube Başkanlığımız Özel 
Çağın Göz Hastanesi ile üyelerine 

özel indirim anlaşması imzaladı. 

Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz ve birinci derece 
yakınları %20 indirim uygulanacak olup, özel muayene 
işlemleri, excimer lazer, refraktif cerrahi, trifokal göz içi 
mercekleri, lazerli katarakt operasyonları, retina tedavileri, 
keratokonus tedavilerinde ise  % 10 indirim uygulanacak. 
Şube Başkanımız Ali Osman Kılıç; “Güzel bir anlaşmaya 
imza attık. Herkese sağlıklı günler dileriz” dedi. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi 

bünyesinde Galatasaray Üniversitesi, 
İstanbul Şehir Üniversitesi ve Yalova 

Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 
Yaşlılık Atölyesi'nde Derneğimizi 

Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu temsil etti. 

Atölye'de Yazıcıoğlu “Yaşlılık 
Hukuku” adlı bildirisini sundu ve 
Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi .  Atö lye  Çal ı şmas ı  İ s tanbul  
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Kongre'de Yaşlılık ve 
Teknoloji ,  Sağlık, Kent Mimarisi ,  
Demografi, Göç, Aile, Yalnızlık, Yerel 
Yönetimlerde Yaşlılığa Bakış, Yaşlılık 
Refahı ve Yoksulluğu, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşlılık Çalışmaları ve Yaş 
Ayrımcılığı konuları tartışıldı.

Ardından Yazıcıoğlu, “Dünya Yaşlılık Günü” nedeniyle Kanal B'de Günce 
Programının canlı yayın konuğu oldu. Programda Yazıcıoğlu; “ Tüm emektar 
yaşlılarımızın günlerini sizlerin aracılığıyla kutlar, hepsine saygılarımı sunarım” 
diyerek, emeklilerimizin ve yaşlılarımızın yaşamış olduğu sıkıntılarından ve 
toplumdan beklentilerine değindi.

HUKUK DANIŞMANIZ YAZICIOĞLU 

YAŞLILIK ATÖLYESİ'NDE

ÖZEL TEBESSÜM DİŞ HASTANESİ İLE ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADIK

GÖLCÜK ŞUBEMİZ ÖZEL ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ İLE ANLAŞTI

BUGÜN DAĞLAR YAS TÜTMÜŞ,
ATA'NIN YOKLUĞUYLA.

GÜNEŞ IŞIK VERMİYOR,
YALNIZLIK DUYGUSUYLA.

MERMERLER BİRER DENİZ,
ÜRPERMİŞ OKLARIYLA.

SADE GEÇENLER DEĞİL,
BAŞI SİLİNDİRLİLER.
GEÇİYOR KÖYLÜLER,
YALIN AYAKLARIYLA.

YIRTTI BAYRAMLIĞINI,
EN SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR.

GELİNLER GÖZ YAŞINI,
SİLDİ DUVAKLARIYLA.

ÖLMEZ BU ALEME İDRAK İLE GELENLER.
MANA EVİNİN SIRRINI VİCDANLA BİLENLER.

AYDAN MI GÜNEŞTEN Mİ YARANDIN 
DE NEDENSİN.

BU ÜLKENİN NAMUSU VİCDANI 
GIRYETİ SENSİN.

Cafer Cengiz
Esenyurt Şube Başkanı

ATATÜRK
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SGK ve kamu kuruluşları, 2000 öncesi dönemde bağlanan taban emekli aylıkları serisini yayınlamaktadır. 

2000 sonrası döneme ilişkin taban emekli aylığı serisi ise tam olarak hesaplanmadığından yayınlanamamaktadır. 

2000 öncesi dönemde uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda, taban gösterge ve aylık bağlama oranı 

bilindiğinden, SSK emekli taban emekli aylıkları yapılan zamlar ile günümüze kadar getirilmiş ve bir seriye 

dönüştürülmüştür. 2000 sonrası dönem için gösterge sisteminin kaldırılması ve aylık bağlama oranının yüzde 

70'den yüzde 35'e düşürülmesi ile birlikte karma aylık hesaplama uygulamasına geçilmesi, taban aylıklar ile ilgili 

seri oluşturulamamıştır. Özellikle de, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasıyla birlikte emekli aylıklarında önemli kayıplar yaşanmış, bin 

liranın altında aylık alanların sayısı giderek artmıştır. Bu durum, Hükümetinde gündemine taşınmış ve bin 

liranın altında kalan emekli aylıklarının bin liraya yükseltileceği taahhüdü verilmiştir. Bu durum göstermektedir 

ki, mevcut sistemin sürdürülmesi taban aylıklardaki kayıpları artıracağından, kendi içinde adil olan yeni bir 

emekli aylığı hesaplama sistemi getirilmelidir.

SORU: Çalışmaya başlamadan önce raporum olduğundan, 
malul statüden işe girişim var. Yüzde 80 olan maluliyet raporumun 
geçerliliği var mı? Prim ödeme gün sayım ise 6350. Emekli olma 
koşulum ile ilgili bilgi verir misiniz?  

CEVAP: İşe girmeden önce alınan raporların emekli 
olunacağı zaman yeniden hastaneye sevk yapılarak incelenmesi ve 
son raporda en az yüzde 60 çalışma gücünde kaybın tespit edilmesi 
durumunda, malulen emekli olunabilmektedir. Prim ödeme gün 
sayınız fazlasıyla var. İki öneride bulunabiliriz. Birincisi; yüzde 60 
ve üzeri çalışma kaybınız heyet raporu ile belgelenirse, yaş koşulu 
aranmadan emekli olabilirsiniz. İkincisi; yüzde 60 çalışma gücü 
kaybının olmaması durumunda, çalıştığınız ayda bordro ile 
birlikte vergi indiriminden yararlanmak için vergi idaresine 
müracaat edilerek hastaneye sevk yaptırılmalı, yüzde 40 ve üzeri 
çalışma kaybının tespiti halinde, yaş koşulu olmadan engelli 
statüsünden emekli olma hakkını elde edersiniz.      

SORU: 26 Haziran 1995 tarihinde işe girişim var. 1992-1994 
tarihleri arasında 19 ay askerlik yaptım. Ekim 2018 itibariyle 6850 
gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 

CEVAP: 26 Haziran 1995 tarihine göre prim ödeme gün 
sayısı ve yaş bakımından emeklilik koşulunuz belirlenmektedir. İşe 
giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız, askerlik borçlanmasını 12 ay 
yaparsanız 54, borçlanma yapmazsanız 55 yaş olmaktadır. 
Borçlanmanız, gösterge değerini değiştirip değiştirmeyeceğini ve 
aylığınıza katkısının ne kadar olacağını SGK'dan bilgi alarak 
karar vermelisiniz.   

SORU: Yetim aylığı müracaatını geç yaptım. Babamdan 
geriye doğru bir hakkım var mı?

CEVAP: Süresinde yet im ayl ığı  müracaatında 
bulunmayanların en fazla geriye doğru beş yıl hakkı varsa, talep 
halinde toptan ödeme yapılmaktadır. Zaman aşımı süresi beş yıl 
olarak değerlendirilmektedir. Beş yılın üzerinde süre olsa bile, 
değerlendirilmeye alınmamaktadır. 

SORU: Yurt dışı borçlanma yaparak emekli olmam, 
ikramiyemin bin lira ödenmesine engel olduğu bilgisi verildi. Bu 
konuda, aydınlanmak istiyorum. 

CEVAP: Bu konu, ikramiyenin ödenmesini öngören 
kanunda net bir şekilde yazılmıştır. İkramiyenin ödenmesinde, 

Türkiye'deki hizmetlerinizin karşılığı olan oran üzerinden ikramiye 
ödenmektedir. Size verilen bilgi doğru olduğundan, bin lira talebiniz 
kanun gereği mümkün değildir. 

SORU: Tarafıma 920 lira aylık bağlandı. Hükümetin 100 günlük 
programında bin liranın altında kalan emekli aylıklarının bin liraya 
çıkarılacağı taahhüdü verilmesine rağmen, bir değişiklik yapılmadı. 
Kazançlarımızın aynı olmasına rağmen, benden beş yıl önce emekli 
olanlar, 1350 lira emekli aylığı alırken, geç emekli olanların mağdur 
edildiği bir emekli aylığı hesaplanma sisteminin uygulanması adil mi? 
Hesaplanma sistemi değişmelidir. Dernek olarak bir çalışmanız ve 
mücadeleniz var mı?

CEVAP: Sizin gibi hak kaybına uğrayan yüzbinler var. Ekim 
2008 sonrasında asgari ücret ile çalışanların emekli aylıklarının düşük 
kalmasına neden olan primlerin güncellenmesi ve aylık bağlama 
oranları, önceki dönemlere göre düşürüldüğünden, emekli 
aylıklarında kayıplara yol açmaktadır. Çalışma süresi arttıkça, emekli 
aylıklarında artış olması gerekirken, tam tersi bir durum 
yaşanmaktadır. Aynı çatı altında olanların haklarında eşitliğin 
sağlanması için adil olmayan bu hesaplanma sistemine son verilmelidir. 
Karma emekli aylığı hesaplanma sistemi, sigorta kurgusunun eşitliğini 
bozduğundan ve emekli aylıklarında kayıplara neden olduğundan, 
çalışılan tüm dönemler için tek bir hesaplanma kriteri getirilmelidir. 

SORU: 2019 yılında dini bayramlar öncesinde ödenecek olan bin 
lira emekli ikramiyelerin, emekli zamlarına göre artırılması olacak mı? 

CEVAP: 7143 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle emeklilere dini 
bayramlar öncesinde bin lira ikramiye ödenmesi, 5510 sayılı Kanuna 
ek madde 18 olarak eklenmiş ve Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat 
uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı 
tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir hükmü 
getirilmiştir. Kanunda ikramiyenin artışına ilişkin herhangi bir açıklık 
olmadığından, 2019 yılında da ikramiyeler bin lira olarak ödenecektir. 
Yüksek enflasyon karşısında değeri düşen bin lira ikramiyenin sabit 
tutulmaması gerekir. İkramiye, emekli aylığı artışına endekslenmeli, 
bu tür belirsizliklere ve tartışmalara son verilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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yayımlandı. Endeks OECD ülkeleri ekonomilerinin yaşlı iş 
gücünün potansiyelinden ne kadar faydalandığını ölçüyor. 
Endeksin tespitine göre daha uzun çalışma hayatından 
potansiyel 3,5 trilyon dolar değer yaratılabilir. 2050 yılına 
kadar OECD'de 55 yaş üstü nüfusa tahmini 180 milyon kişi 
eklenecek. OECD'de 55-64 yaş aralığındaki nüfusun 
ortalama istihdam oranı % 61. İlk üçe baktığımızda ilk 
sırada İzlanda, ikinci sırada Yeni Zelanda, üçüncü sırada 
İsrail. OECD ülkeleri istihdam oranını Yeni Zelanda 
seviyesine yükseltirlerse OECD GSYH'sına 3,5 trilyon 
dolar ilave gelecek.

Endekste 2003'ten bu yana en çok ilerleme gösteren 
ülkeler 26. sıradan 14. sıraya yükselen Almanya, 13. 
sıradan 3. sıraya çıkan İsrail ve 9. Sıradan 2. Sıraya ulaşan 
Yeni Zelanda. En çok gerileme gösteren ülkeler 18. Sıradan 
21. Sıraya gerileyen İngiltere, 6. Sıradan 19. Sıraya düşen 
Meksika, 20. Sıradan 32. Sıraya gerileyen Yunanistan ve 
23. Sıradan 35. Sıraya düşen Türkiye. Türkiye, yaşlı nüfus 
istihdamını Yeni Zelanda seviyesine çekebilirse 
GSYH'sında 100 milyar dolar artış sağlayacak. Ülkemiz 
endekste 35 OECD ülkesi içinde son sırada yer alıyor. 
Türkiye'nin 2003 yılında puanı 43,4 iken, OECD 
ortalaması % 50 idi. O zaman İzlanda 93.1 puanla 
birinciydi. 2016 yılına geldiğimizde puanımız 38.4' e 
düşmüş. OECD ortalaması 65.4'e çıkmış, birinci yine 
İzlanda puanı 98.7'e yükselmiş. Yeni Zelanda'nın puanı 
85.3. 2003'te 61.1 idi.

Yaşlı çalışanların istihdamında başlıca etkenler; 
emeklilik politikaları ve emekli maaşı, ortalama yaşam 
süresi ve bakım sorumlulukları olarak tespit ediliyor. Altın 
Yıllar Endeksinde, OECD ülkelerinin 55 ve üstü yaş 
grubundaki çalışanların iş piyasasına etkisini gösteren 7 
değişkenin ağırlıklı ortalaması alınıyor. İstihdam, kazanç, 
eğitim gibi veriler önemli. Yaşlı nüfus istihdamında başarılı 
politikalarda; emeklilik yaşını artırmak, esnek çalışmayı 
desteklemek, emekli maaşı esnekliğini iyileştirmek ve yaşlı 
nüfusun dijital dönüşümü benimsemesine yönelik eğitim 
ile destekler öne çıkıyor. Yeni kariyer edinme, dijital beceri 
ve dijital platformların kullanımı yaşlı çalışanların 
becerilerini daha geniş bir çevreye taşıyor. Yaşlı çalışanlar 
için mesleklerin % 19'u, kadınlar için % 26'sı otomasyon 
riski ile karşı karşıya bu nedenle yeni teknolojilerin 
öğrenilmesi, hayat boyu öğrenim, yaşlıyı otomasyondan 
etkilenmeyecek işlere adapte etme önem kazanıyor.

PWC adlı kuruluş tarafından yapılan ankete göre, 
ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfus istihdamı 
üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Uzun yıllar yaşayan 
insanlar artık daha uzun yıllar çalışmak istiyor. Yaşlı 
nüfusun değişen ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılamak 
için iş yerlerinin yaşlı dostu olarak yeniden tasarlanması 

gerekiyor. Yaşlı istihdamı Güney 
Avrupa ülkelerinde % 30-40 
aralığında artarken, Kuzey Avrupa 
ülkelerinde % 60'lara ulaşıyor. 
Yaşlı çalışanların ekonomik 
durumunu iyileştirme politikalarına önem veriliyor. 55-64 
yaş arasında istihdam oranı Yeni Zelanda % 69 iken, OECD 
ortalaması % 17, 65 ve yukarı yaşta OECD ortalaması % 8, 
Yeni Zelanda % 17. Yeni Zelanda puanına, esnek çalışma, yarı 
zamanlı çalışma, yaşlı ayrımcılığı olmaması, çalıştıkça emekli 
aylığının artması, etki ediyor. Dijitalleşme sürecinde 
mesleklerin yeniden yapılanması gerekiyor. 

Dünya Bankası'nın 148 ülkede yaptığı analizlerin yer 
aldığı “Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik ne 
kadar adil?” raporu da yayınlandı. Gelişmekte olan ülkelerde 
ve ülkemizde de kuşaktan kuşağa yoksulluk aktarılıyor. 
Raporda ülkelerin bu durumdan kurtulması için üç şart 
sıralandı. Nitelikli okul öncesi eğitime her çocuğun 
erişebilmesi, kamu harcamalarının “Önce Eğitim” denilerek 
ele alınması ve hedeflenecek kitlenin yoksul aileler olması. 
Rapora göre eğitim yoksulluğu önleyecek. Türkiye 148 ülke 
içinde 120. sırada. Türkiye'de alt yüzde 50'lik gelir 
dilimindeki birinin, üst yüzde 25'lik dilime geçme olasılığı 
nerdeyse imkansız. Eğitime erişim imkanı artırılmalı ve 
kadın ile erkek aynı imkana sahip olmalı. Adil ve kaliteli 
eğitim için kamu harcamaları artmalı. Türkiye'de 
ebeveynleri alt gelir grubunda olan bir bireyin alt gelir 
grubunda kalma olasılığı, yani yoksulluğun kuşaklararası 
sürekliliği oldukça yüksek. Eğitim düzeyi yüksek olan 
ailelerde doğan çocukların ekonomik hareketlilik şansı, 
eğitim düzeyi düşük olanlara göre iki kat fazla. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı 2018 
verilerine göre Matematik ve Fen eğitimi kalitesinde 137 ülke 
arasında Türkiye 104. sırada yer aldı. Uluslar arası 
karşılaştırmalarda ülkemiz için ortaya konan tabloları ülke 
gündeminde ilk sırada tartışma konusu haline getirmemiz 
şart. Kamu, özel, sivil toplum, birlikte bu endeksleri masaya 
yatırıp, eksiklerimiz neler, tespit etmeli. Kalkınma planları 
çalışmaları bunlar üzerinden gitmeli. Kalkınma planlarını 
son senelerinde dönem süresinde yapılamayanlar ve 
nedenleri üzerinde tartışmalıyız. Bakınız çok övündüğümüz 
yardımseverlik faaliyetlerinde, bu faaliyetleri değerlendiren 
Filantrapi Endeksine göre değerlendirilen 79 ülke içinde en 
alt sıralardayız. Sosyo-kültürel yardımseverlik ortamımız 
var, yani yardım etmek istiyoruz, ancak bu istekte kalıyor. 
Demek ki bir sorun var. Bunları tartışmalı, lüzumsuz 
tartışmaları bir kenara bırakmalıyız. Yoksa ekonomik 
gücümüze yakışmayan endeks sıralamalarında kalmaya 
devam ederiz.
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