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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİĞİN 

KORUMA NORMLARI BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Sosyal güvenlik, devletlerin en 

t e m e l  k o r u m a  s i s t e m l e r i  o l a r a k  

benimsenmiş ve her birey için temel bir 

insan hakkı olarak öngörülmüştür. Sosyal 

güvenliğin evrensel bir hak olduğu 

uluslararası anlaşmalarda kabul edilmiştir. 

Sosyal güvenlik haklarını da kapsama alan 

Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 102 sayılı 

ILO Sözleşmesi ,  TBMM'de kabul  

e d i l m i ş t i r. T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i  

Anayasasında da, sosyal güvenlik hakları 

güvence altına alınmış, bu hakların 

sağlanması ve korunması konusunda ülkeyi 

yönetenlere önemli yükümlülükler 

verilmiştir. 

Devamı 2. sayfada

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti Genel 

Başkanımız Kazım Ergün’ü ziyaret etti.

Ziyarette İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Mustafa 

Cihan Paçacı, İyi Parti Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla 

İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun 

Yücel, Genel İdare Kurulu Üyeleri Bircan Akyıldız ve Sinem 

Uludamar ile İstişare Kurulu Üyesi Mecit Hazır, Genel 
Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Abdulkadir Ersal, Genel Başkan Danışmanlarımız 
Hilmi Şimşek, Mehmet Emin Tangören, Hukuk Danışmanımız Av. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu ile Av. Zübeyde Taymaz, Araştırma 
Müdürümüz Namık Tan hazır bulundular.

İYİ PARTİ Genel Başkanı AKŞENER 
Genel Merkezimizi ziyaret etti

Devamı 11. sayfada

AZERBAYCAN'dan 
misafirlerimiz vardı

Devamı 10. sayfada

ERGÜN: Emeklilere ekonomik 
büyümeden pay verilmeli

İş ve Sosyal Güvenlik 
Milli Komite Semineri 
Yapıldı

Devamı 11. sayfada



TÜED -2-

Genel Başkanımız Kazım Ergün; “Sayın İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener Hanımefendinin Genel Merkezimizi 
ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Kendisi emeklilerin 
sorunlarını en iyi bilen ve sorunlara çözüm önerileri sunan bir 
kuruluşu ziyaret etmiştir. Emeklilerimiz ülkemizin en mağdur 
kesimidir. İntibak, ikramiye, ek ödemeler, promosyon gibi 
konularda düzenleme ihtiyacımız vardır. Bu konuda 
parlamentoda emeklilere yardımcı olacağınıza inancımız 
tamdır. 2008 sonrası çalıştıkça düşen emekli aylıklarına acilen 
çözüm bulunmalıdır. Sivil toplum kuruluşları her alanda 
desteklenmelidir. Ziyaretiniz emekli camiasını mutlu etmiştir ve 
emeklilerimize umut vermiştir” dedi.

Genel Başkan Akşener ise; “Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşunda bulunmaktan çok mutluyum. Emeklilerin 
sorunları hakkında Sayın Genel Başkan Kazım Ergün’ün 
verdiği geniş kapsamlı anlatımdan gerekli notlarımı aldım. 
Emeklilerin sorunlarını parlamento çalışmalarımız dahil her 
alanda gündeme getireceğim. Derneğin yaşlılık alanındaki 
çalışmalarını takdirle karşıladım. BM nezdinde devam eden 
Derneğin destek verdiği yaşlı hakları çalışma konusuna İyi Parti 
olarak destek vermeyi bir görev biliyoruz. Ulusal ve uluslararası 
alanda takdire şayan çalışmaları araştırmaları yayınları olan 
Türkiye Emekliler Derneği’ni kutluyorum. Her alanda 
emeklinin ve yaşlının yanındayız” dedi.

AKŞENER: 
“Emeklilerin 
sorunlarını 
parlamento 
çalışmalarımız 
dahil her alanda 
gündeme getireceğim.”

AK Parti Adıyaman 
Milletvekili İbrahim Halil 

Fırat, AK Parti Merkez 
İlçe Başkanı Av. Mustafa 

Alkayış ile yönetim 
kurulu üyeleri Adıyaman 

Şubemizi ziyaret ettiler.

Adıyaman Şube Başkanımız Bahri Özbey 
şube faaliyetlerimiz hakkında bilgi vererek; 
“Ziyaretiniz bizleri sevindirdi. Emeklimizin 

yanında kim varsa onun destekçisiyiz. 
Sizlerden de emeklilerimiz adına daha çok 

hizmet üretmek için destek bekliyoruz” dedi.

Milletvekili Fırat ise; “Emeklilerimiz, 
yaşlılarımız için yapılacak her türlü 

çalışmanın içindeyiz. Sizlerin yanındayız. 
Hepinizin başımızın üstünde yeri var” dedi. 

Adıyaman Şubemizin ziyaretçileri vardı

Fırat:  “Emeklilerimiz ve yaşlılarımız için 
yapılacak her türlü çalışmanın içindeyiz. 

Sizlerin yanındayız. 
Hepinizin başımızın üstünde yeri var...”
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Ekonomik ve sosyal hakların üzerinde bir 
baskı oluşturan küresel zorluklar, son yirmi yıldır 
çalışma hayatında ve sosyal güvenlik haklarında 
değişimlere neden olmuştur. Uluslararası Sosyal 
Güvenlik Kurumu (İSSA) tarafından yapılan 
değerlendirmelerden de görüleceği gibi, özellikle 
esnek çalışma biçimleri ve düşük ücret politikaları, 
emekli aylıklarını küçülten bir uygulamaya 
dönüşmüştür. Sosyal devlet anlayışının en temel 
göstergelerinden biri olan sosyal güvenlik 
haklarında,bütün ülkelerin yarınlarını etkileyen bir 
sistem değişikliğine dönüşme çabalarıve 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik arayışları, sosyal 
devleti zayıflatan riskli bir durum olarak 
görülmüştür. 

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun giderek 
artması, gelişmekte olan ülkelerde ise çalışma 
koşulları ve işsizlik sorunu, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının bütçelerini zayıflatmıştır. Dünyada, 
aktif/pasif oranında dengenin bozulması, 
emeklilerin haklarını kısan değişikliklerin 
yapı lmasında temel  bir gerekçe olarak 
gösterilmiştir. Benzer değişiklikler, ülkemizde de 
yapılmış; 4447 ve 5510 sayılı Kanunlar, 2000 sonrası 
dönemde sosyal güvenlik haklarına erişimi 
zorlaştırmış ve emekli aylıklarında kayıplara neden 
olmuştur. 

Sosyal güvenlik, refah devleti olmanın en 
temel göstergesidir. İşsizlik ve yoksulluğun 
önlenmesinde sosyal güvenlik temel bir güvencedir. 
Bu yaklaşımdan giderek uzaklaşılması, bütün 

ülkeler için riskli bir durum oluşturmuştur. Bu 
nedenle, gelecek güvencesi olan emeklilik 
hukukunun korunması ve geliştirilmesi için gerekli 
olan tedbirler alınmalıdır. Sosyal devlet olmakta, 
bunu gerektirmektedir. 

Ülkemizde, anayasal bir hak olan sosyal 
güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler; tek çatı 
oluşumunu sağlamaktan uzak kalmıştır. 5510 sayılı 
Kanunda; 4/a (sigorta), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c 
(memur) statülerinin korunması, aylığa hak 
kazanma koşul larında ve emekli  ayl ığı  
hesaplamalarında hak kayıplarına neden olan 
değişikliklerin yapılması, 2000 öncesi ve 2000 
sonrası  emekli ler arasında eşits izl ikleri  
büyütmüştür. 2000 sonrasında sigortalılıkları 
devam eden SSK ve Bağ-Kur kapsamında 
çalışanların emekli aylıklarının karma sisteme göre 
hesaplanması, aylıkları düşüren bir kurguya 
dönüşmüştür. Özellikle, Ekim 2008 sonrasında 
emekli olanların aylıklarındaki kayıplar önemli 
sorun olmuştur. Bu gerçeği gören Hükümet, bin 
liranın altında kalan emekli aylıklarının bin liraya 
tamamlanacağı taahhüdünde bulunmuştur. Bin 
liraya tamamlanacak olan emekli aylıklarına Ocak 
2019 zamları yansıtılmalı ve yeni bir haksızlık 
olmamalıdır. 

AB ülkelerinde emekli aylıklarının yetersiz 
kaldığı dönemlerde, aile yardım sigortası ile destek 
verilmektedir. Benzer uygulama ülkemize de 
getirilmeli ve aile yardım sigortası, mevzuatımıza 
kazandırılmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİĞİN KORUMA NORMLARI

Balıkesir Şube Başkanlığımızı Ak Parti Balıkesir 
Milletvekili Adil Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Yusuf Hocaoğlu ziyaret etti.

Şube Başkanımız Kenan Siyer; “Ziyaretiniz bizleri 
çok mutlu etti. Bizler için ayrı bir kıymeti var. 16 yıldır 
Balıkesirli emeklilerimize hizmet veriyoruz. Bizleri ilk 
ziyaret eden milletvekili sizsiniz. Şubemizin 6 bin üyesi var. 
850 üyemiz TOKİ'den ev sahibi olmak için şubemize 
başvurdu. Bizlerde konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Zekai Kafaoğlu'na ilettik. Emeklimizin büyük sorunlarından 

bir tanesi ev sahibi olamaması. TOKİ ile işbirliği içinde 

yapılacak projelere destek verirseniz emeklilerimizi ve bizleri 

çok mutlu edersiniz” dedi.     

Yapılan görüşme sonrası  Milletvekil i  Çelik;  

“Emeklilerimizin ev sahibi olma konusundaki çalışmalarda 

elimizden geleni esirgemeyeceğiz. Projeyi yakından takip 

edeceğim” dedi. 

Milletvekili  Çelik ve Belediye Başkanvekili Hocaoğlu
Balıkesir Şube Başkanlığımızı ziyaret ettiler

Çelik :
Konut 

projenizi
yakından

takip
edeceğim
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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet, İl Başkanı 

Onur Yüksel Bozdağ, Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve 

yönetim kurulu üyeleri Kırıkkale Şube Başkanlığımızı 

ziyaret ettiler.

Ziyarette çalışmalarımız hakkında bilgi alan heyet, 

emeklilerimizin ve bizlerin taleplerini dinleyerek, yapılması 

gereken çalışmalar hakkında da görüşlerimizi aldılar.

Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin; “Heyetimize teşekkür 

ediyoruz. Sıkıntılarımızı, isteklerimizi dikkatle dinleyip, 

notlar aldılar. Tek isteğimizi artık belli bir yaşın üstünde olan 

emeklilerimizin de biraz olsun yüzü gülsün. Bunu sağlayacak 

kim olursa yanlarındayız, en büyük destekçileriyiz” dedi.

Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve heyeti
Kırıkkale Şubemizi ziyaret etti

Ankara Şubelerimiz Belediye Başkanı  TUNA’yı
makamında ziyaret ettiler

Çankaya Şube Başkanımız M. Muammer Yeğin, 
Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan ve Sincan Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan bir heyet, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette Derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgi veren Şube 
Başkanlarımız, toplumumuzun en mağdur kesimi emeklilerimiz 
ve yaşlılarımız. Çok büyük sıkıntılar içindeler. Bizler dernek 
olarak gücümüzün yettiği, elimizden geldiğince sorunlarına 
çözüm bulmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda 
sizlerin de büyük desteğine ihtiyacımız var. Bütün yerel 
yönetimler birlik içinde projeler üreterek birçok konuda sonuca 
varabiliriz. En büyük görev belediyelerimize düşüyor. Sizleri yanımızda hissetmek gücümüze güç katacak” dediler. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna İse; “Ziyaretinize teşekkür ederim. Derneğinizi ve sizleri yakından tanıma fırsatı 
bulduğum için mutluyum. Emeklilerimize ve yaşlılarımıza sevgimiz, saygımız sonsuz. Birçok sıkıntıları, problemleri olduğunu 
biliyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi ortak çalışmalar yaparak bir nebze de olsa sıkıntıları aşabiliriz. Belediye olarak elimizden 
geleni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman bu kapı sizlere açık. Büyüklerimizin ellerinden 
öpüyorum” dedi.   

Karabük Şube Başkanımız 
Celal Bulut Karabük Valisi iken 

Rize Valiliği'ne atanan Kemal 
Çeber'e yeni görev yerinde 

başarılar diledi. 
Örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Şube 

Başkanımız Bulut yaptığı değerlendirmede; “Valimiz 
sevdiğimiz, saydığımız, birlikte güzel çalışmalar 

yaptığımız, emeklilerimize büyük ilgi gösteren kıymetli bir 
insan. Yolları açık olsun”dedi.

Karabük Şube Başkanımız Vali ÇEBER’i uğurladı
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2006 yılında emeklilere ödenen vergi iadesi 
kaldırılmış, yerine ek ödeme getirilmiştir. Emekli 
aylıklarına göre yapılan ek ödeme iki oran üzerinden 
yapılmaktadır. 2018 yılı ikinci altı ayında emekli 
aylıkları 1106,08 liraya kadar olanlara yüzde 5, 
emekli aylıkları 1106,08 liranın üzerinde olanlara 
yüzde 4 ek ödeme yapılması, günümüz koşullarında 
yetersiz kalmaktadır. Vergi iadesi kaldırılmadan 
önce, harcamalar karşılığı alınan fişler üzerinden 
ödenen vergi iadelerinin yüzdelerindeki eşitlik, ek 
ödeme yüzdelerinin düşük belirlenmesiyle 
bozulmuştur. 

Bu durum, emeklilerin aleyhine olan bir 
uygulamaya dönüşmüştür. Bu nedenle, ek ödeme 
oranları yeniden değerlendirilmelidir. Emekliler, 
temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV, 
elektrik, doğalgaz ve su giderlerinde ise yüzde 15'e 
varan vergi ödemektedir. Bu nedenle, ilk adım olarak 
ek ödeme oranları yüzde 8'in altında olmamalıdır. 
Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin 
taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek 
ödeme tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile 
paralel bir uygulamaya dönüştürülmelidir.

2008 yılına kadar toplanan fişler üzerinden 
çalışanlara yapılan vergi iadesi kaldırılmış, yerine 
asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiştir. 
Çalışanlara ve emeklilere yapılan ek ödeme ve asgari 
geçin indirimi arasında paralellik kurulamamıştır. 
2018 yılı ek ödeme ve vergi iadesi indirimi tutarları 

karşılaştırıldığında, emeklileri mağdur eden bir sistem 
uygulanmaktadır. Harcamalar karşılığı toplanan fişler 
üzerinden çalışanlara ve emeklilere yapılan vergi 
iadelerindeki eşitlik, sistem değişikliği sonrasında 
emeklilerin kayıpları, çalışanlara göre yüzde 60'a 
varmıştır. Örneğin; 2018 yılında bekan bir işçiye net 
1603 lira asgari ücret üzerinden 152 lira asgari geçim 
indirimi uygulanırken, 1603 lira emekli aylığı alanlara 
yüzde 4 ek ödeme karşılığı 64 lira ek ödeme 
yapılmaktadır. Asgari geçim indirimi ve ek ödeme 
tutarlarında eşitliğin sağlanması için ek ödeme 
oranlarının en az yüzde 8-9 arasında belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye Emekliler Derneği, ek ödeme ile birlikte 
e m e k l i  a y l ı k l a r ı  h e s a p l a n m a  s i s t e m i n i n  
değiştirilmesini talep etmektedir. Sigortalı çalışma 
süresi uzadıkça, emekli aylıklarında kayıpların 
yaşanmasına çözüm getirilmelidir. Emekli aylıklarının 
düşük kalması ile birlikte yüzde 4-5 arasında 
uygulanan ek ödemelerinin de bir değeri kalmamıştır. 

2019 yılı için asgari geçim indirimi tutarları esas 
alınarak, emekli aylıklarına yapılan ek ödeme 
yüzdeleri yeniden tespit edilmesi, vergi adaletinin 
sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Emekli aylıklarına yapılacak olan ek ödeme ile 
birlikte insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylıkların 
ödenmesi, sosyal devletin en önemli görevi olarak 
değerlendirilmelidir. Derneğimiz, emeklilerin muhtaç 
olmadan insanca yaşaması için mücadele vermektedir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Sekreter

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Asgari Ücret; çalışanlara bir çalışma günü olarak 
ödenen, çalışanın ve ailesinin günlük yaşamını 
sürdürebilmesi için günün fiyatları üzerinden en az 
düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu bakımdan 
asgari ücretin tespiti, bir ailenin geçimini sağlayan karar 
olduğundan, işçinin yalnız başına yaşamadığı 
gerçeğinin de değerlendirilmesi gerekir. Bir işçi 
üzerinden yapılan hesaplamalar ile belirlenen asgari 
ücretler yetersiz kaldığından, tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir. Örneğin, 2018 yılı başında 
asgari ücrete yapılan yüzde 14 artış, yılın ilerleyen 
aylarında değerini yitirmiş, Ekim 2018 itibariyle yıllık 
tüfe artışının, yüzde 25'lere yükselmesi karşısında alım 
gücü yarı yarıya azalmıştır. Bu olumsuz durum 
karşısında, başta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 
olmak üzere asgari ücretin iyileştirilmesine yönelik 
talepler karşılık bulmamıştır. 

Düşük ücret politikalarıyla ekonomik ve sosyal 
hakların korunması ve geliştirilmesi giderek 
zorlaşmaktadır. 2018 yılında döviz kurlarında ve faiz 
oranlarında görülen artışlar, çalışanları ve çalıştıranları 
birlikte olumsuz etkilemiştir. Öncelikle, ekonomide 
yaşanan belirsizliklere çözüm getirilmesi gerekir. Hiç 
bir ekonomi; üretimin ve tüketimin kısılması ile ayakta 
duramaz, Bu bakımdan, istihdam teşvikleriyle birlikte 
yatırım ve üretim artırılmalıdır. Üretim artışı, 
enflasyonla mücadelede de en temel parametredir. 
Çarşı-pazarın canlanması için de ücret artışları temel 
belirleyici olmaktadır. Bu bakımdan, 2019 yılı için 
belirlenecek asgari ücretin karara bağlanmasında, 2018 
yılı kayıpları ve TÜİK hesaplamaları esas alınmalıdır. 
Bu gerçekten uzaklaşarak belirlenecek asgari ücret 
yetersiz kalacak ve tartışılmaya devam edilecektir.  

Ücret politikalarının başlangıcını oluşturan asgari 
ücretin belirlenmesinde, bilimsel ve objektif kriterler 

temel alınmalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 
oluşturan üçlü yapı olan devlet, işçi ve işveren 
temsilcileri, İş Kanunu ve Yönetmelik ile verilen 
görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmelidir. Aksi 
takdirde, asgari ücretin tespitinde pazarlıklar 
yapılmakta, TÜİK tarafından yapılan hesaplamalara 
uyulmamakta ve yüzdeli artışla sonuca gidilmektedir.  
Elbette, ülke ve çalışma koşulları göz ardı edilmemelidir. 
Bir kesimin görüşlerine göre değil, bilimsel ve objektif 
kriterlere göre asgari ücretin belirlenmesi, tartışmaları 
da sonlandıracaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 
görev yapan devlet temsilcileri hakem gibi bir görev 
üslenmeli, asgari ücretin belirlenmesinde temel ölçüye ve 
TÜİK tarafından yapılan hesaplamaya sahip çıkmalıdır. 
Son on yıldır TÜİK'in hesaplamalarının altında asgari 
ücret belirlendiğinden, gerçek asgari ücretten 
uzaklaşılmıştır. TÜRK-İŞ, bu duruma itiraz etmiş ve 
muhalif kalmıştır. Devletin bir kurumu olan TÜİK'in 
hesaplamalarına uyulmalı ve yıpranma payı ilave 
edilerek asgari ücret karara bağlanmalıdır.   

Asgari ücretle çalışanların sayısı, SGK'na prim 
ödeyenlerin yarısını oluşturduğundan, emekli 
aylıklarına olan etkisi de büyük önem taşımaktadır. 1 
Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer 
alan emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin 
parametreler, asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin 
emekli aylıklarında kayıplara neden olmaktadır. Asgari 
ücret ve emekli aylığı birlikte iyileştirilmeli, özellikle de 
asgari ücretin tespiti gibi, taban emekli ayıkları her yıl 
tespit edilmelidir. 5510 sayılı Kanunda yer alan taban 
emekli aylığı aylık bağlama oranı çok düşük 
kaldığından, bir anlamı da yoktur. Bu oran en az yüzde 
60 olarak yeniden belirlenmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİ

EK ÖDEME YÜZDELERİ ARTIRILMALI

ÖMER
KURNAZ

Genel Mali
Sekreter

-
Tarsus
Şube

Başkanı

www.tuedtarsus.org.tr
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Çorum Şube Başkanımız Hıdır 
Kınıklı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Belediye Başkanı Zeki 
Gül'ü makamında ziyaret etti. 

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren 
Kınıklı; “Her geçen gün üye sayımızı artırıyoruz 
ve bu üyelerimize yeni imkanlar sağlamak için 
çaba sarfediyoruz. Emekliler için hazırlanan 
konutların inşası devam ediyor. Bununla birlikte 
firmalarla anlaşarak emeklilere yönelik 
indirimler elde ediyoruz. Üyelerimiz için hizmete 
devam edeceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise; ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek 
yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. 

Çorum Şubemiz Belediye Başkanı GÜL’ü ziyaret etti

Eskişehir Şube Başkanlığımız 

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. 

Ahmet Ataç'a iade-i ziyarette 

bulundu. 

Daha önce Şube Başkanlığımızı ziyaret eden Ataç'a 

emeklilerimize ve derneğimize yapmış olduğu katkı ve 

desteklerden dolayı teşekkür eden Şube Başkanımız Arif 

Duru; “Sayın Başkanımıza teşekkür etmek ve 

emeklilerimizin beklentilerini iletmek üzere görüşme 

gerçekleştirdik. Bizlere gösterdiği samimi yaklaşıma ve 

verdiği bilgilere teşekkür ederiz” dedi.

Eskişehir Şubemiz Tepebaşı Belediye Başkanı 
Ahmet ATAÇ’ı makamında ziyaret etti

Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz ve Isparta Şube 

Başkanımız Abdulkadir Ersal, 

Kayseri'ye tayini çıkan Vali 

Şehmus Günaydın'a yeni 

görev yerinde başarılar diledi. 

Ersal burada yaptığı konuşmada; “Birlikte 

emeklilerimiz adına çok güzel çalışmalar 

yaptığımız Valimizin yeni görev yerinde de 

başarılı bir çalışma hayatı sergileyeceğinden 

eminim. Güle güle gidin” dedi. 

Isparta Şubemiz Vali GÜNAYDIN’ı Kayseri’ye uğurladı 
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Bursa Şube Başkanlığımız imzaladığı indirim anlaşmaları ile 
üyelerimizin cüzdanlarına katkı sağlayarak onları mutlu 
etmeye devam ediyor. 
Şube Başkanlığımızın Alemdar Turizm ile yaptığı anlaşmaya 
göre, üyelerimiz Hac, Umre ve Kudüs'e uygun şartlarla 
ziyaretler yapabilecekler. Umre ziyareti için, 4 kişilik oda 15 
gün 850 dolar, 3 kişilik oda 875 dolar, 2 
kişilik oda 925 dolar. Şube Başkanımız Mesut 
Özşen yapılan anlaşma sonrası; “Umre'ye 
gitmeyen kalmasın. Ziyarete gideceklerin 
yolları açık, duaları kabul olsun” dedi.   
Bir diğer indirim anlaşması ise; Özel Hira 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile yapıldı. 
Anlaşmaya göre üyelerimiz, muayene ve 
panoramik röntgen ücretsiz olmak üzere, 
anestezi, diş beyazlatma, zirkonyum 
kaplama, tam seramik porselen, lamine, diş 
eti tedavileri, protez, ortodonti, implant, çene 
cerrahisi, 20lik yaş diş çekimi, kist operasyonları, çene eklem 
tedavileri, diğer diş tedavileri gibi ünitelerden % 10-% 20 
arasında indirim hakkına sahip oldular.   

Bursa Şubemizin hizmetleri hız kesmeden devam ediyor

İKİNCİ BAHAR 
KOROSUNDAN 
MUHTEŞEM KONSER

Adana Şubemiz GAP Bölgesi Turu’nda

Adana Şubemizin gezi turları hız kesmeden devam 

ediyor. Özgül Turizm ile yapılan indirim anlaşmasıyla 

üyelerimiz bu kez de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

Hasankeyf, Mardin, Midyat, Şanlıurfa, Balıklıgöl yörelerini 

gezdiler.
Tarihi ve turistik yerleri büyük bir ilgiyle gezen 

üyelerimiz, Hasankeyf Kalesi, Küçük ve Büyük Saray, Estel, 

Mardin'de Katolik ve Süryani halkın en büyük ibadethanesi 

Deyr'ul Zeferan Manastırı, 

Panoromik şehir turu, Ulu 

cami, Abbara denilen 

tünellerle birbirine bağlı 

otantik Mardin sokakları, 

Kasımiye Medresesi'ni 

gezerek oradan Şanlıurfa'ya 

geçtiler. Şanlıurfa'da ise 

Balıklıgöl, AynZeliha Gölü 

ve ardından Bedesten 

Çarşısı'nda alışveriş 

yaparak gezilerini 

tamamladılar.
Şube Başkanımız 

H.Seyfi İyiyürek ve Yönetim 

Kurulu Üyelerinin de 

katıldığı gezi sonunda, 

üyelerimiz Şube 

Yönetimine; “Çok güzel 

tarihi mekanlar, 

ibadethaneler, çarşılar 

gördük. Yöresel yemekler yedik. Emeği geçen, bize bu güzel 

fırsatı veren şubemize teşekkür ederiz” dediler.
Şube Başkanımız İyiyürek; “Katılan üyelerimize 

teşekkür ederiz. Çok güzel bir gezi gerçekleştirdik, 

üyelerimizde memnun kaldılar. Onları memnun görünce 

mutlu oluyoruz. Hizmetlerimiz büyüyerek devam ediyor” 

dedi. 

Bursa Şubemiz bünyesindeki İkinci Bahar Türk 

Müziği Korusu, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü'ne bağlı Ali Osman Sönmez 

Huzurevi'nde muhteşem bir konser verdi.
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Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus 

Şube Başkanımız Ömer Kurnaz ve 

heyeti, Genel Merkez 22. Olağan 

Kongremizden sonra Tarsus'ta bir 

dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan 

ziyaretlerde; “Emeklilerimiz için ne 

gibi hizmetler üretilebilir, 

sıkıntılarına nasıl çareler 

bulunabilir, hali hazırda üretilen 

hizmetler nasıl daha verimli hale 

getirilebilir?” sorularına cevap 

arandı.

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız 

Ömer Kurnaz; “Yaptığımız ziyaretler çok verimli, çok 

güzel geçti. Tarsus'umuzun kaymakamı, belediye başkanı, 

ileri gelen oda başkanları ve kıymetli mahalli idarecileri 

ile istişarelerimiz oldu. Onlara dilek ve sıkıntılarımızı 

anlattık. Hepsine başarı dileklerimizi ilettik. Gösterdikleri 

yakın ilgiden dolayı herkese teşekkür ederiz” dedi.

KURNAZ’dan

yerel yöneticilere

ve STK’lara

ziyaretler...

Kurnaz ve heyeti Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ı makamında ziyaret 

ederek görüş alışverişinde bulundular.

Ömer Kurnaz’ın bir diğer durağı da Tarsus Esnaf ve 

Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Şahin oldu. 

Kurnaz ve Şahin Tarsuslu esnaflarla Tarsuslu 

emeklilerin birbirlerinden ayrılmaz iki önemli 

toplumsal kesim olduğuna vurgu yaptılar.

Ömer Kurnaz Sosyal Güvenlik Kurumu Tarsus İlçe Müdürü 

Süleyman Metin’i makamında ziyaret etti.

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 

Kurnaz Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer’i ziyaretinde.

Kurnaz, Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Erdoğan 
Yalçın ile Tarsus İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı 

Mustafa Güçyetmez’i ziyaretinde.

Ömer Kurnaz ve Arif Kılınç Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kaplan Kiltaş’ı ziyaret ettiler.

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız 
Ömer Kurnaz, Tarsus Terziler Odası Başkanı Nevzat 

Topacık’ı da ziyaret etti.

Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şube Başkanı Erdal Turgut ve 
beraberinde Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Tarsus 

Şubemize nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Kurnaz ve heyeti Özel Maya Göz Hastanesi sahibi 

Mehmet Yunus Seven’i ziyaret etti.
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1 milyon üyesi 
olan Türkiye 

Emekliler 
Derneğimizin Genel 

Başkanı Kazım 
Ergün, SSK ve Bağ-

Kur emeklilerine 6 
aylık TÜFE artışına 
göre zam verilirken, 
memur emeklilerine 

kamu 
sözleşmelerine göre artış yapılmasının Anayasa'nın eşitlik 

ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “Yeni bir sistem 
getirilmeli, emeklilere büyümeden pay verilmelidir” dedi. 

Ergün, vergi iadesi karşılığı olarak verilen yüzde 4-5 ek 
ödemenin de en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerektiğini 

vurguladı.

Sözcü Gazetesi / 30 Kasım 2018

Kazım ERGÜN: Emeklilere 
ekonomik büyümeden pay verilsin

Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar ve 

beraberinde Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 

kadın üyelerimizden oluşan heyet, Başkent 

ziyaretinde, önce Anıtkabir'i ardından da Genel 

Merkezimizi ziyaret ettiler.
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim 

Sekreterimiz Arif Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Abdulkadir Ersal'ın ev sahipliğinde 

gerçekleşen ziyarette; Çorum Şube Başkanımız 

Hıdır Kınıklı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

Araştırma Müdürümüz Namık Tan da bulundular.

Konyalı kadın üyelerimiz genel merkezimizi ziyaret etti

Iğdır Şube Başkanımız İsa Bilir ve 
yönetim kurulu üyelerimiz Iğdır'a yeni 

atanan Emniyet Müdürü Hüseyin 
Göllüce'ye hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunarak derneğimiz hakkında bilgi 
verdi. 

Emniyet Müdürü Göllüce; “Ziyaretinize 

teşekkür ederim. Derneğinizi ve sizleri tanımaktan 

memnun oldum. Emeklimiz başımızın tacı. Her 

zaman yanınızdayız” dedi.

Iğdır Şubemiz ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde
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23/24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da Kadir 
Has Üniversitesi’nde, 2017 yılı iş ve sosyal güvenlik 

hukuku ile ilgili Yargıtay kararlarını değerlendiren bir 
seminer yapıldı ve dört ayrı oturumda sorunlar ve 

çözüm yolları üzerinde duruldu. Yargıtay daire 
başkanlarının oturum başkanlığı yaptığı seminerde; 

bireysel ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku, 
mevzuat ve yargı kararlarıyla birlikte değerlendirildi. 

Mevzuattaki boşluklar, farklı hükümler ve yorumlar 
kapsamlı olarak incelenip, yargıya taşınan sorunların 

sonuçlanmasındaki farklı kararlar tartışma bölümünde 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sosyal güvenlik 

alanında uyuşmazlık konusu olan ve yargıya taşınan ve 
sonuçlanan kararlar ile ilgili sunum, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir ARICI 
tarafından yapıldı. Seminere; üniversite öğretim üyeleri, 

Yargıtay üyeleri, avukatlar ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Seminere,Türkiye 

Emekliler Derneği'mizi temsilen katılan Araştırma 
Müdürümüz Namık TAN; tartışma bölümünde sosyal 

güvenlik mevzuatı, idarenin ve yargının kararlarını 
değerlendirdi, Derneğimizin yaptığı çalışmalar ile ilgili 

de bilgilendirme yaptı. 

Azerbaycan- Türkiye ortaklığında 

gerçekleştirilen “Unutulan Sözler Hayat Bulsun- 

Divanü Lügati't Türk Projesi” kapsamında 

Türkiye'de bulunan Azerbaycan heyeti derneğimizi 

ziyaret etti. Ziyarette Azerbaycanlı öğretmenler ve 

öğrenciler proje hakkında bilgi verdiler. Genel 

Başkanımız Kazım Ergün; “Kardeşlerimizi 

derneğimizde görmek bize büyük mutluluk ve kuvvet 

verdi. Onlarla birlikte çalışan vatandaşlarımızı da 

kutluyorum. Türkçe'ye gerekli önem verilmeli ve 

dünya dili olması konusunda bu çeşit çalışmalar 

hızlandırılmalıdır. Azerbaycan ve Türkiye tek millet, 

iki ayrı devlettir” dedi. 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MİLLİ KOMİTE SEMİNERİ YAPILDI

AZERBAYCAN'dan misafirlerimiz vardı

Seminere; üniversitelerden öğretim üyeleri, 
Yargıtay üyeleri, avukatlar ve 

sivil toplum kuruluşu temsilcileri büyük ilgi gösterdi. 

Sakarya Şube Başkanımız Sinan Turan, Sapanca Gölü'nü 
yüzerek karşıya geçti...
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, spora teşvik 
amacıyla Sapanca Gölünü yüzerek karşıya geçen Sakarya 
Şube Başkanımız Sinan Turan'ı, Sakarya Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerini ve BESYO 
öğrencilerini ödüllendirdi...

Sakarya Şube Başkanımız TURAN
gençlere taş çıkarttı

URLA ŞUBE BAŞKANIMIZ 
BİROL YÜCEL GÜLÜMSEK'İ 
EBEDİYETE UĞURLADIK
Adana'da düzenlenen cenaze merasiminin 
ardından toprağa verilen Birol Yücel Gülümsek'i 
son yolculuğuna uğurlamak üzere Adana'da 
bulunan Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube 
Başkanımız Ömer Kurnaz; "Merhum şube 
başkanımızı dualarla son yolculuğuna uğurluyoruz. Mekanı cennet 
olsun, geride kalanlara Allah sabırlar versin” dedi. 
Cenazeye, Genel Denetim Kurulu Başkanımız ve Adana Şube 
Başkanımız Seyfi İyiyürek ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
yanı sıra Yüreğir Şube Başkanımız Mustafa Kocatürk ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz de katıldılar.
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Şube Başkanlığımız Özel 
Gürlife Hastanesi ile üyelerimize 

özel %30 indirim anlaşması 
imzaladı. Yapılan anlaşmadan 

Afyonkarahisar, Kütahya, Tavşanlı, 
Domaniç bölgesinde bulunan 

üyelerimiz de faydalanabilecekler. 

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Eskişehir 
Şube Başkanımız Arif Duru; “Üyelerimizin kaliteli sağlık 
hizmetlerine indirimli olarak erişebilmelerini hedefledik. 
Bu amaçla sağlık anlaşmaları imzalıyoruz.  Özel Gürlife 

Hastanesi yetkililerine de şükranlarımızı sunuyoruz” 
dedi. 

Çorum Şube Başkanlığımız ile 
Çorum Hacettepe İşitme Cihazları arasında 

üyelerimize özel indirim anlaşması 
imzalandı. 

Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz cihaz 
alımlarında % 30 indirim ve ücretsiz kontrol, pil, kalıp, 

aksesuar hakkına kavuştular.
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı anlaşma sonrası; 

“Emeklilerimiz yaş ilerledikçe duyma güçlüğü ve benzeri 
sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için 
güzel bir anlaşmaya imza attık. Herkese hayırlı olsun” dedi. 

Çorum Hacettepe İşitme Cihazları Müdürü Musa 
Şen ise; “ Üyelerinize firma olarak %100 memnuniyet 

garantisi veriyoruz. Yeni nesil Danimarka'dan gelen cihazlar 
2 yıl garantili. Cihazlarımız ötme yapmaz, kaba görünmez ve 
güçlüdür. Ayrıca detaylı işitme testleri sonucunda ayarlanan 

cihazlarda sorun yaşanmaz” dedi.

Ankara, Çankaya, Sincan Şube 

Başkanlıklarımız ile Anadolu 

Umre Grubu arasında üyelerimize 

özel indirim anlaşması imzalandı. 

Yapılan anlaşmayla üyelerimiz çok uygun 

koşullarda hac ve umre vazifelerini yerine 

getirebilecekler. 

Anlaşma sonrası Ankara Şube Başkanlarımız; 

“Üyelerimiz için çok güzel bir anlaşmaya imza 

attık. Detaylı bilgileri şubelerimizden 

öğrenebilirler. Hepimize hayırlı olsun” dediler. 

Eskişehir Şube Başkanlığımızdan sağlık anlaşması

Çorum Şubemizden bir sağlık anlaşması daha

Ankara Şubelerimizden HAC ve UMRE anlaşması



TÜED -13-

Çaycuma Şube 
Başkanlığımız Özel Level 

Hastanesi ile üyelerimize özel 
indirim anlaşması imzaladı.

Özel Level Hastanesi Yetkilileri Cem Çınar, 

Arzu Yetimoğlu ile Şube Başkanımız Nizamettin 

Eyidoğan arasında imzalanan protokole göre; 

üyelerimiz ve birinci derece yakınları (eş ve 

çocuk) ayakta tedavilerde % 20, yatarak 

tedavilerde %10 indirimden faydalanacak.

Şube Başkanımız Eyidoğan; “ Özel Level 

Hastanesi'ne yetkililerine teşekkür ederiz. Güzel 

bir anlaşma imzaladık. Hepimize hayırlı olsun” 

dedi.

Manisa Şube 
Başkanlığımız ile Özel 

Grandmedical Hastanesi 
arasında üyelerimize özel 

indirim anlaşması 
imzalandı. 

Anlaşma sonrası Şube Başkanımız 

Mehmet Akkoyun; “Üyelerimize hizmetlerimiz 

hız kesmeden devam ediyor. Üyelerimiz kaliteli 

sağlık hizmetlerinden uygun olarak yararlansın 

diye böyle bir anlaşmaya imza attık. Özel 

Grandmedical Hastane Yetkilisine de ayrıca 

teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.  

İskenderun Şube Başkanlığımız 
Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi ile 
üyelerine özel indirim anlaşması 
imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz ve birinci derece 
yakınları kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde, tahlil, 
tetkik, radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde ve 
yatak, refakat, ameliyat (sezaryen- doğum) dahil tüm 
yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden % 30 indirim 
hakkına sahip oldular.
Anlaşma sonrası Şube Başkanımız Hüseyin Göde; 
“Güzel bir anlaşmaya imza attık. Üyelerimize ve 
yakınlarına hayırlı olsun” dedi.

Çaycuma Şubemiz Zonguldak Özel LEVEL HASTANESİ’yle anlaştı

Sağlıkta bir anlaşma da Manisa Şubemizden

İskenderun Şubemiz sağlık anlaşması imzaladı
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İÇTİHAT METNİ

Mahkemesi: İş Mahkemesi

Dava, davalı kurum tarafından tesis edilen aylık 
kesme işleminin iptali ile aylığın yeniden bağlanması 
talebine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu 
anlaşıldıktan sonra ve Tetkik Hakimi … tarafından 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan 
sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit 
edildi. 

Davalıya murisi babasından yetim aylığı 
bağlandığı, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru 
tarafından yapılan araştırmalar sonucu davacının 
boşanmış olduğu eşi ile birlikte fiilen yaşamakta olduğu 
tespit edilerek almakta olduğu maaşı kesilerek adına 
borç kaydedildiği anlaşılmaktadır. 

Mahkemece, davacı ile ayrıldığı eşinin boşanma 
tarihi olan 12/11/1999 dan 2010 yılında … ve… 
eczanelerin ikisinin de alışveriş yaptığı, yine aynı 
tarihlerde… Vakıf Gureba ve Haseki hastanelerinde 

tedavi oldukları bu nedenle birlikte yaşadıkları katine 

varılmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyada mevcut hastane kayıtları incelendiğinde, 

davacının boşandığı eşinin hastane kayıtlarının 

uyuşmazlık konusu dönem sonrasına ait olduğu, eczane 

kayıtlarında ise davacının boşandığı eşinin… eczanesinden 

ilaç aldığı, … eczanesinden alışveriş yapmadığı 

anlaşılmıştır. Özellikle bozma sonrası toplanan deliller 

(medula, seçmen bilgi kayıtları, nüfus kayıtları vs.) dikkate 

alındığında davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikte 

yaşadıklarına dair somut delil elde edilememiştir. 

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulü gerekirken 

mahkemece davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. 

Bu maddi ve hukuki olgular göz ününde 

bulundurulmaksızın, mahkemece yanılgılı değerlendirme 

ile yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı 

olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz 

itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan 

nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde 

davacıya iadesine, 01/10/2018 gününde oybirliğiyle karar 

verildi.   

Şube Başkanımız Tiryaki ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri; “Üyelerimizin katılımlarının 

yoğun olması bizi bir daha ki sefere yapılacak 

olan geziler için heyecanlandırdı. Emekli, dul ve 

yetimlerimizin bir nebze olsun yüzlerini 

güldürdüğümüz için son derece huzurluyuz.

Türk milleti Çanakkale'de elde ettiği 

üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve 

vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında 

hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık 

şekilde vermiştir. Bu vesileyle gönlümüzde 

kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz 

şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla 

anıyoruz” dediler.

YARGITAY KARARLARI

Safranbolu Şubemiz şehitlerimizi ziyaret etti

Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki ve 
yönetim kurulu üyelerimiz, emekli, dul ve yetimlerimizi; 

her karış toprağında vatanı uğruna savaşıp, 
canını veren şehitlerimizin olduğu 

kutsal topraklar olan Çanakkale'ye gezi düzenlediler. 

Davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikte 
yaşadıklarına dair somut delil elde edilmeden 
mahkemece davanın reddine karar verilmesi 

hatalıdır. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde 
bulundurulmaksızın, mahkemece yanılgılı 

değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
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2018 yılında emekli aylığına hak kazananlar, emekli 
aylığı müracaat tarihlerinin emekli aylığına etkisini 
sormaktadır. Emekli aylıklarını etkileyen temel faktör, 
emekli aylıklarının hesaplanmasında çalışılan dönemlerde 
yürürlükte olan kanun hükümlerinin uygulanmasıdır. 2000 
öncesi ve sonrasında hizmeti olan sigortalılara üçlü karma 
sisteme göre, 2000 öncesi hizmeti olmayanlar sigortalılara 
ise, ikili karma sisteme göre emekli aylığı hesaplanmaktadır. 

1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, önceki 
kanunlara göre gerek prim kazançlarının güncellenme 
katsayısında ve gerekse de aylık bağlama oranlarında 
kayıplar öngörmüştür. Özellikle de asgari ücret üzerinden 
prim ödeyen sigortalıların emekli aylıklarında kayıpların 
olmaması için, aylık hesaplama parametrelerinin 
iyileştirilmesi gerekir. Hükümetin “100 Günlük 
İcraatı”nda, bin liranın altında kalan emekli aylıklarının 
bin liraya tamamlanması taahhüdü göstermektedir ki, 5510 
sayılı Kanunun aylık hesaplama parametreleri olan 
güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranının yetersiz 
kaldığından değiştirilmesi gerekmektedir. 

2000 sonrasında emekli olanların, 2000 öncesi 
emekli olanlar gibi taban emekli aylığı serisi 
bilinmemektedir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
döneminde alt sınır emekli aylığı bağlama oranının yüzde 
70'den, 2000 sonrası dönemde yüzde 35'e düşürülmesi; 
2000 sonrasında emekli olanlara intibakların yapılmaması, 
eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu 
farklılıkların sona ermesi için “intibak” yapılmalı, norm ve 
standart birliği sağlanmalıdır. 

Ne zaman emekli olunmalı sorusuna, iki açıdan 
cevap aranmalıdır. 2018 yılında emekli olanların emekli 

aylığı hesaplamalarında 2017 yılı gelişme hızının yüzde 

30'u ve Aralık Ayında gerçekleşen tüfe artışı esas 

alınmaktadır. Hesaplanan emekli aylığı Ocak ve Temmuz 

Aylarında altı aylık tüfe artışına göre yükseltilmektedir. Bu 

durumda, 2018 yılında emekli aylığına hak kazananların 

2017 ve 2018 yılı gelişme hızı ve tüfe artışlarını ve emekli 

aylıklarına yapılan artışları kıyaslanarak bilgi sahibi 

olunabilir. Bu konuda, uzmanlardan görüş alınması yoluna 

da gidilebilir. 

2018 Aralık Ayı ile 2019 Ocak Ayında emekli aylığı 

müracaatında bulunanların emekli aylıklarında bir fark 

oluşması söz konusudur. Bunun nedeni, 2018 yılındaki tüfe 

artışının yüksek olmasıdır. Son iki yılın aylık hesaplama 

parametreleri ve emekli aylığı artışları ayrı ayrı 

değerlendirilmeli, çıkan sonuca göre emekli aylığı talep 

edilmelidir. 2018 yılında emekli olanlara Ocak Ayında yüzde 

5.69, Temmuz Ayında yüzde 9.17 artışlar yapılmıştır. 2018 

yılı kümülatif artış ise, yüzde 15.38 oranında olmuştur. 2018 

yılı tüfe artışının yüzde 20'yi aşması tahmin edilmektedir. 

Gelişme hızının ise, yüzde 3-4 arasında olması 

beklenmektedir. Bu göstergelere göre, emekli aylığı 

taleplerinin 2019 Ocak Ayında yapılmasının daha avantajlı 

olduğu söylenebilir. 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart Aylarında 

emekli aylığı talebinde bulunanlara, 2018 yılı gelişme hızı 

belli olmadığından dikkate alınmamaktadır. 2019 Nisan 

ayında TÜİK tarafından yıllık gelişme hızı açıklandığından, 

Ocak, Şubat ve mart Aylarında bağlanmış olan emekli 

aylıkları revize edilmekte ve oluşacak fark emekli 

aylıklarına yansıtılmakta, önceden eksik ödenen aylık 

farkları toptan ödenmektedir.

SORU: Silinmiş olan Bağ-Kur prim borçlarını yeniden 
kazanma imkanı var mı?

CEVAP: Ödeme güçlüğü içinde olan Bağ-Kur 
primlerinin silinmesi yoluna gidilmiştir.  2008 yılında 60 ay ve 
üzeri, 2015 yılında 12 ay ve üzeri, 2018 yılında 31.05.2018 
tarihine kadar ödenmeyen Bağ-Kur prim borçları ve hizmet 
süreleri silinmiştir. Prim borçlarının silinmesi, hizmet 
sürelerine ihtiyacı olmayanlar için olumlu; ileride ihtiyacı 
olanlar için ise, hizmet sürelerinin yeniden kazanılması için 
yeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Silinmiş olan hizmet 
sürelerinin ödenmemiş yeniden kazanılması talip edildiğinde, 
hizmet sürelerinin tamamı üzerinden güncellenerek ihya 
yapılmaktadır. 

SORU: 2019 yılında emeklilere dini bayramlar öncesinde 

ödenecek olan bin lira ikramiyede bir artış yapılacak mı? 

CEVAP: 2018 yılında ikramiyenin ödenmesini öngören 

Kanunda, bin liranın artışına ilişkin bir hüküm olmadığından, 

yeni bir düzenlemenin yapılmaması durumunda her hangi bir 

artış öngörülmüyor. Kanunlarla belirlenen bütün ödemelerin 

katsayı veya tüfe oranlarına göre artışı öngörülürken, emekli 

ikramiyelerinin sabit kalmasını bir haksızlık olarak 

değerlendiriyoruz. Türkiye Emekliler Derneği, siyasi partilere 

sunduğu talepleri arasında yer alan ikramiyelerin artırılması 

gerektiğine dikkat çekmiş, kamuoyuyla da paylaşmıştır. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIĞI TALEP TARİHİNDE 

BİLİNMESİ GEREKENLER
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Abdulkadir ERSAL

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI
2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 256 Karar 

sayısı ile onanarak yayınlanmıştır. Program, gelişmiş ekonomilerde 
reel ücret artışlarının sınırlı olması ve işgücü piyasasındaki görece 
düşük verimlilik düzeyleri gibi yapısal problemlerin varlığını 
sürdürdüğü tespitini yapmaktadır. 2017 yılında ülkemizdeki 
büyümeye sanayi sektörünün katkısı 1,8, hizmet sektörünün katkısı 
4,8, tarım sektörünün katkısı 0,3 puan olmuştur. Ekonomik 
faaliyette güçlenmenin sektörel yayılımı artmıştır.  % 7,4 
oranındaki yurtiçi talep kaynaklı büyümeye toplam tüketim 4,4 
puan katkı verirken, toplam sabit sermaye yatırımlarının katkısı % 
2,3 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 
0,1 puanda kalmıştır. Ekonomik büyüme yurtiçi talep kaynaklı 
gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı artmış, cari işlemler açığı milli 
gelirin % 5,6 seviyesine yükselmiştir.

Programa göre, enflasyondaki yükseliş alt grupların 
geneline yayılan bir görünüm sergilemiş, özellikle gıda, enerji ve 
temel mal kalemlerindeki artış daha belirgin olmuştur. Çekirdek 
enflasyon göstergeleri belirgin şekilde yükselmiş ve ekonomik 
birimlerin fiyat artırma eğilimi oldukça kuvvetlenmiştir. Yeni 
Ekonomi Programı kapsamında açıklanan 2019-2021 orta vadeli 
programıyla öngörülen politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir. Orta vadeli programda kısa vadede fiyat 
istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi ekonomide 
dengelemenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede 
sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik 
değişimin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye'de sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe 
faal şirket sayısı 2017 yılı sonunda 62 olmuştur. Sigortacılık 
sektörüne yabancı sermayenin ilgisi, sektörün gelişme 
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle devam etmektedir. Yabancı 
sermayenin payı 2017 yılı sonu itibariyle % 70,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Bireysel emeklilik sistemi toplam fon büyüklüğü 
bir önceki yıla göre % 27,9 artışla 2017 yılı sonunda 77,8 milyar 
TL'ye, katılımcı sayısı ise 6,9 milyon kişiye ulaşmıştır. 2018 Eylül 
sonu itibariyle otomatik katılım sisteminde 4,9 milyon çalışan yer 
almıştır.  2017 yılı sonu sosyal harcamaların GSYH'ye oranı % 
16'dır. Emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiye ödemeleri 
nedeniyle sosyal harcamalarda artış olmuştur. Sosyal harcamaların 
toplam % 16'lık oranın 3,8'i eğitim, 3,7'si sağlık, 8,5'i ise sosyal 
koruma harcamasıdır. Sosyal korumada % 8,5'lik dağılımında; % 
7,5 emekli aylıkları ve diğer harcamalar, 0,9 sosyal yardım ve 
primsiz ödemeler, 0,1 doğrudan gelir desteği, ödemeleri 
görülmektedir. 

2018 yılı merkezi yönetim bütçesi harcamaları 821,8 milyar 
TL, gelirleri 749,6 milyar TL ve bütçe açığı 72,1 milyar TL olarak 
tahmin edilmektedir. Bütçeden cari transferlerin yılsonunda 323,1 
milyar TL olması beklenmektedir. Söz konusu transferlerde en 
yüksek pay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım sistemine 
yapılanlardır. Sosyal güvenlik transferleriyle, işsizlik sigortası 
fonuna yapılan hazine yardımlarında bütçe ödeneklerine göre 13,7 
milyar TL tutarındaki artışta enflasyon ve emeklilere ikramiye 
ödemeleri gibi etkenler belirleyici olmuştur. 2019 yılı merkezi bütçe 
gelirleri 880,4 milyar TL, harcamalar 961 TL, bütçe açığı 80,6 
milyar TL olarak programlanmaktadır. 

2019 yılında sosyal güvenlik sistemine yapılan transferlerde 
0,2 puan artış beklenmektedir. Ayrıca sosyal yardımlardan 
yararlanma kriterlerindeki değişiklikler ve 2022 sayılı kanun 
kapsamındaki aylık ödemelerindeki artışa bağlı, olarak sosyal 
amaçlı transferlerin önceki yıla göre GSYH'ye oranla 0,1 puan daha 

yüksek gerçekleşmesi beklentidir. 2018 
yılından itibaren asgari ücret desteğinin 
i ş s i z l i k  s i g o r t a s ı  f o n u n d a n  
karşılanmasının etkisiyle 2018 yılında 
sosyal güvenlik kuruluşlarına yönelik 
transferlerin GSYH'ya oranının bir 
önceki yıla göre 0,3 puan azalarak % 4 seviyesine gerilemesi 
beklenmektedir. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen en temel 
parametrelerden biri asgari ücrettir. Prim teşvikleri kapsamında 
merkezi yönetim bütçesinden SGK'ya 2017 yılında 27,7 milyar TL 
transfer yapılmış olup, 2018 yılında bu rakamın prim teşviklerini 
işsizlik sigortası fonundan karşılanmaya başlaması nedeniyle 19,9 
milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

2017 yılında SGK ilaç harcamaları 25,2 milyar TL, tedavi 
harcamaları 51,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu 
gerçekleşme 31,5 ve 58,9 milyar TL olarak bekleniyor. 2019 yılında 
sosyal güvenlik kuruluşlarının GSYH'ye oran olarak gelirlerinin % 9, 
giderlerinin % 10,1 ve açığın % 1,1 olması hedefleniyor. 2019 yılında 
SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme 
devlet katkısı prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim 
ödeme gücü olmayanların Genel sağlık sigortası primi de dahil olmak 
üzere GSYH'nin % 4,2'si oranında bütçe transferi yapılması 
öngörülmektedir. Eğitim sisteminde ise hayat boyu öğrenme 
programlarına yönelik nitelik ve erişimin artırılacağı belirtilmektedir. 
Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacaktır. 
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde 
katılımlarının sağlanması programın temel amaçlarındandır. 
Öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin 
eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin 
ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması, akılcı ilaç kullanım 
mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Evde sağlık 
hizmeti uygulamasının erişilebilir ve etkin olması sağlanacak, uluslar 
arası mukayeseye imkan veren bir sağlık veri yapısı oluşturulacaktır.            

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri ile yasal 
çerçeve ve idari yapılanma geliştirilecek, sivil toplum-kamu- özel 
sektör işbirliği artırılacak ve sosyal diyalog ortamı geliştirilecektir. 
Sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak 
yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esas 
alınacaktır. Yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerini etkinlik, 
yaygınlık ve denetimi artırılacak, kuruluşların fiziki şartları 
iyileştirilecektir. Yalnız yaşayan yaşlılar başta olmak üzere, günlük 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaşlılara evlerinde sağlık, temizlik, 
günlük bakım, alışveriş gibi konularda destek verilmesine yönelik Yaşlı 
Destek Programı uygulanmaya devam edecek, yaşlılara yönelik yatılı 
ve gündüzlü bakım hizmetlerinin sunulduğu kuruluşların sayısı ve 
niteliği artırılacaktır. Ayrıca yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu konudaki rolleri güçlendirilecektir. Kültürel 
faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların 
kültür-sanat faaliyetlerine daha yoğun ve aktif biçimde katılmasına 
yönelik faaliyetler yapılacaktır. Konut projelerinde dar gelirliler, 
yaşlılar gibi, dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik bir araştırma raporu hazırlanacaktır. 

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hayırlı 
olsun. 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Gazi AYKIRI

Genel Sekreter


