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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

DEVLET VE 

MİLLET EL ELE
BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Dünya, korona virüs salgınıyla büyük bir 
şok yaşamaktadır. Geçmişte insanları 

korumanın, bu kadar zor olduğu bir süreç 
görülmemiştir. İnsanların kendilerini koruması 

için de, “evde kal” çağrıları yapılmaktadır. 
Geçim derdi ile birlikte sağlık sorunu 

önceliğimiz olmuştur. Bulaşıcı yönü olan ve 
insandan insana geçen korona virüse karşı savaş 

verilmektedir. Savaşın cephelerini genişletmek 
ve dayanışmamızı artırmak zorundayız. 

Çocuk, genç ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın 
bulaşan bir hastalık olan koruna virüsten 

korunmak için evde kal çağrılarıyla birlikte 
ekonomik ve sosyal hayat da durmuştur. Hizmet 

sektöründe çalışanların büyük çoğunluğun 
zarar gördüğü bir süreç yaşanmaktadır. Sanayi 

sektörü de durma noktasına gelmiş, esnek 
istihdamla üretimin sürdürülmesi 

amaçlanmaktadır. Bu dönemde, evden çalışma 
ağırlık kazanmış ve bu şekilde istihdam 

korunmaya çalışılmaktadır. 

AYLIK HABER BÜLTENİ

TÜED Genel Yönetim Kurulumuz, yaşanan olağanüstü döneme ilişkin 
yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarımızın üstün gayretlerine dikkat çekerek, 
evde kalınması çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

 Koronavirüs salgını, dünyanın birinci gündem maddesi oldu. Her ülke 
kendi tedbirlerini alıyor. Bu dönem, insan sağlığı ve ülke ekonomisi birlikte 
değerlendirilmeye de muhtaç. Türkiye de, kendi tedbirlerini bir bir açıklıyor. 
Ekonomi, ülkemizin ve insanımızın güvenli bir limanıdır. Ekonominin ayakta 
kalması ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirlerin kapsamı genişlemeli ve 
bu süreçte gelir kaybı olan işçilerimize destek olunmalıdır. 

Sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Doktorlarımız başta olmak 
üzere; sağlık çalışanlarımız, canları pahasına “cephede savaşan ordumuz” 
oldular. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. İnsan sağlığı birinci gündemimiz 
olmalı. “Evde Kal” çağrılarına uyulmalıdır...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak 
bildiride; “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 

30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu 
ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı 

yapıyoruz.
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve 

devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz 
sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün 
de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak 

tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları 

müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit 
olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad 
olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet 

eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza 
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” 

dedi.

İdlib'te gerçekleşen 
hain saldırıya ilişkin, 

ortak tepkiyi göstermek üzere, 
TÜED’in de aralarında bulunduğu;

Türkiye'nin önde gelen 
30'a yakın meslek örgütü, 

sendika konfederasyonları ve 
sivil toplum örgütleri, Ankara'da 

ortak bir açıklama yaptı...
Devamı 8. sayfada

STK’LARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Genel Yönetim Kurulumuzdan
Anlamlı Çağrı:
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Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, 6-7 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da, Genel 
Merkez Toplantı Salonu'nda yapıldı. 113 Şube Başkanının 
katıldığı toplantıda, ülke gündemi ve emeklilerin sorunları 
değerlendirildi.

Başkanlar Kurulumuz; ülkemizin güvenliği ve 
milletimizin bütünlüğüne yönelik hain saldırıları şiddetle 
kınarken, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vermekte olduğu 
mücadelede şehit olan askerlerimizi, güvenlik güçlerini ve sivil 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek, gazilerimize de 
acil şifalar temenni etti. Milletimizin başı sağ olsun.

Başkanlar Kurulumuza hitap eden Türk-İş Eski Genel 
Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, kurula 
seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

“ Türkiye Cumhuriyeti, barış ve huzur sağlanması için 
üzerine düşen görevi yapmasına rağmen, emperyalist güçler ve 
devletler, enerji ve petrol çıkarları için Ortadoğu ülkelerinde iç 
savaş çıkarmış ve ülke insanlarının hayatlarını kaybetmesine ve 
acılar yaşanmasına neden olmuştur. Bu tür acıların 
yaşanmaması için, dünyanın gerekli olan dersi çıkarması ve 
acılara son verilmesi yolunda, her ülke kendi üzerine düşen 
yükümlülüğü yerine getirmelidir.”

Başkanlar Kurulumuz; emeklilerimizin sorunları ile 
bunların çözüm yollarını değerlendirerek, emeklilerin 
taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Banka promosyonları, emeklilerimizin beklentilerinin 
altında belirlenmesi, hayal kırıklığı yaratmıştır. SGK ve Ziraat 
Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, mevcut promosyon 
ödemelerine yüzde 66 artış yapılarak aylık seviyelerine göre 
500-625-750 TL olarak belirlenmesi, olumlu bir adım olmakla 
birlikte yeterli görülmemiştir. Bankaların kendi içinde yarışa 
girmesi de olumlu bir değerlendirme olmakla birlikte gerçekçi 
bir promosyon ödemesinin belirlenmesi için Derneğimizin de 
temsil edildiği bir komisyon kurulmalı ve bütün taraflar 

masada olmalıdır. Hükümetimiz; bu konuda önderlik yapmalı 
ve çalışanlara yapılan ödemeler de esas alınarak emeklilerimize 
hak ettikleri promosyon ödenmelidir. Ziraat Bankası da dahil, 
bütün bankalar tekliflerini sunmalı ve beklentileri karşılayacak 
bir promosyon kararı alınmalıdır.

• Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar 
emeklilerimizin alım gücünü korumada yetersiz kalmıştır. Tüfe 
artışlarının hesaplanmasında emeklilerimizin harcamaları 
gerçekçi bir şekilde temsil edilmediğinden, emekli aylıklarına 
SEYYANEN ZAMLAR yapılmalı, milli gelir artışından pay 
verilmelidir.

• İntibak yapılmadan, emekli aylıklarındaki 
farklılıklara çözüm getirilemez. Prim kazancı ve prim ödeme 
gün sayısı eşit olanlara, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, 
aynı aylık ödenmesi için 2000 sonrasında emekli olanların 
intibakları yapılmalıdır.

• Taban aylıklar kendi içinde anlamını yitirmiş ve 2000 
sonrasında emekli olanların mağdur edildiği bir süreç 
yaşanmaktadır. Özellikle de, 2008 sonrasında emekli olanların 
taban aylıklarında ciddi kayıplar bulunmaktadır. Bu nedenle, 
2000 öncesi dönemdeki gibi, asgari ücretin yüzde 70’inden az 
olmayacak şekilde taban aylık benimsenmelidir.

• Ek ödeme yüzdeleri olan 4-5 oranları anlamını 
yitirmiştir. Emeklilerin harcamalarından alınan KDV ve ÖTV 
oranları esas alınarak vergi iadesinin karşılığı olarak ödenecek 
ek ödeme oranı yüzde 9-10’a yükseltilmelidir.

• Çalışanlara yapıldığı gibi ailenin korunması amacıyla 
yapılan "Aile Yardımı", birer ailesi olduğundan, 
emeklilerimize de yapılmalıdır.

• Dini bayramlarda ödenen, Bayram İkramiyeleri günün 
koşullarına göre yeniden belirlenmeli ve ardından da her yıl 
"yeniden değerleme ölçütüne" yada "enflasyona" 
endekslenmelidir.

• Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 gibi yüksek bir oranda 
sağlık primi ödemiş olan Emeklilerimizden, sağlık hizmetine 
erişimde hiç bir ad altında katkı payı alınmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞKANLAR KURULUMUZ
EMEKLİNİN TALEPLERİNİ SIRALADI
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DEVLET VE MİLLET EL ELE
Devletimiz, destek paketini açıklamış ve yoksul 

kesimlerin de korunması için yardım yapılacağı 
öngörülmüştür. Hükümetimizin destek paketlerinden 
en önemlisi olan, en düşük emekli aylığının 1500 TL 
olarak ödenecek olması, emeklilerimiz için önemli bir 
iyileştirme olmuştur. Emeklilerimiz adına emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz. 1500 TL'nin altında 
kalan aylıkların 1500 TL'ye gelene kadar aynı 
ödemenin yapılması yerine, 1500 TL taban aylık 
olarak tercih edilseydi, daha anlamlı olurdu. 

Bu süreçte işyerlerini ve istihdamı korumak 
esas olmalıdır. Durumu iyi olan sanayicilerimize 
büyük görevler düşmektedir. 
Devlet ve millet el ele dönemini 
yaşıyoruz. Bu krizi fırsat bilerek, 
işten çıkarma yapılmamalıdır. 
Üretim durduğunda, koruyucu 
seçeneklerimiz vardır. Ücretli izin 
uygulamalarına başvurulmalı ve 
i n s a n l a r ı m ı z ı n  s a ğ l ı ğ ı n ı n  
korunmasına destek olunmalıdır. 
İ n s a n l a r ı m ı z ı n  s a ğ l ı ğ ı n ı n  
korunması için kişi ve kuruluşlar 
o l a r a k  f e d a k a r l ı k  y a p m a  
dönemidir. 

Bunlardan birisi; istihdamın 
durması veya çalışma saatlerinde 
üçte bir azalma olduğunda, “kısa 
çalışma” uygulamasını etkin 
kullanmaktır. İşsizlik sigortası 
fonu, böylesine beklenmeyen kriz 
ortamlarında devreye girmelidir. 
K ı s a  ç a l ı ş m a  h a k k ı n d a n  

yararlanmada son üç yılda prim ödeme koşulunun 
450 gün olarak aranmaması gerekir. Çünkü, 
çal ışanların önemli  bir kısmı bu haktan 
yararlanamayacağından, işten çıkarmalar yaşanır. 
Üretimi duran ve istihdamı askıda olan her bir 
işçimiz, “işsizlik sigortası prim ödeme koşulu” 
aranmadan, üç ay boyunca, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlandırılmalıdır. 

Sağlık, en temel insan hakkıdır.  İnsanı koru ki, 
devlet yaşasın. Bu yönüyle, sağlık hizmetlerine daha 
çok kaynak ayrılmalıdır. Koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde işletilmesi için 

kamunun ağırlığı benimsenmelidir. 
Sağlık hizmetlerine erişim, sosyal 
devletin en temel uygulaması 
olmalıdır. Anayasamızdaki hüküm 
gereğince, sağlık hizmetlerinin 
kamu eliyle verilmesi, temel bir 
politika olarak benimsenmelidir. 

Gün, dayanışma günüdür. 
Emeklilerimizin büyük kısmı, 
yaşları gereği sokağa çıkma 
yasağına tabidir. Aslında her bir 
insanımız evde kalmalıdır. Evde 
kalmak sağlık, dışarıda olmak ise 
risktir. Bu nedenle, devletimizin 
a ç ı k l a m a l a r ı n a  h a r f i y e n  
uyulmalıdır. Dayanışma ile bu virüs 
belasından kurtulabiliriz. Yaş farkı 
olmaksızın kurallara uyulmalıdır. 
Bu yapıldığı zaman aydınlık 
yarınları birlikte yaşayacağız.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneği'nin Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, 

Emeklilerin ikinci 3 yıllık promosyon ödemeleri için 
kamu bankalarınca belirlenin rakamların, emeklinin 

beklentilerinden uzak kaldığını ifade etti.

Kurnaz, açıklamasında şunları söyledi:
"Şubat 2020 sonunda yenilenmesi gereken 

protokollerin, günün gereklerine ve kamu çalışanlarına 
verilen promosyonlara göre güncellenmesi gerektiğini 

yıllardır savunuyoruz. Hatta, özel bankalarla 
sürdürdüğümüz promosyon çalışmalarıyla kazandığımız 
tecrübelerimizi, kamu bankalarıyla yapılan pazarlığa da 

yansıtmak istediğimizi defalarca ifade etmiş, Dernek 
olarak pazarlık masasında olmaya hazır olduğumuzu da 
belirtmiştik. Yaklaşık 13 milyon emeklinin gururunu incitmeyecek 

rakamlarla yeni bir pazarlık sürecinin yaşanmasını istemiştik.

Ancak bugün rakamlar açıklandı. Kamu bankaları için 
uygulanacak artış oranı da %66 olarak belirlendi. Buna göre devlet 

bankalarınca 3 yıl için; maaşları 1500 TL'ye kadar olan 
emeklilerimize 500 TL; maaşları 1500-2500 TL arasında olanlar için 

625 TL; 2500 TL ve üzeri maaş alanlar için de 750 TL promosyon 
ödenecek.

Bu rakamlar, emeklilerimizin ve emeklilerin promosyon 
hakkına kavuşmasının yegane mimarı olan Türkiye Emekliler 

Derneği'nin beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Her ne 
kadar, Şubat 2017 ve Şubat 2020 dönemini kapsayan 3 yılda 

enflasyon rakamı %42,3 olsa da, %66 oranındaki promosyon artışı 
düşük kalmıştır. Bunun nedeni ise üç yıl önce belirlenen promosyon 
rakamlarının son derece düşük bir seviyeden başlatılmış olmasıdır.

Fakat unutulmamalıdır ki; bu rakamlar tıpkı tarım 

sektöründe açıklanan, taban fiyatlar gibidir. Yani kamu 
bankalarınca uygulanacak promosyon rakamlarıdır. Özel 

bankalardan beklentimiz ise bu rakamların çok daha üzerinde bir 
promosyon oranı belirlemeleri ve emeklilerimizin beklentilerini 

karşılamalarıdır.

1500 TL'ye kadar aylık alan insanlar zaten zor durumda olan 
emeklilerimizdir. Yılda 167 TL promosyon demek, günlük 45 kuruş 

demektir. Bir ekmek parası bile değildir. Emekli 3-4 günlük 
promosyonuyla ancak 1 ekmek alabilir. Bu gerçeği de, emekliye bu 

rakamları layık görenlerin vicdanına bırakıyoruz.

Özel bankaların da bu gerçekleri görerek; daha insancıl 
rakamlarla emeklilerimizin karşısına çıkacaklarına inanıyoruz. 

Emekli dilenci değildir, promosyon da bahşiş değildir. Tıpkı 
çalışanlarda olduğu gibi bir hakkın iadesidir. Bankalarımız bu 

bilinçte olmalıdır. Emekli, toplumun en çok saygı hak eden 
kesimidir. Bu toplumun anasıdır, babasıdır, atasıdır. Bunu kimse 

unutmasın."

KURNAZ: "13 milyon emeklinin 
gururunu incitmeyecek bir rakam bekliyorduk..."

“Devletimizin 
açıklamalarına 

harfiyen uyulmalıdır. 
Dayanışma ile bu 
virüs belasından 

kurtulabiliriz.



Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneğimiz, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayan 
Mersin Vali Yardımcısı Vekili ve İl Hukuk İşleri 
Müdürü Haluk Nuri Ballı tarafından hazırlanan 
yüksek lisans tezinin konusu oldu.

Ballı, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Bilim 
Uzmanlığı unvanını kazanmasını sağlayan tezinin 
kitapçığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'e 
takdim etti. Ziyarette; Genel Sekreterimiz Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal 
ile Genel Başkan Danışmanlarımız; Av. Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, Av. Hilmi Şimşek, Namık Tan 
ve Mehmet Emin Tangören de hazır bulundular.

Ballı kitabını takdim ederken yaptığı konuşmada, 
"Sizlerle tanıştıktan sonra, emekliliğin ölümü 
beklemek değil, hayattaki tecrübenin yeniden 
canlandırılması olduğunu öğrendim. Emeklilik, ikinci bir 
hayatmış, bunu öğrendim. Türkiye Emekliler Derneği, 
Türkiye'nin çok önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. 
Gerek üye sayısının çokluğu, gerekse şube sayısının 113'ü 
bulmuş olması; ciddi bir STK olarak dikkatimi çekti. Sayın 
başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin yakın ilgisi 
dolayısıyla da akademik çalışmamda son derece başarılı bir 
netice aldım.

Türkiye Emekliler Derneği yapmış olduğu faaliyetlerle, 
bugün belki birçok sendikamızın başaramadığı hizmetlere 
imza atmıştır. İsmi dernek olmasına rağmen, adeta bir 
sendika gibi faaliyetler sergileyen bir sivil toplum 
kuruluşudur. Bu bakımdan benim ilgimi çekmiştir. Bu 
çalışma, Türkiye'de emekli örgütlenmesi, emekli 
sendikacılığı alanlarında seçkin bir kuruluş olan Türkiye 
Emekliler Derneği'nin anlatıldığı ilk akademik çalışma 
olarak literatürde yerini almış oldu" dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün de 
yaptığı konuşmada, Türkiye Emekliler 
Derneğimizin çok güçlü bir kadrosu 
olduğuna değinerek; "Bütün 
hayatımız; vatan, millet ve devlet için 
ve temsil ettiğimiz kitle için projeler 
üreterek geçmiştir. TÜED bir toplumsal 
duyarlılık projesinin adıdır. Temsil 
ettiği kitlenin hak ve menfaatlerini en 
üst seviyelere taşımak amacıyla 50 
yıldır aralıksız çalışmaktadır. Bu 
yönüyle de, bir istikrar sembolü 
olmuştur. Sizi tanımak da kuruluşumuz 
ve bizler için büyük bir mutluluk 
olmuştur. Emeklilerin hayatını 
inceleyen, TÜED'in yıllar süren hak 
arama mücadelesini yücelten bir 
akademik çalışmaya imza atmanız 
bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi 
olmuştur. Sizi yürekten alkışlıyoruz" 
dedi.

Haluk Nuri Ballı tarafından hazırlanan akademik çalışmanın 
önsözünde de şu ifadeler yer aldı:
" Ülkemizdeki demokratik katılımcı sivil toplumun gelişmesi 
amacıyla “örgütlü toplum” mücadelesi kapsamında, bugün 
ulaştığımız uluslararası düzeydeki seviyeye katkı veren, bu 
uğurda çile çeken milletimizin her bir ferdine tüm kalbimle 
minnettarlığımı sunar teşekkürü bir borç bilirim.
Sendikal Hakların elde edilmesi süreciyle başlayan kutlu dava 
da emekli, dul ve yetimlerin de kazanım elde etmesi için sosyal 
devlet anlayışını içselleştirmiş bir maneviyatla mücadele 
vererek, Türkiye Emekliler Derneği kurumsal kimliğini 
kazanmış başarının kahramanlarına Genel Başkan Kazım 
ERGÜN’ün şahsında emekli haklarının iyileştirilmesi 
mücadelesinde başarılarının devamını dilerim.
Yeniden akademik eğitim aldığım bu çalışma sürecinde 
destekleriyle her daim yanımda olan eşim Ayşe Gül BALLI ve 
çocuklarım Rabia, Zeyneb, Begüm ve Yusuf’a teşekkür 
ederim."
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TÜED, Akademik Çalışmada
Tez Konusu Oldu...

----------------

Haluk Nuri BALLI:

“Bu çalışma, Türkiye'de 
emekli örgütlenmesi, 

emekli sendikacılığı alanlarında 
seçkin bir kuruluş olan 

Türkiye Emekliler Derneği'nin 
anlatıldığı ilk akademik çalışma olarak 

literatürde yerini almış oldu..." 

----------------
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Sosyal devlete; her ülkenin insanlarını koruma altına 
alan bir güvence olarak bakılmaktadır. Ülkemiz 
bakımından b ir değer lendirme yapı ld ığ ında;  
anayasamızda sosyal hukuk devleti hüküm altına alınmış; 
ekonomik, sosyal ve hukuksal kararların bu esaslara göre 
yönetilmesi için ülkeyi yönetenlere verilmiş en temel görev 
olarak sayılmıştır.

Sağlık, sosyal devletin en önemli yükümlülüğüdür. 
Toplum sağlığı, her bir insanımız için vaz geçilmez bir 
haktır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken sağlık 
hizmetlerinin özel sektöre eliyle de yürütülmesi, çeşitli 
sorunlara yol açmıştır. Katkı payları ve ilave ücret 
uygulaması, özel sağlık sistemine erişimi zorlaştırmıştır.  
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, devlet eliyle 
yürütülmelidir.

Devletimizin bütün kurumlarının ortaklaşa ve 
eşgüdümlü olarak sürdürdüğü korona virüse karşı 
sürdürülen mücadele ile salgının en kısa sürede sona 
ermesini diliyorum. İnsan sağlını tehdit eden bu süreçte 
ekonomik ve sosyal haklar bakımından da zorluklar 
yaşanmakta; işsiz kalma endişesi karşısında insanlarımız 
geleceğe güvenle bakamamaktadır. İstihdamın korunması 
konusunda, devletimize de önemli görevler düşmektedir. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 

Emeklilik; kutsal bir hak olduğu gibi, sosyal devletin de 
en kapsamlı uygulamasıdır.  Emeklilik sistemimizin çeşitli 
sorunları bulunmaktadır. Emekli aylıkları arasında 
eşitliğin sağlanamaması, öncelikli sorunumuzu 
oluşturmuştur. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları 
eşit olanlara, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın aynı 
aylık ödenmesi gerekirken, dönemsel farklılıkların olması, 
sosyal devlet anlayışı ile de çelişmektedir. Ülkeyi 
yönetenlerin öncelikli görevi, sosyal güvenlik sistemini 
eşitlik kuralına göre yönetmesidir. 

Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında 
eşitliğin sağlanması için 2000 sonrasında emekli olanların 
intibakının yapılmasını talep etmektedir. Bu yapılmadığı 

sürece, prim ödeme kazançlarının ve prim ödeme gün 
say ı lar ın ın  değer lendir i lmes inde  eş i t l ik  kural ı  
sağlanamamaktadır. Bazı yıllar için farklı güncellenme 
katsayı ve aylık bağlama oranlarının olması, eşitliği bozan bir 
uygulamaya dönüşmüştür. Bu nedenle, emekli aylıklarında 
eşitliğin sağlanması için intibakın yapılması gerekmektedir. 
Geleceğe de güvenle bakmak için sosyal güvenlik sistemimiz 
iyi yönetilmeli, emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek bir 
seviyeyi olmalıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenliğin, en 
önemli koruyu şemsiye olduğu gerçeğini ülkeyi yönetenler 
görmeli ve bu yönde politikalar oluşturmalıdır.  

Gelir dağılımımın iyileştirilme araçları olan istihdam, 
ücret, vergi, sağlık ve emeklilik hakları iyi yönetilmelidir. 
Bunlar, bir birini tamamlayan halkalar gibidir. Yatırım-
üretim-istihdam ilişkisi dengeli yürütülmeli, özellikle de 
eğitimli insanların iş bulmasında ciddi zorluklara çözüm 
bulunmalıdır. 

Sendikal hakların daraltılması ve örgütlenme 
özgürlüğünün etkin olarak işletilmemesi, istihdamı da düşük 
ücret politikasına götürmüştür. SGK prim kazançlarının 
yüzde 43'nün asgari ücret üzerinden ödenmesi, emekli 
aylıklarının da düşük hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu 
yönüyle, ücret-emeklilik bir birini tamamlayan haklar 
bütünüdür. 

Verginin dağılımına bakıldığında; kaynaktan alınan 
vergilerin oranı düşmüş, dolaylı vergiler olan harcamalardan 
alınan vergilerin oranı yüzde 70'lere yaklaşmıştır. Vergi 
adaleti, sosyal devletin yerine getirmesi gereken bir görevdir. 
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması 
gerekirken, sermayenin daha az vergi ödediği gerçeği 
görülmeli ve her kesimin kazancını esas alan vergi 
politikalarına gidilmelidir. 

Sosyal devletin uygulamalarının temelini oluşturan 
ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda etkin kararlar 
alındığında, gelir dağılımımız iyileşeceği gibi, toplumun da 
refahı artacaktır.

Gazi

AYKIRI

Genel

Sekreter

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Dünya, zor bir süreçten geçmektedir.  İnsanların 
evde kalmasından başka seçeneği kalmayan yeni 
koronavirüs (Covid-19) ile mücadele edilmesi için 
zorunlu ihtiyaçların karşılanması, temel bir insan 
hakkı olarak görülmelidir. Sosyal devlet, böylesine 
derin krizlere yol açan bu dönemlerde kendisini 
göstermelidir. Bugüne kadar açıklanan “destek 
paketi” önemli bir adım olmakla birlikte, “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” sözünü çok önemsemeliyiz. 

Devletimiz; bu süreçte zorunlu ihtiyaçlara ve 
sağlık hakkına erişilmesinde, ekonomik pencereden 
bakmamalı, her türlü desteği vermelidir. İstihdamın 
korunmasına, ücretli izinlerin yaygınlaşmasına, kısa 
çalışma ödeneğinin etkin uygulanmasına ve sağlık 
çalışanlarına her türlü desteğin verilmesine, ulusal bir 
dayanışma olarak bakılmalıdır. 

İşyerinin yaşaması ve çalışanların korunması için 
işsizlik sigortası fonu, etkin olarak kullanılmalıdır. Bu 
döneme ilişkin olarak istihdamın korunması için “kısa 
çalışma ödeneği” etkin uygulanmalı ve bu süreçte 
“işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı koşulu 
aranmadan” kriz döneminde çalışılmayan günlere 
ilişkin işçilerimize kısa çalışma ödeneği verilmelidir. 23 
Mart 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilen 7226 
Kanunla; kısa çalışma ödeneğinden yararlanacakların 
son üç yılda aranan 600 gün prim ödeme gün sayısı 450 
olarak değiştirilmesinin, istihdamın korunmasında ve 
işçilerin bu haktan yararlanmasında eşitliği tam 
olarak sağlamayacağı gerçeği görülmeli ve bu zor 
dönemde prim ödeme gün sayısı koşulu aranmadan 
istihdam korunmalı ve çalışmayan işçilere kısa çalışma 

ödeneği verilmelidir.
Devletimiz; gerektiğinde işyerlerinin faaliyetlerine 

belli bir süre ara verdiğinde, sosyal destek olarak kısa 
çalışma ödeneğini etkin olarak devreye sokmalıdır. 
Krizi atlatacak bir kaynağa sahip olan işsizlik sigortası 
fonu; hem istihdamın korunması, hem de iş sözleşmesi 
askıda olanlara gelir sağlanması bakımından iyi 
yönetilmelidir.  

Salgın ile birlikte işe gitmeyle gitmeme arasında 
kararsız olan insanlara güven verilmeli, işsizlik 
sigortası ile her türlü destek sağlanmalıdır. Dönem, 
insanımıza sahip çıkma dönemidir. Böylesine büyük bir 
salgından insanlarımızı korumak tek hedefimiz olmalı 
ve işverenlerimiz de bu gerçeğe göre çalışanlarımıza 
sahip çıkmalıdır. 

Sağlık, devletimize verilen en temel görevdir. 
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin öncelikli 
bir insan hakkı olduğunu gerçeğini görülmeli ve sağlık 
sistemi toplumun en önemli güvencesi olarak 
değerlendirilmelidir. 

Böylesine bir salgını, devlet ve millet olarak birlikte 
atlatacağımıza inanıyoruz. Alınan kararlara harfiyen 
uyulması, vatandaş olarak temel görevimiz olmalıdır.  
Devletimizin aldığı kararlara uyulması konusunda 
insanlarımıza da büyük görevler düşmektedir. 
Kurallara uymak ve başkalarına zarar vermemek esas 
olmalıdır. 

“Evde kal” sağlığımız için bir güvencedir. Sağlık 
sistemimizi, kendi sağlımızı ve başkalarının da sağlığını 
korumak için evde kalmalıyız.  Bu süreci bir birimize 
destek olarak atlatacağımıza yürekten inanıyorum. 

www.tuedkayseri.org.tr

İSTİHDAM VE ÜCRET GÜVENCESİ SAĞLANMALI

SOSYAL DEVLET UYGULAMALARI
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ERGÜN, BRTV'NİN KONUĞU OLDUĞU PROGRAMDA TÜED'İ ANLATTI...

ERGÜN, EMEKLİLERİMİZİ UYARDI:
" Çok acil ve zorunlu olmadıkça; EVİNDE KAL EMEKLİ..."

Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Başkanımız Kazım Ergün, tüm dünyayı ve 
bilhassa da emekli ve yaşlı topluluklarımızı 
tehdit eden Covid-19 virüsünün öldürücü 
etkisine dikkat çekerek, yaşlılarımızı uyardı. 
Ergün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşımız itibariyle virüsün hedefi haline gelmiş bir 
topluluğuz. Emeklilerimiz ve yaşlılarımız tam da bu yüzden, 
gençlerin gösterdiği hassasiyetin iki katını göstermek 
mecburiyetindedir. Aynı şekilde; çocuklarımız ve torunlarımız 
da, yaşlıların bu hassas durumuna iki kere özen göstermeli ve 
onları koruma altına almalıdır. Bizler yaşlarımızın yanı sıra bazı 

kronik hastalıklarla da mücadele etmekte olan bir 
kesimiz. Virüsün hedef aldığı kitle de bizleriz. Her 
zaman söylediğimiz gibi; emekliler bir ayağı 
eczanede, bir ayağı hastanede olan insanlardır.

Hayatımızın belki de hiçbir döneminde 
olmadığımız kadar; dikkatli olmalıyız, tedbirli 
olmalıyız ve Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 14 
altın kurala titizlikle uymalıyız. Bir süreliğine 
kendi karantinamızı uygulamalı, sosyal mesafe 
denilen "yaklaşmama" sınırlarına riayet etmeli, 
çok gerekli olmadıkça evlerimizden çıkmamalı; 
ellerimizin, vücudumuzun, giysilerimizin ve 
yaşadığımız mekanların temizliğine özen 
göstermeli, evlerimizi sıkça havalandırmalı, bol 
sıvı tüketmeli, sağlıklı ve düzenli beslenmeli, uyku 
düzenlerimize dikkat etmeliyiz.

Değerli emekli kardeşlerim!

Unutmayınız ki, ruhlarımız ve kalplerimiz her ne kadar 
genç olsa da; bunları değil de, yorgun bedenlerimizi hedef alan 
ve son derece acımasız olan bir tehditle karşı karşıyayız. Ancak, 
Sağlık Bakanlığımızın da söylediği gibi; 'Covid-19 da dahil, 
hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.' Daha 
torunlarımızı sevgiyle bağrımıza basacak ve onları hayat 
tecrübelerimizle yarınlara hazırlayacağız. Bu önemli görevi 
hakkıyla yerine getirebilmenin tek yolu ise o üç kelimeden 
geçiyor: TEDBİR, TEDBİR, TEDBİR... Bunu asla 
unutmayalım.

Çok acil ve zorunlu olmadıkça; 
EVİNDE KAL EMEKLİ..."

#EvindeKalEmekli

Genel Başkanımız Kazım Ergün, yerel yayın 
kuruluşu Karabük BRTV'nin konuğu oldu. Ergün'ü 

makamında ziyaret eden, BRTV Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Çetinkaya, Genel başkanımızla 
bir de röportaj gerçekleştirdi.

Çetinkaya, ziyaretinde karşılaştığı 
manzaradan çok etkilendiğini ifade ederek; "Seçkin 
bir sivil toplum kuruluşuyla karşılaştım. Son derece 

memnun oldum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 

Ergün de, TÜED'in bugün ulaştığı başarının, bir ekip 
mücadelesinin ve inanmışlığın eseri olduğuna dikkat 

çekerek; "Eğer emeklinin bu hak arama çatısı olan 
Türkiye Emekliler Derneği olmasaydı, emekli 

aylıkları en az 200 TL olmak üzere daha düşük bir 
seviyede ödenecekti. Banka kuyruklarının kalkması 
için mücadele etmeseydi, emeklilerimiz hala kuyruk 

çilesi çekiyor olacaktı. Vergi iadesi çilesi sürüyor 
olacaktı. Emekli dini bayramlarda ikramiye alamıyor 

olacaktı. Bankalar emekliye promosyon ödemiyor 
olacaktı. Bütün bunlar ve daha birçok alanda katkıyı 

işte bu kuruluş yıllar süren mücadelelerle sağlamıştır" 
dedi.

"Eğer emeklinin bu hak arama çatısı olan 
Türkiye Emekliler Derneği olmasaydı, 

emekli aylıkları en az 200 TL olmak üzere 
daha düşük bir seviyede ödenecekti.
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Kısa adı TÜED olan, Türkiye Emekliler 
Derneğimizin Genel Başkanı Kazım Ergün, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada; “ Artık analar 
ağlamasın” dedi. 

Ergün yaptığı açıklamada şunları söyledi; 
“Türkiye son yıllarda iki büyük dramı birlikte 
yaşamaktadır. Bunlardan birincisi, gencecik yaşta evlatlarını 

toprağa veren şehit annelerinin dramı; 
ikincisi ise geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde 
kadın cinayetine kurban giden 411 kadın 
ile 2020 yılının bugüne kadar olan 
yaklaşık iki aylık döneminde toprağa 
verdiğimiz 53 kadının ve yine onların 
annelerinin, çocuklarının dramı. Bu iki 
büyük dramda ne yazık ki hemen her 
gün devam etmekte ve yüreklerimizi 
yakmaktadır. Tek dileğimiz bu 
dramların biran önce son bulması 
kadınlarımızın daha huzurlu, daha 
güvenli, daha mutlu bir ülkede; güneşli 
güzel günlere uyanmasıdır. Tüm bu 
gerçeklikler içerisinde, bir 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü daha kutluyoruz, 
demenin ne kadar zor olduğunun da 

bilincindeyiz. Umuyor ve diliyoruz ki; 2020 yılında sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada kadınların yüzlerini 
güldürecek; umut dolu, sevgi dolu, insanlık dolu gelişmeler 
yaşanır. 
Kadınları mutlu olmayan hiçbir toplumun, mutlu ve 
müreffeh olduğu görülmemiştir. Bu yüzden; “mutlu kadın, 
mutlu aile, mutlu toplum” sloganımız olmalıdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimizle kutluyor, 
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”  

ERGÜN: "Kadınları mutlu olmayan hiçbir toplumun, 
mutlu ve müreffeh olduğu görülmemiştir..."

Antalya Şubemizden Emekliye Kira Yardımı Talebi
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde 
Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele 
Paketi kapsamında alınan kararları 
açıklayarak, emeklilere yönelik de 
tedbirler içerdiğini belirtti. Bu kapsamda 
en düşük emekli aylığının bin 500 liraya 
yükseltildiğini vurguladı. Emeklilerin 
aylıklarını Nisan ayı itibarıyla ödemeyi 
planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, 
kamu bankalarının yeni koronavirüs 
riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin 
istemeleri halinde ödemelerini evlerinde 
yapabileceğini söyledi. Türkiye Emekliler 
Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim 
Tezcan, ihtiyaç sahiplerine destek 
verileceğine dikkat çekerek en azından evi 
olmayan emeklilere kira desteği 
yapılmasını istediklerini belirtti.
‘BİLMİYORDUK’
Tezcan, riskin öncesinde bu kadar yüksek olduğunu bilmediklerini 
söyleyerek “Bizler risk grubundayız. Bunun için de 60-65 yaş 
üstündeki herkesin tedbirli olması gerekiyor. Mikrobu kimin taşıyıp 
taşımadığını bilemiyoruz. Bu yüzden kendi çocuğu dahi olsa dikkat 
etmesi lazım. Mümkün mertebe kimseyle karşı karşıya gelerek 
konuşmasınlar. Bizde tansiyon, kalp, şeker gibi hastalıklar yani her 
türlü hastalık var. Bunu bile bile sokağa çıkmak doğru olmaz. 
Kişinin kendi sağlığı için dikkat etmesi lazım” ifadelerine yer verdi.
EMEKLİLERİ UNUTMAYIN
Son alınan kararları değerlendiren Tezcan, “Görüyoruz ki bizim bu 

zamana kadar söylediklerimiz doğru. Biz hep 
emekli maaşları en az asgari ücret kadar 
olsun dedik. Önceden bin liranın altında 
emekli maaşı yoktu. Şimdi bin 500 liraya 
kadar yükselttiler. Bu da bir gelişme. Bir 
diğer gelişme de bayram ikramiyelerinin 
nisan ayında verilmesi. Emekliler bu 
dönemde ihtiyaçlarını gidersinler diye 
kolaylık yaptılar. Bir de ihtiyaç sahipleri 
dedikleri bir grup var. Bakanlık yardım için 
2 kat trilyon para ayırdığını söyledi. Bu 
ihtiyaç sahiplerinin kim olduğu ve nasıl 
verileceğini bilmiyorum. Ama bu yardımdan 
da en azından evi olmayan emeklilerimize 
kira yardımı yapılmasından tarafız. Çünkü 
hakikatten zor durumda olan yaşlılarımız 
var. Umarız ki ilerki zamanlarda asgari 
ücretin altında emekli maaşının olmadığını 

görürüz” açıklamasını yaptı.
Enflasyonun yükseldiğini ve satın alma gücünün zayıfladığını 
anlatan Tezcan, “Pazarda gördük ki pırasa 7 lira domates öyle. Bu 
şartlarda pazardan bir şey almak da mümkün olmuyor bizim için. 
Yaşımız ilerliyor. Biz de son günlerimizi insanca yaşamak istiyoruz. 
Bir ayağımız çukurda diğeri hastanede. Ölüm dünyanın gerçeği. O 
yüzden son zamanlarımızda da bu kadar zorluk çekmek istemiyoruz 
artık. Umarız ki bu sıkıntıların sonunda zaiyat vermiş olmayız. 
Bakıyorsunuz sokağ gençlerimiz de dolaşıyor. Onlar da evlerine 
hastalık taşıyor. Dikkat etmeleri lazım. Herkesin dikkat etmesi 
lazım” şeklinde konuştu.



TÜED -9-TÜED -8-

STK’LARDAN 
ORTAK AÇIKLAMA

TÜED ORTAK AÇIKLAMAYA İMZA ATTI...

İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak 
tepkiyi göstermek üzere, Türkiye'nin önde gelen 
30'a yakın meslek örgütü, sendika 
konfederasyonları ve sivil toplum örgütü, 
Ankara'da ortak bir açıklama yaptı.
Ankara'daki toplantıya katılacak kuruluşların il 
temsilcilerinin katılımıyla da 81 ilde eş zamanlı 
basın toplantıları düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler 
'deki basın açıklaması sırasında, bölgeleri 
temsilen 7 il ile (Batman, Denizli, Edirne, Hatay, 
Gaziantep, Trabzon, Van) canlı bağlantı 
kuruldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
okunan ortak bildiri şöyle:
“Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a 
yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve 
sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı 
yapıyoruz.
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve 
devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz 
sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. 
Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve 
mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin 
ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin 
mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve 
metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. 
Milletimizin başı sağ olsun.
Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve 
hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce 
sivilin zalimce katledilmesine, milyonların 
evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz 
kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, 
ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.
Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm 
ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına 
kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor.
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma 
sürüklüyor.
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan 
anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe 
pusuya düşürdü.
Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve 

ülkemizin güvenliğine de açık 
tehdit oluşturan bu rejim 
unsurlarına karşı sessiz 
kalmamız beklenemez.
Tarihi ve kültürel bağlarımız 
bulunan, rejimin zulmünden 
kaçan Suriyeli kardeşlerimizin 
yaşama hakkını korumak tarihi, 
insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur.
Türk Devleti ve Ordusu, bugüne 
kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı 
ve Barış Pınarı harekâtıyla terör 
örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde 
vermiştir.
Elbette bu acımasız saldırının 
sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de 
başlamıştır.
Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu 
aşmasını bilen bir milletiz.
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri 
ayrılıkları bir tarafa bırakırız.
İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket 
ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. 
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutuyoruz.
Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde 
biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm 
kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum 
Örgütleri olarak, bayrağımızın altında 
kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde 
mücadele eden devletimizin ve kahraman 
ordumuzun yanındayız.
Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın 
ve atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak 
ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve 
dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer 
kılsın."

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar:

- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
- Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
- Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)
- Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-
SEN)
- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD)
- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK)

- Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( 
TÜMSİAD)
- Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği 
(TÜSİAD)
- Türk Veteriner Hekimler Birliği
- Türkiye Barolar Birliği (TBB)
- Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK)
- Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
- Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu 
(TÜGİK)
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
- Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İş)
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK)
- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (KAMU-SEN)
- Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)
- Türkiye Noterler Birliği
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Kadın Girişimciler Kurulu
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç 
Girişimciler Kurulu
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB)
- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
- Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
- Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

İdlib'te 
gerçekleşen 

hain saldırıya 
ilişkin, 

ortak tepkiyi 
göstermek üzere, 

TÜED’in de 
aralarında 
bulunduğu;
Türkiye'nin 
önde gelen 
30'a yakın 

meslek örgütü, 
sendika 

konfederasyonları 
ve sivil toplum 

örgütleri, 
Ankara'da 
ortak bir 
açıklama 

yaptı...

Şunu da 
herkes bilsin ki, 

biz, her türlü zorluğu 
aşmasını bilen 

bir milletiz.

Mevzubahis 
vatan olunca, 
tüm siyasi ve 

fikri ayrılıkları 
bir tarafa 
bırakırız.
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Emekli promosyon ödemeleri hakkında
Kamuoyu Duyurusu
19 Mart 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan 
protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi 
taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.
Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, 
İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) 
alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka 
şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.
Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk 
grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi 
kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye 
atmalarını önlemek amacıyla;

� Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 
Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir 
onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına 
yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen 
emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile 
maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, PROMOSYON HAKKINDA BİR DUYURU YAYINLADI... 
PROMOSYON TAAHHÜT SÜRESİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI...

Türkiye Emekliler Platformu 
Banka promosyonu gündemi ile 
04.03.2020 tarihinde toplandı. 
Emeklilerin banka promosyonları 
gündemiyle toplanan Türkiye 
Platform üyeleri, “Emekli 
temsilcileri olarak banka 
promosyonları için masada 
olmamız gerekliydi ”dediler.

SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalan yeni 
dönem için promosyon ödemesi kapsamında 
emekli aylığı bin 500 TL’ye kadar olan 
emeklilere 500 TL, aylığı bin 500 ve 2 bin 500 TL arasında olan 
emeklilere 625 TL, aylığı 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL 
tutarında promosyon ödemesi yapılacak.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler 
Platformu Dönem sözcüsü ve Tüm Emek Der Genel Başkanı 
Satılmış ÇALIŞKAN, “Biz Türkiye Emekliler Platformu olarak 
daha evvelki toplantılarımızda da açıkladığımız gibi emekli 
temsilcileri olarak bizimde masada olmamız gerekliydi. Emeklilerin 
masada olması Sosyal Güvenlik Kurumunun pazarlık gücünü 
arttıracağı inancındaydık.” dedi.
“SGK Emekli maaş ödemeler 10 gündür, ortalamaya vurulduğunda 
5 gün maaşlarımız bankalarda beklemektedir.

Emekliler toplumun en mağdur kesimi Bankaların vereceği 
promosyonlar emeklileri bir nebze olsun rahatlatacak, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası arasında imzalan promosyon 
tutarları biz emeklileri üzmüştür. Açıklanan tutarlar 
beklentilerimizden uzak kalmıştır. SGK Emekli maaş ödemeler 10 

gündür, ortalamaya vurulduğunda 5 gün maaşlarımız bankalarda 
beklemektedir.” dedi.

“Banka promosyonlarının takipçisi olacağız”
Platform açıklamasında şöyle denildi: ” 8 Emekli Sivil toplum 
kuruluşu Türkiye Emekliler Platformu olarak banka promosyonunun 
peşini bırakmayacağız...”

SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan tutarlar taban tutar yani 
kamu bankalarınca uygulanacak tutar olduğunu hatırlatan Türkiye 
Emekliler Platformu, “SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan 
tutarlar taban yani kamu bankalarınca uygulanacak tutardır. Özel 
Bankalar emeklilere daha farklı tutarlarda banka promosyonu 
vermektedir. Platform olarak özel bankalarla görüşmeye başladık. 
Şuan özel bankalarda görüşmelerimizde 1200,00 TL ‘ye kadar 
çıkmıştır. Teklifler peş peşe geliyor. Emekli bu fırsatlardan en tutarlı 
olanını değerlendirecektir. Bu durumu da üyelerimize bildirmekteyiz. ” 
dedi.

TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU:
"BANKA PROMOSYONUNDA 

EMEKLİNİN TEMSİLCİLERİ OLARAK 
BİZ DE MASADA OLMALIYDIK..."
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ERGÜN: 
" Bütün toplumun hedefi; 
duygularını, gururlarını, 
onurlarını incitmeden 
yaşlılarımızı korumak 
olmalıdır..."

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin Genel 
Başkanı Kazım Ergün, 65 yaş üstü insanlarımızın sokağa 
çıkma yasağı sonrası, toplumun geliştirdiği tepkilere değinerek, 
sağduyu çağrısı yaptı.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
"65 yaş üstü insanlarımızın sokağa çıkmaması yönünde alınan 
kararlar tamamen onları virüs tehdidine karşı koruma 
amaçlıdır. Bunu unutan bazı kendini bilmezler, yaşlılarımıza 
yönelik insanlık dışı tavırlarıyla tepkilere sebep olmaktadırlar. 
Yaşlılarımızı koruma altına almak amacıyla getirilmiş 
düzenlemeler, onları tecrit etmek, hayattan tamamen 
koparmak, tehdit ederek psikolojilerini bozmak, onurlarını 
incitmek, gururlarını kırmak için alınmamıştır. Onlar corona 
virüs salgını sırasında, birinci derecede korunmaya alınacak 
saygıdeğer insanlarımızdır. Virüs yayıcıları değil, aksine 
virüsten en çok etkilenen kesimdir. Suçlu değil, mağdur 
kesimdir.
Alınan sokağa çıkma yasağının tüm dünyada yaş sınırı 
olmaksızın uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Kendisine 
yasak uygulanmayan kesimleri de tehdit eden bu salgın 
karşısında bütün toplumun hedefi; duygularını, gururlarını, 
onurlarını incitmeden yaşlılarımızı korumak olmalıdır. 
Yaşlılarımız bu toplumun ÇINAR ağaçlarıdır. Yaşam 
tecrübeleri, bilgi birikimleri toplumun üzerinde gölgedir.
Ancak, yaşları gereği; bedensel ve psikolojik olarak son derece 
kırılgan olan yaşlılarımıza verdiğimiz değer kadar gelişmiş bir 
toplum olabiliriz.
Bugün bir emeklimizin bana gönderdiği bir elektronik posta 
nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Demiş ki 
emeklimiz;
'Ben 76 yaşındayım, 65 Yaş Grubuna, İnsanlığa Sığmaz şekilde 
Yer BULUP ve Hedef Saptırıp SUÇLU arıyorlar.

Tamamen HERKESE HEDEF gösterildik.En önemlisi Sağlık 
ocağında çalışanlar olup ÇOK zorunlu ilaçlarımızı yazdırmak 
için TEDBİR alarak gittiğimizde, söylenmese OLUR sözü 

söylüyor. Bizleri şikayet ile TEHDİD ediyor ve KERHEN 
Yazılmış Reçetemizi gittiğimize, binbir PİŞMAN duygusu 
içinde Alıyoruz. Keşke reçete almaya gitmeseydim DEDİM.

Sivil polisler başka yapacak işleri YOK GİBİ Ceza yazmak için 
pusuda 65 Yaş üzeri AVLARINI BEKLİYOR.

YAZIKLAR OLSUN Tedbir diye 65 Yaş grubunu hedef 
gösterenlere.
YAZIKLAR OLSUN Sağ duyularını kaybetmiş uygulama 
yapanlara..

İyi Dileklerimle.Sağlıklı Günler.Kendinizi ÇOK İYİ koruyun.'

Türkiye Emekliler Derneği olarak, emeklilerimizin ve 
yaşlılarımızın evlerinde kalmaları için gerekli çağrıları 
yapmıştık. Şimdi bir çağrı da, yaşanan bu hassas dönemde, 
yaşlılarımıza karşı davranış biçimlerimizin olgunlaştırılması ve 
onların birer suçlu gibi değil gerçek mağdurlar olarak 
görülmeleri gerektiği hususunda, bütün topluma yönelik 
olarak yapıyoruz. Yaşlılarımızı incitmeyin, saygısızlık 
etmeyin...
Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'ye nasihatini unutmamalıyız. 
Der ki Edebali; 'Oğul! Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin; ama 
bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen, sabah 
rüzgârında savrulup gidersin.
Bir dem gelir bir tekmeyle dünyaları yıkacak olursun. Bir dem 
gelir yerdeki karıncaya mağlup olursun...'
Bu anlamlı sözü hiçbir zaman unutmayın."

“Yaşlılarımızı koruma altına 
almak amacıyla getirilmiş tedbirler, 
onları tecrit etmek, hayattan tamamen koparmak, 
tehdit ederek psikolojilerini bozmak, 
onurlarını incitmek, gururlarını kırmak için alınmamıştır. 
Onlar corona virüs salgını sırasında, 
birinci derecede korunmaya alınacak 
saygıdeğer insanlarımızdır...”
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PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının 
son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar 
belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini 
alabilir:

• Kimlik numaranızın son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında
• Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında
• Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında

İlk ödemeler 23 Mart tarihinde başladı...
Bu arada, PTT’den emekli aylığını alanlara ödenecek promosyon 
tutarı da, en yüksek 750 TL olarak belirlendi.

TÜED Araştırma Müdürümüz Namık TAN; Haber 
Bültenimize yaptığı değerlendirmede, getirilen son 
düzenleme ile 1500 Tl’ye çekilen aylıkların; dul ve yetimlere 
ne şekilde yansıtılacağını anlattı. 6283 sayılı İntibak 
Kanunuyla, 2000 yılından önce emekli olanların gösterge 
sisteminden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilerek emekli 
aylıklarında eşitlik sağlandığına dikkat çeken Tan. 
açıklamasında şunları söyledi:
“ 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla emekli aylığı 
hesaplamasında kapsamlı değişiklikler olması nedeniyle 
gerek 2000 yılından gerekse 2008 yılından sonra emekli olan 
sigortalıların aylıkları gösterge sistemi üzerinden aylık alan 
sigortalılar için hesaplanan alt sınırın altında kalmıştır.

Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için yeni bir alt sınır 
belirlenmesine ihtiyacı olduğunu gündeme getirmiş ve bu 
yönde bir değişikliğin yapılması gerektiğini kamuoyu ile 
paylaşmıştır.

2019 Şubat Ayı 
itibariyle ek ödeme dahil 1.000 TL olarak yapılan en az aylık 
ödemesi, 7226 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, 
2020 Nisan Ayından itibaren ek ödeme dahil en az aylık 
ödemesi 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2020 yılı Nisan Ayından itibaren SSK ve 
BAĞ-KUR’dan malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen 
aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan 
ödemeler toplamı dosya bazında, ek ödeme dahil 1.500 TL’den 
az olmayacağı hükmü getirilmiştir. Ölüm sigortasından 
yapılan ödemeler toplamı ise sigortalının aylığı 1500 TL’nin 
altında ise, hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit 
olunacak tutardan az olmaması öngörülmüştür.

Dosya bazında 1500 TL üzerinde aylığı olanlar için mevcut 
ödemelere devam edilecektir.”

TÜED ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN
1500 TL’LİK, EN AZ AYLIK ÖDEMESİNİN, 
DUL VE YETİMLERE YANSIMASINI ANLATTI...

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife 
malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş 
göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ikramiye ödenmektedir.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen 1.000 
TL ikramiyenin esasları şu şekilde belirlenmiştir.
Birden Fazla Dosyadan Gelir ve Aylık Alanlar:
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye 
imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Örnek; emekli 
aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir 
emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 
TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

a) Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar:
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş 
göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan 
sürekli iş göremezlik derecesi oranı üzerinden ikramiye ödenir. 
Örnek; meslekte kazanma gücü kayıp oranı %45 olması nedeniyle 
sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %45'i 
oranında yani 450 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

b) Dul ve Yetim Aylığı Alanlar:
Vefat eden sigortalılardan gelir ve/veya aylık almakta olan hak 
sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri 

oranında ödenir. Örnek; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse 
oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi 
halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine 
hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa 
ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

c) Yurtdışı Borçlanması Yapan Emekliler:
Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca 
kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen 
prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre 
nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı esas alınır. 
Örneğin, toplam prim ödeme gün sayısının yüzde 15’ni borçlanan 
emeklilere yüzde 15 oranı esas alınarak 150 TL ikramiye ödenir.

Emeklilere ödenecek ikramiyelerin tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

Aylık Ödeme Tarihi (Her ayın) 17, 18, 19'u olanlara 7 Nisan,
Aylık Ödeme Tarihi (Her ayın) 20, 21, 22'si olanlara 8 Nisan,
Aylık Ödeme Tarihi (Her ayın) 23, 24'ü olanlara 9 Nisan,
Aylık Ödeme Tarihi (Her ayın) 25, 26'sı olanlara 10 Nisan
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklilerine 11 Nisan

Araştırma Müdürümüz Namık TAN, emeklilerimize ödenecek bayram ikramiyelerinin
kıstaslarını da TÜED Haber Bülteni’ne değerlendirdi:

TAN: " BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLIK ALANLARA 
EN FAZLA ÖDEMEYE İMKAN VEREN BİR TEK DOSYA ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILIR..."
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1970 - 2020 

TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -IV-

TİEC Yönetiminin, Kıbrıs Barış 
Harekatı için göstermiş olduğu 

hassasiyet sebebiyle ertelenen, 2. Olağan 
Genel Kurul için Ankara Valiliğine 4 

Ekim 1974 tarihinde yazılı bir başvuru 
yapılır. Ertelenen kongrenin, bu kez 4-5 
Kasım 1974 tarihlerinde Türkiye Ticaret 

ve Sanayi Odaları Birliği Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirilmesi için 

müsaade istenir. Valiliğe gönderilen ve 
kongre gündemini de içeren yazılı 

başvuruda aynen şöyle denilir:
" Cemiyetimizin normal 2. Büyük 

Kongresinin 4-5/Kasım/1974  tarihlerine 
rastlayan Pazartesi ve Salı günü iki gün 

süre ile aşağıdaki gündemle, Atatürk 
Bulvarı 149 numarada kain Türkiye 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Konferans salonunda yapılması için 

Merkez Yönetim Kurulumuzca 21.9.1974 
gün ve 90/3 sayılı karar alınmıştır. 

Salon tahsisi amacıyla müracaat 
ettiğimiz mezkur kuruluşun 3.10.1974 
gün ve 51/512/220-41769 No.lu tahsis 

vesikası ilişikte sunulmuştur. 
Kongremizin son günü olan, Salı 

günü saat 15-16 arası, Kongre delegesi, 
yeni seçilen Cemiyet Genel Başkanının 
Başkanlığında Anıt-Kabri ziyaretle bir 

çelenk koyması da gündemimiz arasında 
yer almaktadır. 

Gerek Kongre ve gerekse Anıtkabir 
ziyaretine izin verilmesi için Ankara 

Sıkıyönetim Komutanlığına ilgide kayıtlı 
yazımızla müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftan, Vilayet makamınca 
da bu iki konuda gerekli işlemin 

yapılmasını emir ve müsaadelerinize 
arzederiz.

GÜNDEM:
1.Yoklama ve açılış 

2. Kongre Divanı seçimi 
3. Saygı duruşu 

4. Faaliyet Raporu'nun okunması 
5. Hesap raporu, denetçiler raporu 

ve tahmini bütçenin okunması
6. Misafirlerin konuşması 

7. Faaliyet ve hesap raporları 
üzerinde genel görüşme 

8. Eski Yönetim, Denetin ve Onur 
Kurullarının ibrası

9. Dilek ve temenniler 
10. Yeni Genel Başkan seçimi 

11. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurullarının seçimi 

12. Kapanış ve 
Anıtkabir Ziyaretiyle Çelenk 

Konulması."

Gerekli izinlerin 
alınmasının ardından, 2. 

Olağan Genel Kurul 
belirtilen adreste ve tarihte toplanır. 
Kongrenin açılışı, Divan Başkanlığı 

görevine oybirliğiyle seçilen Halil Tunç 
tarafından yapılır. Halil Tunç dönemin 

Türk-İş Genel Başkanı'dır. 14 Ocak 1974 
tarihinde, Genel Başkan Seyfi 

Demirsoy'un vefatının ardından, TÜRK-
İŞ Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri Halil 

Tunç'u Genel Başkanlığa getirir. 
Divan yönetiminde ayrıca şu isimler 

yer alır:
Başkan Yardımcısı Abdullah Yüce ve 
Hamdi Çekiç, Katip 

Üyeler; Kazım Yıldız, 
Ahmet Hakcabaşıoğlu ve 

Halil Avcı.

DİVAN 
BAŞKANLIĞINI  

HALİL TUNÇ 
YAPAR...

Tunç kongrenin 
açılışında yaptığı 

konuşmada, emeklilerin 
davalarının yanında 

olduğunu ve her zaman 

elinden geleni yapacağını, Türk-İş'in de 
bu haklı davada her zaman destek 

olacağını ifade eder.

Konuşmanın ardından, Atatürk ve 
silah arkadaşları ile yakın tarihte 

ebediyete intikal eden Seyfi Demirsoy için 
bir dakikalık saygı duruşunda bulunulur. 

Divana verilen bir önergeyle, tıpkı Seyfi 
Demirsoy'da olduğu gibi Halil Tunç için 

de cemiyetin Fahri Genel Başkanı olarak 
seçilmesi istenir. Alkışlarla ve oybirliğiyle 

kabul edilir.  

Ertelenen Kongre 
4-5 Kasım 1974 Tarihlerinde 
Ankara'da Yapılır...
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Dünya korona virüs şokunu yaşamaktadır. Sağlık 
sisteminin de tıkanmasına neden olan bu hastalıktan kurtulmanın 
çareleri de aranmaktadır. İnsandan insana geçen bu bulaşıcı 
hastalık olan korona virüsten korunmak için “evde kal” çağırıları 
yapılmaktadır. 

Evde kal çağrıları ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat 
durma noktasına gelmiştir. Bütün ülkeler, kendi bütçeleri 
imkanlarıyla insanların korunması için “ekonomik destek 
paketlerini” açıklamıştır. Sokağa çıkma yasağı alan ülkelerin 
destek paketlerinin büyüklüğü dikkat çekmiş; en büyük destek 
paketini 2 trilyon dolar olarak ABD yürürlüğe koymuştur. 
Gelişmiş ülkelerin destek paketlerinin çok büyük tutarlarda 
olması, istihdamı ve işyerlerini korumaya büyük kaynaklar 
ayırmasıdır. Bu paketlerle, sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak 
ayrılmış ve ekonomik yönden zayıf olan geniş kesimlere yardım 
edilmektedir.  

COVID-19 Krizine Yanıt
Korona virüs nedeniyle ciddi ölçüde azalan ekonomik 

faaliyet bağlamında şirketleri desteklemek için acil durum 
önlemlerinin bir parçası olarak, birçok hükümet ve sosyal 
güvenlik kurumu, sosyal güvenlik katkı yükümlülüklerini geçici 
olarak erteledi veya azalttı. 

Bu tür önlemlerin temel amacı, işverenler için acil 
ekonomik yükü azaltmak, şirketlerin krize dayanmasını 
desteklemek ve böylece istihdam seviyelerini güvence altına 
almaktır. 

Alınan önlemler şu ana kadar üç ana stratejiye 
dayanmaktadır:

1- Katkı oranlarında azalma;
2- Katkı yükümlülüklerinden geçici muafiyet 
3- Ödeme sürelerinin uzatılması

1-  Sosyal güvenlik katkı oranlarında azalma
Çin'de, Guangzhou Şehri ve Sichuan Eyaletinin yerel 

hükümetleri, büyük işletmelerin iş kazası, yaşlılık ve işsizlik 
sigortası programlarına işveren katkılarını azaltmıştır. 
Tayland'da sosyal güvenlik primleri hem işverenler hem de 
çalışanlar için Ağustos 2020'ye kadar yüzde 5'ten yüzde 4'e 
düşürüldü.

2- Katkı yükümlülüklerinden muafiyet
Brezilya, üç aylığına işverenleri Kıdem Tazminatı Garanti 

Fonu'na (FGTS) katkılarından kurtarıyor. Benzer şekilde; 
Çin'deki bazı iller, geçici olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri 
Haziran 2020'ye kadar emeklilik, işsizlik ve işle ilgili yaralanma 
sigortası programlarına işveren katkılarını ödemekten muaf 
tutmaktadır. Almanya ve İspanya'da, çalışanlarının çalışma 
saatlerinde azalma sağlayan şirketlere katkı muafiyeti 
verilecektir. Sosyal güvenliğin devam eden finansmanını sağlamak 
için, bu katkılar sırasıyla Almanya Federal İş Kurumu ve 
İspanya'nın Sosyal Güvenlik Genel Hazinesi tarafından 
karşılanacaktır. Arjantin'de, özellikle turizm, ulaşım ve otel 
sektörlerinde, korona virüs bağlamında geliri ciddi oranda azalan 
işverenler, sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulmaya 
başvurabilirler. Japonya'da, ulusal emeklilik programındaki 
sigortalılar, işsizler ya da işin kapatılması ya da askıya alınması 
durumunda katkılarından feragat edebilirler.

3- Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde 
erteleme

Sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmekte 
güçlük çeken işverenler, Cezayir'de üç aya kadar ve Japonya'da 

bir yıla kadar olan ödeme süresinin uzatılması için başvurabilirler. 
Fransa'da işverenler, üç ay boyunca sosyal güvenlik primlerini 
ertelemek için de başvurabilir. Şirketler için daha yaygın olmakla 
birlikte, Belçika ve Fransa'da olduğu gibi serbest meslek sahipleri 
için sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesini erteleme olasılığı 
da uygulanmıştır. İkinci durumda, serbest meslek sahibi aynı 
zamanda gelirdeki bir düşüşü hesaba katmak için katkı oranlarını 
yeniden ayarlayabilir ve istisnai finansal yardım için başvurabilir. 
Katkılar 2021 yılına kadar ertelenebilir.

COVID-19'un mevcut bağlamında, hükümetler bu 
önlemleri ekonominin tüm sektörlerini kapsayacak şekilde önemli 
ölçüde genişletmekte ve yeniden tanımlamaktadır.

Türkiye'nin Tedbirleri
Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye, zor bir süreç 

yaşamaktadır. Üretimin devam etmesiyle, sokağa çıkma yasağı 
arasında karar vermekte zorlanan bir ülke konumuna gelen 
Türkiye, salgını farklı bir yöntemle engellemenin yollarını 
aramaktadır. 

Hizmet sektörü başta olmak üzere işyerlerinin 
faaliyetlerine ara vermesi karşısında en büyük risk, işten 
çıkarmaların yaşanmasıdır. İşten çıkarmaların yaşanmaması için 
iş sözleşmeleri askıya alınmalı, işsizlik sigortası etkin 
uygulanmalıdır. İş sözleşmesi askıda olan işçilerin  kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için son üç yılda 450 gün 
işsizlik sigortası prim ödeme koşulu aranmamalıdır. İstihdamın 
korunmasına yönelik en kapsamlı bir tedbir olan kısa çalışmadan, 
her bir işçimizin yararlanması ve istihdamın korunması 
hedeflenmelidir. Üç ay süreyle ödenen kısa çalışmadan yararlanan 
işçiler, ücret seviyelerine göre 1.561,50 TL ile 4.414,50 TL arasında 
ödenek almaktadır. Üç aylık ödeme süresini Cumhurbaşkanı üç ay 
daha artırmaya yetkilidir.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca, Korona 
virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında; bütün emeklilerin, 
talep etmeleri halinde, maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.

Ayrıca; KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi 
Beyannameleri ile 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme 
ve ödeme sürelerinin 6 ay süre ile ertelenmesi; SGK ve Bağ-Kur 
primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi ödemelerinin 
6'şar ay ertelenmesi de sağlandı. 

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK 
Çeviri ve Derleme

BESTE TAN
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI 

KORONA VİRÜSÜN ÇALIŞMA HAYATINA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA ETKİSİ

Hizmet sektörü başta olmak üzere 
işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesi karşısında 
en büyük risk, işten çıkarmaların yaşanmasıdır. 

İşten çıkarmaların yaşanmaması için 
iş sözleşmeleri askıya alınmalı, 

işsizlik sigortası etkin uygulanmalıdır. 
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Dünya, zor bir süreçten geçmektedir.  İnsanların 
evde kalmasından başka seçeneği kalmayan yeni 
koronavirüs (Covid-19) ile mücadele edilmesi için 
zorunlu ihtiyaçların karşılanması, temel bir insan hakkı 
olarak görülmelidir. Sosyal devlet, böylesine derin 
krizlere yol açan bu dönemlerde kendisini göstermelidir. 
Bugüne kadar açıklanan “destek paketi” önemli bir adım 
olmakla birlikte, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünü 
çok önemsemeliyiz. 

Emeklilik, bu tür kriz dönemlerinde çok büyük bir 
güvence olmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, asgari 

emekli aylığının bir sisteme bağlanmasını ve asgari prim 
kazancının yüzde 70'ninden az olmamak üzere 
belirlenmesini savunmuştur. 23 Mart 2020 tarihinde 
TBMM'de kabul edilen 7226 sayılı Kanunla, 1000 TL 
olarak yapılan en az emekli aylığı ödemesi, 1500 TL 
olarak belirlenmiştir. En az aylık ödemesi yerine, taban 
aylık kriteri benimsenmelidir. Emekli aylıklarına yapılan 
artışların 1500 TL yerine eski aylıklara yapılacak olması, 
bu kapsamda olanların aylıklarının uzun bir dönem sabit 
kalacaktır. Esas olan 1500 TL'nin altında aylık alanların 
aylıkları 1500 TL'ye yükseltilmeli ve aylık artışları bu 
ödemeler üzerine yapılmalıdır. 

SORU: 1250 TL aylık alan birisiyim. 2019 sonunda 8000 gün 
üzerinden emekli oldum. 2017 yılında aynı koşullarda çalışan bir arkadaşım 
ise, benden 350 TL daha fazla aylık bağlandı. Bu durumun düzeltilmesi için 
üyesi olduğum Türkiye Emekliler Derneği'nin bir çalışması var mı?

CEVAP: Gerçekçi Bir Taban Aylık Belirlenmeli: Sizin gibi çok sayıda 
hak kaybı olan emekli var. Mevcut uygulama, emekli aylığı hesaplanma 
sistemini eşitlik üzerine düzenlemediğinden, özellikle de Ekim 2008 
sonrasında emekli olanların mağdur edildiği bir dönem yaşanmaktadır. 
Prim kazançlarının güncellenmesi ve aylık bağlanma oranlarında eşitlik 
sağlanmalı, karma emekli aylığı hesaplama sistemine son verilmelidir. En az 
emekli aylığı ödemesi 1500 TL olarak belirlenmesi önemli bir iyileştirme 
olmakla birlikte, bu kapsamda aylık alanların zamlarının eski aylıklarına 
yapılacak olması, adil bir düzenleme olmamıştır. 7226 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik sonucunda, en az aylık ödemesi 1500 TL'nin taban aylık 
olarak belirlenmediğinden, emekli aylığı artışları 1500 TL üzerine 
yapılmaması, sosyal güvenliğin eşitlik kuralı ile de çelişmektedir. Bu 
yönüyle, SGK bu gerçeği dikkate almalı ve emekli aylığı artışları eski 
aylıklara yapılması parametresinden vaz geçmeli ve ödenmekte olan 
aylıklara zam yapılmalıdır.  

SORU: Dini bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinin 
artmamasına bir anlam veremiyoruz. Emekli ikramiyesinin artış kriterinin 
olmaması da eksik bir uygulamadır. Emekli aylıklarının düştüğü bir 
dönemde verilen ikramiyelerin bir artış sistemine bağlanması gerekmez mi?

CEVAP: Emekli İkramiyeleri Bir Artış Sistemine Bağlanmalı: 
Emeklilere ödenen ikramiyeler, dini bayramlarda bir sevinç kaynağı olmuş, 
devlet-emekli-torun kaynaşmasına önemli bir katkı yapmıştır. İkramiyeler, 
her şeyin zamlandığı gerçeği dikkate alınmalı ve bir artış sistemine 
endekslenmelidir. Bu yapılmadığı sürece, ikramiyelerin giderek anlamı 
kalmayacaktır. Hükümetin bu gerçeği görmeli ve emeklilere yapılan 
ikramiyelerin sabit kalmaması için, en azından emekli aylıklarına yapılan 
artışlara göre yükseltilmesi yoluna gidilmelidir. 

SORU: Emekli aylıklarının asgari ücretin altında kalmasına bir 
çözüm bulunmalıdır. Çalıştıkları yıllarda prim ve vergi ödeyen emeklilerin 
aylıklarının düşük kalması, önemli bir sorun olmaya başlamış ve SGK en az 
ödeme şeklinde bir katkı yapması, sorunu esastan çözmeye yetmemektedir. 
Emekli aylığının hesaplanmasında bilimsel bir sistem getirilmelidir? 

CEVAP: Eşitlik, Sosyal Güvenlik Sisteminin En Temel İlkesi Olmalı: 
Emekli aylıklarının seyrine bakıldığında, aylıkların ağırlığı açlık sınırının 
altında kalmıştır. 2000 öncesinde asgari emekli aylığı, net asgari ücretin 
üzerinde hesaplanırken, 2000 sonrasında uygulanan 4447 sayılı Kanunla 
birlikte bu iyileştirme terk edilmiş; 2000 sonrasında emekli olanların 
aylıklarında hesaplama sistemi değiştirildiğinden, net asgari ücrete göre 
kayıplar giderek artmaktadır. Ekim 2008 sonrasında emekli olanların 
kayıplar ise, giderek büyümektedir. Bunun nedeni, karma emekli aylığı 

hesaplama sistemi olmakla birlikte, güncellenme katsayısı ve aylık bağlanma 
oranlarında yapılan değişiklikler temel neden olmaktadır. Gelecekte, sosyal 
güvenliğin koruyucu yönünün zayıflayacak olması, sosyal devletin de 
zayıflaması anlamına gelecektir. Sosyal devletin etkin uygulanması için emekli 
aylıkları iyileştirilmeli, intibakı ve eşitliği esas alan yeni parametrelere 
gidilmelidir. 

SORU: Kira da oturan bir emekliyim. 1600 TL aylık almaktayım. Kira 
bedelim ise, 950 TL. Benim gibi durumda olanlara, kira desteği verilmesini talep 
ediyorum?

CEVAP: Evi Olmayan Emeklilere Kira Desteği Yapılmalı: Türkiye 
Emekliler Derneği, evi olmayan emeklilerimizin TOKİ aracılığıyla ev sahibi 
olması için önemli adımlar atılmasına rağmen, peşinat ve taksit bedellerinin 
yüksek olması nedeniyle, yapılan konutlara talep olmamıştır. Hükümet; iki 
seçenek üzerinde emeklilere destek olmalıdır. Birincisi, yapılan konutlar, emekli 
aylığı seviyelerine göre uzun süreli olmalı ve bu şekilde emeklilerimize destek 
olunmalıdır. Bu yapılmadığında ise, ikinci seçenek olarak, kira desteği 
sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik, emeklilerin insanca yaşaması için en önemli 
varlık nedenidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 102 sayılı Sözleşmesinde, 
insanca yaşamayı temel alan bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını 
tavsiye edilmiştir. Türkiye, 102 sayılı ILO Sözleşmesini onayladığından, 
mevzuatını da bu sözleşmedeki esaslara göre düzenlemesi gerekir. 

SORU: Emekliliğime iki yıl var. İşten çıkarıldım ve işsizlik ödeneğine de 
başvurdum. 10 ay boyunca alacağım işsizlik ödeneğim çok düşük kalması ve bu 
süre de yalnızca sağlık sigortası priminin ödenmesi, emeklilik primlerimizin 
ödenmemesi haksız bir uygulamadır? İşsizlik sigortası fonundan işe yeni 
alınanlara işveren sigorta prim desteği sağlanırken, işini kaybeden insanlara bu 
desteğin verilmemesi, fonun sahibi olan biz işçileri mağdur etmektedir?

CEVAP: İşsizlik Ödeneği Verilen Sürede Emeklilik Primleri de 
Ödenmelidir: İşsizlik sigortasına, yalnızca işlerin fonu olarak bakılmadığından, 
başka alanlarda da amacı dışında kullanılmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonunun 
esas amacı; işten çıkarılan sigortalı işsizleri korumak olması gerekirken, 
işverenlerin ve Hükümetin yararlandığı bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu 
durum, işsizlik sigortası mevzuatının da ihlal edildiği bir sürece götürmüştür. 
İşsizlik sigortası, işini kaybedenlere süreli de olsa, gelir desteği sağlamak ve 
eğitim verilerek sigortalı işsizlerin işe yerleştirilmesini öngörmektedir. İşsizlik 
sigortası ödeneğin verildiği sürede emeklilik priminin ödenmemesi, önemli bir 
eksikliktir. Uzun yıllar prim ödeyen işçiler, işsiz kaldıklarında son üç yılda 600 
gün prim ödenmesi koşulunun aranması, çok sayıda işsiz kalan sigortalıların 
yararlanmaması, sistemin özüne aykırı bir zorluk getirmiştir. Esnek çalışan, 
mevsimlik ve geçici çalışan işçilerin uzun yıllar işsizlik sigortası primi ödemesine 
rağmen, işsizlik sigortasından yararlanamamasına çözüm getirilmeli; 
yararlanma koşulları, ödenek süresi ve ödenek tutarında iyileştirmelere 
gidilmelidir. 
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İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR
TÜİK, her yıl olduğu gibi bu yıl da, "Yaşlılara Saygı Haftası" 

başlangıcında, "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" araştırmasını yayınladı. Bu 
yayınlar, yaşlılığın gidişatı konusunda, önemli belgeler. 65 yaş ve üzeri 
nüfusun genel nüfus içindeki oranı % 9,1 oldu. Uluslararası alanda % 
10'u geçen toplumlar, yaşlı toplum kabul ediliyor. 2023 yılında beklenti 
10,2; 2030 yılında 12,5; 2040 yılında 16,3; 2060 yılında 22,6 ve 2080 yılında 
25,6. Son beş yılda yaşlı nüfusumuzda artış % 21,9. 7,5 milyon yaşlımızın 
% 55,8'i kadın, 44,2'si erkek. Yaşlı nüfus sıralamasında "Türkiye 167 ülke 
içinde 66.sırada. Dünya'da yaşlı nüfus 703 milyon kişi ve dünya 
nüfusunun % 9,30'u. En yaşlı nüfusa sahip ülkeler % 31,4 ile Monako, 
28,8 ile Japonya ve 22,7 ile Almanya. En az yaşlı nüfusa sahip ülkeler % 
1,1 ile Katar, 1,7 ile Birleşik Arap Emirlikleri  ve 2,2 ile Somali.

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden Yaşlı 
Bağımlılık Oranı 2014 yılında % 11,8 iken, 2019 sonu 13,4 oldu. Doğuşta 
üstü beklenen yaşam süresi 78,3 yıl. Erkeklerde 75,6 yıl, kadınlarda 81 yıl. 
Her  dört hanenin en az birinde, en az bir yaşlı var. 1.373,521 yaşlı tek 
başına yaşıyor. 100 yaşını tamamlamış yaşlı sayımız; 5.567. Yaşlı 
erkeklerin % 11,9'u dul; 83,7'si evli; 3,3 boşanmış; 1,2'si hiç evlenmemiş. 
Yaşlı kadınların %48,3'ü dul; 45,4'ü evli. 3,7'si boşanmış. 2,6' sı hiç 
evlenmemiş. Dul kadın nüfusu, dul erkek nüfusunun 4 katı. Yaşlılarımızın 
% 18,3 okuma yazma bilmiyor. Bu oran kadınlarda 27,9. Yoksulluk oranı 
Türkiye genelinde 21,2 iken, yaşlılarda 16,4

Yaşlılarda ölüm nedenlerinde ilk sırada % 43,8 ile dolaşım sistemi 
hastalıkları geliyor. Alzheimer hastalığından ölüm oranı 2014 yılında 3,9 
iken, 2019 yılında 4,6 oldu. 65 yaşına ulaşanın yaşam süresi ortalama 17,9 
yıldır. Bu oran erkeklerde 16,2; kadınlarda ise 19,4 yıl. Yaşlı fert 
bulunmayan hane halkı oranı  % 76,5; en az bir yaşlı fert bulunan hane 
halkı oranı % 23,1. En yaşlı nüfusa sahip illerimiz % 18,8 ile Sinop, %17 
ile Kastamonu, 16,2 ile Artvin ve Çankırı. En düşük yaşlı nüfusa sahip 
illerimiz 3,3 ile Şırnak, 3,4 ile Hakkari ve % 3,9 ile Şanlıurfa. İşgücüne 
katılan yaşlı nüfusun oranı % 12,5. Türkiye'de istihdama katılım % 53,2. 
İstihdamdaki yaşlı nüfusu % 66,5'le tarım sektöründe. 

Yaşlı memnuniyet araştırmasında 65 yaş altı % 52,4 memnunken, 
yaşlılarda bu oran % 58,6. Mutluluk kaynağı % 71,4 ile aile,% 3,7 ile 
çocuk, % 4,9 torun ve % 4,7 eş, internet kullanımı 2014 yılında % 5 idi, 
şimdi % 19,8 dört kat artış var. Yaşlanma profilimiz gençleşiyor, aktif 
yaşlımız artıyor. Kadın yaşlı ve tek başına yaşama da artış var. istihdam 
da yoklar, bu da önemli birikimlerden ülkenin mahrum kalmasına, insan 
gücünü heba etmesine neden alıyor. Yaşlılık öncesini ifade eden ortanca 
yaş 2014 de % 30,7 iken 2019' da 32,4 oldu. Bu kuşağın yaşlılığı için 
şimdiden, acil tedbir gerekiyor. Bakımı muhtaçlık riski artıyor. Bakım 
genelde aile bireylerinde. Onlara gelen ekonomik yük, onların bedensel ve 
ruh sağlığı, aile içi şiddet, kuşaklar arası diyaloğun kopması, devletin 
acilen el atması gereken konular. Profesyonel bakım, kaliteli bakım, 
bakım sigortası bugünkü gençliği de ilgilendiren çözüm bekleyen 
sorunlar. Yaşlılıkta toplumsal sorumluluk önem kazanıyor.      

Onbirinci Kalkınma Planı Yaşlanma Özel İhtisas Komisyon alt 
konu başlıkları

1- Aktif Yaşlanma
2-Kuşaklararası Dayanışma (Bakım Sigortası)
3-Yaşlı Bakım Modelleri
4-Yaşlanma Konusunda Veri Kaynakları
5-Kurumsal Alt Yapının Geliştirilmesi
6-Yeni nüfus ve aile politikası kapsamında yaşlanma idi. 
2018 yılında ülkemizde 2,3 milyar kutu ilaç satılmış, kişi başı 28 

kutu ilaç düşüyor. İlaç sektörünün cirosu 30,9 milyar lira. 2023' te 
beklenti 2,4 milyar kutu. Dünya ilaç pazarının büyüklüğü 1,1 trilyon 
dolar. Türkiye pazarda 16. sırada. 2023 de 10. sıraya geliyoruz. Ülkemizde 
25 binden fazla eczane var. İlaçta yabancı sermaye ve hammadde 
gerekiyor, bu nedenle dünyanın on büyük firması ülkemizde yerli üretim 
eşdeğer ilaç üretebiliyor. Burada da kullanılan hammaddenin % 80'i 
ithal. 

Bir yıl içinde dünya 1,8 trilyon dolar silaha, 1,1 trilyon dolar ilaca, 
7,9 trilyon dolar hastalık tedavisine harcarken koruyucu sağlığa 

harcanan sadece 200 milyon dolar. Tedavi 
harcamalarının 40 da biri. Bu veriler aktif 
yaşlanmaya önem verilmesine dikkat 
çekiyor. 

Şimdi COVID-19 salgını yaşlıları 
ciddi olarak tehdit ediyor. Özellikle 
bağışıklık sistemini tehdit eden sağlık 
koşulları, kronik rahatsızlıklar, hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşı 
zorlaştırıyor. BM Genel Sekreteri Guterres; " Virüs sadece insanları 
değil, küresel ekonomiyi de etkiledi. Uluslararası Çalışma Örgütü virüs 
nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı 
yaşayabileceğini belirttiğini" ifade etti. ABD Emekliler Derneği AARP 
kongreye yazdığı mektupta huzurevlerinde bakımı iyileştir. Yaşlıya 
finansal rahatlık sağla, sağlık hizmetlerine erişimi artır. İlaç ve sağlık 
hizmeti fiyatlarını azalt, hizmetleri genişlet ve beslenme yardımı yap 
taleplerinde bulunuyor. AARP yaşlılara evde ılımlı egzersiz, diyet ve 
düzenli uyku öneriyor, üyelerini, gönüllüleri ve halkın sağlığını korumak 
için tüm etkinlikleri askıya aldığını açıklıyor. Diyanet İşleri Başkanımız; 
Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi, diğer 
insanların sağlığını da, tehlikeye atmama sorumluluğu vardır. Bu sebeple 
kişisel temizliğe ve çevre temizliğine özen göstermek, sağlıklı beslenmek, 
uyku ve ibadet düzenini, dengeli bir şekilde ayarlamak herkesin 
vazifesidir. Hepimiz yetkili mercilerin ve Sağlık Bakanlığımızın 
uyarılarına riayet ederek, tedbiri elden bırakmamakla yükümlüyüz. 
Mesele bireysel olmanın ötesinde toplumsaldır ve özellikle yaşlılarımıza 
kronik hastalığı olanlara karşı daha duyarlı olmak hepimizin görevidir. 
Toplum ve insan sağlığını tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan kararlara 
uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata büyük bir 
vebal ve kul hakkı ihlalidir" uyarısında bulunuyor.

ABD teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 2015 
yılındaki konferansta "Önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir şey on 
milyondan fazla kişiyi öldürürse, bu muhtemelen bir savaştan çok, 
yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olacak, salgın hastalıkları durdurmak 
için çok az yatırım yaptık ve bir sonraki salgınlar için hazır değiliz. 
Hükümetler pandemiyi askeri tehdit gibi görmeli ve askeri tatbikatlara 
benzer bir şekilde olası salgınlara karşı tatbikat düzenlemeliler. Savaş 
oyunları değil, bakteri oyunları bizi bekliyor. Güçlü bir sağlık sistemi 
kurulmasına ihtiyaç var" uyarısında bulunuyor. Beş yıl geçmeden ne 
yazık ki dedikleri gerçekleşti. Ülkemiz yaşlılar için sokağa çıkma yasağı 
getirdi, belediyeler ücretsiz toplu ulaşım hakkını iptal etti, bazı 
belediyeler 'acil panik butonu' uygulaması başlattı. Küreselleşme bizi 
“salgın küreselleşmesi ”ne getirdi 

Milli Eğitim Bakanımız; "Değerli dede ve nineler, çocuklarınızın 
eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel 
sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla paylaşırsanız, çocuklarımızın 
dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız" dedi. Trafiğin 
azalması hava kalitesinde iyileşme yapmış, hassas ve orta kalite ölçülen 
yerler şimdi iyi kalite ölçülmüş. Hükümetimizin yayınladığı tedbirlerde 
tek başına yaşayana 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık 
hizmetlerinden oluşan periyodik takip programının devreye alınacağını 
duyurdu. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükseltti. Bayram 
ikramiyeleri erken ödenecek, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım için 2 
milyar ilave kaynak ayrıldı. Uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 
kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek. 

Tüm veriler sağlık boyutu başta olmak üzere sosyal ve ekonomik 
etkileri ile tarihe geçecek, belki de küresel düzeni değiştirecek bir dönem 
yaşadığımıza işaret ediyor. Toplumda tutum ve davranış değişiklikleri 
yaşanabilir. Hiçbir fedakârlıktan kaçmayan tıp emekçilerimize teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.  

Nazım Hikmet'le bitirelim;
Yok öyle umutları yitirip,
Karanlıklara savrulmak,
Unutma! Aynı gökyüzü altında,
Bir direniştir yaşamak.


