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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

3600 EK GÖSTERGE 

İNTİBAK İLE TAÇLANDIRILMALI BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

Kamu çalışanlarının istihdamında ve özlük 
haklarında eşitsizliklerin oluşmasına, personel 

rejiminin kendi içindeki farklı uygulamaları neden 
olmuştur. Hükümetin bir taahhüdü olan 3600 ek 

göstergenin belli grup memurları kapsamasına 
itirazlar gelmiş ve kapsamın genişletilmesi talep 

edilmiştir. Kamu kesiminde istihdam edilen 
sözleşmeli memurların, kadrolu memurlara göre 

özlük haklarının düşük kalması, personel rejimini de 
tartışmalı bir duruma getirmiştir. Bir diğer eşitsizlik 
örneği ise, kamu kesiminde istihdam edilen ve kadro 

verilen “taşeron” işçilerine daha düşük ücret ve 
sosyal yardımların ödenmesi, aynı kurumda 
çalışanlar arasında eşitsizlikleri artırmıştır. 

Kamuda istihdam edilen çalışanların 
statülerine bakılmaksızın özlük haklarında eşitliğin 

sağlanması için personel rejiminde gerekli olan 
değişikliklere gidilmelidir. 

AYLIK HABER BÜLTENİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Dr. Hakan 

Tartan, Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel 

Başkanımız Kazım Ergün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen 

ziyarette; Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali 

Sekreter imiz  Ömer Kurnaz ,  Genel  Başkan 

Danışmanlarımız; Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Namık 

Tan ve M. Emin Tangören de hazır bulundular.

Geçmişten bugüne, sosyal güvenlik alanındaki 

gelişmelerin ışığında; emeklilerin durumunun masaya 

yatırıldığı görüşmede konuşan Bakan Tartan; "Türkiye 

Emekliler Derneği, Türk siyasetine büyük katkılar 

sağlayabilecek ciddi bir sivil toplum kuruluşu. Burada 

olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

ÇALIŞMA ESKİ BAKANI HAKAN TARTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Genel Başkanımız Kazım Ergün Anadolu Ajansı’na 
yaptığı açıklamada; “2021 yılında Türkiye ekonomisinin 
yüzde 11 büyümesi, toplumun refahının artması bakımından 
önemli bir kazanımdır. Milli gelirin artışı kadar, dağılımı da 
bir o kadar önemlidir. 

Türkiye ekonomisinin harcama yöntemiyle büyümesi 
hesaplanırken, en büyük katkı, vatandaşın tüketiminden 
gelmiştir. Emeklilerin de tüketim harcamalarıyla büyümeye 
katkı verdiği, TÜİK araştırmasında net bir şekilde 
görülmüştür.

Emekliler, eşleriyle birlikte nüfusun yüzde 32'ini temsil 
etmektedir. 2021 yılının büyümeyi, tüketim yöntemiyle en 
fazla emekliler sırtlamış durumdadır. 2021 yılında tüketim 
yüzde 15 büyümüş ve bunun Türkiye ekonomisine katkısı 
yüzde 9 olmuştur. 

Emeklilerimize altı aylık dönemlerde gerçekleşen 
TÜFE oranı kadar zam yansıtılırken, büyümeden pay 
verilmemesi en büyük adaletsizlik olmuş ve gelir dağılımının 
bozulmasına neden olan bir etki yapmıştır.

Gelir dağılımında adaletin sağlanması için 
emeklilerimize refahtan pay verilmelidir. 

Her yıl büyüyen Türkiye ekonomisine harcamalarıyla 
katkı yapan emeklilerimize büyümeden pay verilmeli ve 
refah topluma eşit bir şeklide yansıtılmalıdır”dedi.  

Devamı 2. sayfada
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3600 ek göstergeden yararlanacak olan 
öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi dışında 
kalan unvan ve hizmet sınıfı çalışanlarının itirazları 
yükselmeye başlamıştır. 

Anayasamız, çalışanların kanunlar önünde 
eşit haklara sahip olmasını düzenlemiştir. Kanunlar, 
özlük haklarında ve çalışma koşullarında eşitliği esas 
almalıdır. 3600 ek gösterge, kamu çalışanları için 
belli gruplar yerine unvanlarına bakılmaksızın tüm 
çalışanları kapsamalıdır. Dört grup ile sınırlı 
yapılacak bir düzenlemenin, Anayasaya aykırı 
olacağı bilindiğinden, Hükümetin bu konuda daha 
duyarlı olması ve tüm çalışanların haklarında eşitliği 
esas alması beklenmektedir. Bir kesimin hakları 
iyileştirilirken, önemli bir grubun küstürülmesi ve 
kendilerini haksızlığa uğramış olarak görmeleri, iş 
ve motivasyonu da olumsuz etkileyecektir. 

3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesiyle, 
memur aylıklarında önemli artışlar olacak ve emekli 
aylıklarına ise daha fazla yansıyacaktır. Emekli 
ikramiyeleri için de 2022 katsayı değerlerine göre, 
2 5 - 3 5  b i n  T L a r a s ı n d a  b i r  i y i l e ş t i r m e  
öngörüldüğünden, 3600 ek gösterge büyük bir 
beklentiye dönüşmüştür.

2000 Sonrası Emeklilerimizin İntibakı 
Yapılmalı... 

Sosyal güvenlik kapsamında gelir ve aylık 
alanlara yapılan ödemelerde, büyük eşitsizlikler 

yaşanmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, her 
statüden emekli üyesi olan bir kuruluştur. İşçi, esnaf 
ve memur emeklilerinin eşit haklara sahip olmasını 
savunmaktayız. Emeklilerin çalıştıkları kurumlara 
bakılmaksızın, ödemiş oldukları prim değerlerine 
göre emekli aylığı hesaplanmalı, norm ve standart 
birliği oluşturulmalıdır. Sosyal güvenlik sistemimiz 
de, farklı rejimlerle yönetildiğinden, emekli aylıkları 
arasında “uçurum” bulunmaktadır. Bu sorunun 
düzeltilmesi, Anayasamızın bir emri olmasına 
rağmen, farklı kanunlar ile emekli aylıklarındaki 
farklılıklar “kartopu” gibi büyümüştür. Memur 
emeklisinin taban aylığı 4.289 TL, işçi ve esnaf taban 
(ek ödeme dahil en az aylık ödemesi) emekli aylığı 
2.500 TL'dir. Bu iki kıyaslama bile, sorunun acil 
çözümünü gerektirmektedir. 

Emekl i  ayl ıklarındaki  farkl ı l ıkların 
kaldırılması için güncellenme katsayısı ve aylık 
bağlama oranları yeniden düzenlenmeli ve 2000 
sonrası emeklilerin intibakı yapılmalıdır. 

Devlet, temel haklarda eşitliği esas almalıdır. 
2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, SSK ve BAĞ-
KUR emeklilerine de yansıtılmalıdır. Emekliler 
arasında ayrım yapılmaması için intibak ve 3600 ek 
gösterge birlikte düzenlenmelidir. 

İnsanca yaşamaya yetecek bir emekli aylığın 
ödenmesi, evrensel bir insan hakkı olarak 
benimsenmelidir. 

3600 EK GÖSTERGE İNTİBAK İLE TAÇLANDIRILMALI

ÇALIŞMA ESKİ BAKANI HAKAN TARTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Dr. Hakan 
Tartan, Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel Başkanımız 
Kazım Ergün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; Genel 
Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Başkan Danışmanlarımız; Av. Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, Namık Tan ve M. Emin Tangören de hazır 
bulundular.

Geçmişten bugüne, sosyal güvenlik alanındaki 
gelişmelerin ışığında; emeklilerin durumunun masaya 
yatırıldığı görüşmede konuşan Bakan Tartan; "Türkiye 
Emekliler Derneği, Türk siyasetine büyük katkılar 

sağlayabilecek ciddi bir sivil toplum kuruluşu. Burada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün 
de; "Sayın Bakanımız Hakan Tartan döneminde emeklilerimizin 
ve çalışanların sorunları konusunda göstermiş olduğu 
hassasiyetlere bizzat şahit olmuş insanlarız. Kendisinin, Türk 
Çalışma Hayatı'na büyük katkıları olmuştur. Sayın Bakanımızı 
Genel Merkezimizde ağırlamaktan ve emeklilerimizin sorunlarını 
masaya yatırmaktan, kendilerine derneğimizin çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler sunabilmekten büyük onur duyduk" 
dedi.
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Emekli aylıkların çalışılan dönemlerde yürürlükte 
olan kanun hükümlerine göre kısmi aylık üzerinden 
hesaplanması, eşitsizlikleri artırdığı gibi, 2008 sonrası 
dönemde çalışılan süre arttıkça emekli aylıklarında 
düşmelere yol açmıştır. 

Üç ayrı sigorta mevzuatı olan 506-4447-5510 sayılı 
Kanunlara göre emekli aylığı hesaplamalarında farklı 
aylık bağlama oranlarının dikkate alınması, norm ve 
standart birliğini bozmuştur. 2000 sonrası dönemde 
prim kazançlarının güncellenme katsayıları yetersiz 
kalmış ve emekli aylıklarında kayıplar giderek 
artmıştır. 

2000 öncesi dönemde normal gösterge sistemine 
göre 5000 gün prim ödeme gün sayısı olanlara yüzde 60; 
üst göstergeden kazancı olanlara yüzde 50-59 arasında 
aylık bağlama oranı dikkate alınmış, 5000 gün üzeri her 
240 gün için 1 puan artırılarak aylık bağlama oranları 
b e l i r l e n m i ş t i r.  N o r m a l  g ö s t e r g e d e n  a y l ı k  
hesaplamalarında ise, alt sınır aylık bağlama oranı 
yüzde 70 olarak uygulanmıştır.  

2000 sonrası dönem için gösterge sisteminin 
kaldırılması ve çalışılan tüm dönemlerin ortalama prim 
kazancı üzerinden emekli aylığı hesaplanması ve alt 
sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'den yüzde 35'e 
düşürülmesi, emekli aylıklarını küçülten bir etki 
yapmıştır. 

Prim kazançlarının güncellenmesinde dikkate 
alınan güncellenme katsayısı 4447 sayılı Kanunla 
birlikte TÜFE artışı ve büyüme oranları dikkate 
alınırken, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 
sayılı Kanunla değiştirilmiş; yıllık TÜFE artışı 
korunmuş, büyümenin ise yüzde 30'unun dikkate 
alınması, emekli aylıklarında kayıpları artıran bir 
sonuç getirmiştir. 

Üç farklı tarih aralıklarına göre kısmı aylıkların 
hesaplanması, eşitliği bozan bir uygulamaya 

dönüşmüştür. Özellikle, 2000 öncesi hizmeti olmayan 
sigortalılara bağlanan aylıklardaki azalmalar giderek 
artmaktadır. 

Alt sınır emekli aylığı bağlama oranının yüzde 35'e 
düşürülmesi, tabandan emekli aylığı alanları korumasız 
bırakmıştır. Taban aylıkların yeniden düzenlenmesi 
gerekirken, 2019 yılından itibaren “en az aylık ödemesi” 
uygulamasının getirilmesi, emekliler arasında yetersiz 
görülmüştür. Kaldı ki, emekli aylıklarına yapılan artışlar, 
en az aylık ödemesine yapılmadığından, bu kapsamda 
olan emeklilerin geçim zorlukları da giderek artmaktadır.   

2.500 TL en az aylık ödemesi, yarım ton kömür 
karşılığı demektir. Bunun adı emekli aylığı olamaz. Gıda 
maddelerine yapılan artışlar, emekli aylıklarına yapılan 
artışın üç katına yükselmiştir. Kira, elektrik, doğalgaz ve 
su giderlerine yapılan yüksek oranlı zamlar ise, 
emeklilerin ödeme gücünü aşmıştır. 

Ülkemizde, emekli aylıkların düşüklüğü genelde 
kabul gören bir olgudur. Hangi sosyal güvenlik 
kurumundan emekli olursa olsun, emekli aylıklarının 
geneli düşüktür. 2000 sonrası dönemde sosyal güvenlik 
kurumlarımızın mali yapılarının bozukluğu gerekçe 
gösterilerek, emekli aylığı hesaplama sisteminin emekli 
aylıklarını azaltacak şekilde düşürülmesi, sosyal devlet 
anlayışı ile de çelişmektedir. 

Sosyal güvenliğin öncelikli amacı, insanların çalıştığı 
dönemde ödediği prim ve vergilerin karşılığı olarak 
emeklilik döneminde hayatını idame ettirecek gelir ve 
aylıkların ödenmesidir.  

Emekli aylıkların yetersiz kaldığı dönemlerde sosyal 
yardımlar kapsamında genel bütçeden kaynak ayrılarak 
emekli aylıklarına destek sağlanması, sosyal devlet 
anlayışının olduğu kadar sosyal sigortalar ve sosyal 
yardımların birbirlerini tamamlayıcı özelliği olarak 
değerlendirilmelidir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Sekreter

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Sosyal güvenlik sistemimizin uygulamalarına 
bakıldığında; işe giriş tarihinin esas alınması, norm ve 
standart birliğini bozmuş, gelir ve aylık ödemelerini 
farklılaştırmıştır. 

Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlik 
mevzuatlarının sık sık değiştirilmesine karşı çıkmış, hak 
kaybına neden olan uygulamaların eşitliği bozduğuna 
dikkat çekmiştir. İşe giriş tarihlerine göre aylığa hak 
kazanma koşulları farklılaşmış, emekli aylıkların karma 
sisteme göre hesaplanması, emekli aylıklarını küçülten 
bir etki yapmıştır. 2000 öncesi çalışması olanların aylığı 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun, 1 Ocak 2000-30 Eylül 
2008 dönemi aylığı 4447 sayılı Kanun ve 1 Ekim 2008 
sonrası çalışması olanların aylığı 5510 sayılı Kanun 
hükümlerine göre karma sistem üzerinden 
hesaplanmaktadır. 

1 Ocak 2000 sonrası dönem için gösterge sistemi 
k a l d ı r ı l m ı ş  v e  o r t a l a m a  p r i m  k a z a n c ı n ı n  
belirlenmesinde çalışılan tüm dönemlerin dikkate 
alınması, emekli aylıklarında kaybın artmasına neden 
olmuştur. Bunun sonucunda, 1 milyon 266 bin emeklinin 
aylığı 2.500 TL'nin altında kalmıştır. En az aylık 
ödemesinin 2.500 TL'ye yükseltilmesi, emekli 
aylıklarının keskin bir kayba uğradığının somut bir 
sonucudur. 

Sosyal güvenlik mevzuatı tekleştirilmediği sürece, 
aylıkların hesaplanması en önemli sorun olmaya devam 
edecektir. 2000 sonrası dönem için emekli aylıkları 
hesaplanırken, alt sınır kontrolü, yüzde 35 olan alt sınır 
aylık bağlama oranı ile yapılmaktadır. Emekli aylığı 
karar örneklerine bakıldığında, alt sınır kontrolünün 
bir katkısının olmadığı görülmektedir. Alt sınır 
kontrolünün bir anlam taşıması için alt sınır aylık 

bağlama oranı en az yüzde 80 olmalıdır. Emekli 
Sandığı'nda alt sınır emekli aylığı hesaplanmasında 
yüzde 80 aylık bağlama oranı dikkate alınmaktadır. 
Bunun sonucunda, memur taban emekli aylığı 4.289 TL 
ödenmektedir. SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli 
aylığı alanlara ise, en az aylık ödemesi 2.500 TL 
ödenmektedir. Bütün emekliler, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı çatısı altında toplanmasına rağmen, 
farklı gelir ve aylık ödenmesinin gerekçesi olamaz. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası, statü farkı olmaksızın çalıştıkları yıllara 
bakılmaksızın emekli aylığı hesaplanmasında tek bir 
sisteme dönüştürülmelidir. 4/a, 4/b,4/c statü farklılıkları 
ile emekli aylıklarında birliktelik sağlanamamıştır. Aynı 
çatı altında olmalarına rağmen, 2005 yılında 3600 prim 
gün üzerinden emekli olanın aylığının, 2022 yılında 7200 
gün üzerinden emekli olanın aylığından fazla olması, 
sosyal güvenlik sistemimizin adil olmadığının da bir 
başka örneğidir. 

Türkiye Emekliler Derneği, prim kazançları ve prim 
ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara, emekli olunan 
tarihlere bakılmaksızın eşit emekli aylığı ödenmesini 
savunmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminde, nimet/külfet 
dengesi çok önemlidir. Bugün bu kural bozulmuştur. 
Haksızlığa uğrayan emeklilerimizin aylıklarının 
düzeltilmesi için 2000 sonrası emeklilerimizin intibakı 
yapılmalıdır. 

Emeklilerin bir birini kıyaslamadığı ve eşitliğin 
sağlandığı bir sistemin kurulması için mücadelemiz 
devam edecektir. 

Emeklisi mutlu olmayan ülkeler, geleceğe güvenle 
bakamaz.

www.tuedkayseri.org.tr

EŞİTSİZLİKLER GİDEREK BÜYÜYOR

AYLIK HESAPLAMA SİSTEMLERİ DEĞERİNİ YİTİRDİ
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www.tuedtarsus.org.tr



TÜED -4-TÜED -4-

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve STK İlişkileri 
Başkanı Burak Akburak ve beraberinde Yardımcıları; Cem 
Karakeçeli, Mecit Hazır, Mehmet Aslan'dan oluşan heyet, 
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü makamında 
ziyaret etti. Emeklilerin yaşamakta olduğu derin sıkıntıların 
konuşulduğu görüşmede konuşan Akburak; "Emeklilerin 
geçim sıkıntısını biliyoruz. En sorunlu kesimlerin başında 
işsizler, ardından da emeklilerimiz geliyor. Emeklinin alım 
gücü yükseltilmeli, İntibak yasası bir an evvel çıkarılmalı" 
dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün de yaptığı konuşmada, İYİ 
Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek; "İntibak sorunumuzun çözümü için parlamentomuzun 
harekete geçmesi gerekiyor. Biz bütün siyasi partilerimizden bu 
konuda gereken hassasiyeti göstermelerini ve yasayı bir an önce 
parlamento gündemine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Ziyarette, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ve Genel 
Başkan Danışmanımız Mehmet Emin Tangören ile Çankaya 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Akgül de hazır 
bulundular.

İYİ PARTİ HEYETİ ERGÜN'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ERGÜN: “3600 EK GÖSTERGE VE İNTİBAK 
BİRLİKTE SONUÇLANDIRILMALI...”

Türkiye Emekliler 
Derneği Genel 

Başkanımız Kazım 
Ergün AA'ya verdiği 

demeçte; memur ve 
memur emeklileri için 

gündemde olan 3600 
ek gösterge 

kapsamının; 
öğretmen, polis, 

hemşire ve din 
görevlileri ile 

sınırlandırılmasının 
yeni tartışmalara 

neden olacağından, 
memur 

emeklilerimizin de 
iyileştirme kapsamına 

alınmasını talep etti.  Memurlar ve memur emeklileri 
arasında eşitliğin gözetilmesini isteyen Ergün, ek göstergenin 

kapsamının geniş tutulmasıyla aylıklarda ve ikramiye 
farklarında dengenin korunacağını söyledi. 

3600 ek göstergenin taçlandırılması için 2000 sonrası 

emeklilerin intibakının yapılmasının, en az 3600 gösterge 

kadar değerli olduğunu belirten Ergün, 2000 öncesi ve 

sonrasında emekli olanların aylık farklılıklarına son 

verilmesi gerektiğini söyledi. 2000 sonrası emeklilerin 

aylıklarındaki kayıpların intibak ile düzeltilmesinin, 

toplumsal bir beklentiye dönüştüğünün altını çizen Ergün, 

kanunlar önünde her bir emeklimizin eşit haklara sahip 

olması için 3600 gösterge ile birlikte SSK ve Bağ-Kur 

emeklilerinin de intibakının yapılmasını istedi. 

2000 sonrası emeklilerine intibak yapıldığında; prim 

kazançları ve prim ödeme gün sayılarına göre emekli 

aylıklarına önemli bir katkı sağlayacağını belirten Ergün, 

emekliler arasında eşitliğin sağlanacağını savundu. 

Ayrıca, kamu emeklilerine ve çalışanlarına verilen yüzde 

2,5 iyileştirmenin işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de acilen 

verilmesini talep eden Ergün, norm ve standart birliğinin 

gözetilmesinin, eşitliğin ve adaletin sağlanmasının 

Anayasanın hükmü olduğuna dikkat çekti.
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Deva Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, İl 
Başkan Yardımcıları; Hamza Aydoğdu, Yunus Keleş, 
Yusuf Göçtü, Orhan Kayretli ve beraberlerinde parti 
yönetiminden oluşan bir heyetle TÜED Genel 
Başkanımız Kazım Ergün’ü makamında ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında konuşan Ergün, emeklinin çok 
büyük bir dar boğazdan geçmekte olduğuna dikkat 
çekerek; “Açlık sınırının altında, asgari ücretin 
neredeyse yarısı kadar tutan emekli aylıklarıyla hayatta 
kalmaya çalışan bir topluluğumuz var. Gıda başta olmak 
üzere temel tüketim maddelerine gelen çok yüksek 
oranlı zamlar emeklilerimize yapılan cüzi artışları adeta 
bir tusunami gibi silip süpürmüştür. Emeklilerin başta 
intibak olmak üzere acil çözüm bekleyen birçok sorunu 
vardır. Bütün parlamenterlerimizi bu konuda duyarlı 
olmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz” dedi.  

Deva Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven de 
emeklilerin yaşadığı sıkıntıları hassasiyetle takip 
ettiklerini belirterek; “Sorunları, kaynağından öğrenmek için Türkiye’nin en büyük emekli kuruluşunu ve onun değerli yöneticilerini ziyaret etmenin 
mutluluğunu yaşadık. Doğru ve kapsamlı bilgileri Genel Başkanımız sayın Kazım Ergün’den dinledik” dedi.

Ziyarette Genel Başkanımızın yanı sıra Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel Başkan Danışmanlarımız; Hilmi Şimşek ve Mehmet Emin 
Tangören de hazır bulundular.

Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
AK PARTİ Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen 

Yaşlı Dostu Yenilikçi Politikalar Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştaya; Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, ASH Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Bakanlık Bürokratları, Milletvekilleri ve sivil 
toplum kuruluşları da katıldı.

Yaşlılarımızın rahat ve insan onuruna yakışır hayat standartlarına 
sahip olabilmesi için gerçekleştirilen çalıştayda, Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, Türkiye Emekliler Derneğimizin görüşlerini topluluğa sundu. 

Ergün konuşmasında şunları söyledi:
" 2010 yılında Anayasamızın 10. Maddesiyle yaşlılarımıza pozitif 

ayrımcılık getirilmiştir. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hakkını 
tanıyan 4736 sayılı Kanun, 12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
yaşlı nüfusumuza önemli bir destek olmuştur. İlk defa Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Yaşlılık Özel İhtisas Komisyonu kurulmuş ve yaşlıların konuları 
kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Ak Parti Hükümeti döneminde 20-22 
Şubat 2019 tarihinde 1. Yaşlılık Şurası yapılmıştır. Oluşturulan 
komisyonlarda Derneğimiz temsil edilmiş ve katkı vermiştir. Sağlık 
hizmetlerinde yaşlılarımıza öncelik tanınmasını çok değerli buluyoruz. 
Yaşlılarımıza yönelik yapılan bu değişiklikler ve hizmetler için 
Hükümetimize teşekkür ediyorum. 

Derneğimizin Gazi Üniversitesiyle birlikte yaptığı “Emekli Yaşlı 
Profili” bir ilktir. Belli aralıklarla yapılan bu anketimizle, emeklilerimizin 
sosyo-ekonomik durumları değerlendirilmiştir. Derneğimizin yaşlılık 
hukuku alanındaki yayınları dünyada da ilgi görmüştür. Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Altındağ 
Belediyesi ile birlikte AB projeleri yürütülmüştür. Derneğimizin ve İtalya'nın 
proje ortağı olduğu Avrupa Birliği Sivil Dönüşüm Programında, yaşlı hakları 
alanında ağ ve platformların oluşturulması değerlendirilmiştir. 

Türkiye Emekliler Derneği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Altındağ Belediyesi, Portekiz, İspanya ve Almanya yer aldığı 
GAP-IOS Altın Çağ AB Projesiyle, yaşlıların sosyal hayatta katabilecekleri 
bilgileri dijital olarak öğrenmelerine destek verilmektedir. AGE-EUROPE 
(AB Yaşlılık Platformu), Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Bilgi Ağı'nda 

Derneğimiz temsil edilmektedir. Derneğimiz; Yaşlı Hakları için kurulmuş olan 
The Global Alliance üyesidir.

Derneğimiz; Birleşmiş Milletler Yaşlı Hakları Çalışma Grubunda ve 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Daimi Çalışma 
Grubu akredite edilmiş kuruluş olarak temsil edilmektedir. Birleşmiş 
Milletlerde yapılan yaşlı hakları çalışmalarına destek veren çok az ülkeden biri 
olmamızı sağlayan Hükümetimize teşekkür ederiz.

Önerilerimize gelince;
- Anayasamızın 10. Maddesine ilişkin uyum yasaları çıkarılmalıdır. Uzun 

süreli bakım modeli getirilmelidir. 
- Yaşlı ve emeklilerimizden sağlık katkı ve katılım payları alınmamalıdır.
- Sosyal güvenlik kapsamında ödenen emekli aylıklarında adalet ve eşitlik 

sağlanmalıdır.
- 65 yaş aylığı asgari ücret seviyesine getirilmelidir. 
- Yaşlı dostu konut ve çevre normları ile ilgili standartlar oluşturulmalıdır. 
- Yaşlılarımızın kamuya ait tesislerden yararlanarak tatil yapabilmeleri 

konusundaki 
Hükümetimizin önerisi hayata geçirilmelidir.
- Ücretsiz ulaşım uygulamasında yaşanan aksaklıklar, bu alanda çalışan 

derneklerce oluşturulacak sivil gözlemcilerle denetlenmeli ve sorunlara mülki 
amirlerce anında müdahale edilmelidir. 

- Evde bakım aylığı ödenmesinde aranan koşullar hafifletilmeli ve insani 
destek verilmelidir. 

- Evde yaşlılarımız için bakıcı elamanı yetiştirilmesi ve temini noktasında 
gerekli adımlar 

atılmalıdır. 
- Konut sahibi olmayan yaşlılarımızın barınmasında; su, elektrik ve 

ısınma giderlerinde 
sosyal destek sağlanmalıdır. 
- Yaşlılık hukuku çalışmalarının üniversitelerde ayrı bir hukuk dalı olarak 

benimsenmesi, YÖK tarafından değerlendirilmelidir.”

DEVA PARTİSİ ANKARA İL YÖNETİMİ TÜED’İ ZİYARET ETTİ
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TÜED Araştırma Müdürümüz Namık Tan, Flash TV'de 
canlı yayınlanan ve Orhan Uğuroğlu'nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen "Serbest Bölge" programına katılarak, 
emeklilerimizin sorunlarını değerlendirdi. Bugüne kadar 
yürürlükte olan sigorta mevzuatının uygulamalarını ve emekli 
aylığı hesaplama parametrelerini ayrıntılı olarak anlatan Tan, 
“Tarım sektörünün gelişmesi ve üretimin artması için tarım 
SSK ve Tarım BAĞ-KUR sigorta sisteminin iyi 
yönetilmediğine de dikkat çekmiş; tarım kesimine verilen 
teşvikler kapsamında sigorta primlerinin bir kısmının devlet 
tarafından karşılaması sağlansaydı, köyden kente göçünde 
önüne geçilebilirdi” dedi.  

Sigorta mevzuatında yapılan değişikliklerin hak 
kayıplarına yol açtığını söyleyen Tan, 2000 öncesi ve sonrası 
dönemlerde emekli olanların aylıklarının hesaplanması ve 
artışında eşitliği bozan karma emekli aylığı hesaplama 
sisteminin değiştirilmesini ve 2000 sonrası emeklilerin 
intibakın yapılarak dönemsel farklılıklara son verilmesini istedi. 

Aylık bağlama oranları ve güncellenme katsayılarında yapılan düzenlemelerin, hak kayıplarını getirdiğini belirten Tan, asgari emekli 
aylığının asgari ücrete yükseltilmesini gerektiğine vurgu yaptı. Tan ayrıca, emeklilere dini bayramlarda verilen Bayram İkramiyelerinin bu yıl 
en düşük emekli aylığı olan 2 Bin 500 Lira seviyesine yükseltilmesini istedi. 

23. Olağan Genel Kurul sonrası 
ilk toplantısını 10 Mart 2022 

tarihinde geçekleştiren Genel 
Denetim Kurulumuz; Denetim 

Kurulu Başkanı ve Batman Şube 
Başkanımız Hüseyin Ekmen 

başkanlığında ilk denetimini yaptı. 

Genel Denetim Kurulu Raportörü ve Körfez 
Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz ile Genel 

Denetim Kurulu üyemiz ve Elazığ Şube 
Başkanımız Vedat Gür'de hazır bulundular. 
Genel Merkez faaliyetlerinin ve kayıtlarının 

titizlikle incelendiğini, gerekli defterlerin 
yasalarda öngörüldüğü şekliyle düzenli olarak 

tutulduğu, yapılan tüm faaliyetlerde azami özen 
gösterildiğine dikkat çeken denetim kurulu 

başkanı Ekmen, Genel Merkez Yönetim Kuruluna 
ve çalışanlarına teşekkür etti.

TÜED DENETİM KURULUMUZ İLK TOPLANTISINI YAPTI

ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN FLASH TV CANLI YAYIN OTURUMUNA KATILDI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 
Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaşlı 

haklarının belirlenmesi için kamu, özel sektör 
ve STK'leri harekete geçmeye davet etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 
Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaşlı 

haklarının belirlenmesi için kamu, özel sektör 
ve STK'leri harekete geçmeye davet etti.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm 
dünyada yaşlıların özel olarak korunması 

gereken kesim olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 

Konseyi'nin geçen yıl aldığı 48/3 sayılı 
"Yaşlıların İnsan Hakları" başlıklı kararıyla bu 

konuda önemli bir adım attığını belirten 
Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

“İnsan Hakları Konseyi'nin bu kararı, 
yaşlıların haklarının belirlenmesinde ve yaş 

ayrımcılığıyla mücadelede kritik bir adım oldu. 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 

devletler, bölgesel mekanizmalar, 
anlaşma organları, ulusal insan 

hakları kurumları, ilgili BM ajansları 
ve sivil toplum kuruluşlarının 

katkılarıyla uluslararası 'hukuk 
bağlamında yaşlıların insan 

haklarının korunması ve geliştirilmesi 
konusunda normatif standartlar ve 

yükümlülükler' konusunda rapor hazırlanmasını 
talep etti. Bu kapsamda bu ayki 9. oturuma 

Türkiye'nin de taraf olması memnuniyet verici. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 

hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz. BM'nin 
'Yaşlıların İnsan Hakları' başlıklı kararı, yaşlı 

haklarının belirlenmesi açısından önemli bir 
başlangıçtır. Bu kararın somut haklara 

dönüşmesi ise tüm kesimlerin desteğiyle 
mümkündür. Bugün yaşlı hakları için küresel 

yarışmanın başlangıç günü. Kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarını bu sürece destek 

vermeye davet ediyoruz."
Yazıcıoğlu, TÜED'in her platformda yaşlı 

haklarının belirlenmesi için büyük bir çaba ve 
çalışma içerisinde olduğunun altını çizerek, 

"BM'de akredite edilmiş kuruluş olan 
derneğimiz, Avrupa Birliği Yaşlılık Platformu 

(Age Platformu Europe) ve yaşlı kişilerin 
hakları için küresel ittifak olan GARUP'un 

üyesidir. TÜED'in, yaşlıların haklarının 
tartışıldığı tüm süreçleri takip edip, bunlara 

dahil olurken, 'Yaşlılık Hukuku' adlı dünyada 
ilk yayını ile de takdir görüyor. " ifadelerini 

kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği'nden 

yaşlı hakları için harekete geçilmesi 

çağrısı geldi...
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 
geçtiğimiz ay hayatını kaybeden TÜED Erzurum Şube 

Başkanı Ahmet Değen için dernek yönetimine taziye 
ziyaretinde bulundu. 

Yeni Şube Başkanımız Zekeriya Araz ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından karşılanan, AK Parti 

Milletvekili İbrahim Aydemir, hayatını kaybeden Ahmet 
Değen için üzüntülerini dile getirirken, yeni Başkan 

Zekeriya Araz'a da hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyaret de emeklilerin sorunları hakkında Vekil 

Aydemir'e bilgiler veren Şube Başkanı Zekeriya Araz, 
"Vekilimizin taziye ziyaretinde bulunması ve bizlerin 

yanında olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Siyasilerden yeterli desteği bekliyoruz. Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Merkez ilçe 
Belediye Başkanlarımız ile istişareli olarak 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli sorunumuz 
emeklilerimize konut projesidir. Bu konuda İbrahim Beyden de büyük destek bekliyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ise hayatını kaybeden Ahmet Değen'in emekliler için nasıl fedakarlıklar yaparak 
çalıştığını çok iyi bildiğini ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Yeni Başkan Zekeriya Araz'a da yeni 

görevinde başarılar dileyen İbrahim Aydemir, AK Parti hükümeti olarak emeklilerimizin her zaman yanında olduklarını ve 
bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirtti. Aydemir, "Emekliler bizim baş tacımız. Sayın Cumhurbaşkanımız da 

emeklilerimizin sorunlarının çözümü noktasında yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizlerde sorunları çok iyi biliyoruz. Emeklilerimizin 
yüzünü güldürmek ve rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için Cumhur ittifakı olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TÜED Diyarbakır Şube Başkanımız Kadri Akar ve 
beraberinde şube yönetim kurulumuzdan oluşan heyet Ak Parti 
Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret hakkında bir 
değerlendirme yapan Akar; “Emeklilerin sorunları ile ilgili 
kendilerine detaylı bilgi sunduk. Sorunlarımıza acil çözümler 
üretilmesini beklediğimizi ifade ettik. Çözüm için ellerinden 
gelen yardımları esirgemeyeceklerini söylediler. Gösterdikleri 
yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ettik” dedi.

Ak Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve 
Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Arzu da ziyaret sırasında 
yaptığı konuşmada; “ Emeklilerimizin sorunlarını yakından 
takip ediyoruz. TÜED'in bu sorunları gündeme getirme 
çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Biz de elimizden gelen 
desteği vereceğiz” dedi.

DİYARBAKIR ŞUBEMİZDEN AK PARTİ'YE ZİYARET

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Şubemizi Ziyaret Etti

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, 
heyetiyle birlikte TÜED Avcılar Şube Başkanlığımızı 

ziyaret etti. Ziyaret hakkında açıklama yapan Avcılar Şube 
Başkanımız Necdet Kömeçoğlu; “Sayın İlçe Başkanımıza ve 
heyetine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Kendilerine, bu ziyaret vesilesiyle; derneğimizin çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi verme ve emeklilerimizin taleplerini 

iletme fırsatı bulduk. Bilhassa Avcılar başta olmak üzere 
İstanbul'da bulunan TOKİ'ye ait arsalarda üyelerimize 

konut yapımı hususunda katkılarını istedik. Sayın Başkan 
Küçükoğlu da, bu konuya hassasiyetle eğileceklerini ve 

emeklilerimizin konut sorunun çözümü için azami gayret 
göstereceklerini ifade ettiler” dedi.

AK PARTİ AVCILAR İLÇE TEŞKİLATI ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Bursa  Şube Başkanımız Ahmet Arif Tezbulur ve 
beraberinde şube yönetim kurulumuzdan oluşan 
heyet; CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl 

Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Demokrat Parti İl 
Başkanı Çağrı Kaplan'ı ve yönetimlerini ziyaret 

etti. 

Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan Tezbulur; “Siyasi 
Partilerimizin ilimizdeki temsilcilerine gerçekleştirdiğimiz bu 

ziyaretlerde, emeklilerimizin başta intibak olmak üzere, çözüm 
bekleyen sorunlarını aktarma fırsatı bulduk. Emeklilerimizin talep 

ve beklentilerinin ülke 
gündemine taşınmasının 

önemine vurgu yaptığımız 
bu ziyaretlerde siyasi 

partilerimizin geleceğe 
yönelik plan ve projelerini 

de dinleme imkanı 
yakaladık. Emekli 

topluluğumuz adına siyasi 
partilerimizin temsilcilerine 

teşekkür ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Uğur Hasan Çebi, Ahmet Kabaca, Eyüpsultan İlçe 
Başkanı Hulusi Sıvacı ile Mürsel Turan'dan oluşan İYİ Parti 
heyeti, TÜED Eyüp Şubemizi ziyaret ettiler. TÜED Eyüp Şube 
Başkanımız Osman Cumhur Alkan ziyarete ilişkin yaptığı 
açıklamada; “İYİ Parti heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür 
ettik. Derneğimizin çalışmalarını ve üyelerimize sunduğumuz 
hizmetleri yerinde görme ve inceleme fırsatı buldukları için 
onlar da duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ziyaret 
vesilesiyle intibak sorunumuzun çözülmesi, ek ödemelerin 
artırılması, sağlıkta katkı payının kaldırılması ve en düşük 
emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi gibi öncelikli 
taleplerimizi gündeme taşımaları için kendilerinden destek 
istedik” dedi.

BURSA ŞUBEMİZDEN CHP, İYİ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ'YE ZİYARET

CHP Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi 
Çınar ve beraberindeki heyet, TÜED Eskişehir Şube 

Başkanlığımızı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bir açıklama 
yapan Şube Başkanımız Arif Duru; “Emeklilerimizin 
sorunlarını ve özellikle de TOKİ ile olan problemleri 

konuk heyete detaylı olarak anlattık. Sayın başkan ve 
heyetine, emeklilerin sorunlarını içeren kapsamlı bir 

raporu da takdim ettik. Ayrıca derneğimizin hem 
Eskişehir hem de Türkiye çapında emeklilerimize 

sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirdik. 
Kendilerinden de bu sorunların ve çözüm 

önerilerimizin gündeme taşınması hususunda destek 
vermelerini istedik” dedi.

ŞUBELERİMİZİN   ETKİNLİKLERİ

TÜED Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin ve 
beraberinde şube yönetim kurulu üyelerimizden oluşan heyet 
CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ'ı ve MHP İl Başkanı 
Murat Abalı'yı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin 
bir açıklama yapan Aytekin; “Emeklilerimizin yaşam koşulları 
giderek ağırlaşıyor. Açlık sınırının altında kalan aylıklarla 
hayatta kalma mücadelesi veren emeklilerimizin beklentisi 
rahat bir nefes alabilmektir. Ancak açıklanan maaş artışları ve 

daha bu artışlar elimize geçmeden üst üste gelen zamlar zaten 
yetersiz olan alım gücümüzü daha da eritti. Bu yüzden siyasi 
partilerimizin temsilcilerini ziyaret ederek yaşadığımız sıkıntıları 
kendilerine anlatıyoruz. Bu ziyaretler sırasında hazırlamış 
olduğumuz; emeklilerin talep ve beklentilerini içeren 
dosyalarımızı da kendilerine sunuyoruz. Bizleri ağırlayan CHP İl 
Başkanı sayın Bozdağ'a ve MHP İl Başkanı sayın Abalı'ya 
göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Memleket Partisi Bartın İl Başkanı 

Mustafa Çelik ve beraberinde Merkez İlçe 

Başkanı Hacı Gölbucaklı TÜED Bartın Şube 

Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Ziyarete ilişkin 

bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği 

Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı; “Sayın 

Başkanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz. Bu ziyaret vesilesi ile kendilerine hem 

derneğimizi tanıtma hem de emeklilerin çözüm 

bekleyen sorunlarını etraflıca anlatma fırsatı 

bulduk. Emeklilerimizin sorunlarını ancak ve 

ancak siyasetin gündemine gelmesi ile çözüme 

kavuşabileceğini ve bu yüzden de bu tür 

ziyaretlerin önemini kendilerine aktardık” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı 
Şener Saygın ve beraberindeki heyet TÜED 
Tekirdağ Şube Başkanımız Ufuk Bozatlı'yı 

makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten Bozatlı yaptığı açıklamada; 

“Emeklilerimiz artık borç içinde yaşamaktadır. 
Yapılan zamlar maaşlarımızdaki alım gücünün 

erimesini gidermeye yetmemiştir. Emeklilerimize 
mutlaka ek zam yapılmalı ve emekliler arasında 

adaletsizliğe neden olan intibak düzenlemesi 
biran önce parlamentoya getirilip 

yasalaştırılmalıdır. Siyasilerimizden talebimiz bu 
dileklerimizin gündeme taşınmasıdır” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN CHP VE MHP'YE ZİYARET

CHP İL BAŞKANI SAYGIN TEKİRDAĞ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

MEMLEKET PARTİSİNDEN BARTIN ŞUBEMİZE ZİYARET

CHP'DEN ESKİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

İYİ PARTİ EYÜP ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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TÜED Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya ve beraberindeki heyet 
Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında konuşan Şube Başkanımız Kahya öncelikle nazik 
karşılamaları için İlçe Başkanı Yüksel'e teşekkür ederek; “Çözüm 
bekleyen ciddi sorunlarımız ve taleplerimiz var. Elbette en düşük emekli 
aylıklarının 2500 TL'ye çekilmiş olması son derece önemli bir gelişmedir. 
Ancak yüksek enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarımızın alım gücü 
giderek düşmektedir. Emeklilerimizin birçoğu bankalara ya da 
yakınlarına borçlu durumdadır. Hükümetimizden dileğimiz yapılacak ek 
iyileştirmeler ile emekli aylıklarının insanca yaşanabilir bir seviyeye 
getirilmesi ve bu yine hükümet döneminde verilen bayram 
ikramiyelerimizin yükseltilmesidir” dedi.

İYİ Parti Konya /Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar ve beraberindeki 
heyet Konya Ereğli Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten Şube Başkanımız Gürsel Aldemir yaptığı 
konuşmada emeklilerin sorunlarına değinerek; "Emekli çok zor 
günlerden geçiyor. Topluluğumuzun acilen ek iyileştirmelerle 
desteklenmesi gerekiyor. Bizleri ziyaret ederek onurlandıran İyi Parti 
Konya Ereğli İlçe Başkanı sayın Amil Acar'a ve heyetine çok teşekkür 
ediyoruz. Kendilerinden emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını 
gündeme taşımalarını istedik. Onlar da bu sorunların ülke ve siyaset 
gündemine taşınması için gerekli gayreti göstereceklerini ifade ettiler" 
dedi.

İYİ PARTİ İl Başkan Yardımcısı Uğur Hasan Çebi 
Başkanlığındaki heyet TÜED Kartal Şube Başkanlığımızı 
ziyaret etti. Heyette; İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Edip 
Çamlıgüney, Meliha Apaydın, Tolga Ağaoğlu, Ayhan 
Akıner, İl Sekreter Yardımcısı Mustafa Akyüz ile İl STK 
Komisyon Üyeleri Ahmet Kabaca, Asım Tüter, Baki 
Gökçam ve Batuhan Aksoy yer aldılar. Emeklilerin 
taleplerinin masaya yatırıldığı ziyarette çözüm 
önerilerimizi içeren bir dosya İl Başkan Yardımcısı Uğur 
Hasan Çebi'ye takdim edildi.    

Emeklilerin sorunlarını en doğru kaynaktan 
öğrenebilmek için derneğimizi ziyaret ettiklerini ifade eden 
Hasan Çebi, sivil toplumun önemine değinerek; “TÜED'in 
çalışmalarını yakından izliyor ve önemsiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Konak İlçe 
Başkanı Akın Küçükoğulları İlçe Başkan 
Yardımcısı Erdinç Demirci ve Belediye Meclis 
Üyesi Birol Özkardeşler, TÜED İzmir Şube 
Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Ziyarete ilişkin bir 
açıklama yapan İzmir Şube Başkanımız Zekeriya 
Beypınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek; “Sayın başkanlara, derneğimizin üyelerine 
sunduğu hizmetler ve tesislerimiz hakkında 
ayrıntılı bilgiler verdik. Bu vesile ile onlarda 
derneğimizi yakından tanıma fırsatı buldular. 
Bizde kendilerinden emeklilerimizin acil çözüm 
bekleyen sorunlarını ve çözüm önerilerimizi 
siyasetin gündemine getirmelerini istedik” dedi.

CHP HEYETİ İZMİR ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

İYİ PARTİ İL YÖNETİMİ KARTAL ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

ŞİŞLİ ŞUBEMİZDEN AKPARTİ'YE ZİYARET

İYİ PARTİDEN KONYA EREĞLİ ŞUBEMİZE ZİYARET
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2021 yılında pandemi nedeniyle ertelediği etkinlikleri yeniden 
başlatan bir diğer şubemiz de, TÜED Körfez Şubemiz oldu. Üyelerini 
Maşukiye Saklı Vadi'ye götüren TÜED Körfez Şube Başkanımız M. Derviş 
Ilgaz ve Şube İdari Sekreteri Necla Alış geziye ilişkin yaptıkları 
açıklamada;“Emeklilerimizi buluşturarak morallerini yükseltmeye 
çalıştık. Yolculuk sırasında da şubemizin yaptığı hizmetleri ve yapılan 
indirim anlaşmalarını kendilerine anlatma fırsatı bulduk. Bu etkinliğin 
gerçekleşmesinde bizlere büyük destek olan Körfez Belediye Başkanımız 
sayın Şener Söğüt ile yönetimimizden Ali Yılmazcan'a, üyemiz Elife Pelen'e 
ve yine onlar gibi emeklilerimize küçük sürprizler hazırlayan Saklıvadi 
mekan sahipleri Kamil ve Nesrin Öcbe'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
dediler.

Bursa Şube Başkanlığımız bir süredir pandemi 
nedeni ile ara vermek zorunda kaldığı etkinliklerine 
yeniden hız verdi. Edremit, Ayvalık, Cunda, gezisi 
düzenleyen şubemiz önümüzdeki günlerde bu 
etkinliklerin artarak süreceğinin de bilgisini verdi. 
Geziye ilişkin bir açıklama yapan TÜED Bursa Şube 
Başkanımız Ahmet Arif Tezbulur; “Emeklilerimiz 
uzunca bir süredir evlerinde veya mahallelerinde 
kapalı kalmışlardı. Bu gezi hepsine çok iyi geldi. Bu 
yüzden, bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamak 
niyetindeyiz” dedi.

TÜED Şişli Şube Başkanlığımız, üyeleri ile 
Panorama 1453, Minia Türk başta olmak üzere 
İstanbul'un birçok yerini gezme fırsatı buldular. 
Geziye ilişkin bir değerlendirme yapan TÜED Şişli 
Şube Başkanımız Mustafa Kahya; “Yaşadığımız 
şehrin güzelliklerini üyelerimizle birlikte keşfetme 
fırsatı bulduk. Onlarda bu geziden büyük mutluluk 
duydular. Gelen talepler doğrultusunda bu tür 
etkinliklerimizi artırmak niyetindeyiz” dedi.

Diğer taraftan TÜED Şişli Şube İdari 
Sekreterimiz Orhan Üstündağ ve Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Sabat Aksoy tarihi AGOS Gazetesini 
ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu TÜED 
Adana Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek derneğimizin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında konuşan Kurtoğlu; “TÜED 
Adana Şube Başkanlığı sadece ilimizin değil ülkemizin de en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından biri. Örnek çalışmalarını dikkatle ve 
yakından takip ediyoruz. Emeği geçen herkese başarılar diliyorum” 
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TÜED Adana Şube 
Başkanımız Ali Vuranay'da yaptığı değerlendirme de; “ 
Emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hak ve hukuk 
mücadelelerinin sürdürülmesi yolunda 52 yıllık bir geleneği 
sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Müdürümüze bu anlamlı 
ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. Kamu-sivil 
toplum işbirliğinin gelişmesinde bu tür adımların öneminin 
farkındayız” dedi.

ŞİŞLİ ŞUBEMİZ ÜYELERİNE GEZİ DÜZENLEDİ

KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN SAKLIVADİ GEZİSİ

BURSA ŞUBEMİZ ÜYELERİNE GEZİ DÜZENLEDİ

İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ KURTOĞLU ADANA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Isparta Şube Başkanlığımız ile YONCAMAK Oto 
Servisi arasında indirim anlaşması yapıldı. 
İmzalanan anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan 
TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve 
Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal; 
“Üyelerimiz ve birinci derece yakınları, 
derneğimizden almış oldukları TÜED Üye Kimlik 
kartları ile başvurmak suretiyle; araç 
bakımlarında %10 ve araç arızalarında da %10 
indirim imkanından yararlanacaklar. 
YONCAMAK Oto Servisi yetkililerine, 
emeklilerimize sağlamış oldukları bu imkandan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi 
emeklimizin bütçesine katkı sağlayabilecek her 
alanda bu tür anlaşmaları yapıyoruz ve yapmaya 
da devam edeceğiz” dedi.

TÜED Eskişehir Şube Başkanlığımız ile ÖNDER Dil Eğitim 
Kurumları arasında indirim protokolü imzalandı. Anlaşmaya 
ilişkin bir değerlendirme yapan TÜED Eskişehir Şube Başkanımız 
Arif Duru; “Üyelerimiz ile birinci derece yakınlarına (eş, kardeş, 
çocuk, torun) yabancı dil eğitiminde %20 indirim anlaşması yaptık. 
Bunun yanı sıra 2022 yılı yaz okulu içinde %50 indirim imkanı 
sağladık. ÖNDER Dil Eğitim Kurumu yetkililerine sağlamış 
oldukları bu imkandan ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Üyelerimize, çocuklarına ve torunlarına hayırlı ve uğurlu olsun” 
dedi.

TÜED Elazığ Şube Başkanlığımız ile ODYOLİNE İşitme 
Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan protokolle; 
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına cihazlarda %20 oranında 
indirim ve 5 taksite kadar taksitlendirme imkanı sunuldu. Peşin 
ödemelerde ise %25 oranında indirim sağlanacak. İmzalanan 
protokol hakkında konuşan TÜED Elazığ Şube Başkanımız Vedat 
Gür; “Anlaşmanın; üyelerimize birinci derece yakınlarına ve 
ODYOLİNE İşitme Cihazları firmasına hayırlı olmasını diliyoruz, biz 
emekliler olarak, sağlık alanında ihtiyaçları en yoğun olan kesimiz bu 
yüzden de özellikle sağlık alanında indirim anlaşmaları yapmaya, 
üyelerimizin bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

TÜED Çorum Şube Başkanlığımız ile KULE İşitme 
Cihazları Merkezi arasında sağlık protokolü imzalandı. 
İmzalanan protokolle, işitme cihazları alımlarında 
derneğimiz üyelerine %30 indirim yapılması sağlandı. 
TÜED Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı Kule İşitme 
Cihazları İşletmecisi Odyomedrist Enes Karakaya arasında 
imzalanan anlaşmayla; test ve muayeneler de ücretsiz 
olacak. Şube Başkanımız Kınıklı imza töreninde yaptığı 
konuşmada; “Emeklilerimizin bir kısmında yaş ilerlemesine 
bağlı olarak işitme güçlüğü sorunu yaşanmaktadır. Bu 
sorunu çözüme kavuşturmak adına bu protokolü imzaladık. 
Protokolle ayrıca, cihazların alımında kredi kartına da 
taksitlendirme yapılacak. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN 

SAĞLIK ANLAŞMASI

ISPARTA ŞUBEMİZDEN OTO SERVİS İNDİRİMİ ANLAŞMASI

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 

EĞİTİMDE İNDİRİM ANLAŞMASI

ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
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1970 - 2022 

TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -20

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel 
Merkezince düzenlenen Olağanüstü Kurultay, 21 

Haziran 1978 Çarşamba günü saat 10.00 da Türk-
İş Konferans salonunda yapılır.

Genel Merkeze bağlı 58 faal şubeden 
Adana, Sivas Elazığ, Gümüşhane, Ayancık ve 

Divriği şubeleri bu genel kurula çeşitli sebeplerle 
iştirak edemezler. Diğer şubelerin 200'de bir 

hesabıyla getirdikleri delege sayısının 245 olduğu 
görülerek oturum, Genel Başkan Sadi Heper 

tarafından açılır.
Son aylar içerisinde yapılan kongrelerle 

değişen şube başkanlarını ve geçen kurultaydan 
bugüne kadar yeniden kurulan 10 şubenin 

yöneticilerini Genel Kurula takdim eden Genel 
Başkan, kurulmasına teşebbüs edilen şubeler 
hakkında da bilgi verdikten sonra, Cemiyetin 

genel faaliyetleri ve bu birlik beraberlik içerisinde 
sürdürülen çalışmalarla toplum yararına 

sağlanan hak ve menfaatleri dile getirir ve halen 
parlamento gündeminde bulunan 1186 ve 1189 

sayılı kanunlar eşiti intibak kanunu tasarılarının 
bugünkü durumunu izahla, bu tasarılar meclis 
komisyonlarında müzakare edilirken bir kısım 

emeklimizin memnun ve bir kısmının da müteessir 
ve mağdur bırakılmaması temennisinde bulunur. 

Bakanlar Kurulunca son kabul edilen 
avans kararnamesinde, işçi emeklilerine %15 

avans verilmesinin yetersiz olacağına da 
değinildikten sonra, bugünkü olağanüstü 

kurultayın toplanması sebebini izah eder ve en 
fazla üyeye sahip bulunan Cemiyetimizin en 

yetkili organı olan Genel Kurulumuzca seçilecek 
10 delegenin SSK Genel Kuruluna iştirak 

edeceğini ve 2 kişinin de Müdürler Kuruluna asil 
ve yedek olmak üzere seçileceğini ancak, bize bu 

imkanı sağlayan 4792 sayılı kanun tadil 
tasarısının Cumhuriyet Senatosu'nca 20.06.1978 

tarihinde ufak bir hata sebebiyle tekrar TBMM'ye 
iade edilmesinden duydukları üzüntüye işaretle, 
her şeye rağmen Genel Kurulumuzun gündemi 

gereğince bu seçimlerin yapılması gerektiğini 
belirtir ve toplantımızın tüm işçi emeklisine hayırlı 

olması dileğinde bulunduktan sonra oturumu 
yönetmek üzere divan teşekkülü için aday 

gösterilmesini ister.

Verilen önergelerin oylanması neticesinde:
Kurultay Başkanlığına  :Hasan Öcal 

(Üsküdar)
Kurultay 2. Başkanlığına :Hamdi Uysaler 

(Eskişehir)
Katipliğe   :Ali Özcan

Katipliğe   :Ahmet Duran
Katipliğe   :Sami Şener ittifakla seçilirler. 

Divanın yerini almasından sonra mevcut gündem 
genel kurulun bilgisine sunulur, her hangi bir 

değişiklik talebi bulunup bulunmadığı sorulur ve 
bu yönde hiçbir istek olmadığından mevcut 
gündem oya sunularak aynen kabul edilir.

Saygı duruşuna müteakip, Cemiyet 
faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş olduğunu 
bildiren divan başkanı bu hususta konuşmak 

isteyenlere söz verileceğini belirtir. Söz alan 
üyelerden:

Mehmet Bindesen (Erzurum); 4792 sayılı 
yasa tasarısının senatodan meclise geri 

gönderilmesinden duyulan üzüntüyü belirtir.
Hikmet Yakaner (İzmit) işçi emeklisinin de 
çalışma imkanına sahip olması gerektiğini 

savunur.
Daha sonra toplantıda hazır bulunan 

Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu da işçi emeklileriyle 

ilgili kanun tasarılarının 
meclisteki son durumları hakkında 

geniş izahat vererek sözlerini 
bitirir.

Söz alan eski Sosyal 
Güvenlik Bakanı Kütahya 

Milletvekili Ahmet Mahir Ablum 
ise 4792 sayılı kanun, umduğumuz 
süre içerisinde çıkmamış olmasına 

rağmen bu olağanüstü kurultayda gündeme 
uyularak, SSK Müdürler Kuruluna verilecek asil ve 

yedek üye ile SSK Genel Kuruluna katılmasını 
istediğimiz delegenin seçilmesinde hiçbir sakınca 
olmadığını, ileride kanun çıktığı zaman bu seçimi 
Hükümet yetkilileri mevzuata uygun görüp kabul 

etmelerinin mümkün olduğunu belirtir.
Ankara delegesi Hasan Tükay da aynı 

görüşe iştirak ettiğini ve büyük masraflarla 
düzenlenen bu olağanüstü kurultayın gündemine 
uyarak seçimlerin yapılması gerektiğini savunur.

Bu konuyla ilgili olarak verilen bir önergede 
ise, SSK Genel Kuruluna ve Müdürler Kuruluna 

verilecek delege ve temsilcilerin seçimini yapmanın 
Cemiyetimize bir zarar vermeyeceği bu sebeple 

seçimler yapılarak kanun çıktığı zaman mevzuata 
uygunluğunun temini için Merkez İcra 

Kurulu’nun, Hükümet yetkilileriyle temasta 
bulunmasına yetkili kılınması istenmektedir. 

Önerge okunur ve tüm delegenin ittifak oylarıyla 
kabul edilir.

Daha sonra gündem gereğince SSK 
Müdürler Kurulu'na verilecek asil ve yedek üyenin 

seçimine geçilir. Cemiyet Genel Başkanı ve Divan 
her ne kadar bu seçimlerin gizli oyla yapılmasında 
fayda gördüklerini belirten konuşmalar yapmışlar 

ise de, en yüksek karar yetkisini haiz bulunan Genel 
Kurul, bu iki seçimin ayrı ayrı ve iş'ari oylama ile 

yapılmasına ittifakla karar verir.
İlk olarak SSK Müdürler Kurulu'na, 

Cemiyetimizden verilecek asil üye için rakipsiz ve 
tek aday gösterilen Genel Başkan Sadi Heper için 

yapılan oylamaya bütün üyeler ittifak oylarını 
kullanırlar ve alkışlar arasında Sadi Heper 

Müdürler Kurulu'na asil üye gösterilmesi kabul 
edilir.

Bundan sonra, Müdürler Kurulu yedek 
üyeliği için yine  işari usulde yapılan oylama 

neticesinde rakipsiz ve tek aday gösterilen Genel 
Sekreter Münir Kütük toplantıda hazır bulunan 

delegenin tam ittifak oyunu alarak yedek üye seçilir.
Yukarıda belirtilen 1 asil ve 1 yedek üyenin 
dışında 8 tane de SSK Genel Kurul delegesi 

seçileceğini belirten Divan Başkanı bu seçimin gizli 
olması gerektiğini ve ileride hiçbir ihtilafa mahal 
kalmayacağını belirtmesine rağmen Genel Kurul, 

bu seçimlerin de iş'ari yapılmasını ister, Genel 
Başkan'ın da müdahalesine rağmen yapılan oylama 
neticesinde seçimlerin iş'ari olması kararına varılır. 

Ancak, bu arada Genel Başkan Sadi Heper tekrar 
söz alarak her ne kadar 4792 sayılı kanun tadil 

tasarısında SSK Genel Kurulu'na gidecek delege 
sayımızın 10 kişi olması belirtmiş ise de, ileride bu 

tasarıda bir değişiklik yapılması veya tatbikatta 
doğabilecek güçlükler çıkması ihtimali göz önünde 
tutularak 8 kişinin SSK Genel Kurul delegeliği için 

asil ve 8 kişinin de yedek olarak seçilmesi 
önerisinde bulunur ve bu teklif oya sunularak 

ittifakla kabul edilir.   
Gizli oylama ile seçimleri yönetmek ve 

tasnifini yapmak üzere: Enver Bakar, Semiha 

Tokatlı, Hikmet Gencer, Mehmet Tekel ve Kazım 
Dobrucalı'dan müteşekkil bir tasnif komisyonu 

kurulması hakkındaki önerge oylanır ve ittifakla 
kabul edilir. Tasnif komisyonu, evvelce hazırlanan 

ve arkası Genel Merkez mühürüyle tasdik edilen 
boş oy pusulalarını delegelere dağıtır, boş seçim 

sandığını teslim alır ve delegelerin yakasında 
bulunan delege kartını da almak suretiyle yazılı oy 

pusulalarının seçim sandığına atılmasını temin 
eder.       

Bütün delege oyunu kullandıktan sonra, 
gündem gereğince tüzük tadil komisyonu için iş'ari 
oylama ile Murat Akdoğan, Hamit Kızılkaya, Macit 

Durutürk, Enver Bakar, Abdülkadir Özdevar ve 
Ahmet Durhan'dan müteşekkil 6 kişilik 

komisyonunu seçilir.
Verilen bir önergede, intibak kanunumuzun 

adil ölçüler içerisinde ve en kısa zamanda 
tahakkukuna ilgi ve yardımları temennisiyle siyasi 

parti liderlerine birer tel çekilmesi istenir oylandı ve 
aynen kabul edilir. Bu görevi divan yerine getirir.

SSK Genel Kurulu'na gönderilecek 8 asil ve 
8 yedeğin iş'ari usulde yapılan seçimi bazı 

ihtilaflara ve karşılıklı çekişmelere ve hiziplere 
sebep olduğundan Genel Başkan Sadi Heper'in 
verdiği bir tekriri müzakere ve yaptığı konuşma 

neticesinde konu tekrar müzakere edilir ve bu 
seçimlerin gizli oylama ile yapılmasına ittifakla 

karar verildikten sonra yukarıda adları yazılı tasnif 
komisyonu teşekkül ettirilir, boş oy pusulaları 

dağıttırılır ve delege kartı mukabilinde yazılı oy 
kullandırılır.

Seçim sonunda, SSK Genel Kuruluna 
katılacak 8 asil ve 8 yedek üyenin isimleri ilişik 

tasnif komisyonu raporunda gösterilmiş olmakla 
beraber aşağıda da ayrıca belirtilmiştir.

ASİL DELEGE ADAYLARI  YEDEK 
DELEGE ADAYLARI

1- Hüseyin Orhan 146 oy   Y1-Ali Önder  42 
oy

2- Macit Durutük   93 oy   Y2-Murat 
Akdoğan 38 oy

3- Hasan Öcal   81 oy   Y3-Mehmet 
Bindesen 37 oy 

4- Hamit Kızılkaya   73 oy   Y4-Nejat Okan  
34 oy

5- Abdullah Yücel   63 oy   Y5-Mehmet 
Tekel 28 oy

6- Rıza Duran   62 oy   Y6-Semiha Tokatlı 26 
oy

7- Enver Bakar   55 oy   Y7-İzzet Turan  21 
oy

8- İbrahim Özek   49 oy         Y8-Mehmet 
Şengül 16 oy

Bu seçimler yapıldıktan sonra gündemde 
başkaca madde kalmadığından Divan 

Başkanlığınca oturum tatil edilir ve delegeler 
sükunetle toplantı mahallinden ayrılırlar.

TİEC OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
SÜRECİNE GİRER...  
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Dünya, iklim krizi ve küresel salgın ile boğuşurken, ülkeler bu 
krizlerden minimum etki ile sıyrılmak için politikalarını değiştiriyor. 
Korona salgını nedeniyle oluşan ekonomik krizi dengelemek için 
ülkeler, (özellikle de gelişmiş ülkeler) birçok yardım paketi açıkladı. 
Büyüklüğü ve etkisi beklenmeyen bu krizin yarattığı tahribatta gerekli 
yardımları sağlayan ülkeler, bu sayede vatandaşlarına en az zorluk 
yaşatmayı başardılar. Öte yandan gerekli yardımları sağlayamayan ve 
doğru planlama yapamayan ülkeler ise, sağlık ve ekonomik anlamda 
vatandaşlarına geri dönüşü zor olan sıkıntılar yaşattı. 

Küresel Isınmanın Riskleri Giderek Artıyor
İş dünyası, doğal çevre ile yakından bağlantılıdır. Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, 
gezegenin devam eden ısınması, 2030 yılına kadar çalışma dünyasını 
önemli ölçüde değiştirecek. ILO Araştırma Şefi Catherine Saget, 
küresel ısınmanın iş dünyasında üretkenliğe zarar vermesinin ve 80 
milyon tam zamanlı pozisyona eşdeğer iş kaybına yol açmasının 
beklendiğini söylüyor.

Saget, tropikal veya subtropikal bölgelerdeki işçilerin çok 
daha ciddi etkilerle karşı karşıya olduğunu, ancak Kuzey Amerika ve 
Avrupa'daki kuzey ülkelerinin aşırı sıcak havalara karşı bağışıklığı 
olmadığını vurguluyor. Araştırmada, 2003 yılında Avrupa'da sekiz 
gün boyunca 40 derecenin üzerinde yaşanan sıcaklığın binlerce insanı 
öldürmesi, bu duruma en iyi örnek olarak da dikkat çekiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, yüzyılın sonuna kadar 1,5 
derecelik bir artış için muhafazakâr bir tahmin kullanıldığında bile, 
2030 yılına kadar dünya çapındaki toplam çalışma saatlerinin yüzde 
2,2'sinin kaybedileceği, bu da küresel ekonomik kayıpta 3,2 trilyon 
dolara eşdeğer olacağı söyleniyor. Uzmanların çoğu, ısınmanın 
küresel olarak daha büyük olasılıkla 2,5 veya 3 derece olacağını 
öngörüyor.

Diğer yandan bir başka kriz oluşturan COVID-19, ilk küresel 
sağlık acil durumudur. Daha önceki salgınlar bölgeleri harap etse de, 
yayılması genellikle aylar veya yıllar aldı ve başka yerlerde çok az 
etkisi oldu. Fakat korona salgının yarattığı tahribat oldukça büyük 
oldu ve etkisi halen tüm ülkelerde devam etmekte. Korona salgın 
krizini ve iklim krizini karşılaştırdığımızda, iklim krizinin etkilerinin 
çok daha büyük ve çok daha zor olacak. Ayrıca korona, ülkelerin 
dışarıyla teması azaltarak kontrol altına alınabilecekken, küresel 
ısınmayı hafifletme söz konusu olduğunda durum son derece 
karmaşık olacaktır.

Korona salgınının üzerinden iki yıl geçti ve küresel ısınma da 
kapıda gözüküyor. Küresel salgına hazırlıksız yakalanan dünya, aynı 
hatayı bir başka krizde yapmamalı. Bunun farkında olan ülkelerde şu 
an 'Evrensel Temel Gelir' tartışılıyor. Evrensel temel gelir veya 
vatandaşlık geliri, bir devletin tüm vatandaşlarına, diğer gelirlerinden 
ya da servetlerinden bağımsız olarak toplumun 
bir bireyi olmaları nedeniyle düzenli bir gelir 
sağlamasını öneren sosyal güvenlik kuramıdır. 

Evrensel Temel Gelirin arkasındaki 
amaç, temel yaşam maliyetini karşılayacak 
kadarını vatandaşlara sağlamak ve herkes için 
bir finansal güvenlik duygusu oluşturmaktır. 
Konsept, aynı zamanda teknolojinin ve krizlerin 
neden olduğu iş kayıplarını dengelemenin bir 
yolu olarak görülüyor. 

Evrense l  t emel  ge l i r,  kazan ıp  
kazanmadığına bakılmaksızın her vatandaşın 
sabit bir aylık ödeme aldığı bir programdır.

Evrensel temel gelir savunucuları, 
programın nasıl finanse edileceği ve 
yürütüleceği konusundaki görüşlerinde büyük 

farklılıklar göstermektedir. Bazı planlar, zenginler üzerinden vergi 
artışı talep ederken, diğerleri şirketlerin vergilendirilmesi gerektiğini 
söylüyor.

Evrensel Temel Gelirin Artıları ve Eksileri
Artılar;
· İşçiler daha iyi işler veya daha iyi ücretler için bekleyebilir
· İnsanların ailesine bakmak için eğitimini yarıda 

bırakmasının çözümü olabilir
· Genç aileler için ekonomik sıkıntıları önleyebilir
· Durgunluk sırasında ekonomik istikrar yaratabilir
Eksiler;
· Bedava gelir insanları iş bulmaya teşvik etmeyebilir
· İşgücüne düşük katılım oranını sürdürebilir hale gelebilir
· Birçok kişi işsizlere para verilmesine karşı çıkabilir
Hangi Ülkeler Evrensel Temel Gelire Sahiptir?
Evrensel bir temel geliri tam anlamında uygulayan bir ülke şu 

an için yok, fakat deneme aşamasında olan birçok şehir, eyalet ve ülke 
var. Bazıları;

Amerika
Amerika Birleşik Devletleri, evrensel temel gelir konusunda 

yaklaşık bir düzine pilot programa ev sahipliği yaptı. Bunların en uzun 
süreli olanı, 1982'den beri her vatandaşına eyaletin petrol ve gaz 
gelirlerinin bir kısmını (yılda yaklaşık 1.000-2.000 dolar) veren 
Alaska Daimî Fonu'dur. Alaska, Kuzey Karolina, New Jersey, 
Pensilvanya ve California dahil olmak üzere geçmişte birçok eyalet 
küçük ölçekli temel gelir programlarını denedi.

Finlandiya
Finlandiya, 2017'de 2.000 işsize, iş bulsalar bile iki yıl 

boyunca ayda 560 Euro verdi. Alıcılar, stresi azalttığını ve kendilerini 
iyi bir iş bulmak veya kendi işlerini kurmak için daha fazla teşvik 
ettiğini söyledi.

Kanada
Kanada kısa süre önce üç yıllık bir evrensel gelir programı 

yürüttü. Yoksulluk içinde yaşayan 4.000 Ontario sakinine yılda 
17.000 Kanada doları veya çift başına 24.000 Kanada doları verdi. 

İskoçya
İskoçya, 2018-2020 yılları arasında dört pilot bölgeye 250.000 

pound taahhüt etti. Farklı vatandaş grupları için farklı temel gelir 
seviyeleri sağlandı. Sonuçlar 2020'de yayınlandı ve girişimin 
arkasındaki grup daha geniş bir pilot program için baskı yaptı.

Norveç
Sistemi evrensel temel gelire en çok benzeyen ülke Norveç'tir. 

Norveç, ülkede ikamet eden tüm vatandaşlarının 
eğitime, evrensel sağlık hizmetlerine ve sosyal 
güvenlik veya yardım şeklinde gelire erişimini 
sağlayan bir refah devletidir. Bununla birlikte, 
parasal yardımın alıcıları yine de belirli 
koşulları karşılamalıdır. Örneğin, iş aramalı, 
yasalara uymalı, seçimlere katılmalı ve vergi 
ödemelidir.

Evrensel Temel gelir tek başına ele 
alındığında, tüm sorunların çözümü niteliğinde 
olmasa da, hem krizlerin yarattığı ekonomik 
küçülmelere hem de çalışan kesimin emeği 
sömürüldüğü takdirde işi bırakabilme cesareti 
yaratacağından, ILO'nun sözünü ettiği 'insana 
yakışır iş' teriminin uygulanması için bir fırsat 
yaratabilir. 

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK 
Çeviri ve Derleme

BESTE TAN
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI 

İKLİM KRİZİ, KÜRESEL SALGIN VE TEMEL GELİR...
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Yüksek enflasyonun, emekli aylıklarının alım gücünü giderek 
düşürmesi karşısında “Emekli yaşam aylığı” belirlenmelidir. 
Emeklilerin gıda ve konut (kira, ısınma ve elektrik ile su)  giderleri, 
emekli aylıklarının alım gücünü küçülttüğünden, zorunlu 
harcamaları karşılayan bir taban aylığın belirlenmesi gerekirdi. 
Emekli aylıkları 2.500 TL'nin altında olan emeklilerin sayısının 
giderek artması ve 2021 sonu itibariyle bu grupta yen alan emeklilerin 
1 milyon 266 bin kişi olması, asgari emekli aylığının yeniden 
düzenlenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 2019 itibariyle yeni bir 
ödeme biçimi olan “En az aylık ödemesi” getirilmiştir. Bu ödeme 
biçimi ile sorunların üstü örtülmüş, emekli aylıklarındaki kayıplara 
çözüm getirilmesi ertelenmiştir.

“En az aylık ödemesi, ilk olarak 7161 sayılı Kanunla, 5510 
sayılı Kanuna ek madde 19 ilave edilerek, Şubat 2019 itibariyle 1.000 
TL, 7226 sayılı Kanunla Nisan 2020 itibariyle 1.500 TL, 7351 sayılı 
Kanunla Ocak 2022 itibariyle de 2.500 TL olarak belirlenmiştir. 
Emekli zamları, en az aylık ödemesi yerine emeklinin düşük kalan 
aylıklarına yapılmakta ve en az aylık ödemesine gelene kadar sabit 
aylık ödenmesi, bu kapsamda olan emeklileri düşük aylığa mahkûm 
etmiştir. 

4447 ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli 
aylıklarının hesaplanmasında karma sisteme göre yapılması, emekli 

aylıkları arasındaki eşitsizlikleri artıran bir uygulamaya 
dönüştüğünden, 2000 öncesi ve sonrası dönem için tek bir güncellenme 
katsayısı ve aylık bağlama oranı yeniden belirlenmelidir. 

2000 sonrası dönem için uygulanan yüzde 35 olan alt sınır 
emekli aylığı bağlama oranı ile emekli aylıkları küçültülmektedir. 
Emekli Sandığı uygulamasında olduğu gibi, alt sınır emekli aylığı 
hesaplanırken 30 yıl çalışılmış gibi değerlendirilmekte ve aylık 
bağlama oranı yüzde 80 dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, SSK ve 
BAĞ-KUR asgari emekli aylığı, Emekli Sandığı asgari emekli aylığına 
endekslenmelidir. 

2019 yılından itibaren 5510 sayılı Kanuna 19 ek madde 
eklenerek uygulanan en az aylık ödemesi,  emekli aylıklarındaki 
düşmelere çözüm olmamıştır.   

Çözüm Ne?
2000 sonrası emeklilere İNTİBAK yapılarak, prim ödeme gün 

sayısı ve prim kazancı aynı olanların aylıklarında eşitlik 
sağlanmalıdır. İntibak, zam değil, eşitlik öngören bir düzenlemedir.  
Emeklilerin ikinci talebi ise, yüzdeli zamlar yerine “Seyyanen zam” 
yapılması yönündedir. Yüzdeli zamlar TÜFE oranı esas alındığından, 
aylıkları düşük olanlara katkısı sınırlı kaldığından, seyyanen zam 
yapılmalıdır. 

SORU: Raporlu olan işçiye raporlu olduğu döneme 
ilişkin işveren ücret ödeyebilir mi? 

CEVAP: Çalışanlara raporlu olduğu günlere ilişkin ücret 
ödenmesine ilişkin 4857 sayılı İş Kanunu'nda yasaklayan bir 
hüküm bulunmamaktadır. SGK, raporlu işçinin ücretinin 
ödenmesi ve sigorta primlerinin kesilmesi, sigorta mevzuatı 
yönünden de bir sorun olmadığını paylaşmaktadır. Genel 
uygulamaya bakıldığında, raporlu olan işçinin SGK'dan aldığı 
geçici iş göremezlik parasını işveren teslim etmesi durumunda, 
işçiye ücreti ile birlikte sigorta primleri de ödenir.  

SORU: Yedek subaylığım dönemine ilişkin emekli 
ikramiyesi alabilir miyim? 

CEVAP: Emekli Sandığı tarafından emekli aylığı 
bağlanan kişilere veya ölümleri halinde ölüm aylığı bağlanan 
hak sahiplerine, talepleri halinde yedek subaylıkta geçen 
hizmet süresinin tam yılına karşılık gelen emekli ikramiyesi 
ödenmektedir. Emekli ikramiyesi, emekli aylığına hak 
kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde talep edilmemesi 
halinde zaman aşımına uğrayacağından, başvurular beş yıllık 
zaman aşımı süresi geçirilmeden yapılmalıdır. 

SORU: Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri yüksek 
enflasyon karşısında önemli ölçüde değerini kaybetti. Bu 
konuda bir çalışmanız var mı?

CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği'nin mücadelesiyle, 
7143 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ek madde 18 ilave 
yapılmış ve 2018 yılından itibaren ödenen 1.000 TL emekli 
bayram ikramiyesi üç yıl sabit kalmıştır. 2021 yılında yapılan 
100 TL artış da çok düşük kaldığından, 2022 yılında 
emeklilerimize ödenecek olan ikramiyenin yüksek enflasyona 
karşı yeniden belirlenmesi gerekir. En az aylık ödemesi olan 
2.500 TL ikramiye için ölçü olmalıdır.  

SORU: Kamu işçisi olarak tarafıma bağlanan emekli 
aylığımda yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Emsallerimle 
kıyaslama yaptığımda haklı olduğumu iddia etmeme rağmen, 
SGK'na yaptığım itiraz başvuruma gelen cevapta, aylık 
hesaplanmasında hata olmadığı bilgisi verildi. Ne yapmalıyım?

CEVAP: Derneğimize gönderdiğiniz kazançlarınız 
üzerinden, emekli aylığınızın yeniden hesaplanmasına yardımcı 
olduk ve her hangi bir yanlışlık gözükmedi. Dosyanızın olduğu 
ildeki emeklilik servisine müracaat etmenizi ve aylığınızın 
hesaplanmasında değerlendirilen günlerin ve kazançların yer 
aldığı aylık bağlama kararını almalısınız. SGK'dan alacağınız 
karar örneğinde gösterge değerinizde ve prim ödeme gün 
sayınızda bir eksiklik varsa, yeniden aylık hesaplanma 
talebinizde bulunmanız gerekir. 

SORU: Kadın işçi olarak çalışmaktayım. 1 Ocak 1994 
tarihinde işe girmeme rağmen, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1994 
olarak gözüküyor. Prim ödeme gün sayım 4350. 1970 
doğumluyum. 52 yaşındayım. Hangi durumda emekli olabilirim? 

CEVAP: İşe giriş tarihinin belirlenmesinde sigorta 
priminin ödendiği gün esas alınmaktadır.  Bu durumda, 5675 gün 
ve 50 yaş koşulunu birlikte yerine getirmeniz durumunda emekli 
olabilirsiniz. 1970 doğumlu olduğunuzdan yaş koşulu sorununuz 
yoktur. Prim ödeme gün sayınızda eksiğiniz var. Sizin için iki 
seçenek bulunmaktadır. Birincisi; 5675 günü çalışarak 
tamamlayabilirsiniz ve bu şekilde emekli olabilirsiniz. İkincisi; 58 
yaş ve 3600 gün üzerinden 2028 yılında emekli olma hakkınızda 
var. Çalışma imkânınız varsa, 5675 günü tamamlamanızı 
önerebiliriz. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED 

Araştırma Müdürü AYIN YORUMU

EMEKLİ 

YAŞAM AYLIĞI BELİRLENMELİ
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YAŞLILARIN HAKLARI
Birleşmiş Milletler’in, yaşlıların haklarına ilişkin bir 

sözleşmeye yönelik çalışmaları Covid-19 salgını  sırasında da 
devam etti. Bu konuda açık uçlu çalışma grubu çalışmalarına 
devam ederken, sivil toplum kuruluşları ayrı bir çalışma grubu 
ile  sözleşme isteklerini dile getirdiler. Bu çalışmalar sonucu 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından  7 Ekim 
2021 de 48/3 sayılı kararla yeni bir noktaya gelindi. Karar 
oybirliği ile kabul edildi. Bu karar ileriye doğru atılmış önemli 
bir adım ve önemli bir savunuculuk fırsatıdır. Devletler, kararı 
dikkate almaya ve bu karara göre hareket etmeye mecburken 
sivil toplum kuruluşları da bunun gerçekleşmesi için kilit rol 
oynamaya devam edeceklerdir. 

Birleşmiş Milletler insan hakları konseyinin 48/3 sayılı 
kararı yaşlıların haklarına ilişkin ilk somut karardır. Bu 
kararla ilk defa yaş ayrımcılığı tartışılmaya açılmış, kapsama 
alınmıştır. Devletlerin ve diğer paydaşların, yaşlı hakları ile 
i l g i l i  ç a l ı ş m a l a r ı n d a  v e  d e ğ e r l e n d i r m e l e r i n d e  
başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri, üzerinde 
anlaşmaya varılmış önemli bir dökümandır. İnsan haklarına 
ilişkin tartışmalarda yaşa dayalı ayrımcılığın değerlendi-
rilmesi için önemli bir adımdır. TÜRKİYE EMEKLİLER 
DERNEĞİ yaşlıların haklarının tartışıldığı ulusal ve 
uluslararası  tüm süreçleri takip etmekte ve bunlara aktif 
olarak dahil olmaktadır. Devletimizin de bu süreçleri takip 
etmesi sağlanmış, derneğimiz ile hükümetimiz bu konuda 
istişare içinde olmuştur. Sivil toplum kuruluşları ile tam 
istişare içinde olan hükümetimizden şimdi de Birleşmiş 
Milletler insan hakları konseyi ve yüksek komiserliği ile aktif 
ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmasını bekliyoruz. 

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, yaşlıların hakları 
konusunda farkındalığı artırmak, daha fazla ses çıkarmak 
ve kolektif savunuculuğu güçlendirmek için ulusal ve 
uluslararası ağlar arasında çalışmaya devam edecektir. 
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, Birleşmiş 
Milletlerde akredite edilmiş sivil toplum kuruluşudur. 

İnsan Hakları konseyi yılda üç kez Cenevre'de 
toplanan Birleşmiş Milletler Genel kurulu organların-
dandır. Dünya, insan ve yaşlı haklarının geliştirilmesi ve 
korunarak güçlendirilmesinde önemli rolü vardır. 13 
Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 48. 
oturumunda, Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı, yaş 
ayrımcılığı hakkında mevcut yasal ve politik çerçevelerin 
yaş ayrımcılığına karşı koruma yöntemlerinin gözden 
geçirilmesini içeren bir rapor sundu. Alınan karar, 
bağımsız uzman raporunun temel alarak yaş  
ayrımcılığına odaklanmaktadır. 

Karar, devletleri yaşlı kişilere karşı her türlü 
ayrımcılığı yasaklamaya ve yaşa dayalı ayrımcılığa karşı 
önlem almaya çağırıyor. Tüm paydaşları yaş ayrımcılığını  

v e  y a ş  a y r ı m c ı l ı ğ ı n ı n  t ü m  
biçimlerini ortadan kaldırmaya 
davet ediyor. Devletler, Birleşmiş 
Milletler sisteminin varlıkları, sivil 
toplum, ulusal insan hakları 
kurumları ve özel sektör dahil tüm paydaşlar, yaşlanma ve 
yaşlılarla ilgili tüm programlarda kampanya ve faaliyetlerde 
insan haklarına dayalı bir yaklaşım benimsemelidirler. Karar, 
Birleşmiş Milletler insan hakları yüksek komiserliğinden 
yaşlıların insan haklarının desteklenmesi ve korunmasına 
ilişkin uluslararası hukuk kapsamındaki normatif standartlar 
ve yükümlüler hakkında Mart 2022 deki 49.oturumda 
görüşülmek üzere bir rapor hazırlanmasını talep ediyor. Bu 
toplantıdan sonra Eylül 2022 deki oturuma sunmak için çok 
paydaşlı bir toplantı düzenlemesi de talep edilmektedir. 

Mevcut insan hakları sisteminin yetersizliği ve yeni 
bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler sözleşmesinin yaşlı haklarının 
korunup güçlendirilmesi beklentidir. Yeni bir yaşlı hakları ile 
ilgili Birleşmiş Milletler sözleşmesinin normatif unsurlarını 
hazırlayarak, BM yaşlanma üzerine açık uçlu çalışma grubuna 
iletmek bu grubun çalışmasını hızlandırmak için çalışmalar 
yapmak görevdir. 

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ bu görevin bilinci 
ile ülkemizde ilk defa yaşlı haklarını gündeme getirdiği gibi, 
uluslararası alanda da öncü sivil toplum kuruluşu olmuştur. 
Dünyada ilk “YAŞLILIK HUKUKU” yayınımız derneğimizin 
öncü olduğunun önemli delillerindendir. Mücadelemiz sona 
yaklaşmakta yaşlı hakları ve hukukunun uluslararası alanda 
benimsenmesi çalışmalarımız karşılığına kavuşmaktadır. 
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