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Devamı 2. sayfada

Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan her bir 
değişiklik, sosyal güvenlik sisteminin temel ilkesi olan 
eşitliğin giderek bozulmasına neden olmuştur. 1 Ocak 
2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun'la, 

gösterge sisteminin kaldırılması yüzünden, emekli 
aylığı hesaplama sisteminde adil olmayan bir süreç 

gelişmiştir. 2000 sonrası dönemde çalışılan bütün 
yılların prim kazançları ortalaması üzerinden emekli 

aylıklarının hesaplanması, emekli aylıklarında 
düşmeleri getirmiş ve 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe 

giren 5510 sayılı Kanunla birlikte, emekli 
aylıklarındaki kayıplar giderek artmıştır. 

2000 sonrası prim kazançlarına uygulanan 
güncellenme katsayıları, reel olarak emekli aylıklarını 

koruyan bir parametre olarak görülmemektedir. 
Benzer şekilde aylık bağlama oranları da düşürülmüş 

ve emekli aylıklarındaki kayıplar giderek 
büyüdüğünden, alt sınır emekli aylığı kavramı da 

değersiz kalmıştır.

AYLIK HABER BÜLTENİ

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin 
olağan Başkanlar Kurulu toplantısı 27 Haziran 2022 tarihinde 
genel merkez toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. 

TÜED BAŞKANLAR KURULUMUZ 
EMEKLİLER HAFTASINDA 

ANKARA’DA TOPLANDI

Devamı 8. sayfada

Devamı 2. sayfada

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ KUTLAMALARIMIZ TÜED TSM KOROMUZUN KONSERİYLE BAŞLADI VE 
TÜED THM KOROMUZUN VERDİĞİ KONSERLE SÜRDÜ...

Emeklilerimizin yoğun ilgi gösterdiği her iki konserimizle, büyük önder Atatürk’ümüzün emekliye ayrıldığı tarih olan 
30 Haziran Emekliler Günümüzü coşkuyla kutladık.

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ’NDE TÜED’DEN İKİ DEV KONSER
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Dünya örnekleri incelendiğinde, çalışılan sigortalı 
süre uzadıkça emekli aylıklarını düşüren bir hesaplama 
sistemi yoktur. Çünkü bu durum, Sosyal Güvenliğin doğasına 
da aykırıdır.Evrensel anlamda sosyal güvenlik sistemleri; 
külfet-nimet dengesi üzerine kurulur. 4447 ve 5510 sayılı 
Kanunlarla yapılan değişiklikler, özellikle asgari ücretle 
çalışanları cezalandıran aylık hesaplama dönemini getirmiştir. 
Asgari ücret üzerinden prim ödeyen sigortalılara bağlanan 
emekli aylıklarının, net asgari ücretin yüzde 63'üne karşılık 
gelmesi, şaşkınlık yaratmıştır. Hükümet, sorunu esastan 
çözme yerine, geçici bir düzenleme ile en az aylık ödemesi 
uygulamasını getirmiş; 2019 yılında 1.000 TL, 2020 yılında 
1.500 TL, 2022 Ocak ayında 2.500 TL ve en son olarak, 2022 
Temmuz ayında 3.500 TL olarak asgari emekli aylıklar 
belirlenmiştir. Kaldı ki, asıl aylıkların yapılan zamlarla 3.500 
TL'ye gelene kadar 3.500 TL ödenmesi, doğru ve yerinde bir 
karar olarak görülmemiştir. Yapılması gereken, asıl aylıklar 
3.500 TL'ye yükseltilmeli ve üzerine emekli zamları 
yansıtılmalıdır. Memur taban aylığı 6.077 TL'ye yükselmiştir. 
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin hizmeti de memurların 
hizmeti ile eşdeğer olmasına rağmen, taban aylıklarda 
böylesine bir farkın olması, emekli aylıklardaki adaletsizliğin 
en temel göstergesidir. 

Genel olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 
yetersiz kalmış; ortalama emekli aylıkları asgari ücretin bile 
altında kalmıştır. Emekliler, yüksek enflasyon karşısında 
temel ihtiyaçlarını alamamanın burukluğunu ve üzüntüsünü 
yaşamaktadır. Yüzdeli zamların getirisi, aylıklar düşük 
kaldığından, çok sınırlı olmaktadır. Türkiye Emekliler 
Derneği, hayat pahalılığının böylesine derinleştiği bir 
dönemde “Seyyanen zam” talebinde bulunmuştur. Mevcut 
aylıklar ile geçim koşulları ağırlaşmakta, konut giderlerini 
(kira, doğalgaz, elektrik ve su) karşılamada zorluklar 
yaşanmaktadır.  

Emeklisini koruyamayan bir sistemin ayakta kalması 
mümkün değildir. Emeklilerimiz, devletin koruması altında 
olması gerekirken, TÜFE artışına mahkûm edilmiştir.  

Ne yapılmalı? 
Yıllardır talep etmemize rağmen, aylık hesaplama 

sistemlerinde değişiklik yapılmamıştır. Karma emekli aylığı 
hesaplama sistemi, aylıkları düşüren bir parametreye 
dönüşmüştür. Hükümetin ve siyasi partilerin bu gerçeği 
görmesi ve emekli aylıklarındaki kayıplara nasıl çözüm 
bulunacağını paylaşmaları gerekir. 

Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği'nin çözüm 
önerileri bulunmaktadır. Emekli aylıklarının adil bir 
hesaplama sistemine dönüşmesi için gösterge sistemine 
dönülmeli, bütün dönemler için derece ve kademelere göre 
aylık bağlama oranları belirlenmelidir. 

2000 sonrası dönemde asgari emekli aylığı bağlama 
oranının yüzde 35 olarak belirlenmesi, taban aylıkların 
düşmesine neden olmuştur. 2000 öncesi dönemde uygulanan 
506 sayılı Kanun korunmuş olsaydı, bugünkü sorunlar 
yaşanmayacaktı. 

2000'li yılların başında asgari emekli aylığı, net asgari 
ücretin üzerinde ödenmekteydi. Bugün ise, en az aylık 
ödemesi, asgari ücretin yüzde 63'üne karşılık gelmektedir. 

Görüldüğü gibi, mevzuat değişiklikleri emekli 
aylıklarını küçültmüştür. Emeklisini korumayan bir sistemin 
sürdürülmesi mümkün değildir. Emeklisine insanca yaşamaya 
yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devletin de birinci 
vazifesi olarak benimsenmelidir. 

İntibaklar Yapılmalı 
Memurların ve memur emeklilerinin aylıklarında ve 

ikramiyesinde önemli artışlar öngören 3600 ek gösterge, 2023 
itibariyle yürürlüğü girecektir. En gösterge ile eş zamanlı 
düzenlenmesi gereken intibak, SSK emeklilerinin öncelikli bir 
hakkı olarak görülmelidir. En az aylık ödemesinin 3.500 TL 
olarak belirlenmesine geçim özelliği olmayan bir ödeme 
olarak bakılmalıdır. 20-25 yıl çalışmış olan sigortalılara 3.500 
TL ödenmesi, gelecek güvencesi olarak görülmemiştir. 

Hayat pahalılığını en derinden yaşayan kesim 
emeklilerdir. Bu nedenle, emekli aylıklarında iyileştirme ve 
seyyanen zam yapılmasını talep ediyoruz.

EMEKLİ AYLIKLARINDA 

ADALET OLMALI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin 
Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf 
emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli 
aylığı alıyor.

Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 
milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 
milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 
bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.

En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de... Nüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin 
emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun 
yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli 
yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.

Zonguldak'ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, 
Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak 
sıralanıyor.

Emeklilerin büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yaşadığı sonucuna ulaşılan 
raporda, 2 milyon 143 bin nüfusa sahip Şanlıurfa'da 83 bin, 1 milyon 141 bin nüfusa sahip 
Van'da ise 59 bin emeklinin olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmada, emekli sayısının en düşük 
olduğu iller Ardahan, Bayburt, Tunceli, Kilis ve Iğdır olarak sıralanıyor.

Araştırmanın sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım 
Ergün, Türkiye'nin dört bir yanındaki 119 şubesi ve 1 milyonu aşkın üyesiyle TÜED'in 
emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilere daha iyi hizmet verebilmek için 
Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması'nı yaptıklarını belirten Ergün, şöyle konuştu:

“Bu araştırma bize İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hemen hemen her beş 
kişiden birinin emekli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu üç ilimizdeki toplam emekli sayısı 
5 milyonu buluyor. Bunun yanında, Ankara ve Konya dışında emekli nüfusu genel olarak denize 
kıyısı olan şehirlerde yoğunlaşıyor. Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine 
erişim ve sosyal yaşamı yanında denize kıyısı olan şehirler de belirleyici. Tüm bunlar hükümetin 
ve yerel yönetimlerin emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve 
faaliyetlere nerelerde yoğunlaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu araştırma bağlamında 
yetkililerin yaşlı ve emekli öncelikli politikalara ağırlık vermesini istiyoruz."

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EMEKLİ HARİTASINI ÇIKARTTI
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Çalışanlara ve emeklilere sendika ve toplu iş 
sözleşmesi yapma özgürlüğünün tanınması, her ülkenin 
demokratik işleyişinin bir göstergesidir. Anayasamızda 
çalışanlara ve memur emeklilerine toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkının tanınması, hak aramamada en temel 
araç olmaktadır. 

İşçiler ve memurlar ile memur emeklileri farklı 
sistemlere göre toplu iş sözleşme yapma özgürlüğüne 
sahiptir. Yalnızca SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 
sendika hakkının tanınmaması, demokrasiye ve eşitliğe 
aykırı bir düzenlemedir. Çalışanlar ve emekliler 
arasında ayrım yapılması, Anayasanın 10. Maddesi'ne 
de aykırıdır. Anayasa, kanunlar önünde herkesin eşit 
haklara sahip olduğunu düzenlerken, SSK ve BAĞ-
KUR emeklilerine sendika üyesi olabilme ve toplu 
sözleşme yapabilme hakkının tanınmaması, emeklilere 
yapılan zamların hükümetin takdirine bırakılması, 
demokratik bir yaklaşım olarak tanımlanamaz.  

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin haklarını 
savunmak için kurulmuş ve 52 yıldır mücadele eden sivil 
toplum kuruluşudur. Derneğimizin sendika statüsüne 
dönüştürülmesi ve emekli zamları belirlenirken masada 
yer almamız mutlaka sağlanmalıdır.  Memurların toplu 
sözleşmesinden, memur emeklileri de yararlanırken, 
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5510 sayılı Kanunun 
55. maddesine göre altı aylık TÜFE oranlarına göre zam 
alması, emeklilerimizi korumasız bırakmıştır. 

Diğer taraftan emekli aylıklarının hesap-
lanmasında yapılan değişiklikler, emekli aylıklarının 
düşmesine neden olmuştur. Örneğin, ilk işe girişi 2000 
olan bir sigortalının aylığı her dönem için tam aylık 
hesaplanmakta ve prim ödeme gün sayısına göre kısmi 
aylık bulunmaktadır. 2000 öncesi hizmeti olmayan 
sigortalının prim ödeme gün sayısı 7770 gün. Prim 
kazançları asgari ücretten ödenmiş. Bu sigortalının 

emekli aylığı ikili karma sisteme göre hesaplanmıştır. 2000 
öncesi hizmet olmadığından, emekli aylığı düşük 
bağlanmıştır.  Eylül 2021 tarihinde bağlanan aylık 1.563 
TL'dir. 2022 yılı birinci altı ayda yüzde 25,47;Temmuz 
ayında yüzde 42,35  zam yapılmış ve emekli aylığı 2.791 TL 
olarak ödenmektedir.

Bu örnek bile, aylık hesaplama sisteminin 
yetersizliğini göstermektedir. Böyle bir hesaplama 
sistemiyle emekliler geleceğe güvenle bakamaz. Bu kayıp 
karşısında, 2019 yılından itibaren en az aylık ödemesi ile 
düşük aylık alanlar korunmaya çalışılmıştır. 2.500 TL olan 
en az aylık ödemesi, 3.500 TL'ye yükselmiştir. Asıl aylığa 
zam uygulandığından, 3.500 TL'ye gelene kadar aynı 
ödeme yapılmaktadır. Hiç olmazsa, 3.500 TL'nin altında 
kalan emekli aylıkları 3.500 TL'ye yükseltilmelidir. Bu bile 
yapılmıyor ve emekliler de Derneğimize yaptıkları 
müracaatlarda, "Bu ödeme ile nasıl geçinilir?" sorularını 
yöneltiyor. 

Buradan bütün emeklilere çağrıda bulunmak 
istiyorum. Her bir emekli il ve ilçelerde kurulu olan 119 
şubemize üye olmalı ve mücadeleyi birlikte vermeliyiz. 
Aylık hesaplama sisteminin adil olması için birlikte 
mücadele vermeliyiz. 

Sendika ve toplu sözleşme hakkının tanınması için, bu 
haklı talebimizin yerine gelmesi için, bütün siyasi 
partilerle dayanışma içinde olmalıyız. Çünkü bu sorunun 
çözümü parlamentodan geçmektedir. Tıpkı, İntibak 
sorunumuzun çözümü gibi. 

Emeklisini mutlu etmeyen ülkeler, geleceğe güvenle 
bakamaz. Yaşlı ve emekli hakları, bir ülkenin refahının 
ölçülmesinde en temel göstergedir. Emeklilerimizin huzur 
ve mutluluğunu esas alan düzenlemelere gidilmelidir. 

Gazi

AYKIRI

Genel

Sekreter

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Eylül 2021 itibariyle ekonomimizin farklı bir sistemle 
yönetilmeye başlanması ile birlikte döviz kurlarında ve 
petrol fiyatlarında yaşanan yüksek fiyat artışları, sabit 
gelirlilerin alım gücünü düşürmüş ve enflasyon 
ortamında emekli aylıkları da reel olarak küçülmüştür. 

Statülere göre emekli aylıklarında da büyük 
eşitsizlikler bulunmaktadır. 2022 Temmuz ayı itibariyle 
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları tabanı 3.500 TL 
belirlenirken, memur emeklilerinin taban aylığı 6.077 TL 
olarak ödenmektedir. 

Peki sormak gerekir? Sosyal güvenlik kuruluşları 
neden tek çatı altında toplandı? Sosyal güvenlik 
kuruluşlarını bir araya getirmenin bir anlam taşıması 
için statü farkı olmaksızın emekli aylıklarında eşitliğin 
sağlanması gerekmez mi? 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, eşitliği öngörmediğinden ve özellikle de SSK ve 
BAĞ-KUR sigortalılarına bağlanan aylıklarda büyük 
kayıplara neden olduğundan, emekli aylığı hesaplama 
sistemi “iflas” etmiş gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. 
Karma emekli aylığı hesaplama sistemiyle, asgari ücretle 
çalışanların hak kayıpları giderek büyümektedir. 
Sigortalıların yarısının asgari ücretle çalıştığı dikkate 
alındığında, asgari emekli aylıkları düzeltilmeli ve alt 
sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak yeniden 
belirlenmelidir. 

1,5 milyon emeklinin aylığındaki kayıplar, bu gerçeği 
gözler önüne sermektedir. Bu kapsamda olan emeklilerin 
aylıkları 3.500 TL'nin altında kaldığından, emekli 
aylıklarına yapılan zamlar esas aylıklara yapılmakta ve 
3.500 TL'yi geçmediği sürece 3.500 TL ödenmeye devam 
edilecektir. 

En az aylık ödeme uygulaması değiştirilmeli ve esas 
aylıklar iyileştirilmelidir. Düşük kalan emekli aylıklarına 

yapılan yüzdeli zamlar, koruyucu olmamaktadır. Bu 
nedenle, karma emekli aylığı hesaplama sistemi terk 
edilmeli; güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı tek 
bir sisteme dönüştürülmelidir.  

Emeklilerimizin üçte birisi kirada oturmaktadır. 
3.500 TL büyük şehirlerde kira olarak belirlenmiştir. Bu 
durumda, emekliler gıda ve zorunlu ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacak? Bu soruların cevabı verilemiyor. Emeklisini 
“muhtaç” duruma getiren bir sistemin adı, sosyal güvenlik 
olarak tanımlanamaz? 

Kira dışında elektrik, doğalgaz ve su giderleri yıl 
ortalaması olarak 800 TL'dir. Aylık gıda harcaması alt 
sınırdan 2.500 TL'dir. Görüldüğü gibi, kira, elektrik, 
doğalgaz, su ve gıda giderleri, emeklinin ödeme gücünü 
aşmıştır. 3.500 TL en az aylık ödemesi yeterli 
olmadığından, asgari emekli aylıkları asgari ücretle 
eşitlenmelidir.  

Hükümet, toplumun en saygın kesimi olan 
emeklilerin sorunlarına çözüm bulmalıdır. 3600 gösterge 
ne kadar önemliyse, emekli aylıklarına seyyanen zam 
yapılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakı da bir o 
kadar önemlidir. 

Emeklisini korumayan hiçbir sistemin başarı ölçüsü 
olamaz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile birlikte 
emekli aylıkları da iyileştirilmeli ve toplumun refahı 
artırılmalıdır. 

Gelir dağılımı bozuk olan ülkeler, öncelikle sosyal 
güvenlik sistemlerini düzeltmek zorundadır. Bunu 
başaran toplumlar, refah devleti olarak tanım-
lanmaktadır. Sosyal devlet, emeklisini koruyan ve insanca 
yaşamaya yetecek emekli aylığı ödeyen devlettir.  

Türkiye'de emekliler, bunu fazlasıyla hak ediyor. 
www.tuedkayseri.org.tr

EMEKLİNİN GEÇİMİ ZORLAŞTI

EMEKLİLERE DE SENDİKA HAKKI TANINMALI
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www.tuedisparta.org.tr
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BAŞKANLAR KURULUMUZ EN 
DÜŞÜK AYLIĞIN ASGARİ ÜCRET 
SEVİYESİNE ÇIKARILMASINI 
İSTEDİ…

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin 
olağan Başkanlar Kurulu toplantısı 27 Haziran 2022 
tarihinde genel merkez toplantı salonumuzda 
gerçekleştirildi. 

119 Şube Başkanımızın katıldığı toplantının açılışında 
konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün; “2021 yılı son 
çeyreğinden itibaren uygulanmaya başlanan ekonomik 
programla birlikte; döviz kurları ve enflasyonda yaşanan 
yüksek artışlar, topluma hayat pahalılığı olarak yansımıştır. 
Bu süreçte emeklilerimiz zorunlu harcamalarını ödemede 
güçlük çektiğinden, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme 
yapılmalı. 2500 TL olan hazine destekli aylık ödemesi ise 
asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır” dedi. 

Memur, işçi ve esnaf emeklileri arasında eşitliğin 
sağlanması için intibakın mutlaka yapılmasının önemine 
dikkat çeken Ergün 2022 yılı Temmuz ayında emekli 
zamlarında eşitliğin sağlanmasını ve emeklinin alım 
gücünün yükseltilmesini istedi.

Başkanlar kurulumuzun toplantısının ardından 
açıklanan sonuç bildirgesinde de şu talepler yer aldı:

• TÜİK tarafından yapılan hesaplamalara göre emekli 

aylıklarına yapılan altı aylık TÜFE artışı, çarşı-pazar fiyat 
artışlarının çok altında kaldığından, emeklilerimizin alım gücü 
giderek düşmektedir. Bu nedenle, emeklilerimizin alım 
gücündeki kayıpların giderilmesi için emekli aylıklarına 
“seyyanen zam” yapılmalıdır.

• SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık TÜFE artışı 
uygulanırken, memur emeklilerine kamu toplu sözleşmelerine 
göre artış yapılmaktadır. Emeklilerimize bir bütün olarak 
bakılmalı ve asgari emekli aylığı asgari ücret seviyesine 
yükseltilmelidir. 

• Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır. Emekliler 
arasında ayrım yapılmadan, kamu toplu sözleşmesiyle elde 
edilen haklar eşit bir şekilde uygulanmalıdır. 

• Emekli aylığı hesaplamalarında karma sisteme son 
verilmeli; güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında 
iyileştirmeler yapılmalıdır. 2000 sonrası emeklilerin intibakının 
yapılması için GÖSTERGE SİSTEMİ'ne dönülmeli, prim 
kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerin 
aylıkları da eşit olmalıdır. 

• Dini bayramlarda emeklilerimize ödenen ikramiyenin 
günümüzde değeri kalmadığından, asgari ücret seviyesine 
yükseltilmelidir.

• Emeklilerimizin elektrik, doğalgaz ve su 
harcamalarından vergi alınmamalıdır.  

• Vergi iadesi karşılığı ödenen ek ödeme oranı olan yüzde 
4-5, tek bir oran olarak yüzde 10’a yükseltilmelidir. 

• Emeklilerimizden hiçbir ad altında sağlık hizmetlerinde 
katkı payı alınmamalıdır.

TÜED BAŞKANLAR KURULUMUZ 
EMEKLİLER HAFTASINDA ANKARA’DA TOPLANDI

Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır. 
Emekliler arasında ayrım yapılmadan, 
kamu toplu sözleşmesiyle elde edilen haklar 
eşit bir şekilde uygulanmalıdır. 
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TÜED Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve Batman Şube Başkanı Hüseyin 
Ekmen, 30 Haziran Emekliler Günü’nü kutlarken, emeklilerin sorunlarına dikkat çekti. 

Ekmen, bu ülkenin her karış toprağında alın teri ve nasırlı ellerinin izi olan emeklilere 
gerçek değerin verilmesi gerektiğini belirtirken “Emeklilerimiz ömürlerinin en güzel 

yıllarını ülkemiz için çalışarak geçirdi. Emekliliğinde rahat etmek isterken geçim sıkıntısı 
ile karşılaşmış olmaları vicdanen doğru değildir. En düşük emekli aylıklarının dahi en az 

4 katına çıkarılması, emekli aylıklarında iyileştirme yapılması, emeklilerin konut sahibi 
olabilmesi için illerde projelerin hayata geçirilmesi, emeklilere özel dinlenme ve tatil 

alanlarının kazandırılması temennimizdir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 
intibak yapılmalı.  Alt sınır emekli aylığı, asgari ücret ile eşitlenmeli. Emeklilerimize dini 

bayram öncesi ödenen ikramiyeler güncellenmeli ve bir artış sistemine endekslenmeli. Evi 
olmayan emeklilerimizin TOKİ vasıtasıyla uygun koşullarda konut sahibi olmalıdır. Bu 

dilek ve temennilerle 30 Haziran Emekliler Gününü kutluyoruz” dedi.

1994-2014 yılları arasında Tarsus Belediye Başkanlığı, 2014-
2019 yılları arasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görevlerinde bulunan ve halen İyi Parti bünyesinde görev alan 
Burhanettin Kocamaz, Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü 

makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Hukuk Müşavirimiz Av. Hilmi 
Şimşek, SGK Yönetim Kurulu eski üyesi Av. Murat Cangül, SGK 

Yönetim Kurulu eski üyesi Av. Hüseyin Rahmi de hazır 
bulundular. Ziyarette emeklilerimizin geçmişteki durumları ile 

bugün yaşanmakta olan sıkıntılar karşılaştırıldı. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel 

Başkanımız Kazım Ergün; “Efsane Belediye Başkanımız Sayın 
Kocamaz'a ve SGK Yönetim Kurulu eski üyelerimiz sayın Cangül 

ve sayın Rahmi'ye hem bu nazik ziyaretleri için hem de 
teşkilatımıza ve emekli topluluğumuza yıllardır vermiş oldukları 

değerli katkıları için şahsım ve teşkilatım adına sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

EKMEN: Emekliler Günü kutlu olsun

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BURHANETTİN KOCAMAZ 

GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

30 Haziran Emekliler Günü kutlamaları kapsamında, 
TÜED Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya ve beraberinde 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile TÜED Bayrampaşa Şube 
Başkanımız Fettah Deniz ve TÜED Eyüp Şube Başkanımız 

Osman Cumhur Alkan İstanbul Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk 
bıraktılar. 

Büyük Önder Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 
Haziran’ı her yıl emekliler günü olarak kutladığımızı belirten 

Şişli Şube Başkanımız Kahya, emeklilik hakkının kutsal bir hak 
olduğuna değindi. Kahya; "Emekliler çok zorlu bir dönemden 

geçiyor. Emekli aylıkları derhal düzeltilmeli" dedi.

Şişli Şubemiz Taksim ATATÜRK ANITI’na Çelenk Koydu

30 Haziran Töreni’nde, Kent Konseyi Emekliler 
Meclisi’nin hazırladığı ortak basın açıklamasını Emekliler 
Meclisi üyesi ve TÜED Antalya Şube Başkanımız İbrahim 

Tezcan okudu. Emeklilerin her zaman taleplerini gündeme 
getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarından yakınan 

Tezcan, “Değerli emekliler, her zaman beklentilerimizi dile 
getirmemize rağmen emeklilerin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi konusunda beklentimizi karşılayacak sonuçlar 
alamadık. Memur emeklileri dışındaki emeklilerin toplu 

görüşmelere katılıp dileklerini iletmelerini ve emeklilerin 
arasındaki ayrımın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

TEZCAN: Ayrımcılık Yapılmasın
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Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şube Başkanı Ali Tunç ve yönetimi, Gebze’de 
30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla buluştu. Dernek binasında bir basın 
açıklaması gerçekleştiren Tunç ve ekibi, emeklilerin sesi oldu. 30 Haziran 
Emekliler Günü dolayısıyla basın açıklamasını dernek yönetim kurulu üyesi 
Ramazan Kibar okudu. Kibar’ın okuduğu bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Emeklilik, bütün ülkelerin refaha ulaşmalarında, en önemli gösterge olarak
değerlendirilmektedir. Bir ülkede emeklilere sunulan yaşam kalitesi, o ülke 
hakkında en temel ölçüler arasında yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını yayınlamış ve yaşlılık dönemindeki 
insanlara sağlanan sosyal güvencenin refah üzerindeki etkisinin önemine dikkat 
çekmiştir. Sosyal güvenlik, bütün ülkeler için vazgeçilmez ve ihmal edilemez, 
temel bir insan hakkıdır.”

Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut Emekliler Haftası 
nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Bulut konuşmasında "Vatanına, 

milletine, devletine, bayrağına, dinine bağlı bu eli nasırlı, yüzü nurlu, ağzı dualı insanları 
üzmeyin" derken, sözlerine şu şekilde devam etti;

"30 Haziran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli oluşunun 95.yılı ve 
ülkemizde de Emekliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Büyük önderin dediği gibi “Bir 

milletin yaşlı ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli 
kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı, minnet hissi 

duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakma hakkı yoktur” sözünü çok önemsiyoruz. 
Covid 19 virüsü ile mücadelede aylarca evlerinde kalan, hemen akabinde ekonomik 

krizle karşı karşıya gelen ve zor şartlarda yaşayan emeklilerimiz bunu hak etmemektedir. 
Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, dinine bağlı bu eli nasırlı, yüzü nurlu, ağzı 

dualı insanları üzmeyin.” 

BAŞKAN BULUT EMEKLİLER HAFTASINI KUTLADI

Cumhuriyetin kurucusu ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 
Haziran 1927 tarihinde emekliye ayrılması sebebiyle ülkemizde her yıl 30 

Haziran’da kutlanan Emekliler Günü, Türkiye Emekliler Derneği Manisa Şubesi 
tarafından kutlandı.

Türkiye Emekliler Derneği Manisa Şube Başkanı Mehmet Akkoyun, 30 
Haziran Emekliler günü dolayısıyla üyeleriyle birlikte dernek binasında bir 
açıklama yaptı. 30 Haziran’ın önemine değinen Akkoyun, açıklamasında şu 

ifadelere yer verdi; “Sosyal güvenlik, çalışanların yaşlılık döneminde en kutsal hak 
olan emekliliğin güvencesidir. 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olan ulu önder 

Atatürk'ün emekli ve yaşlılara yönelik "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve 
emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. 

Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi 
duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur" sözünü çok 

değerli buluyoruz. Sosyal Güvenlik Evrensel Bir Haktır” dedi.

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, '30 Haziran 
Emekliler Günü'nü unutmadı. Çorum Belediyesi tarafından 
Güngörmüşler Sosyal Tesisleri’nde, Emekliler Günü’ne özel program 
gerçekleştirildi.
Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla 
Güngörmüşler Sosyal Tesisleri’nde emeklilere sürpriz program 
hazırlandı. Güngörmüşler Sosyal Tesisi’ne gelen emeklilere ücretsiz çay 
ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Müzik eşliğinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın da katıldı. Emekliler Derneği yöneticilerini ağırlayan 
Başkan Aşgın, gül takdim ederek tesisteki herkesin gününü kutladı.
Başkan Aşgın yaptığı konuşmada emeklilerin bu şehre büyük hizmetler 
verdiğini belirterek, şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük 
katkılarda bulunan emeklileri unutmadıklarını ve onlardan 
devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için gayret 
göstereceklerini vurguladı.
Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı da, 
Emekliler Günü’nde kendilerini unutmayan Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

EMEKLİLER GÜNÜ MANİSA’DA KUTLANDI

Gebze'de 30 Haziran Emekliler Günü açıklaması

Halil İbrahim Aşgın’dan emeklilere sürpriz kutlama
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Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, en düşük emekli 
maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.
Başkan Duru, Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu’nun en düşük emekli 
maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebinde bulunduğunu ifade etti.
MAAŞLAR YETERLİ DEĞİL
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. 2 bin 500 
TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde 
değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, 
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu’nun en düşük emekli maaşının 
asgari ücret seviyesine çıkarılması talebinde bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Lüleburgaz Şube
Başkanı Mehmet Kaplan, Emekliler Günü’nü kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Haziran 1927
yılında emekli olması nedeniyle 30 Haziran’ın

Emekliler Günü olarak kutlandığını açıklayan Türkiye
Emekliler Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Mehmet

Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün 30 Haziran Emekliler Günü. Türkiye

Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün 30 Haziran 1927 yılında emekli olması nedeniyle 

bizler de her yıl bu günü ve haftayı Emekliler Günü ve Haftası 
olarak kutluyoruz.Büyük önderin çizdiği çizgide emeklilerimizin 
de çağdaş ülkelerin emeklilerinin seviyesine ulaştığı bir dünyada 

yaşamak istiyoruz.”

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TÜED) İskenderun Şube yönetimi ve 
üyeleri dernek binasında bir araya gelerek, 30 Haziran Emekliler Günü 
dolayısıyla bir açıklama yaptılar. 
Emeklilerin içerisinde bulundukları durumdan söz edilen açıklamada, 
yaşanılan sıkıntılara da yer verildi.
Üyeler adına açıklamayı yapan TÜED Basın Sözcüsü Salih Bayar; “Sosyal 
güvenlik, çalışanların yaşlılık döneminde en kutsal hak olan emekliliğin de 
güvencesidir. 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olan Ulu Önder Atatürk’ün 
emekli ve yaşlılara yönelik ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte 
çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan 
bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur’ sözünü çok değerli 
buluyoruz”dedi.

30 Haziran Emekliler Günü Türkiye Emekliler Derneği 

lokalinde Ortahisar Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç, 

AK Parti İl Başkan Yrd. Mehmet Alp, CHP İl Başkan Yrd. 

Bayram Yılmaz, Nevin Savaş, İYİ Parti İl Başkan Yrd. Halidun 

Dabanca ve Mahmut Erdin, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih 

Suat Oyman ve İlçe Başkan Yrd. Abdurrahman Yıldız, Saadet 

Partisi Ortahisar İlçe Yönetiminden Hami Güney ve Coşkun 

Öztürk ve emeklilerin yoğun katılımı ile kutlandı.

Türkiye emeklileri için çok özel bir anlam taşıdığına vurgu 

yapan, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı 

Burhan Bayraktar, “Emeklilik, bütün ülkelerin refaha 

ulaşmalarında, en önemli gösterge olarak değerlendirilmektedir. 

Bir ülkede emeklilere sunulan yaşam kalitesi, o ülke hakkında 

en temel ölçüler arasında yer almaktadır” dedi.

İskenderun Şubemiz’den 30 Haziran Basın Açıklaması

DURU: Emekliler Perişan Oldu

KAPLAN: “Emeklilere Daha Fazla Değer Verilmesini İstiyoruz”

BAYRAKTAR: “Sosyal Güvenlik Evrensel Bir Haktır”
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30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ’NDE TÜED’DEN İKİ DEV KONSER

Büyük Önder Atatürk’ün 30 Haziran 1927 tarihinde emekliye 
ayrılıp sivil hayatına başlaması münasebetiyle yıllardır kutlamakta 
olduğumuz “EMEKLİLER GÜNÜ ve HAFTASI” kapsamında ilk 

etkinliğimizi 25 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdik. 

Ünlü sanatçı Nurten Demirkol şefliğinde, 25 kişilik 
koromuzun verdiği “Yeşilçam” konseptli konserde davetliler 

salona sığmadı. Yoğun ilgi gören konserin başında yaptığı 
konuşmada Büyük Önder Atatürk’ün sanata ve sanatçıya 

verdiği öneme değinen TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün, 

emekliye verdiği önemi de Atatürk’ün sözleri ile ifade etti: “Bir 
milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o 

milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide 
muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet 
hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı 

yoktur”
Yeşilçam müziklerinin yanı sıra Atamızın en sevdiği Rumeli 

türkülerinin de icra edildiği konserin son bölümünde okunan 
10. Yıl Marşımızı bütün izleyenler ayakta bayraklarını 

sallayarak söylediler.

ŞEF NURTEN DEMİRKOL YÖNETİMİNDEKİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZ 

VERDİĞİ “YEŞİLÇAM” KONSEPTLİ KONSERLE 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI…

Büyük Önder Atatürk’ün 30 Haziran 1927 tarihinde emekliye 
ayrılıp sivil hayatına başlaması münasebetiyle yıllardır kutlamakta 

olduğumuz “EMEKLİLER GÜNÜ ve HAFTASI” kapsamında 
ikinci etkinliğimizi 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdik. 

Ünlü sanatçı Hasan Özel şefliğinde, TÜED Türk Halk 
Müziği koromuzun verdiği konserde de davetliler salona 

sığmadı. Yoğun ilgi gören konserin başında yaptığı konuşmada 
Büyük Önder Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği öneme 

değinen TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün, emekliye 

verdiği önemi de Atatürk’ün sözleri ile ifade etti: “Bir milletin 

yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin 

yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken 

bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan 

bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur”

En güzel türkülerimizin icra edildiği konserin sonunda 

Genel Başkanımız Kazım Ergün Şef Hasan Özel’e, bütün emeği 

geçenler adına bir buket çiçek takdim ederken, “Hepinizi 

yürekten kutluyoruz” dedi.

ŞEF HASAN ÖZEL YÖNETİMİNDEKİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROMUZ 
VERDİĞİ COŞKULU KONSERLE 

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ…
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Seyhan Şube Başkanlığımız 1. Olağan Genel 
Kurulu’nu 18.06.2022 Cumartesi günü 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Mali 
Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 
Kurnaz’ın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre 
Şube Başkanlığına Yaşar Tekin seçilerek güven 
tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri, Sabahattin 
Metiner, Celal Haktanır, Hatice Nesrin Kılıçay, 
Nazan Alpagu, Denetim Kurulu Üyeleri ise, 
Mehmet Efeoğlu, Ali Duygulu, Fikri Karalar olarak 
seçildiler.

TÜED Muğla Şube Başkanlığımız 5. 
Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Divan 

Başkanlığı'nı Genel Mali Sekreterimiz ve 
Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz ve Isparta Şube Başkanımız 
Abdülkadir Ersal'ın yürüttüğü genel kurulda 

Şube Başkanlığına Mustafa Esen seçilerek 
güven tazeledi. 

Yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Kafalı, 
Tahsin Uzal, Cafer Arslan, Ali Bölük, Denetim 

kurulu üyeleri ise, Bilge Karabıyık, Deniz 
İldem, Çetin Bulut'tan oluştu.

Sarıçam Şube Başkanlığımız 1. Olağan Genel 
Kurulu'nu gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel 
Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 
Kurnaz'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre; 
Şube Başkanlığına Beytullah Sorgun seçildi. Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ayhan Doğru, Habip 
Topçu, Veli Teberik, Yakup Kara, Denetim Kurulu 
Üyeleri ise, Salih Kuzey, Mustafa Ceylan, Cemal 
Ünal olarak seçildiler.

Buca Şube Başkanlığımız 6. Olağan Genel Kurulu'nu 12 

Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleştirdi. Divan 

Başkanlığını Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube 

Başkanımız Ömer Kurnaz, Divan Başkan Yardımcılığını 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Isparta Şube 

Başkanımız Abdülkadir Ersal ve Konya Şube Başkanımız 

Gülhan Çağlar, Divan Katip Üyeliğini Eşrefpaşa Şube 

Başkanımız Baki Yapıcı, İzmir Şube Başkanımız Zekeriya 

Beypınar, Menemen Şube Başkanımız Arif Aras'ın yaptığı 

genel kurul sonuçlarına göre Şube Başkanlığına Ethem 

Yüksel seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri, 

Kenan Turan, Nadir Sakoğlu, Ali Rıza Bulut, Cemal Alkan, 

Denetim Kurulu Üyeleri ise, Sabahat Tezer, Bedia Derin, 

Mustafa Bulut olarak seçildiler.

SARIÇAM ŞUBEMİZ 1. OLAĞAN 
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

BUCA ŞUBEMİZ OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

MUĞLA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 5. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

SEYHAN ŞUBEMİZ KONGRESİNİ YAPTI



TÜED -11-

ŞUBELERİMİZİN   ETKİNLİKLERİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli İl Başkanı 
Yunus Emre Kurt ve parti yöneticileri İzmit Şube Başkanımız 
Adem Özata’yı makamında ziyaret ettiler. Emeklilerin talep ve 
beklentilerinin gündemde olduğu ziyaret hakkında konuşan Şube 
Başkanımız Özata; “Sayın milletvekilimize ve İl Başkanımıza 
emeklilerimizin sorunlarını anlattık. İntibak sorunumuzun ancak 
parlamentoda çözülebileceğini ve 2000 sonrası emekli olan 
vatandaşlarımızın bu yüzden yaşadığı mağduriyeti anlattık. 
Konunun, parlamento gündemine getirilmesi için azami gayret 
göstereceklerini ifade ettiler. Kendilerine bu duyarlılıkları için 
teşekkür ediyoruz.

Milli Yol Partisi Gaziantep İl Başkanı 
Ahmet Çavuş ve beraberinde yönetim kurulu 
üyeleri TÜED Gaziantep Şube Başkanlığımızı 

ziyaret ettiler. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten 

Şube Başkanımız Vakkas Doğan, emeklilerin 
ekonomik baskılar altında büyük sıkıntılar 

çektiklerini ifade ederek, “ Emeklilerimiz 
intibak yasasının biran önce çıkmasını bekliyor. 

Bu yasa çıkmazsa emeklinin alım gücü 
neredeyse tamamen bitecek bu yüzden bütün 

siyasilere sesleniyoruz, intibak yasasının biran 
önce çıkmasını istiyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberinde 
CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın 
Kolları Başkanı Kamile Anar ile Parti yöneticileri; 
Duran Arslan, Ali Bükücü ve Celal Uysal Çorum 
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı'yı makamında 
ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında konuşan Mehmet 
Tahtasız; “İntibak yasası çıkarılacak. Emeklilerin 
sendikası olacak. Emeklilerin taban aylığı olacak. 
Dul ve yetimler bu taban aylığın altında maaş 
almayacak ve bu aylıkta açlık sınırının altında 
kalmayacak CHP bunları hayata geçirecek” dedi.

TÜED İzmir Şube Başkanımız Zekeriya Beypınar İzmir'in yerel 
gazetesi Telgraf'a demeç verdi. Beypınar verdiği demeçte; “Emeklilerin 

gözü Temmuz ayında yapılması planlanan zamda. Yılın ilk 4 ayı için 
enflasyon %31,71 olarak kesinleşirken Mayıs ve Haziran ayındaki 

rakamların ardından emekli ve memur maaşları için zam oranı 
netleşecek. Gelecek açıklamaları dört gözle bekliyoruz. Ne alırsanız alın 
her şey çok pahalı, emekli geçinemiyor, soframız boş kalıyor. Artık çoğu 

emeklimizi sokaklarda su, mendil, tespih satarken görüyoruz. Bu 
insanlar yaşadıklarını gururuna yediremiyor. Kuruya bile hasret kaldık 

hepimiz. Onca sene emeğimizin karşılığı bu olmamalı” dedi.

MHP MİLLETVEKİLİ SANCAKLI İZMİT ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

BEYPINAR; “KURU'YA BİLE 

HASRET KALDIK...”

CHP İL BAŞKANI MEHMET TAHTASIZ ÇORUM ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Türkiye Emekliler Derneği Isparta 

Şubesi, kentteki emeklilerin 

kurbanlık alımında kolaylık 

sağlamak için bir anlaşma yaptı. 

Anlaşma çerçevesinde emekliler 

Gökçay’daki bir küçükbaş ve 

büyükbaş hayvan işletmesinden 3 taksitle kurban alabilecek. Emeklinin artık taksitle kurban kesmekte bile zorlandığına 

dikkat çeken TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı  Abdülkadir Ersal; “Bu durum bizim için adeta 

zuldür, çiledir. Emeklilerimizin bayram günlerinde torunları ve çocukları karşısında boyunları bükük kalmasın diye böyle bir 

anlaşma yaptık. Lakin asıl çözüm emeklinin alım gücünün yükseltilmesidir” dedi. 

TÜED Çanakkale Şube Başkanlığımız ile Özel Yağmur Diş 
Kliniği arasında üyelerimize özel indirim anlaşması imzalandı. 
Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz ve birinci derece yakınları,  

ücretsiz muayene ve %40’ a varan indirim oranlarına sahip 
oldular. TÜED Çanakkale Şube Başkanımız Resul Uygun; “Güzel 
bir anlaşmaya daha imza attık. Üyelerimize ve yakınlarına hayırlı 
olsun. Başta sağlık olmak üzere birçok alanda bu tür anlaşmaları 

sürdüreceğiz. Sağlıklı günler dileriz” dedi. 

TÜED Bartın Şube Başkanlığımız Bartın Özel Aktıp 
Hastanesi ile üyelerimize özel indirim anlaşması imzaladı. 
Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz % 10-15 arası indirim 

kazandılar. Ayrıca Bartın Sigortacım ile de üyelerimize özel, 
kaskoda % 20, trafik sigortasında % 5 indirim anlaşması 

imzalandı. Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı; “Yaptığımız 
anlaşmalara her gün yenisini eklemeye çalışıyoruz. Üyelerimizin 

bütçelerine küçük küçükte olsa katkıda bulunmak için tüm 
esnafımızla işbirliği içindeyiz. Hepsine ayrıca teşekkür ederiz” 

dedi.

BAKIRKÖY ŞUBEMİZDEN 

SAĞLIK ANLAŞMASI

BARTIN ŞUBEMİZDEN 

İNDİRİM ANLAŞMALARI

ERSAL:

“BU BİZİM İÇİN 

ZULDÜR”

ÇANAKKALE ŞUBEMİZDEN

DİŞ SAĞLIĞI ANLAŞMASI
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1970 - 2022 

TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -21

Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri 
Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 30/09/1980 tarihli 

Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazdığı yazıya 
istinaden, derneğin faaliyetlerinin sürdürülmesine izin 

verilir. Artık 12 Askeri Rejimi'nin zorlu koşulları 
başlamıştır. Ancak, Türkiye İşçi Emeklileri 

Derneği'nin faaliyetlerinin devamında sakınca 
görülmemesi, topluluğu rahatlatır. Yazıda aynen şöyle 

denilir:

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

İlgi: a) Milli Güvenlik konseyinin 12.9.1980 gün 
ve 17103 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7 numaralı 

tebliği.
        b)Genel Kurmay Başkanlığının 16.9.1980 

gün ve SYNT. Koor.: 7130-866 sayılı emri.

Milli Güvenlik Konseyinin ilgi (a) tebliği ile 
faaliyetleri durdurulan derneklerden, aşağıda ismi yazılı 

derneğin faaliyetlerinin devamında sakınca 
görülmeyerek açılması ilgi (b) emre müsteniden uygun 

görülmüştür.
Gereğini ve bilgilerini arz ve rica ederim.

Osman Ekinci                                                                                                          
Tuğgereneral

Sıkıyönetim Kurmay Başkanı

Açılacak Derneğin Adı     Adresi
Türkiye İşçi Emekliler Cemiyeti   Demirtepe 

Fevzi Çakmak sk. 7/3
Genel Merkezi                                              

Ankara
  

Büyük kongrenin yapılması gerekmektedir. 
Ancak olağanüstü durum bunu zorlaştırmaktadır. 

Bazı şubelerin açılmış olması ve hizmetlerine devam 
ediyor olmasının yanı sıra, halen açılmamış 57 şube 

açılmamıştır. 18 Şube ise sıkıyönetim 
komutanlıklarının izinleriyle faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 7/11/1980 tarihli Sadi Heper ve Münir 
Kütük imzalı yazıyla durum Ankara Valiliği'ne 

bildirilir ve büyük kongrenin nasıl yapılabileceği 
sorulur. Yazıda aynen şöyle denilmektedir:

"VİLAYET YÜKSEK MAKAMINA,
ANKARA

Cemiyetimiz Ana Tüzüğünün 14. Maddesine 
göre, Büyük Kongremizin bu yıl Kasım veya Aralık 

aylarında yapılması icap etmektedir.
Ancak; Milli Güvenlik Konseyimizin emir ve 

tebliğleriyle, diğer Dernek ve teşekküller gibi Cemiyet 
teşkilatımızın da faaliyeti durdurulmuştu.

Her ne kadar mahalli Sıkıyönetim 
komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerince Genel 

Merkezimizin ve Genel Merkezimize bağlı bazı şubelerin 
faaliyetine peyderpey müsaade edilmiş ise de, halen 

yurdumuzun muhtelif bölgelerinde kurulu 75 faal 
şubemizden halen 18 şubemiz açılmış bulunmaktadır.

Kapalı şubelerimizin faaliyetine de müsaade 
edilmesi için mahalli Sıkıyönetim komutanlıkları ve 

Emniyet Müdürlükleri nezdinde müracaat temaslarımız 
devam etmekte ise de, bunların ne zamana kadar 

açılabileceği kesinlikle bilinememektedir.
  Her Şube, üye mevcuduna göre Büyük 

Kongremize delege getireceğinden, yani Büyük 
Kongremiz, bütün şubelerden gelecek delegelerle 

oluşacağından, kongre tarihinin tespitinde Merkez icra 
kurulumuz tereddüde düşmüş ve konu hakkında yüksek 

makamınızdan talimat alınması için 7.11.1980 tarihli 
oturumunda 83/5 sayılı karar vermiştir.

Bu duruma göre; Ana tüzüğümüzün 14. 
Maddesi hükmüne uyularak Büyük kongremizin 

mutlaka Kasım veya Aralık ayları içerisinde yapılması 
gerekirse, tarihe kadar faaliyetine izin alamayan 

şubelerimiz Genel Kurulda delege bulundurmayacaktır.
Diğer taraftan, bütün şubelerimizin faaliyetine 

izin alınmasından sonra Büyük Kongre hazırlıklarına 
başlandığı takdirde ise, Ana Tüzüğümüzün 14. Maddesi 

hükmü ihlal edilmiş olacak, nizami kongre müddeti 

oldukça gecikecektir.
Bu durum karşısında, Büyük 

kongre tarihimizin tespiti için ne 
şekilde hareket edilmesi lazım geldiği 

hususunun Genel Merkezimize yazıyla 
bildirilmesini emir ve müsaadelerinize 

arz ederiz. Saygılarımızla."

Ankara Valiliği Emniyet 
Müdürlüğü, 25 Kasım 1980 tarihli 

yazısıyla bu başvuruya şu yanıtı 
verir: 

"TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ 
GENEL BAŞKANLIĞINA

İlgi: 7.11.1980 gün ve 06-02-175/3609 sayılı 
yazınız.

İlgi yazınızla bildirmiş olduğunuz Ana 
tüzüğünüzün 14 maddesi gereğince yapacağınız Genel 
Kurul toplantısı ile ilgili olarak Şubelerinizin durumu 

hakkındaki müracaatınızı Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığına yapmanız gerekmektedir.

Bilgi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica 
ederim.

M. Şefik Kalkan
Vali Muavini

Ankara Valisi Y."

Valiliğin ve Emniyet Müdürlüğü'nün yetkisinin 
olmadığını bildirdiği bu yazının ardından, 26/12/1980 

tarihli Sadi Heper ve Münir Kütük imzalı yazıyla tekrar 
Ankara Valiliği'ne başvuru yapılarak, Sıkıyönetim 

Komutanlığı'nın konuyla ilgisinin bulunmadığını ifade 
ettiklerini, ancak yazılı bir cevap da vermediklerini ifade 
eder. Bu durumda halen 75 şubeden sadece 42'sinin faal 

olduğuna dikkat çekilerek, kongrenin Mayıs veya 
Haziran 1981 tarih aralığında yapılaması için izin ve 

mütalaa istenir. Yazıda şu ifadeler yer alır:
 

"VİLAYET YÜKSEK MAKAMINA
ANKARA

İlgi: a)Yüksek makamınıza muhatap 7/11/1980 
gün ve 3609 sayılı yazımız,

        b)Genel Merkezimize muhatap 25.11.1980 
gün ve 149672 sayılı 3692 sayılı yazımız,

        c) Ankara sıkıyönetim komutanlığına 
muhatap, 6/12/1980 gün ve 3692 sayılı yazımız. 

        d) Ankara sıkıyönetim komutanlığının Genel 
Merkezimize muhatap 16.12.1980 gün ve Ad. Müş-1980/ 

Müt. Der.573-16209 sayılı cevabi yazıları.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca faaliyetine 
izin verilen Genel Merkezimizin iki yıllık faaliyet dönemi 
sona erdiğinden, Tüzüğümüzün amir hükümlerine göre 

büyük kongremizin bu yıl Kasım veya Aralık ayları 
içerisinde yapılması icap etmekte idi.

Ancak; Büyük kongremiz, tek tip Tüzükle Genel 
Merkezimize bağlı olup, halen yurdumuzun muhtelif 

bölgelerinde kurulu 75 faal şubemizden gelecek 
delegelerle oluşacaktır.

Fakat, Milli Güvenlik Konseyimizin 7 nolu 
tebliğleri ile yurdumuzda mevcut tüm sendika, dernek, ve 

teşekküller gibi, Cemiyet teşkilatımız da 12 Eylül 1980 
tarihinden itibaren faaliyetini durdurmuş, bilahare, başta 

Genel Merkezimiz olmak üzere bağlı şubelerimizin bir 
kısmına peyderpey faaliyet müsaadesi alınmıştır. Ancak, 
Büyük Kongremizin yapılmasına kısa bir zaman kaldığı 

halde, 75 faal şubemizden büyük çoğunluğu kapalı 
olduğundan, kongre yapılıp yapılamayacağı hususunda 

tereddüde düşülmüş ve keyfiyet ilgi (a)da kayıtlı yazımızla 
yüksek makamlarına izah edilerek ne şekilde hareket 
edilmesi lazım geldiği hususunun Genel Merkezimize 

bildirilmesi istenmişti.
Yüksek makamınızdan alınan ilgi (b) de kayıtlı 

cevabi yazıda ise, konuyla ilgili olarak Ankara Sıkıyönetim 
komutanlığına müracaat edilmesinin gerektiği 

bildirilmiştir.  
Bu yazınız üzerine, ilgi (c) de kayıtlı yazımızla 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına müracaat edilerek, 
Cemiyet şubelerimizden çoğunun kapalı bulunduğu bir 

ortamda Büyük Kongremizin yapılmasına imkan 
olamayacağı hususundaki görüşümüzü de belirterek, 
ileride Kongresini zamanında yapmamış bir teşekkül 

olarak hukuki bir müşkilata maruz kalmamak için konu 
hakkındaki emirlerinin bildirilmesini istemiş ve o tarihte 

henüz 40 şubemizin faaliyetine izin alınamamış olması 
karşısında Büyük Kongremiz için Mayıs/1981 ayına kadar 

müsaade buyrulmasını temenni etmiştik.
Bu yazımızın cevabını çabuklaştırarak gereğini 

yapmak ve ileride yasal bir sorumluluğa maruz kalmamak 
için Komutanlık nezdinde yaptığımız temas ve 

teşebbüslerde, Adli Müşavirlik makamı, Cemiyetimizin 
durumunu göz önünde tutarak, Büyük kongremizin hangi 

şartlar dahilinde ve ne zaman yapılabileceği hususunun, 
Ankara Valiliğine ait bir keyfiyet olduğunu, meselenin 

komutanlıkla ilgisinin bulunmadığını, şifahen belirtmişler, 
vaki talebimize rağmen, konuyla ilgili görüşleri hakkında 

Genel Merkezimize bir yazı vermedikleri gibi, 
Komutanlığa muhatap 6.12.1980 gün ve 3692 sayılı 

yazımızı ilgisi cihetiyle Ankara Valiliğine havale 
etmemişler, ilgi (d) de kayıtlı yazılarıyla Genel 

Merkezimizin faaliyetine izin verildiğini mükerreren 
bildirmişlerdir.

İlgide kayıtlı yazılarımızın tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere, Cemiyetimizin şu andaki çözüme 

muhtaç sorunu, halen faaliyetine izin verilmemiş 
şubelerimize faaliyet müsaadesi istemek değil, bir kısım 
şubelerimiz henüz kapalı iken, tüzük hükmüne uyarak 

Büyük kongremizin yapılıp yapılamayacağıdır.
Tüzüğümüzün 14. Maddesi, Büyük Kongremizin 

bu yıl Kasım veya Aralık ayları içerisinde yapılmasını 
amirdir.

Diğer taraftan, bugünkü tarih itibariyle 75 faal 
şubemizden henüz 42 şubenin faaliyetine müsaade 

alınabilmiş, diğerleri henüz bu müsaadeyi alamamışlardır.
Henüz faaliyete açılamayan 33 şubemiz hakkında 

kesin kapatma kararı da bulunmadığına göre, hükmi 
şahsiyetlerini muhafaza etmektedirler ve dolayısıyla 

yapacağımız kongreye delege getirmek, seçme ve seçilme 
haklarını kullanmak, sanırız ki yasal hakları olacaktır. Bu 

şubeler açılmadan, tüzük hükmüne uyarak Büyük 
Kongremizi yaptığımız takdirde 33 şubeden gelecek 

delegenin yasal hakkını kullanamaması nedeniyle Kongre 
muallel sayılabilecektir.

Bu durum göz önünde tutularak kongremizin 
yapılıp yapılamayacağı Cemiyet Genel Merkezimizce 

tereddüt konusu olmuş ve yetkili makamların mütalaasına 
ihtiyaç duyulmuştur.

Diğer taraftan; söz konusu 33 şubemizin ne 
zamana kadar faaliyete açılabileceği şu anda kesinlikle 
bilinememektedir. Ayrıca, Cemiyet üyelerini teşkil eden 

yaşlı, hasta ve malul insanların Ocak-Şubat ve Mart gibi 
şiddetli kış aylarında uzak bölgelerden Ankara'ya gelmesi 

2-3 gün sürecek Kongreye katılarak otel köşelerinde 
perişan olması da dikkate alınırsa, içinde bulunduğumuz 

olağanüstü durum muvacehesinde Büyük Kongremizin 
Mayıs-Haziran/1981 aylarına kadar ertelenmesini Cemiyet 

yöneticileri olarak zaruri görmekteyiz ve faaliyetine izin 
verilmiş şubelerimizin görüş ve temennisi de bu 

istikamettedir. 
Saygılarımızla."

12 EYLÜL DARBESİ NEDENİYLE
BÜYÜK KONGRE TOPLANAMIYOR
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Uluslararası  Sosyal  
Güvenlik Örgütü (ISSA), 
Estonya Ulusal Sosyal Sigorta 
Kurulu'nun davetiyle; 4–6 
Mayıs 2022 tarihleri arasında 
Estonya'nın Tallinn kentinde 
16 .  U lus lararas ı  Sosya l  
Güvenlikte Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Konferansı'nı 
(ICT 2022) düzenledi.

Uyarlanabilir ve insan 
merkezli sosyal güvenlik için dijital dönüşüm temasına 
odaklanan, yalnızca üç yılda bir düzenlenen birinci sınıf 
etkinlik, sosyal alanda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 
yönetimine ilişkin fırsatları ve zorlukları analiz etmek ve 
tartışmak için önemli bir zemin olmuştur.

Dünyanın dört bir yanındaki sosyal güvenlik 
kurumları, giderek karmaşıklaşan bir ortamda dijital 
dönüşümü stratejik bir yanıt olarak benimsemiştir. COVID-
19 krizi, bu gelişmeyi önemli ölçüde hızlandırmıştır. Ayrıca, 
dijital dönüşüme yatırım yapmak için cesur kararların bir 
seçim meselesi olmadığını, kriz anında yönetilmesi gereken 
kritik bir görev unsuru olduğunu da göstermiştir.

Sunumda gerçekleşen kilit mesajlar şunlardır;
1-Dinamik Bağlamlar: Sosyal güvenlik kurumları hızlı, 

tempolu ve zorlu ortamlarla karşı karşıyadır. Sosyal güvenlik 
kapsamı, toplumsal, demografik ve işgücü piyasası 
değişiklikleri ve giderek dijitalleşen dünyaya yanıt vermesini 
gerektiriyor.

2-Dij i ta l  Dönüşüm: Gel i şen  teknoloj i ler in  
etkinleştirdiği dijital dönüşüm, bilgi işlemden çok daha 
fazlasıdır. Ayrıca yönetim ve iş süreçleri boyunca teknoloji ve 
insan kaynakları arasındaki etkileşimdeki değişiklikleri de 
içerir. Bu şekilde dijital dönüşüm, müşteriler ve sosyal 
güvenlik kurumları arasında, gelişmiş bireysel seçim ve 
operasyonları gerçekleştirme özerkliğine dayalı yeni bir ilişki 
geliştirmeyi amaçlar.

3-Yeni Paradigmalar: Kurumlar arası iş birliği ve 
ortaklıkların yanı sıra tüm müşterilerin dijital katılımını 
artırma stratejilerinin önemi bu tartışmaların temel odak 
noktası olmuştur.

Kurumların ve üye ülkelerin gerçekleştirdiği 
sunumlardan bazıları;

Kapsayıcı bir Dijital Toplum: Yeni Nesil Dijital 
Hizmetler: e-Estonya – Estonya sunum özeti

E-Estonya uygulaması, kullanıcıların evlilik, ehliyet, 
nüfus kimliği gibi işlemlerini dijital ortamlarda kolayca 
gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

Ayrıca Bürokrat adını verdikleri bir yapay zekâ 
uygulama ağını oluşturan Estonya, vatandaşların zaman 
kaybı yaşamadan, kamu hizmetlerini en verimli şekilde 

kullanmalarını sağlamaktadır.
Uygulamada bulunan sesli yardım özelliği ile 

kullanıcıların yapması gereken prosedürleri tek tek 
kullanıcıya söyleme imkânı da sunmaktadır. (Örnek: Çocuğun 
bu sene okula başlayacak! İhtiyacın olacak belgeleri senin için 
sıraladım!) 

Alman Federal Emeklilik Sigortası sunum özeti
Alman Federal Emeklilik Sigortası, Avrupa'nın en 

büyük kamu emeklilik sağlayıcılarından biridir. Sigorta, bir 
dönüşüm yolculuğunda ve değişiklikleri ele almak için 
dijitalleşmenin öneminin farkında.

Kurumsal strateji doğrultusunda dijital strateji, her 
biri 4 stratejik dijital hedef içeren 5 ana başlık etrafında 
yapılandırılmıştır.

1-Personel
· Her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayın
· Personel iş yükünü azaltın
· Dijital becerileri teşvik edin
· Modern, esnek bir çalışma ortamı sunun
2-Sigortalılar
· Sigortalıların çıkarlarını göz önünde bulundurun
· Çevrimiçi her şeye genel bir bakış sağlayın
· Dijital çağda bile kişisel bir dokunuş sağlayın 
· Sigortalılarınıza ulaşın
3-Yeterlik
·  Dijitalleşmenin güvenli kontrolünü sürdürün
·  Paranın karşılığını alın
·  Her zaman çevrimiçi olun
·  Uygun yapılar oluşturun
4-Toplum/Siyaset
· Dijitalleşme dostu bir ortam yaratın
· Açık verileri tanıtın
· Ortaklıkları güçlendirin
· Verilerin etik ve güvenli bir şekilde işlendiğinden emin 

olun
5- Sürdürülebilirlik/İnovasyon
· Dijital yeniliği sistematik olarak teşvik edin
· Bir deney kültürü oluşturun
· Kurumsal bilgiyi açın ve bir personel ağı oluşturun
· Hizmet sağlamak için dijital platformları kullanın

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK 
Dış İlişkiler Uzmanı

BESTE TAN
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI 

16. ISSA ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİKTE BİLGİ VE 
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 

TÜED'İN DE KATILIMIYLA YAPILDI
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Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler, asgari 
ücretle çalışanları cezalandıran bir sisteme dönüşmüştür. 2000 
öncesinde uygulanan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'den 
yüzde 35'e düşürülmesi, asgari ücretle çalışanlara bağlanan 
aylıkları da aynı paralelde küçültmüştür. 

506 sayılı Kanun dönemi olan 2000 öncesinde, gerek prim 
kazançlarının belirlenmesi ve gerekse de emekli aylıkların 
hesaplanmasında gösterge sistemi uygulanmış ve alt sınırdan 
bağlanan emekli aylıkları asgari ücretin üzerinde ödenmiştir. 3.500 
TL olan en az aylık ödemesi, asgari ücretin 2.000 TL altında 
kalması, emekli aylıklardaki kayıpları gözler önüne sermektedir. 
2000 sonrası dönem için gösterge sisteminin kaldırılması, 
eşitsizliklerin ve emekli aylıklarındaki kayıpların temel gerekçesi 
olmuştur.  

4447 ve 5510 sayılı Kanunlar döneminde çalışanlara 
bağlanan emekli aylıklarının önemli bir kısmı 1.500-2.500 TL 
arasındadır. Görüldüğü gibi, alt sınırdan bağlanan aylıklar, geçim 
özelliğini yetirmiştir. Bu durum, emekli aylığı hesaplama 
sisteminin “iflas” ettiğinin de bir göstergesidir. 

Ne yapılmalı?
Hiç zaman kaybetmeden, TBMM açıldığında sosyal 

güvenlik mevzuatımızın aylık hesaplama parametreleri yeniden ele 
alınmalı ve insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi için 
değişiklikler yapılmalıdır. 

Alt sınır emekli aylığı için aylık bağlama oranının yüzde 
70'e yükselmesi durumunda, 2022 Temmuz ayı itibariyle, asgari 
emekli aylığı 4.530 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu yönde 
değişiklik yapıldığında,  2000 öncesi ve sonrası dönemde emekli 
olanlar arasında eşitlik sağlanmış olacaktır. 

2000 sonrası dönem için gösterge sistemine yeniden 
dönülmelidir. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde 
uygulanan normal ve üst gösterge değerleri, 2000 sonrası 
dönemdeki prim kazançlarına göre güncellenmelidir. Gösterge 
sistemine dönüldüğünde, hangi tarihte emekli olmanın bir farkı 
kalmayacak, prim kazançları (gösterge değerleri) ve prim ödeme 
gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenecektir.  Bunun adı da 
intibaktır. 

SORU: Benim aylığım 3.000 TL iken, 2.500 TL alan 
bir emeklinin aylığına 1.000 TL zam yapıldı. Kıyaslama 
yaptığım arkadaşın esas aylığı 1.500 TL iken, 2.500 TL 
alıyordu. Şimdi ise, aylığı 3.500 TL oldu. Benim aylığımın 
daha az artmasının sebebini öğrenmek istiyorum? 

CEVAP: Aylıkları Düşük Kalan Emekliler Mağdur 
Durumda: Emeklilerin, bu şekilde kıyaslama yapması, 
teknik olarak doğru değil. Aylıkları giderek düşüren 
hesaplama sistemi değişmediği sürece, bu tür 
kıyaslamalar yapılmaya devam edilecektir. Her bir 
emekli, kendinden önce ve sonra emekli olanlarla 
kıyaslama yapmakta ve benim aylığım daha az şeklinde 
değerlendirmelerde bulunmaktadır. En fazla mağduriyet,  
2017 yılından sonra bağlanan emekli aylıklarında 
yaşanmaktadır. 2017 yılından önce emekli olanlara 
yapılan iyileştirmeler ve seyyanen zamlar, 2017 
sonrasında emekli olanlara yansıtılmadığından, emekli 
aylıklarında eşitsizlikler büyümüştür. Yapılması gereken; 
prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, 
aynı aylığın bağlanması için intibak yapılmalı ve bu tür 
kıyaslamalara son verilmelidir. 

SORU: Eşimden yüzde 75 oranında aylık 
almaktayım. Başka da aylık alan hak sahibi olmadığı 
halde, bayram ikramiyem neden tam ödenmiyor? 

CEVAP: Hak Sahibi Tek Kişi Olduğundan İkramiye 
Tam Ödenmeli: Çok doğru bir soru. Hak sahibi tek dahi 
olsa, ikramiye yüzde 75 karşılığı ödeniyor, yüzde 25 

karşılığı ise ödenmiyor. Bu sorun, kanunun düzen-
lenmesinden kaynaklanmaktadır. Hak sahibi birden fazla 
olması durumunda ikramiyenin paylaştırılmasına itiraz 
edilemez. Yalnız, hak sahibi tek kişi olduğunda, ikramiyenin 
tam ödenmesi, daha doğru bir tercih olabilirdi. Bu yönde 
kanunda bir değişiklik yapılmalı ve kişi bazında tek hak 
sahibi olanlara emekli ikramiyesi tam olarak ödenmelidir. 

SORU: Emekli aylıklarına altı aylık TÜFE oranlarına 
göre zam yapılması, emeklileri koruyan bir sistem olarak 
görülmesine itiraz ediliyor mu? Bu konuda, Türkiye 
Emekliler Derneği'nin görüşünü öğrenebilir miyiz?

CEVAP:  Emekli Aylığı Hesaplama Sistemi Değişmeli:
2000 sonrası dönemde emekli aylıklarının altı aylık TÜFE 
oranlarına göre artması, emeklileri koruyan bir sistem 
olmamıştır. Her şeyden önce, TÜİK tarafından yapılan 
enflasyon hesaplamasında ana harcama gruplarının 
ağırlıkları belirlenirken, emeklilerin harcamalarıyla 
örtüşmeyen temsil yüzdelerine itiraz edilmiştir. Emeklinin 
gıda ve konuk giderlerinin (elektrik, doğalgaz, su ve kira) 
toplam harcamalar içindeki payı yüzde 65'i olurken, TÜİK 
bu oranı yüzde 40 olarak dikkate almaktadır. Çarşı-pazar 
fiyatlarıyla da uyumlu olmayan enflasyon sepetindeki 
ortalama fiyatlara göre yapılan hesaplamalar ve açıklanan 
TÜFE artışları, emeklileri koruyan bir sistem olarak 
görülmemektedir. Emekli aylıklarına seyyanen zam 
yapılmalı ve asgari emekli aylığı asgari ücret seviyesine 
yükseltilmelidir. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED 

Araştırma Müdürü AYIN YORUMU

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAK, 

EMEKLİ AYLIĞINI KÜÇÜLTÜYOR!
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BANKALARIN EMEKLİ MAAŞLARINA 
BLOKE KOYMALARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1980 Esas 
2021/829 Karar nolu dosyada bankaların emekli maaşlarına 

bloke koymalarına ilişkin içtihat geliştirdi. Emeklilerimiz 
bankalardan kredi çektiklerinde bankalar emekli maaşının 

dörtte birine veya bazen tamamına bloke işlemi 
gerçekleştiriyorlar. Emeklilerimiz ise bloke konulan hesap, 

emekli maaşı hesabı olduğundan haciz ve bloke işleminin 
gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürerek blokenin 

kaldırılmasını ve yapılan kesintilerin iadesini talep 
etmektedirler. Bankalar, emeklinin emekli maaşından 

tüketici kredisi kesintilerinin tahsiline muvafakat verdiğini; 
bu nedenle bankanın rehin, takas, mahsup ve hapis hakkı 

bulunduğunu savundular.
İçtihada konu olan olayda, emeklimiz tüketici 

mahkemesine başvurmuş, tüketici mahkemesi kredi 
sözleşmesinin hükümlerinin 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanun'un 5. Maddesi uyarınca 
haksız şart teşkil ettiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 93. Maddesi uyarınca maaşın 
haczedilemeyeceği gerekçesi ile talebi kabul etmiş, maaşa 

konan blokeyi kaldırmıştır. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 
13. Hukuk Dairesine gitmiş, 13. Hukuk Dairesi 2014/47782 

Esas 2016/3648 Karar sayılı dosyasında karar bozulmuştur. 
Yargıtay bozma gerekçesini 5838 sayılı yasanın 32/2 maddesi 

gereği hacizlerin borçlunun muvafakati bulunmaması 
halinde reddedileceğini, bu yasa İcra 

İflas Kanunun 83/a maddesine göre 
özel düzenleme içerdiğinde 5510 sayılı 

yasanın 93. Maddesi kapsamındaki 
gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin hacze 

muvafakati geçerli kılacaktır 
görüşündedir. Bu nedenle Yargıtay 13. 

Hukuk Dairesi bu düzenlemelerin 
kıyasen kredi ödemelerinde de 

uygulanması gerektiğini, muvafakatin 
geçerli olduğunu kabul ederek, 

tüketici mahkemesi kararını bozmuş, 
tüketici mahkemesi bu karara karşı 

direndiğinde konu Hukuk Genel 
Kurulu'na intikal etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu, diğer 
kanunlardaki cebri icraya ilişkin 

hükümlerin Anayasa'mızın temel hak 
ve ilkelerine aykırı olmaması gerekir 

görüşündedir. Borçlu, iktisadi ve 
sosyal açıdan varlığını sürdürebilmek 
için şahsi emeğini ortaya koyarak bir 

gelir elde etmiş ise bunun üzerine 
borcun tamamı kadar haciz koymak 

Anayasa'nın 17. Maddesindeki 
“Herkes yaşama, maddi ve manevi 

varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir” düzenlemesine 

aykırılık teşkil edecektir. Bu anlamda kanun koyucu bir 
takım mal ve hakların haczedilemeyeceğini kararlaştırmıştır. 

İcra ve İflas Kanununun 83/a maddesine göre mal ve 
hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar 

geçerli değildir. Borçluyu bizzat kendisine karşı koruma 
gereği vardır.

Hukuk Genel Kurulu, İcra İflas Kanununun 83/a 
maddesindeki düzenlemenin icra takibi yapılmadığı 

durumlarda da sözleşmelere borçlunun haczi mümkün 
olmayan mal ve haklarına bloke konulması ve kesinti 

yapılması sonucunu doğuran muvafakatlerin de geçersiz 
olacağına ilişkin emredici bir hüküm niteliğindedir. İcra ve 

iflas Kanununun 82/1 maddesinde belirtilen özel 
kanunlarında haczedilemeyeceğinin kararlaştırıldığı hak ve 

alacaklardan biri de 5510 sayılı kanunda düzenlenmiştir. 
5510 sayılı kanunun 93/1 maddesine göre gelir aylık ve 

ödeneklerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 88. Maddesine 
göre tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında 

haczedilemez. Bu maddeye 5838 sayılı kanunun 32. 
maddesiyle eklenen ibareye göre; haciz talepleri borçlunun 

muvafakati bulunmaması halinde icra müdürünce 
reddedilecektir. İcra ve İflas Kanununa göre 

haczedilmezlikten önce feragat geçersiz olup, hakkında 
herhangi bir icra takibi başlatılıp 
maaşından haciz suretiyle borcun 
ödenmesine izin verildiği yönünde 

borçlunun iradesinin açıkça ortaya 
konulduğundan 

bahsedilemeyeceğinden kredinin 
alınması sırasında takas ve mahsup 
yönünde verilen muvafakat geçerli 

sayılamaz. 
Hukuk Genel Kurulu, 

yukarıdaki gerekçelerle tüketici 
mahkemesinin direnme kararını 
onamıştır. Karara muhalif olan 

üyeler karşı oy gerekçelerinde; takip 
aşamasına geçilmediğinden olayda 

İcra İflas Kanununun hükümlerinin 
değil, sözleşme ve tüketici hakkı 

hükümlerinin uygulanması ve 
muvafakatlerin geçerli sayılması 

görüşleri kurul çoğunluğunca 
benimsenmemiştir. Hukuk Genel 

Kurul Kararı doğrultusunda; 
bankaların blokelere devam etmeleri 

içtihada aykırı olacaktır. 
Bankalarımız emeklilerimizi mağdur 

etmemelidirler.

 tfnyazici@yahoo.com

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

Hukuk Genel Kurul 
Kararı doğrultusunda; 
bankaların blokelere 

devam etmeleri 
içtihada aykırı olacaktır. 

Bankalarımız 
emeklilerimizi 

mağdur etmemelidirler.


