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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

GELİR DAĞILIMI 

VE EMEKLİLER
BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Milli gelir, her ülkenin temel göstergesi 
olmakta ve toplum kesimlerinin aldığı paylar da 

gelir dağılımı ile ölçülmektedir. Gelir dağılımında 
adaletin sağlanması, demokratik sistemle bire bir 

ilişkilidir. Temel hak ve özgürlüklerin 
uygulandığı ülkelerde, kişi başına düşen gelir 30-

80 bin dolar aralığındadır.  Yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdam bileşenleri gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerinin temelini oluşturmakta ve dünya 

ticaretine de yön vermektedir.  
Demokratik sistemi rehber edinmiş olan 

ülkemizde, ekonomik ve sosyal alanda hızlı bir 
değişimin yaşanması ve milli gelirin giderek 

yükselmesi, toplumun refahının artması 
bakımından da büyük önem taşımaktadır. 2000 

öncesi döneme göre, kişi başına düşen milli gelir 
giderek artmış ve 2019 yılında 9.127 Dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Kişi başına düşen milli gelir 
artması ile birlikte milli gelirin toplum kesimleri 

arasındaki dağılımı da büyük önem taşımaktadır. 

AYLIK HABER BÜLTENİ

Devamı 2. sayfada

Emeklinin sorunlarının kapsamlı bir şekilde masaya 
yatırıldığı ziyarette; Genel Başkanımız Kazım Ergün, SGK 
Başkanı İsmail Yılmaz’a bir de rapor sundu. Yılmaz, "Emeklinin 
misafirperverliğine bir kez daha şahit oldum" diyerek başladığı 
konuşmasında, son günlerde basın yayın organlarında yer alan 
asılsız iddialara da değinerek, "Bunlar maksatlı çıkarılan 
iftiralar. Kurumları yıpratmayı hedefleyen kişi ve kuruluşlar 
tarafından profesyonelce yapılıyor" dedi.

ERGÜN: "ŞAKASI BİLE YAPILAMAZ..."
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin Genel 

Başkanı Kazım Ergün, son günlerde emeklilerle ilgili olarak 
medyanın gündeminde yer alan iddiaları değerlendirdi. 

İddiaların devletin yetkili kurumlarınca yalanlanmasının 
memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ergün, "Aksini 

düşünmek bile abesle iştigal olur. Emeklinin de kırmızı çizgileri 
var ve bu konuda şaka bile yapılamaz" dedi.

SGK BAŞKANI YILMAZ 
GENEL MERKEZİMİZİ 

ZİYARET ETTİ
Devamı 4. sayfada

Yılmaz İddiaları Yalanladı

Ergün’den İdlib Açıklaması:
“Vatan için her göreve Hazırız...”

Devamı 9. sayfada

ERGÜN: 
“KİMSE 
EMEKLİYİ 
HUZURSUZ 
ETMESİN...”
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Genel 
Başkanımız Kazım Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette; 
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ile Hukuk 
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Araştırma 
Müdürümüz Namık Tan, Genel Başkan Danışmanımız Hilmi 
Şimşek, Basın Danışmanımız M. Emin Tangören de hazır 
bulundular.

Emeklinin sorunlarının kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildiği görüşmede, SGK Başkanı İsmail Yılmaz; 

“Emeklilik kutsal bir haktır. Bu hakkın korunması için 

devletimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor.  Çıkan 

haberler, hem kurumu hem de emeklilerimizi yıpratmaya 

yönelik. SGK bu konuda basın açıklaması yapacak ve çıkan 

haberlere itibar edilmemesi istenecek” dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün de konuşmasında, 

medya kuruluşlarının haber politikalarında daha hassas 

olmaları ve asılsız iddialara yer vermemeleri gerektiğini 

vurguladı.

SGK Başkanı Yılmaz 
TÜED Genel Merkezimizi 

Ziyaret Etti

 Emekli ikramiyelerinin kaldırılacağı, aylıklarda 
sağlık kesintilerine gidileceği iddiaları üzerine bir açıklama 
yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu iddiaları “Asılsız” olarak 
niteledi. SGK açıklamasında şöyle denildi:

 “Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok 
konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin 
aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür: 

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma 

istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir 

çalışması da bulunmamaktadır. 

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, 

kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi 

taşımaktadır. 

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki 

hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin 

peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve 

kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

“Kurumumuzun 
Böyle Bir Çalışması 
Bulunmamaktadır.”
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GELİR DAĞILIMI VE EMEKLİLER
TÜİK tarafından yapılan en son araştırmada milli 

gelirin yüzde 20 nüfus gruplarına göre dağılımına  
bakıldığında; en zengin ve yoksul nüfus grupları 
arasında büyük bir fark bulunmaktadır. En yoksul 
yüzde 20 nüfusun milli gelirden aldığı pay yüzde 6,1 iken; 
en zengin gelire sahip olan yüzde 20 nüfusun aldığı pay 
ise 46,8'dir. Gelişmiş ülkelere göre değerlendirme 
yapıldığında, ülkemiz bakımından beş gruba ayırılan 
yüzde 20 nüfus grupları arasında milli gelirden alınan 
payların adil olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Çalışanların ve emeklilerin milli gelirden aldığı 
paylar artırılmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler, 
demokratik sistemin alt yapısını oluşturduğu gibi, hak 
arama bakımından da en temel güvencedir. Kayıt dışı 
istihdam ile mücadele edilmesi ve yoksulluğun önlenmesi 
için sosyal politikaların kapsamının geliştirilmesine 
ihtiyaç vardır. Sendikalaşma oranı, yüzde 12 gibi düşük 
bir seviyededir. Kamu çalışanlarına ve memur 
emeklilerine toplu sözleşme hakkı 
tanınmış, SSK emeklilerine ise bu 
hak esirgenmiştir. Bütün emekliler 
i ç in  top lu  söz l e şme  hakk ı  
getirilmelidir. Türkiye Emekliler 
Derneği'nin emeklilerimizin toplu 
sözleşme görüşmelerinde temsil 
e d i l m e s i  i ç i n  m e v z u a t  
değişikliklerine gidilmelidir. 

Gelir ve aylıkların atışında 
Türkiye Emekliler Derneği'nin 
temsili sağlandığında, katılımcı bir 
demokratik sistemin işleyişi 
bakımından da örnek bir karar 
olacaktır. Öncelikle; emeklilerin 
gelir ve aylıklarında iyileştirmeler 

yapılmalı; emekli aylıkları da insanca yaşamaya yetecek 
bir seviyeye yükseltilmelidir. 

Sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş bir 
Anayasamızın devlete yüklediği yükümlülüklerin 
başında; emeklilik gibi kutsal bir hakkın korunması ve 
geliştirilmesi gelmektedir. Gelir dağılımının 
iyileştirilmesinde sosyal güvenlik haklarının çok önemli 
bir yeri olmalıdır. Ücret, aylık ve verginin toplum 
üzerindeki dağılımı ve etkisi, gelir dağılımının da 
dengesini belirlemektedir. Bu nedenle, sosyal hakların ve 
emekli aylıklarının hesaplanması ve artışı, toplumsal 
barış bakımından da bir güvence olarak görülmelidir. 

Emekli aylıklarının kendi içinde de eşitliğinin 
sağlanması, milli gelirin paylaşımına da büyük bir katkı 
yapacaktır. Sosyal güvenlik haklarını geliştiren ülkeler, 
refah toplumu olarak değerlendirilmektedir. Sosyal 
diyalog ile birçok sorunun çözüme kavuşacağını 
inanıyoruz. 

Ekonomik güven endeksi de, 
milli gelirin dağılımını belirleyen 
önemli bir parametredir. TÜİK 
t a r a f ı n d a n  e n  s o n  y a p ı l a n  
araştırmada; ekonomik güven 
endeksinin 2020 Şubat Ayında 57,3 
o l a r a k  ö l ç ü l m e s i ,  g e l i r  v e  
ay l ık lardaki  ye ters iz l iğ i  de  
göstermektedir. Son yıllarda; 
tüketici güven endeksi ve reel kesim 
güven endeksinin düşmesi de 
dikkatle değerlendirilmelidir. 
Ekonomik güven endeksi, 100 
değerinin altında kaldığından, 
ekonomik ve sosyal haklarda 
iyileştirilmelere gidilmelidir. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer 

Fethi Gürer, ekonomik krizler ve üst 

üste gelen zamlardan en çok 

etkilenen kesim olan emeklilerin, en 

azından banka promosyon 

ücretlerinin günümüz şartlarına göre 

yeniden düzenlenmesi gerektiğini 

söyledi. Gürer, 2000 yılından sonra 

emekli olanlar için de intibak 

yasasının bir an önce çıkarılması ve 

emeklilere aile yardımı ve ücretsiz 

ulaşım gibi uygulamalara 

başlanmasının şart olduğunu belirtti. 

GÜRER, "EMEKLİLERE ÖDENECEK PROMOSYON 
HER YIL İÇİN EN AZ BİR MAAŞ OLMALI" DEDİ...

“Sosyal hakların ve 
emekli aylıklarının 

hesaplanması ve artışı, 
toplumsal barış bakımından da 

bir güvence olarak görülmelidir.” 

GENEL MERKEZİMİZİ 
ZİYARET EDEN VE 
TALEPLERİMİZİ 
DİNLEYEN 
NİĞDE MİLLETVEKİLİ 
ÖMER FETHİ GÜRER, 
BU TALEPLERİ 
TBMM'DE YAPTIĞI 
BASIN TOPLANTISINDA 
DİLE GETİRDİ...

CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, dini 
bayramlarda ödenen 1000 TL’lik ikramiyenin enflasyon oranında artırılması, İntibak 
Yasası çıkarılması için gereken çalışmalar hakkında TBMM'ye Araştırma teklifi 
sundu...

Özkan Yalım'ın TBMM'ye sunduğu teklifte, "Türkiye’de yıllarca çalışıp emekli olan 
vatandaşlarımız arasındaki ücret farklılıklarının araştırılması, sosyal güvenlik prim 
gün sayısı arttırılmasına rağmen emekli maaşlarında meydana gelen düşüş sorununa 
çözüm bulunması ve emekli vatandaşlarımız arasındaki intibak sorununun giderilmesi, 
ayrıca Kurban ve Ramazan Bayramında verilen ikramiyenin enflasyon karşısında 
düşüşünün ve yetersizliğine ilişkin Anayasa’nın 98. Ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. 
Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" ifadeleri yer 
aldı.

UŞAK MİLLETVEKİLİ YALIM'DAN MECLİS'E;
"EMEKLİ ARAŞTIRMASI YAPILSIN" TEKLİFİ...
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Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneği'nin Genel Başkanı Kazım Ergün, son 
günlerde emeklilerle ilgili olarak medyanın 
gündeminde yer alan iddiaları değerlendirdi. 
İddiaların devletin yetkili kurumlarınca 
yalanlanmasının memnuniyet verici olduğunu 
ifade eden Ergün, "Aksini düşünmek bile 
abesle iştigal olur. Emeklinin de kırmızı 
çizgileri var ve bu konuda şaka bile yapılamaz" 
dedi.

Ergün açıklamasında şunları söyledi:

"Zaten kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlardan tasarruf 
beklenemez, istenemez. Hatta bunun esprisi bile 
yapılamaz. 

SGK TARAFıNDAN YALANLANMıŞTıR...

Yıllarca alın teri dökerek; ülkesine, milletine hizmet 
etmiş, ülkenin imarında el emeği, göz nuru olan insanlar, bu 
toplumun saygıyı en çok hak eden kesimi olan, analarıdır, 
babalarıdır. Gençlik yıllarını, emeklilikte sağlıklı, huzurlu bir 
yaşam sürdürebilmek için çalışarak, üreterek, katma değer 
yaratarak geçiren; devletine vergi, sigorta kurumuna prim ödeyen 
insanların bugün elde ettikleri emekli aylıklarıyla yaşam 
mücadelesi verdikleri gerçeğini herkes görmelidir.

Kazanılmış hakların geri alınacağı, gelirlerin düşürüleceği, ek 
ödeme yükümlülükleri getirileceği iddiaları; ne mutlu ki, devletin 
en büyük kurumu olan SGK tarafından yalanlanmıştır. 

Emeklilerin gündeminde yer alan ve 
Türkiye Emekliler Derneğimizce her 
platformda dile getirilen; promosyonların 
artırılması, bayram ikramiyelerinin 
enflasyona endekslenmesi, yüzde 4-5 
seviyesinde olan ek ödemelerin yüzde 10'a 
yükseltilmesi, emeklinin sağlıkta katkı payı 
ödememesi, intibak yasasının çıkarılması 
gibi taleplerimizin, raporlar halinde ülke 
gündemine taşındığı şu günlerde, bu tür 
iddiaların gündeme getirilmesi de 
manidardır.

KIMSE EMEKLIYI HUZURSUZ 
ETMESIN...

Ancak bilinmelidir ki, ülkenin mimarları 
olan, her kaldırımında, her yolunda alın 
teri ve el emeği olan emekliler gündem 
malzemesi yapılacak insanlar değildir. 
Onlar ağzı dualı, yüzü nurlu, platin saçlı ve 

saygıyı en çok hak eden hanımefendiler, beyefendilerdir. 
Yaşatılan bu travmaları asla hak etmemişlerdir. Kimse bizi 
kullanmaya kalkmasın. Kimse emekliyi huzursuz etmesin. Kimse 
bizim üzerimizden hesaplar yapmasın. O hesaplar bugüne kadar 
hiç tutmadı, bundan sonra da tutmaz. 

Bütün dünyada sıkıntılar yaşanırken, ülkemiz bir takım sorunlarla 
boğuşurken, bizler bu hassasiyetleri ve endişeleri yaşarken, 
birileri bizim üzerimizden hesaplar yapıyorsa, yazıklar olsun 
onlara. Bunlar kim olurlarsa olsunlar bilmelidirler ki; emekliler 
kimsenin oyuncağı değildir, emekliyle oynamak kimsenin de 
haddine değildir.  

Biz bu iddiaları; olması gerektiği gibi devletin 
açıklamalarına itibar ederek; YOK sayıyoruz, 
ciddiye almıyoruz, 'şakası bile yapılamaz' 
diyoruz.

Büyük önder Atatürk'ün, kutsal hak olarak 
gördüğümüz, emeklilik hakkını kazanmışlar 
için ifade ettiği ve bütün toplumumuza rehber 
olması gereken, şu sözünü de bir kez daha 
hatırlatma gereği duyuyoruz;

“BİR MİLLETİN YAŞLI 
VATANDAŞLARINA VE EMEKLİLERİNE 
KARŞI TUTUMU,
O MİLLETİN YAŞAMA KUDRETİNİN EN 
ÖNEMLİ KISTASIDIR...
MAZİDE MUKTEDİRKEN BÜTÜN 
KUVVETİYLE ÇALIŞMIŞ OLANLARA 
KARŞI MİNNET HİSSİ DUYMAYAN BİR 
MİLLETİN,  İSTİKBALE GÜVENLE 
BAKMAYA HAKKI YOKTUR..."

ERGÜN: 
"ŞAKASI BİLE 
YAPILAMAZ..."

----------------
“ Kazanılmış hakların geri alınacağı, 

gelirlerin düşürüleceği, 
ek ödeme yükümlülükleri getirileceği iddiaları; 

ne mutlu ki, devletin en büyük kurumu olan 
SGK tarafından yalanlanmıştır...”

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

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

“ Ülkenin mimarları olan, 
her kaldırımında, her yolunda 

alın teri ve el emeği olan 
emekliler; gündem malzemesi 

yapılacak insanlar 
değildir...”

----------------
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Sağlık hakkı,  devletlerin ve toplumların 
vazgeçemeyeceği temel bir insan hakkıdır. Sağlık 
hizmetinden her bir bireyin yararlanması, anayasamızda 
güvence altına alınmış, devletimize bir görev olarak 
verilmiştir. 1 Ocak 2012 itibariyle genel sağlık sigortası 
uygulamasına geçilmesi ve her bir bireyin genel sağlık 
sigortası kapsamına alınması, toplum sağlığının 
korunması bakımından örnek bir düzenleme olmuştur.  

Emekliler için sağlık hizmeti, en temel ihtiyaçtır. 
Yaşlılık dönemlerinde sağlık ihtiyacı artmaktadır. 
Emeklilerimiz için en temel sorun ise, çeşitli adlar altında 
katkı paylarının alınması ve aylıklarından kesilmesi 
olmuştur. Türkiye Emekliler Derneği;  emeklilerimizden 
hiç bir ad altında katkı payları alınmadan sağlık 
hizmetinin verilmesini, bir kamu hizmeti olarak 
görmektedir. Çalıştıkları yıllarda yüzde 12 gibi yüksek bir 
oran üzerinden sağlık primleri ödemiş olan emekliler, 
hastaneye gittiklerinde aylıklarından yapılan kesintilere 
itiraz etmektedirler. 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile emeklilerden de 
bir takım katkı paylarının alınması, özellikle de özel 
sağlık kuruluşlarından sağlık hizmetinin paralı bir 
sisteme dönüşmesi, emeklileri zorda bırakmıştır. 
Muayene, tahlil, tetkik, film ve ameliyat gibi hizmetlerden 
alınan ilave ücretler, emeklilerimizin ödeme gücünü 
aşmaktadır. Yüzde 200'e varan ve bazı özel sağlık 
kuruluşlarında bu oranın bile aşıldığı ilave ücret 
alınmasına, yoğun bir eleştiri yapılmakta ve özel sağlık 
kuruluşları ticari bir işletme gibi çalışmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyat 
tarifelerinin güncellenmemesi, özel hastanelerin 

yürütümünde ekonomik zorlukların yaşanmasına neden 
olmuş ve finansman açığının ek ödemeler adı altında cepten 
karşılanması, sosyal devlet anlayışına aykırı bir 
uygulamaya dönüşmüştür. 

Gelir Testi Zorunluluğu Kaldırıldı
Sosyal güvencesi olmayanların gelir testine gitmesi ve 

hanede yaşayanların gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte 
birinden; örneğin 2020 yılı için hanede kişi başına düşen 
gelir, 981 TL'den az olması durumunda; genel sağlık 
sigortası primi devlet tarafından ödenmektedir. 2019 Kasım 
Ayı SGK istatistiklerinde; 9 milyon 80 bin 221 kişi gelir 
testine gitmiş ve kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte 
birinden az olduğundan, genel sağlık sigortası devlet 
tarafından karşılanmıştır. Gelir testine gitmeyen 2 milyon 
344 bin 506 kişinin, asgari ücretin yüzde 3'ünün karşılığı 
olan 88,29 TL genel sağlık sigortası primi, kendilerince 
ödenmiş ve bu şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya 
devam edilmektedir.  

Diğer taraf tan ,  4 /b  kapsamında  Bağ-Kur 
sigortalılarının prim borcuna bakılmaksızın, 2020 yılı 
sonuna kadar sağlık hizmeti almaya devam edeceğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştır.  

 Sağlık hizmetlerinin sunumunda muayene, tedavi ve 
ilaç bir bütündür. İlaçların temininde fark ödenmesi 
gereken önemli ilaçlar için cepten ödemeler yapılmaktadır. 
Sağlık gibi bir hizmetin verilmesinde bir takım zorluklar 
olmasına rağmen, sevk kuralı olmadığından poliklinik 
sayılarında hedeflerin çok üzerinde bir sayıya ulaşılmıştır. 
Sağlık hizmetinin doğru bir şekilde alınması ve tedavinin 
yapılması daha önemlidir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Sekreter

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Tüketici fiyat endeksi, enflasyonun nihai 
tüketiciye yansıyan yönüdür. Bu nedenle, gelecek 
dönemde yapılacak tüketim harcamaları ve grupların 
yüzdesi enflasyonun hesaplanmasında önemli bir 
kriter olmaktadır.

Tüfe artışı, çalışanların ücret artışını da 
yönlendirmektedir. 2020 itibariyle enflasyon sepetinde 
ve ana harcama gruplarında değişikliklere gidilmesi, 
enflasyonun aşağıya çekilmesine yönelik teknik bir 
değişiklik olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştır. Bu 
yönde yapılan değişiklikler, çalışanların ve emeklilerin 
harcama kalıplarına tam olarak yansıtılmadığından, 
enflasyon hesaplamasında tüketicilerin harcama 
ağırlıklarının ve giderlerinin yeniden araştırılması ve 
değerlendirilmesinde ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
yönüyle, emeklilerimizin aylıklarının altı aylık tüfe 
artışına endekslenmesi, koruyucu bir sistem 
olmamıştır. 

Enflasyonun yükselmesi, yoksulluk göstergesidir. 
Örneğin, bir yıl önce harcamalarımızın karşılığı olan 
giderlerimizde olan yüksek zamları, tüfe artışlarında 
tam olarak göremediğimizden dolayı, yapılan artışlar 
yetersiz kalmıştır. Doğalgaza, elektrik, su ve gıda 
harcamalarında görülen aşırı fiyat artışları, emekli 
zamlarının üç katından fazla olması, emeklilerimizin 
alım gücünün korunamadığının da bir göstergesidir. 

Emeklilerimizin refahı, devletimizin güvencesinde 
olmalıdır. Sosyal devlet, emeklisini koruyan bir 
politika izlemelidir. İstihdam, sosyal güvenliğin en 
önemli gelir kaynağıdır. İstihdam artmadan ve yatırım 
yapılmadan, kalıcı ekonomik ve sosyal bir başarıdan 
söz  edilemez. 

Toplumsal barışın da güvencesi olan emeklilik gibi 
gelirlerin insanca yaşamaya yetecek bir seviyede 
olması yönünde çaba gösterilmelidir. 

TÜFE'nin Tüketici Güven Endeksi (TGE) ile uzun 
dönemli bir ilişkisi, ekonomik açıdan önemli bir 
değerlendirmedir. Enflasyonun hedeflerin çok 
üzerinde olması, toplumsal açıdan oldukça kötü bir 
imajı yansıtmakta, tüketici güven endeksini de olumsuz 
olarak etkilemektedir.

Enflasyonunun artmasıyla birlikte tüketici güven 
endeksinde düşmelerin yaşanması, ekonominin de 
s a ğ l ı k l ı  o l m a d ı ğ ı n ı n  g ö s t e r g e s i  o l a r a k  
değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir ekonomik büyüme 
yaratılmadan, fiyat istikrarı sağlanamayacağı gibi, 
güven endeksinin yukarılarda olması ve gelir 
dağı l ımında adalet in  sağlanması  mümkün 
olmamaktadır.

Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer 
alabilmektedir. Endeks değerinin 100'den büyük 
olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den 
küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu 
göstermektedir. Aylık tüketici eğilim anketi ile 
tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin 
mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem 
beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri 
ölçülmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarına göre; 2012 yılı Ocak Ayında 78,60 
olan tüketici güven endeksi, 2020 Şubat Ayında 
57,26'ya gerilemesi, satın alma gücünün düştüğünün de 
bir göstergesidir.  TÜİK tarafından yapılan 
araştırmada; tüketici güven endeksi 100'ün üzerinde 
olması için ekonomik ve sosyal haklarda iyileştirmelere 
gidilmelidir. Ülkeyi yönetenlerin ve yönetecek olanların 
bu gerçeği görmesi ve programlarını bu gerçekler 
ışığında yapması, milletimizin refahını artıracak 
kararlar olacaktır. 

www.tuedkayseri.org.tr

EMEKLİNİN GÜVEN ENDEKSİ/TÜKETİCİ FİYAT İLİŞKİSİ
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www.tuedtarsus.org.tr
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TÜED’DEN İNDİRİM ANLAŞMALARI

KUDRET 
INTERNATIONAL HOSPITAL İLE 

İNDİRİM ANLAŞMASI 
İMZALADIK

TÜED ve MEDİSİS HASTANESİ ARASINDA
PROTOKOL İMZALANDI...

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneğimiz ile Ankara MEDİSİS HASTANESİ 

arasında, üyelerimiz için sağlık anlaşması 
imzalandı.

Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz tarafından 

imzalanan anlaşmayla; üyelerimize ve birinci derece 
yakınlarına (anne, baba, eş ve çocuk) hastanenin 

fark ücretleri üzerinden, yatarak ve ayakta tedavide 
%25 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Üyelerimiz, anlaşmaya ilişkin daha kapsamlı 
bilgiye, TÜED Kurumsal web sayfamızdan 

ulaşabilirler...

Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı ile Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Kudret Hospital Hastane 

Müdür Yardımcısı Volkan Yurdagelen arasında 
imzalanan anlaşmaya göre; üyelerimiz muayene, tetkik, 
ameliyat fark ücretlerinde % 10 indirim hakkına sahip 

oldular. 
Anlaşma sonrası Genel Sekreterimiz Aykırı, Genel 

Mali Sekreterimiz Kurnaz ve Hastane yetkilisi 
Yurdagelen; “Tüm emeklilerimize hayırlı olsun. Herkese 

sağlıklı günler dileriz” dediler. 

Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Sekreterimiz Gazi Aykırı ve Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Özel Dentapros 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile 
üyelerimize özel indirim anlaşması imzaladı. 

Yapılan anlaşmaya göre üyelerimizin diş muayeneleri ve 
çekilen filmler ücretsiz olacak. Diğer tedavilerde de yüzde 
50'lere varan çok özel indirimler uygulanacak. 
Anlaşma sonrası Genel Sekreterimiz Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Kurnaz ve Hastane yetkilisi; “Tüm 
emeklilerimize hayırlı olsun. Herkese sağlıklı günler dileriz” 
dediler.

ÖZEL DENTAPROS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE 
İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADIK…
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Kayseri Şubemiz Hüma Hastanesi ile üyelerimize özel indirim anlaşması 

imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz Jinekolojik kanser 

ameliyatları ücretsiz, diğer hizmetlerde % 20 ve Tüp bebek tedavisinde % 

10 indirim hakkına sahip oldular.

Şube Yöneticilerimiz; “Üyelerimize hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler 

dileriz” dediler.

KAYSERİ 
ŞUBEMİZDEN 
BİR SAĞLIK 
ANLAŞMASI DAHA...

ÇAYCUMA ŞUBEMİZDEN 
İNDİRİM ANLAŞMALARI

Çaycuma Şubemiz ile Albuzlar Düğün Salonu ve Albuzlar Mermer A.Ş. 
arasında indirim anlaşması imzalandı.  Anlaşmaya göre Albuzlar'dan hizmet 
alacak dernek üyelerinin birinci derece yakınlarına (eş ve çocuk) % 20 
indirim uygulanacak.

Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan ile Albuzlar Düğün Salonu 
ve Albuzlar Mermer A.Ş. sahibi Ecevit Albuz; “Herkese hayırlı olsun” 
dediler. Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
indirim anlaşmalarının devam edeceğini ifade etti.

Bartın Şubemiz ile AKTIP Sağlık Merkezi arasında 
indirim anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre, 

üyelerimiz normal fiyatı 400 TL olan Check-Uptan 150 
TL olarak faydalanabilecekler.  Şube Başkanımız Ali 

Kalaycı; “Tüm üyelerimize hayırlı olsun, herkese sağlıklı 
günler dilerim” dedi

BARTIN ŞUBEMİZDEN 
İNDİRİM ANLAŞMASI 

KONYA ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL 
ANLAŞMALAR

Konya Şubemiz Özel Dentapros Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile 

üyelerimize özel bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre; 

Üyelerimize ve birinci derece yakınları diş taşı temizliği ve panoramik film 

ücretsiz olup, diğer tedaviler için % 25 indirim uygulanacak. 

ANIT HASTANESİ İLE % 30 İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADIK...
Anıt Hastanesi ile üyelerimize özel % 30 indirim anlaşması da imzalandı. 

Üyelerimiz ve birinci derece yakınları bu indirimden faydalanabilecekler. 

Anlaşma sonrası Şube Başkanımız Gülhan Çağlar; “Tüm üyelerimize 

hayırlı olsun” dedi. 
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Kısa adı TÜED olan, 
Türkiye Emekliler 
Derneğimiz ile Özel 
ÇANKAYA 
HASTANESİ 
tarafından 
gerçekleştirilen 
"Corona Virüsü" 
konulu seminere, 
emeklilerimiz yoğun 
ilgi gösterdiler.

Çankaya Hastanesi'nden Uzm. Dr. Ayfer 
Aydoğdu Kızılay tarafından verilen 
seminerin açış konuşmasını, Genel 
Sekreterimiz Gazi Aykırı yaptı. Aykırı 
konuşmasında, TÜED'in eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetlerine verdiği öneme 
dikkat çekerek; "Emekliler ve yaşlılarımız 
yaşları itibariyle sağlık sorunlarına en 
yakın olan gruplardır. Biz de dernek 
olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve 
üyelerimiz için bilgilendirme toplantıları 
düzenliyoruz. Bugün tüm dünyanın 
gündeminde Corona virüsü olduğu için de, 
bu konuya ağırlık verdik" dedi.

Uzm. Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay da yaptığı 
konuşmada, hastalığı yayan virüs 
hakkında detaylı bilgiler vererek, bu 
virüsten korunma yöntemlerini anlattı. 
Kızılay şunları söyledi:

"Eldeki verilere göre ağır seyreden 
olguların oranının, yani öldürme hızının 
çok yüksek olmadığı görülüyor. Tabiki 
süreç çok yeni olduğu için daha kapsamlı 
incelemeler ve değerlendirmeler yapılmalı. 
Belki gelecekte çok daha farklı boyutlara 
da ulaşmış olabilir." Seminerin sonunda, 
izleyicilerin sorularını da yanıtlayan 
Kızılay, hijyenin insan sağlığı için önemine 
vurgu yaptı. Özel Çankaya Hastanesi'nden 
Eğitim Hemşiresi Nurcan Alabacak da, 
maske ve mikrop öldürücüler gibi 
kullanılacak hijyen ürünleri hakkında 
bilgiler verdi.

Etkinliğe Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal ile Ankara 
Şubelerimizin Başkan ve Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. Semineri çeşitli yayın 
kuruluşları da izledi.

Yaklaşan Tehlikeyi Öngörmüş 
ve üyelerimizi bilgilendirmiştik...

Ergün’den İdlib Açıklaması:
“MEVZU VATANSA, GERİSİ TEFERRUATTIR 

ŞİARINI BENİMSEMİŞ İNSANLARIZ. 
VATAN İÇİN HER GÖREVE HAZIRIZ...”

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneği'nin Genel Başkanı Kazım 
Ergün, İdlib'de yaşanan hain saldırıda 
şehit olan askerlerimize Allah'tan 
rahmet, kederli ailelerine ve yüce 
milletimize başsağlığı ve sabır diledi. 
Ergün yaptığı açıklamada; hainlerinin 
elinin, kolunun değil, belinin kırılması 
için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
harekete geçtiğini belirterek şunları 
söyledi:
"Büyük Türk Milleti'nin şehit 
kanlarıyla sulanmış bu coğrafyada, var 
olma savaşı 1071'den beri sürmektedir. 
İdlib'de bayrağımızı dalgalandırırken 
şehadet şerbetini içen kahraman 
evlatlarımızın o tertemiz alınlarından 
öpüyoruz. O kahramanları yetiştiren 
ana babaların kutsal ellerini öpüyor, 
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hain 
saldırıda yaralanan şerefli gazilerimize 
de acil şifalar diliyoruz. Onlar bu 
vatanın, bu bayrağın, bu milletin 
dalgalanan sancaklarıdır. Bizim için 
artık her biri birer Türk Bayrağı'dır. 
Allah onlardan razı olsun.
Büyük önderimiz Atatürk'ün ve şanlı 
ecdadımızın en büyük ülküsü olan; 
"Mevzu vatansa, gerisi teferruattır" 
şiarıyla, ölüme meydan okuyan bir 
milletiz. 7 yaşımızdaki de, 70 

yaşımızdaki de bu vakarla hareket eder 
ve bu olgunlukla gözünü bile kırpmadan; 
vatan için, millet için, bağımsızlık için 
canını ortaya koyar. Ve bu günler Türk 
Milleti'nin; iktidarıyla, muhalefetiyle, 
tüm dokularıyla bir araya geldiği, birlik 
ve beraberlik günleri, kenetlenme 
günleridir. Bundan kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.
Tarih boyunca, yüce milletimizin bu 
vasıfları defalarca sınanmış olmasına 
rağmen, hala bunları hafife almaya 
çalışan, sınamaya çalışanların olduğunu 
görmek üzücüdür. TÜRK MİLLETİ 
BÜYÜK BİR MİLLETTİR ve tarih 
boyunca, ŞEHİTLERİNİN KANINI 
YERDE BIRAKTIĞI 
GÖRÜLMEMİŞTİR...
Bütün dünya bilmelidir ki; Büyük Türk 
Milletinin olgun iradesi olan Türk 
Emekli Camiası da, yaşları 70 işleri 
bitmiş bir topluluk değildir ve görev 
verildiği takdirde her cephede, hem de en 
ön saflarla göğüs göğüse savaşa her daim 
hazırdır. Bizler bu kutsal vatanı; 
şehitlerimizden, atalarımızdan emanet 
aldık ve torunlarımıza da aynı 
hassasiyetlerle teslim etmek en büyük 
vazifemizdir. 
Bu yüce milletin hassasiyetleriyle 
oynamaya çalışmak, kutsal 

değerlerimize, kahraman evlatlarımıza 

hain pusular düzenlemek, milli ve 

manevi değerlerimizi hiçe saymaya 

çalışmak; KİMSENİN HADDİNE 

DEĞİLDİR...

İnebolu'dan Gaziantep'e, İzmir'den 

Ardahan'a, Çanakkale'den 

Diyarbakır'a; bu vatanın şehit kanlarıyla 

sulanmamış tek bir karışı yoktur ve bu 

yüce milletin 83 Milyon kahraman evladı 

bunun bilincindedir. Bu milletin 83 

Milyon kahraman askeri vardır. Tarih 

bunun kanıtlarıyla doludur.

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan 

askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli 

ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı 

ve sabır dilerken, kahraman gazilerimize 

de acil şifalar temenni ediyoruz. Bu yüce 

milletin büyük bir parçası olan emekli 

camiamızı temsil eden, Türkiye 

Emekliler Derneği olarak, devletimizin 

vereceği her göreve hazır olduğumuzu 

bildiririz. Selam olsun Şanlı 

bayrağımıza, Selam olsun o bayrağı 

dalgalandıran kahraman Türk Silahlı 

Kuvvetlerimize, Selam olsun o 

kahramanları doğuran analara, 

yetiştiren babalara..."

TÜED ve ÇANKAYA HASTANESİ
CORONA SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Yaklaşık 13 milyon Emekli Dul ve Yetimin 
temsilcisi olan Türkiye Emekliler 
Platformu'nun üyesi 7 Sivil Toplum Kuruluşu 
başkanları; 26 Şubat 2020 tarihinde toplandı.

Emeklilerin banka promosyonları gündemiyle ikinci kez toplanan 
Platform üyeleri, "Emekli temsilcileri olarak banka promosyonları için 
masada olmak istediklerini ve peşini bırakmayacaklarını "söylediler.
Türkiye Emekliler Platformu 11 Şubat 2020 tarihinde yapmış olduğu 
toplantıda Emeklilerin banka promosyonları için Sosyal Güvelik 
Kurumu yetkilileri ile beraber önce devlet bankalarıyla görüşülmesi ve 
daha sonrada özel bankaların tekliflerinin değerlendirilmesi 
benimsenmişti.
Türkiye Emekliler Platformu adına yapılan açıklamada;
"İlgili kurum ve bankalardan görüşme isteğimize bu güne
kadar yanıt verilmemiştir. Bu nedenle bu günden itibaren özel bankaların 
teklifleri değerlendirilerek platformumuzca emekli üyelerimiz 
yönlendirilecektir. Emekliler toplumun en mağdur kesimi Bankaların 
vereceği promosyonlar emeklileri bir nebze olsun rahatlatacaktır" 
denildi.
Diğer taraftan; Türkiye Emekliler Platformu 25.02.2020 günü basında 
çıkan Emekli aylıklarından kesinti ve ikramiyeleri kaldırılması gibi 
konulara değinerek; "Sosyal Güvenlik Kurum

Başkanlığınca yapılan "böyle bir çalışma yok" açıklamasına güvenimiz 

tamdır. İleriki günlerde tekrar gündeme gelirse ve böyle bir uygulama 

düşünülürse; Türkiye Emekliler Platformu olarak üyelerimizin talebi olan 

gerekli eylemler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

EMEKLİLER PLATFORMU: “Emeklinin Temsilcileri Olarak 
Banka Promosyonunun Peşini Bırakmayacağız...”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı 
Kazım Ergün, çalışırken ödenen "aile yardımı"nın emeklilik 
döneminde de devam etmesi talebini dile getirdi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu 
çalışanlarına ve toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki işçilere 
aile yardımı yapıldığını söyledi.

Kamu çalışanlarına bu yıl 332 lira olarak ödenen aile 
yardımını, işçilerin TİS kapsamında faklı miktarda aldığını 
belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Aileye verilen bir değer olarak gördüğümüz aile 
yardımı, çalışmayan eşler için mutfak harcamalarına ufak bir 
katkı niteliğindedir. Ama çalışırken ödenen aile yardımı emekli 
olunduğunda kesiliyor. Bu durum, emekli olduktan sonra geliri 
azalan vatandaşlarımızın, gelirinin bir kalem daha azalmasına 

yol açıyor. Bu sebeple, aile yardımının emeklilik döneminde de 
devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine 
gidilmesini istiyoruz."

- "Hükümetin talebi dikkate alacağına inanıyoruz”
Aile yardımı sayesinde emeklilerin cebine ek bir gelirin 

gireceğini ifade eden Ergün, bu gelirin "emeklilerin ufak bir 
yarasına merhem" niteliğinde olacağını söyledi.

Emeklilerin geçinebilmesi ve ailenin varlığının 
korunabilmesi için emeklilik döneminde benzer ödemelerin 
önemli olduğuna dikkat çeken Ergün, "Daha önce başta banka 
promosyonu ve bayram ikramiyesi verilmesi olmak üzere 
emeklilerimizin yararına adımlar atan hükümetin, bu 
konudaki talebi de dikkate alacağına inanıyoruz." dedi.

Genel Başkanımız Ergün’den "Aile Yardımı" Talebi

AFYONKARAHİSAR ŞUBEMİZDEN İNDİRİM ANLAŞMALARI
Afyonkarahisar 

Şubemiz ile Özel Vefa Ağız ve 
Diş Sağlığı polikliniği arasında 

üyelerimize özel indirim 
anlaşması imzalandı. Yapılan 

anlaşmaya göre, üyelerimiz ve 
birinci derece yakınları tüm 

tedavilerde %15 indirime sahip 
oldular.

Bir diğer anlaşma ise; 
Afyon Motorlu Araçlar 

firmasıyla yapıldı. Anlaşmaya 
göre; üyelerimiz ve birinci 

derece yakınları, yedek parça 
hizmetlerinde % 10, işçilik 

hizmetlerinde % 50 indirim 
hakkına sahip oldular.

Anlaşmalar sonrası 
Şube Başkanımız Ahmet Ege; 

“Yaptığımız anlaşmalara 
yenilerini ekledik. Tüm 

üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
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ULUDAĞ ŞUBEMİZ 
BELEDİYE BAŞKANI 
TURGAY ERDEM’İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Uludağ Şube Başkanımız Kenan Pars ve 

Yönetim Kurulu üyelerimiz, Nilüfer Belediye 

Başkanı Turgay Erdem'e hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundular. Derneğimiz hakkında 

bilgi veren Şube Başkanımız Pars şunları 

söyledi; “Türkiye'nin en büyük sivil toplum 

kuruluşuyuz. Toplumun en mağdur kesimi olan 

emeklilerimizi ve yaşlılarımız temsil ediyoruz. Ve 

derneğimizi tam 50 yıldır emeklilerin hak arama 

mücadelesini kararlılıkla ve yılmadan devam ettiriyor. Yerel 

yönetimlerimizden emeklilerimizin hayatlarını biraz daha 
kolaylaştırmak için destek bekliyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Turgay Erdem; “Ziyaretinize teşekkür 
ederim. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizleri kutlarım. 
Emeklilerimiz için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Ayancık Şube Başkanımız Erden Ekim Kaymakam Abdullah Seçkin'i makamında ziyaret 
etti. Ziyarette derneğimizin faaliyetlerini anlatan Şube Başkanımız Ekim, Kaymakam 

Seçkin'e derneğimizin yayınlarından takdim etti. 
Kaymakam Seçkin; “Sizleri tanımaktan mutlu oldum. Her zaman kapılarımız sizlere açık. 

Yaptığınız çalışmalarda 
başarılar dilerim” dedi.  

Diğer bir ziyareti de Yalı 
Mahallesi muhtarı Süleyman 

Karakaşoğlu ve Beşiktaş 
Mahallesi muhtarı Nazmi 

Karadeniz'e gerçekleştiren 
şubemiz, Karakaşoğlu'na üyemiz 

olan ve şu anda aramızda 
olmayan babasına ait üyelik 

kartını sundu. Ziyaretlere çok 
memnun olduklarını söyleyen 

Karakaşoğlu ve Karadeniz 
teşekkürlerini sundular. 

AYANCIK ŞUBEMİZDEN KAYMAKAMLIK ZİYARETİ

Bartın Şube Başkanlığımız, üyelerini 

büyük önderimiz Atatürk’ün ebedi 

istirahatgahı olan Anıtkabir’e götürdü. 

Şube Başkanımız Ali Kalaycı, geziye ilişkin 

yaptığı açıklamada; “Minnet borcumuzu 

ödemeye, atamızı dualarla anmaya geldik. 

O ve silah arkadaşları, bu memleketi bize 

ve bizden sonra gelecek nesillere emanet 

etti. Emanetin bekçesi olduğumuzu 

söylemeye geldik” dedi. 

BARTIN 

ŞUBEMİZDEN 

ANITKABİR 

ZİYARETİ
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Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü ile Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi'nin birlikte yürüttükleri 'STK İhtiyaç 
Analizi Projesi Sonuç Raporu Çalıştayı' Sosyal Bilimler 
Üniversitesi'nde 21 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. Rapor 
çalıştayı Sivil Toplum Strateji Planının hazırlanmasında esas 
alınacak. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca; Gönüllülüğün 
güvende birleşmesi gerektiğini, güvenin yükseldiği 
toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının yükseldiğini, güvenli 
toplumda STK'ların önemli rolü olduğunu, STK 
kültürümüzün çok eskiden beri var geldiğini belirterek, sivil 
toplum için ayrı bir bakanlık oluşturulmasını istedi. İhtiyaç 

analizi raporunda mali kaynak ve insan kaynağına engel ve 
güçlükler olduğu, mali kaynakta en önemli bileşenin aidat 
olduğu tespit edildi. Çalıştay sonunda odak grup toplantıları 
yapılarak hazırlanacak stratejik planda hangi konu 
alanlarının yer alması gerektiği belirlenmeye çalışıldı. 
Toplantıda derneğimizi Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu temsil etti. Yazıcıoğlu; Türkiye Emekliler 
Derneği'nin ülkemizin en büyük STK'sı olarak örnek ve 
önder çalışmalar yaptığını belirterek, çalışmalardan örnekler 
verdi, plan için önerilerini iletti. 

SİVİL TOPLUM İÇİN 

STRATEJİK PLAN 

HAZIRLANIYOR…

Geçtiğimiz yıl TÜED Genel Merkezimizde 
gerçekleştirilen; “Milli Mücadele'nin 100. Yılında 
İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli” Türkiye Emekliler 
Derneğimiz tarafından kitaplaştırıldı... 

Büyük Önderimiz Atatürk'ün tarihi sözü olan; “Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da; 
kulağım İnebolu'da” önsözü ile yayınlanan kitap bağımsızlık uğruna, İstiklal yolunda 
yürümüş olan tüm şehit ve gazilerimize ithaf olundu.  
Prof. Dr. Sadık Erik, Em. Albay Atakan Köksal ve TÜED Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ün önsözünde ise Milli Mücadele Kahramanları saygı ve minnetle anıldı. 
İlgilenenler, TÜED Eğitim ve Kültür yayını olarak literatüre kazandırılan eseri TÜED 
Genel Başkanlığımızdan ücretsiz olarak edinebilirler.

“İSTİKLAL YOLU VE YİĞİT İNEBOLU” KİTABI  
TÜED YAYINLARINA EKLENDİ…

KOÇHAN: "Emeklilere 
TOKİ Projesi, devam 
ediyor..."

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon 
Şube Başkanımız Burhan Bayraktar ve 
beraberinde Şube İdari Sekreteri 
Ümmügül Çalık ile Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmail Yılmaz, Maçka Belediye 
Başkanı Koray Koçhan'ı makamında 
ziyaret etti. Başkan Koçhan, nazik 
ziyaret için teşekkür ederken, 
yapılması planlanan "Emeklilere TOKİ 
Projesi" hakkında bilgiler verdi.

TRABZON ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANI KORAY KOÇHAN'I ZİYARETİNDE 

EMEKLİNİN KONUT BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ...
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1970 - 2020 

TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -III-

Kamu Yararına 
Çalışan Dernek 

Olma Çalışmaları 
Sürüyor...

Dönemin ifadesiyle; 
Umumi Menfaatleri Hadim 

Dernek olabilme girişimleri, ilk 
olarak kuruluşun birinci 

yılında başlamış ve dönemin 
müteşebbis yönetim kurulu 
valilik makamına, 7 Kasım 

1971 tarihli bir yazı göndererek, 
ilk adımı atmıştır. Yazıda, 16 

Kasım 1970 tarihinde kurulmuş 
olan ve o ana kadar 15 şubesi 

vücut bulmuş olan Türkiye İşçi 
Emeklileri Cemiyeti'nin kısa 

zamanda bütün yurtta 
teşkilatlanarak emekliler 

topluluğuna büyük hizmetler 
sunacağı vaat edilerek, Genel 
Menfaatleri Hadim Dernekler 

arasına katılmak istendiği ifade 
edilir. Müteşebbis heyet bu 

başvuruda valilikten, Kamu 
Yararına Çalışan Dernek 

olabilmek için ne gibi şartların 
yerine getirilmesi 

gerektiğinin 
bildirilmesini ister.

İlk genel kurul 
yapıldıktan, 1972 yılında 

Dernekler Kanunu değiştikten 
ve yeni bir yasal düzenleme 

yürürlüğe girdikten sonra; 4 
Şubat 1974 tarihli bir yazıyla 

tekrar Ankara Valiliği'ne 
başvurulur. Bu kez istenen 

belgeler de yazının ekinde yer 
alır. Üstelik geçen süre 

içerisinde şube sayısı da artmış 
ve 29'a ulaşmıştır. Başvuruda 

aynen şöyle denilir:
" 1970 yılında kurulmuş 
olup, halen yurdumuzun 

muhtelif bölgelerinde teşekkül 
etmiş bulunan 29 faal şubesiyle 

Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
muhatap işçi emeklileri, 

malulleri ve bunların dul ve 

yetimleri ile birçok hizmet 
konularında da hiçbir fark 

gözetmeksizin bütün 
milletimizin sosyal hizmetine 

amade bulunan 
Cemiyetimizin Kamu 

Yararına Çalışan 
Dernekler'den saydırılmasını 

temin için 1630 sayılı 
Dernekler Kanunu'nun 48. 

maddesinde belirtilen 
lüzumlu evrak tanzim 

edilerek ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini emir ve 

müsaadelerinize arz ederiz."
Ek'te sunulan evraklar da şunlardır: 
"1 takım Tüzük ilan gazetesi, 5 adet 
Cemiyet Ana Nizamnamesi, 1 takım 

Kongre Tutanağı (25.06.1972 tarihli), 1 
takım Kongre Tutanağı (15.04.1973 
tarihli), 1 adet önerge sureti, 2 adet 

Cemiyet Şubeleri Listesi, 1 adet geçmiş 
yıla ait gelir gider bilançosu, 2 adet son 

durum hesap hülasası, 2 takım faaliyetler, 
yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 
düşünülen hizmetler muhtırası, 2 takım 

Genel Merkez Demirbaş Envanter Listesi, 
2 takım Şube Faaliyetleri hk. Muhtıra ve 

Fihrist içerisinde şubelere ait lüzumlu 
doküman"

"Ayşe Tatile Çıktı..."
Kıbrıs Barış Harekatı, 

2. Olağan Genel Kurulun 
Ertelenmesine Sebep 

Olur...

İşçi emeklilerinin ve onların 
emanetleri olan, dul ve yetimlerinin 
haklarının korunması, yükseltilmesi 

amacıyla kurulan Türkiye İşçi Emeklileri 
Cemiyeti'nin, 2. Olağan Genel Kurulu'nu 

yapmaya hazırlandığı 1974 yılında 
olağanüstü bir gelişme olur. 30-31 

Temmuz 1974 tarihlerinde kongresini 
gerçekleştirmek isteyen TİEC, Ankara 
Valiliği'ne 11 Temmuz 1974 tarihinde 

yazılı başvuruda bulunur.
Yunanistan hükümetinin desteğiyle 

gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 
darbesinin ardından,  Kıbrıs'ta yaşanan 
olağanüstü gelişmeler, 20 Temmuz 1974 

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılmasına 
sebep olur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine 

TİEC Yönetim Kurulu, Türk Askeri'nin 
adaya çıktığı gün, Ankara Valiliği'ne bir 

yazı göndererek, kongrenin süresiz olarak 
ertelenmesini ister.

(Devamı Gelecek Sayıda: Ertelenen 
Kongre 4-5 Kasım 1974 Tarihlerinde 

Ankara'da Yapılır...)

Kütahya Şubemizin Arşivinden
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Sosyal güvenlik haklarına erişim ve korunması, her ülkenin 
gündeminde kalmaya devam ediyor. Değişen istihdam biçimleri, 
emeklilik haklarını da etkilemektedir. Bu yazımızda; üç gelişmiş 
ülkenin karşılaştığı zorluklara ve arayışlarına yer verilmiştir. 
Sosyal güvenlik olmadan, sosyal adaletin olmayacağı yönünde 
uyarılar yapılmaktadır. 

Esnek Çalışma-Sosyal Güvenlik Hakları
Serbest meslek yaşlılıkta yoksulluk pahasına mı geliyor? 

Yeni bir rapor, yeni çalışma biçimlerini ve emeklilik katkı payları 
ile sosyal yardımlar üzerindeki gelişmeleri incelemektedir. 
Raporda, alternatif çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik kapsamı 
ve emekli maaşları dışında bırakılmadığı ancak emeklilik maaşı 
biriktirme açısından bir takım riskler taşıdığına yer verilmiştir. 

Son yıllarda kısa süreli sözleşmeler, serbest meslek ve 
serbest çalışma ile gösterilen esnek ekonomi, oldukça dikkat 
çekmektedir. İşin ve emeklilik maaşının değişen doğası: ABD ve 
Avrupa'dan kanıtlar gösterilerek, (The changing nature of work 
and public pension coverage: Evidence from the US and Europe); 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü'nün (ISSA) Sosyal Güvenlik 
Politikası Analiz ve Araştırma Teknik Komisyonu tarafından 
yayınlanan araştırmasında geleceğe yönelik endişelere yer 
verilmektedir. Araştırma,  standart dışı işlerin yükselişini ve 
bunun Almanya, İngiltere ve ABD'deki emeklilik kapsamını nasıl 
etkileyebileceğini değerlendirmiştir. Çok farklı emeklilik 
sistemlerine sahip ancak serbest mesleklerin büyümesine uzun 
vadeli bir yanıt açısından benzer zorluklarla karşılaşan üç ülkenin 
çalışma koşulları ve emeklilik hakları incelenmiştir. 

Ekim 2019'da Brüksel'deki, Dünya Sosyal Güvenlik 
Forumu'nda sunum yapan İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Carl Emmerson, “Almanya'da serbest çalışan 
emekli bir kişinin %70'in üzerinde çalışan emekliden daha fazla 
mali sıkıntı içinde olduklarını söylemiştir. Ayrıca, serbest çalışan 
emekliler arasında hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik 
Devletleri'nde istihdam edilen nüfustan daha yüksek mali 
sıkıntılar bulunmaktadır. 

Alternatif Çalışma Düzenlemelerinin Geliştirilmesi
Alternatif çalışma düzenlemeleri; esneklik, vergi ve yasal 

avantajlar gibi bir takım katkılar  sunabilir. Öte yandan, serbest 
meslek sahibi olanlar, istihdam yoluyla sağlanan emeklilik planları 
da dâhil olmak üzere, daha güvencesiz çalışma koşullarına ve daha 
az sosyal korumaya erişim sağlayabilir. Örneğin; Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, geleneksel olmayan yollarla çalışanlar sosyal 
güvenliğe katkıda bulunabilir ve kazançları önem arz edebilir. 
Ancak ortalama olarak kazançları, standart istihdamdaki 
kişilerinkinden daha düşüktür. İngiltere emeklilik sisteminde, 
serbest meslek sahibi olanlar, istihdam edilenlere göre geniş ölçüde 
benzer haklar kazanır, ancak istihdam gelirlerinin seviyesine ve 
dağılımına bağlıdır. Serbest meslek sahibi olanların neredeyse 
yüzde 20'si emekli aylığına hak kazanamaması, önemli bir 
sorundur. Dünyanın en eski resmi emeklilik sistemi olan Alman 
emeklilik sistemi kapsamında serbest meslek sahibi olanlar, 
gönüllü olarak katkıda bulunmayı seçebilmelerine rağmen, kamu 
emeklilik sisteminin ana sütun kapsamında değildir. 

Standart dışı çalışanlar sosyal koruma ve emeklilik 
programlarına erişim sağlamasına rağmen, emeklilik 
ödeneklerinin seviyesi geleneksel çalışanlardan daha düşük 
olabilir. Çalışılan ülkeler arasında en büyük edişe, serbest meslek 
ve mini işlerin geleneksel olarak emeklilik sistemine katılım 
gerektirmediği Almanya içindir. Ayrıca ABD ve İngiltere'de gelirin 
düşük ve eksik rapor edilmesinin geleneksel çalışanlara göre daha 
düşük emeklilik ödeneği sağladığına dair endişeler 
bulunmaktadır.

Şimdiye kadar alternatif işlerde büyüme, öngörülen kadar 
dramatik olmasa da, gelecekteki eğilimlerin fark edilmesi daha 
zordur. Bu tür işlerde çalışanların, özellikle de kariyerlerinin 
çoğunda, emeklilik maaşı biriktirme olasılıklarının daha düşük 
olabileceği endişesi devam etmektedir. Rapora göre, İngiltere, 
ABD ve Almanya'da serbest meslek sahipleri, belki de emekli 
aylığı açığını telafi etmenin bir yolu olarak gelire göre daha yüksek 
bir finansal varlık biriktiriyor olabilir. En büyük endişe, emeklilik 
haklarının düşürülmesinin alternatif işe girenleri emeklilikte daha 
yüksek mali güvensizlik riski altında bırakmasıdır.

Sosyal Güvenlik Olmadan Sosyal Adalet Yok!
20 Şubat'ta Dünya Sosyal Adalet Günü'nü için Birleşmiş 

Milletler “Sosyal adalet; ulusal ve uluslararası boyutta bir arada 
yaşamak için temel bir prensiptir” ilkesini hatırlatıyor. Bu önemli 
noktada, uluslararası topluluklar, 2030 yılına kadar evrensel 
sosyal koruma sağlamayı hedefliyor. 

Sosyal güvenlik temel bir haktır. Uluslararası İnsan 
Hakları, bu hakka erişimin yasal dayanağını, 1948 İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi, 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler 
himayesinde kabul edilen diğer insan hakları belgelerinde 
belirtmektedir. ISSA Genel Sekreteri Marcelo Abi-Ramia 
Caetano, BM Dünya Sosyal Adalet Günü için “Sosyal güvenlik 
olmadan, sosyal adaletin olamayacağı bilinmelidir. Bu bağlamda, 
150'den fazla ülkede 320'den fazla üye kuruluşun yer aldığı 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü'nün (ISSA) pozisyonu 
oldukça nettir” mesajını vermiştir. Cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, 
din, kültür fark etmeksizin tüm insanlar için temel sosyal güvenlik 
haklarını gerçekleştirmek, sosyal güvenlik politika yapıcıları ve 
yöneticileri ile ilgilidir. Dünya Sosyal Adalet Günü, ulusal sosyal 
güvenlik programlarından sorumlu olan kişiler ve küresel sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesine önemli katkılar yapanlar adına 
oldukça önemli bir gündür. 

Küresel Zorluklar
Ulusal sosyal güvenlik sistemleri, küresel sosyal adaletin 

daha geniş hedefine ulaşmada nasıl daha iyi katkıda bulunabilir? 
Sosyal güvenlik sistemleri için, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, 
öncelikle sosyo-ekonomik, demografik ve işgücü piyasası 
dönüşümlerine yanıt olarak kurumsal tasarım, politika hedefleri 
ve sosyal politikanın finansmanındaki yeniliktir. Daha da önemlisi, 
ISSA bu süreçte politika yapıcıları ve sosyal güvenlik kuruluşlarını 
desteklemekte ve bir dizi yeni raporda sosyal güvenlik için kilit on 
küresel zorluğu aşmak için yenilikçi yaklaşımlar derlemektedir. 
ISSA'nın Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla sağlanan 
profesyonel araç ve hizmetlerinin, idari gelişmeleri artırmaya ve 
verimsizlikleri azaltmaya yardımcı olacak yol gösterici bir rolü 
vardır.

Bu bağlamda insanın kapsamlı sosyal güvenlik hakkını ve 
dolayısıyla herkes için sosyal adaleti gerçekleştirmenin geniş yolu 
yatıyor.

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK 
Çeviri ve Derleme

BESTE TAN
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI 

İŞİN DEĞİŞEN DOĞASI VE KAMU EMEKLİLİĞİ KAPSAMI

Dünya Sosyal Adalet Günü, 
ulusal sosyal güvenlik programlarından 

sorumlu olan kişiler ve küresel sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesine önemli katkılar 

yapanlar adına oldukça önemli bir gündür. 
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Aile yardımlarının kapsamına bakıldığında, eşitliğin 
sağlanamadığı dikkat çekmektedir. Eşi çalışmayan sigortalılara 
yapılan aile yardımında birliktelik kurulamamıştır. Çalışırken 
yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesi, 
önemli bir gelir kaybı olmuştur. Kamu çalışanları için eşi 
çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile 
yardımı yapılmaktadır. 2020 yılı birinci altı ayda, eşi çalışmayan 
memurlara 332 lira aile yardımı ödenmektedir. İşçilere yapılan aile 
yardımı ise, toplu iş sözleşmeler ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için 
farklı uygulanmaktadır. Çalışırken ödenen aile yardımı, emekli 
olunduğunda kesilmesi, gelirin düşmesi olarak görülmelidir. 
Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de 
devam etmesi sağlanmalıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1952 yılında 
102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” sözleşmesinde 
konu ed in i len  9  s igor ta  ko lundan b i r i s i  de  a i l e  
yardımları/sigortasıdır. Türkiye, bu sözleşmeyi kabul etmesine 
rağmen, aile yardımı sigortasını mevzuatına kazandıramamıştır. 
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan ayni ve 
nakdi yardımlar, bir sisteme dahil edilmeli ve aile yardımı sigortası 
ülkemize kazandırılmalıdır. Aile yardımlarının uygulanmasında, 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği'ne (ISSA) üye ülkelerin 
yaklaşık %55'inde yasal bir düzenleme bulunmakta ve bir sistem 
dahilinde ödemeler yapılmaktadır. AB'ye üye olmayı hedeflemiş 
ülkemizde de aile yardımı sigortası sosyal güvenlik sistemine dahil 
edilmeli; gelir ve aylığı olmayan emeklilerimizin eşlerine, kamu 
çalışanlarına yapılan aile yardımının ödenmesi, aynı zamanda 
sosyal devlet olmanın bir gereği olarak görülmelidir. 

SORU: 2020 yılı birinci altı ayda emekli aylıklarına yapılan 
yüzde 6,49 artışın kısa sürede değerini kaybetmesi, geçim koşullarını 
ağırlaştırmaktadır. Son iki ayda zorunlu harcamalarımız olan gıda, 
doğalgaz, elektrik ve su giderlerinin toplamına bakıldığında, ödeme 
gücümüzü oldukça zorlamaktadır. Örneğin, emeli aylığımda 75 lira 
zamma karşın, giderlerdeki artışın bu tutarın üç katına varması, 
emeklilerimizi yoksullaştırmaktadır. Bu konuda, bir çalışma var mı? 

CEVAP:  Emekli Emekli Aylığı Zam Sistemi Değiştirilmeli:
aylıklarına yapılan zamlar, tüfe artışlarına göre yapılmaktadır. 
TÜİK tarafından 418 madde üzerinden yapılan tüfe hesaplaması, 
emeklilerin harcamalarını temsil etmede çok yetersiz kalmıştır. 
Diğer taraftan, yüzdeli zamlar emekli aylıkları düşük olanları 
korumayan bir uygulamaya dönüşmüştür. Taban aylıklarda bir 
iyileştirme yapılmadan, eşitliğin sağlanması çok zordur. Taban aylık, 
2000 öncesi gibi sağlıklı bir sisteme göre hesaplanmalı; asgari ücretin 
en az yüzde 70'i olarak belirlenmelidir. Bunun dışında yapılan 
seçenekler sorunu çözmeye yönelik olmamıştır. Derneğimiz; yüzdeli 
zamlar yerine seyyanen zamlar ve refahtan pay verilmesinin adil 
olacağını savunmaktadır. 

SORU: 2000 sonrasında emekli olan birisiyim. 8500 gün 
üzerinden emekli aylığı hesaplanmasına rağmen, 1500 lira aylık 
alıyorum. İntibak ne zaman yapılacak?

CEVAP: İntibak Yapılmadan Emekli Aylıklarında Eşitlik 
Sağlanamaz: Sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin 
kurulamaması, nimet/külfet dengesini de bozmuştur. Emekli olunan 
tarihe bakılmaksızın, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları 
eşit olanların emekli aylıkları da eşit olmalıdır. Türkiye Emekliler 
Derneği'nin mücadelesiyle, 2000 öncesi SSK emeklilerinin emekli 
aylıklarındaki farklılıklar, intibak yapılarak düzeltilmiştir. Benzer 
iyileştirmeler, 2000 sonrası emekliler için yapılmadığından, bu 
kapsamda olanların mağduriyeti çözülememiştir. Bu konuda, 
Derneğimiz mücadelesini sürdürmektedir.

SORU: Sigortalı çalışırken, mahkeme kararıyla yaşımı 
yükseltmenin emekli olurken dikkate alınır mı?

CEVAP: Emeklilik İşlemlerinde, Sigortalı Sonrasında Yaş 
Düzeltmeleri Dikkate Alınmaz: Malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, ilk 

defa sigortalı olunan tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum 
tarihleri; ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaş hesabında, 
sigortalının Kanuna veya mülga kanunlar kapsamında ilk defa 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus 
kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının çalışmaya 
başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan 
doğum tarihleri, esas alınmaktadır. Sigortalıların, iş kazası geçirdiği, 
meslek hastalığının tespit edildiği veya ilk defa uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olduğu tarihten sonra kesinleşen mahkeme 
kararlarındaki yaş tashihleri aylık bağlama işlemlerinde dikkate 
alınmamaktadır.

SORU: Vergi indirimden yararlanıyorum. Normal emeklilik ile 
engelli aylığı arasında bir fark var mı? Koşulları nasıl belirlenmiştir?

CEVAP:  Engelli Derecesi ve Sigorta Başlangıcına Göre Engelli 
Aylığı Koşulları Değişmektedir: 5510 sayılı Kanunun geçici 10. 
maddesinde engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmada 
önceki mevzuatlara göre kazanılmış haklar korunmuştur. Buna göre; 
6.8.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha 
fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim 
ödeme gün sayısı; 6.8.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı 
olanlardan; birinci derecede engelliliği (% 80 - % 100 arasında) olanlara 
en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı, ikinci 
derecede engelliliği (% 60 - % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl 
sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı, üçüncü derecede 
engelliliği (% 40 - % 59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi 
ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı, şartlarıyla aylık bağlanacaktır. 
Normal emeklilik ile engelli aylığı arasında çok büyük bir fark olmasa 
da, bir farklılık bulunmaktadır. Engelli aylığı kontrole tabi olunurken, 
yaşlılık aylığının daha güvenceli olduğunun bilinmesi gerekir. 

SORU: Katkı payları, emekli aylıklarından kesilmektedir. Bu 
konuda bir çalışma var mı?

CEVAP: Katkı Paylarından Emekliler Muaf Tutulmalı: 
Çalıştıkları yıllarda yüzde 12 gibi yüksek bir oran üzerinden ödenen 
sağlık primleri dikkate alınmalı ve emeklilik döneminde emeklilerden 
hiçbir ad altında katkı payı alınmamalıdır. Devletimiz, emeklilere destek 
olmalı ve katkı paylarının alınmaması için mevzuatta değişikliklere 
gidilmelidir.
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İTALYA'DA YAŞLILAR İÇİN 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Avrupa Birliği tarafından finanse esilen” Yaşlılar için Sivil 
Toplum Kuruluşları arasında İşbirliği Projesi” kapsamında 17/21 Şubat 
2020 tarihlerinde İtalya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdik.  Projenin 
amacı Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları ile Avrupa Birliği arasında 
İşbirliği sağlamak ve yaşlılar alanında ikili değişimleri artırarak yönetim 
kapasitelerini güçlendirmektir. Proje kapsamındaki faaliyetler, politika 
oluşturma alanında Türkiye ile AB arasındaki uyumluluğun artırılması 
ihtiyacı ile Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Operasyonel ve öğrenme 
kapasitelerine katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında Avrupa 
İnovasyon ortaklığı stratejik uygulama planı ile 2012 Avrupa konseyi 
Aktif yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışma yılı bildirgesi 
değerlendirilmiştir. 

Projenin beklenen sonucu AB ve Türk STK'ları arasında uzun 
süreli diyaloğu geliştirmek ve STK'ların yaşlı bakımı ile sosyal içerme 
alalnındaki çalışmaları için yönetim kapasitelerini artırmaktır. Eylem 
sırasında iki olası sonuç öngörülmektedir: birincisi her iki ülkenin 
STK'larını gelecekte AB gündemi ile uyumlu olacak şekillenecek 
işbirlikleri için bir fikir birliğine veya ayrıntılı bir yol haritasına 
ulaşmasına, ikincisi ise Türk STK'ların ülkelerinde politika yapımlarını 
etkilemek için birbirleri ile ve politika yapıcılar ile aktif ortaklık 
geliştirmeleridir.

Çalışma ziyaretinde Roma ve Floransa'da yapılan uygulamalar 
yerinde görülmüştür. Roma'da “yaşasın Yaşlılar” programı uygulamaları 
izlenmiş, programın temel amacının kritik olayların ( sıcak hava 
dalgaları, grip salgını, düşmeler gibi) 80 yaşın üzerindeki kişilerin sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin önlemek olduğu tespit edilmiştir. Projede 
gönüllü olarak yaşlılar görev alarak aktif yaşamalarını sağlamaktadırlar. 
Bu projenin uygulamaya başlandığı 2004 yılından bu yana hastalıklarda 
azalma ve hastaneye müracaatlarda düşme tespit edilmiş. Evde yalnız 
yaşayan yaşlılar her gün telefonla gönüllü yaşlılar tarafından aranıyor. 
Program mali idareciler tarafından destekleniyor. Bakıcı eğitim 
programları düzenliyorlar. Yaşlılığın kamu üzerindeki maliyetini % 10 
azaltmayı başarmışlar. Yaşlıları birlikte aynı evi paylaşmak üzere 
yönlendiriyorlar. Emekli maaşlarındaki yetersizlik “konut paylaşım 
programı” nı zorunlu kılmış. Özel günleri kutlamayı ihmal etmiyorlar. 
Gönüllü çalışan yaşlıların zinde kaldıklarını net olarak görüyorsunuz. 
Yaşlının dışlanmasının önüne geçmeye onu toplum içinde tutmaya 
çalışıyorlar. Ev ziyaretleri ve mahalle kültürü yaşatma komşuların ve aile 
bireylerinin katıldığı “yakınlık ağı” oluşturmuşlardır.

Yaşlı insanların bakımı, sağlıkları, hakları ve refahları ile 
ilgilenen derneklerin federasyonunun açtığı “yaşlılar için sosyal merkez” 
yaşlıların tiyatro, felsefe, spor, müzik gibi kurslarla sosyalleşmelerini 
sağlarken şehir gezileri de yapıyorlar. Bu etkinliklerin yapılabilmesi için 
mahalli idareler hiçbir ücret almadan mekân tahsisi yapıyorlar. Mali ve 
psikolojik danışma yapılıyor ve özellikle yaşlı dolandırıcılığını önlemek 
için eğitim veriyorlar. Ekonomik üretim için çalışan dernekleri kapsayan 
“3. Sektör yasası” yayınlanmış ancak derneklerin tüzüklerinin uyumunu 
sağlamak için 2020 Ağustos ayında yürürlüğe girmesi planlanmış. 

İtalya Alzheimer Derneği hastalıktan veya diğer bunama 
türlerinden mustarip olanlarla ve aile üyeleri ile sosyal dayanışma 
sağlıyorlar. Destek müdahaleleri, sağlık merkezleri ve kamu kurumları 
ile ilişki kurmak için yardım, hastalık hakkında farkındalık yaratmak 
yeni yardım modelleri icat etmek, konferans ve kurslar düzenlemek, 
yayınlar yapmak, uzman personeli eğitmek çalışma alanlarından 
bazıları. İnsanların ve ailelerin haysiyetinin ve haklarının korunması için 
çalışıyorlar. “Ulusal Demans Planı” derneğin katkıları ile hazırlanmış. 
İtalya'da özerk bölgelerde farklı uygulamalar görülebiliyor. “Bizimle 
İlgili Hiçbir Şey Bizsiz Yapılmasın” sloganları Alzheimer bir hastalık 
değil, yaşamın bir evresi olarak değerlendiriyorlar. İlaçla tedavi değil, 

bakım i l e  sorunun çözüleceğ ine  
inanıyorlar. Alzheimer kafeleri buluşma 
noktaları. Eczacılar için eğitim hazırlamışlar, bakıcı eğitimi için kitap 
yayınlamışlar. Yılda bir diğer derneklerle mahalli idare yönetimi 
başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıp “En Erdemli Bakıcı 
Ödülü” veriyorlar. Müzik, elişi, keman çalma, sanat terapileri 
uygularken, fotoğraf göstererek heyecan yaratmak istiyorlar. Hayvan 
terapisi ve müze gezilerinden olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Demans 
dostu toplum yaratmaya çalışırken “Donkişot değiliz ama gönüllülük ile 
yapacağımız çok iş var” diyorlar. 

Floransa kentinde sosyal konut projesini ziyaret ettik. İtalya'nın 
en büyük STK'sı AUSER'in şubesinin uyguladığı proje ile konut hakkına 
erişemeyenlerin ve kriz nedeniyle yoksulluk ile sosyal dışlanma riski 
altında olanların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Bunları 
oluşturdukları gönüllüler aracılığıyla sosyal konutlarda toplayarak 
tekrar topluma katmaya çaba gösteriyorlar. Bu çalışmaları deneysel ve 
henüz mevzuatta yeri yok. Mevzuatta yerinin olması için ayrıca çalışma 
yapacaklar. Bir geleneği yaşatan “yardımsever terzi” atölyelerinde 
gönüllüler dikiş dikerek oluşturdukları eşyaları bir taraftan ihtiyaç 
sahiplerine iletirken kermeslerde satarak projelere gelir yaratıyorlar. 
Gönüllülerin hepsi kadınlardan oluşuyor. Burada yaratıcılıklarını açığa 
çıkartma imkanı bulunan yaşlı gönüllüler sosyal ilişkilerini geliştirirken 
aktif vatandaşlığı, katılımı teşvik ediyorlar. Aynı zamanda nesilden nesile 
bilgi beceri aktarımı imkanı da doğuyor. 

Floransa'da AUSER'in sosyal kantininde "dayanışma lezzetleri “ 
gönüllülerince hazırlanan öğlen yemeğini bu sosyal kantin mahalli 
idarelerin sosyal hizmet uzmanlarınca belirlenen kişilere yemek sağlıyor. 
Gönüllüler yanında staj yapan turizm öğrencileri faaliyette yer alıyor. 
Yaşlı bireylerin ihtiyaç analizleri yapılırken onları sosyalleşebilecekleri 
yerlere mahalli idare imkanları ile taşıyorlar. Kültür, bilgi, eğitim ve hayat 
boyu öğrenme çalışma alanlarında “sağlıklı yaşam hakkı” üzerinde 
çalıştıkları diğer bir konu. Bu çalışma aktif ve sağlıklı yaşlanmayı, erken 
teşhisi, tedavi ortamını ve evde bakımı hak olarak kabul ediyor. 
Çalışmalardan yaratıcı fikirler ortaya konuyor. İtalya'nın sahip olduğu 
güçlü gönüllük kültürü projelerde kamu, özel sektör, üniversiteler gibi 
farklı aktörlerin yer almasını da sağlıyor. Gönüllülük bulaşıcı. Hedefe 
nasıl yürüyeceklerini birlikte inşa ediyorlar. Sosyal adalet, eşitlik ve 
haklar faaliyetlerin olmazsa olmazı. “Bir Gözyaşı Yerine Bir Gülümseme” 
sloganlarından. Yaşlı kadınlara yönelik şiddeti önlemek için okullar ile 
projeler yapmışlar. Aile içi şiddetle ilgili rapor oluşturmuşlar.  Hizmetleri 
ve çalışmaları toplumda ses getiren derneklerin şemsiye kuruluşu AUSER 
altında toplanması güç doğurmuş. Yaşlılar ve emekliler bu şekilde 
toplumda aktif rollerine devam ediyorlar. 

Doğum oranının azaldığı, genç işsizliğin arttığı İtalya'da bizdeki 
gibi yaşlılar nesli devam ettirmek için çocuklarına bakıyorlar. Aileye 
maddi destek sağlamak için yasal düzenleme yaptırma peşindeler. Bakım 
ve istihdamın uyumlaştırılması, gönüllülüğün kamu hizmetini 
tamamlayıcı nitelikte olması, yaşlıların gönüllü çalışmalarını teşviki, 
gönüllülük üzerine dayalı refah toplumu hedefleri. Kamu hizmetlerine 
erişim noktasında bilgilendirme ve duyarlılık yaratmak amaçlarından. 
Kadın istihdamının artması bakım sorunu yaratmış. Derneklerde 
şeffaflık güveni artırmış. Özellikle yaşlı gönüllülerin faaliyetleri 
derneklere olan güveni sağlamış. Son on yıldaki ekonomik krizden tek 
pozitif çıkan 3. Sektör olmuş. Aktif vatandaşlık haklara sahip çıkmayı 
gerektiriyor. Ulusal koordinasyon, katılımcı politika ve yaklaşım artık 
yerleşmiş. Aktif yaşlılık endeksi bileşenlerinin iyi değerlendirilmesi 
gerekirken yaşlı hakları endeksi çalışmalarında olmakta STK'lar için 
zorunluluk birliktelik her iki ülke için hayırlı osun.


