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İ N T İ B A K
ÇALIŞMALARI
TÜM HIZIYLA
SÜRÜYOR
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, SGK
bünyesinde sürdürülen İntibak çalışmalarını yerinde
inceledi. 550 SGK çalışanının sürdürdüğü arşiv tarama
çalışmalarını izleyen Aykırı, SGK Emeklilik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik Daire Başkanvekili
H. Kağan Öyken'den intibak çalışmaları hakkında ayrıntılı
bilgiler aldı.
Devamı 3. Sayfada

30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN
ERGÜN’DEN
TERÖRE LANET
Son terör olaylarını kınayan Genel Başkanımız
Kazım ERGÜN yaptığı yazılı açıklamada; "Ülkemizin
ve toplumun birliğini tehdit eden hain saldırılar
karşısında tek yürek olunmalıdır" dedi.
Genel Başkan Kazım ERGÜN’ün açıklamasında, şu görüşlere yer
verdi:
"Gaziantep'teki son terör saldırısı göstermiştir ki, toplumsal huzuru
bozma adına insanlarımız öldürülmekte ve bu şekilde kaos yaratılmak
istenmektedir. Türk milleti, bu oyuna hiç bir zaman gelmedi ve
gelmeyecektir.
Bölge farkı gözetilmeden, Türkiye Cumhuriyeti her bir bireyimizi
eşitlik temeli üzerine korumaktadır. Kederde ve tasada bir olan Türk
milletini ayrıştırmaya hizmet eden hainler, en kısa sürede hak ettikleri
cevabı alacaklardır.
Gaziantep başta olmak üzere terör olaylarını lanetliyor, hayatını
kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum.”

BARIŞ VE HUZUR
KORUNMALI
Terör, bütün ülkelerin en büyük sorunu
olarak görülmeli ve yok edilmesi için tek yürek
olunmalıdır. Terör, iç barış için bir tehlike olduğu
gibi, ülke bütünlüğünü de sarsmaya
çalışmaktadır. Türkiye, uzun yıllardır terörle
mücadele etmektedir. İç ve dış destekli terör ile
karşı karşıya kalan Türkiye, bu sorunu halkın
desteği ile yok etmeye çalışmaktadır. Terörün
halkımıza yaşattığı acıların sona ermesi için, her
bir bireyin devletine sahip çıkması
gerekmektedir.
Barış ve huzur içinde yaşamanın tek yolu,
ulus kimliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü
korumaktan geçmektedir. Bireysel özgürlükler
ile ülke bütünlüğünün karıştırılmaması gerekir.
Bin yıldır birlikte yaşadığımız değerlerin ve bir
çok yönden ortak olan kültürümüzün korunması
için dikkatli olmalıyız.
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Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında
oluşan eşitsizlikleri uzun yıllardır gündeme getirmekteydi.
Özellikle de, gösterge sisteminin uygulandığı 2000 öncesi
yıllarda kademe ve derecelerin bir sisteme göre
yürütülmemesi, bazı yıllarda emekli aylıklarının prim
sistemi dışında artırılması, eşitlik kuralını bozmuştur.
Çalıştıkları dönemlerde aynı kazanç ve aynı prim ödeme
günü olan emeklilerin aylıklarında eşitlik olması
gerekirken, 2000 öncesi ve sonrası dönemlerde sosyal
güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler farklılık
getirmiştir.
Sosyal güvenliğin temelinin eşitlik olduğu ilkesinin,
karar alıcılar tarafından tam olarak benimsenmemesi,
gelir ve aylıklarda norm ve standart birliğinin
sağlanamamasına neden olmuştur. Türkiye Emekliler
Derneği, kanun yapıcıların bu gerçeği tam olarak
değerlendirmemesi karşısında itirazlarını yapmış, bu tür
değişikliklerin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu
gündeme getirmiştir.
1 Ocak 2000 itibariyle gösterge sistemi
kaldırıldığından, 2000 öncesi emekliler arasındaki
farklılıkların giderilmesi için tek çözüm aracı olarak
İNTİBAK'ın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Her seçim döneminde gündeme getirdiğimiz intibak
talebimizin, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde yer
alması sağlanmıştır. Genel seçim sonrası kurulan Ak Parti
Hükümeti, seçim meydanında taahhüt ettiği intibak ile
ilgili hedeflerine, 61. Hükümet Programı'nda da yer
vermiş ve adil bir intibakın yapılacağını açıklamıştır.
Hükümetin ilk açıklamalarına göre önerilen intibak
ölçülerine Derneğimizce itirazlar yapılmış ve 2000 öncesi
emeklilerin milli gelirden alması gereken refah payı ile
ilgili taleplerimizin dikkate alınması istenmiştir. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında iki
ayrı teknik toplantı yapılmış ve Hükümetin önerisi
üzerinde ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır.

Bu toplantılar sonucunda intibakın ölçüleri
belirlenmiş, başlangıçta yüzde 40-45 gibi oranlar
önerilirken, derneğimizin talep ve ısrarlarıyla, milli
gelirden yüzde 75 gibi bir artışın emekli aylıklarına
yansıtılması benimsenmiştir. Türkiye Emekliler Derneği,
hak arama mücadelesinde kararlı bir duruş göstermiş,
intibakın en geniş şekilde uygulanmasını istemiştir. Başta
sayın Bakanımız Faruk Çelik olmak üzere, Kurum
Başkanımız, Genel Müdürümüz, Daire Başkanları ile
şube müdürleri ve tüm çalışanlara katkıları ve destekleri
için teşekkürü bir borç biliyorum.
6283 sayılı Kanunla belirlenen intibak çalışması,
yoğun bir şekilde sürüyor. SGK çalışanlarının özel bir
mesai yapmalarına, hatta gece-gündüz demeden 2000
öncesi bütün dosyaları incelemeleri, karşılığı olmayan
büyük bir özveridir. Emeği geçen SGK çalışanlarını içten
kutluyorum. Ağustos ayında çalışmaları yakından
görmek adına SGK'na gittiğimde, tozlu dosyaların
yeniden bilgisayarlara işlenmesinin, intibak aylıklarının
hesaplanmasının, intibak farklarının belirlenmesinin,
yoğun dikkat gerektiren yorucu bir iş olduğuna tanıklık
ettim. Bu arkadaşları, gerçek emekli dostu ilan ediyorum.
Emeklilik gibi kutsal bir hakkın, eşitlik üzerine
kurgulanması ve emekli aylıklarının bu şekilde
hesaplanması lazım. 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan
eşitliğin, 2000 sonrası dönem için de benimsenmesi
gerekiyor. Sosyal güvenlikte ayrımcılığı ve farklılığı uzun
süre savunma imkanı olmadığından, intibak kapsamına
bütün emeklilerin dahil edilmesi için yeni bir çalışmaya ve
mevzuat değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu gerçeğin de iyi
değerlendirilmesi ve eşitliği sağlayacak değişikliklere
gidilmesi, aynı zamanda bir sorumluluk olarak
değerlendirmelidir.

BATMAN VALİSİ AHMET TURHAN:
EMEKLİLERE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

VALİ TURHAN:
BEN DE
EMEKLİ BİR
BABANIN
ÇOCUĞUYUM

Batman Şube Başkanımız Fikri Çelik, Vali
Ahmet Turhan'a, emeklilere verdiği
desteklerden dolayı Batman'da yaşayan
emekliler adına hazırlanan plaketi takdim etti.

Batman Valisi Ahmet Turhan, Türkiye Emekliler Derneği Batman
Şubesi tarafından Alyans Düğün Salonu'nda düzenlenen Emekliler Günü
Gecesi Programı'na katıldı.
Şube Başkanı Fikri Çelik, emeklilerin sorunlarını gündeme getirmek,
sorunlarına çözüm yollarını bulmak ve emeklilerimizin daha rahat ve
huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak üzere derneği kurduklarını
anlattı.
Türkiye Emekliler Derneği Batman Şubesi olarak TOKİ ile ortak bir
proje gerçekleştirdiklerini ve kamuoyunda Emekli TOKİ'leri olarak da
bilinen proje çerçevesinde TOKİ'nin Batmanlı emeklilerin konut
ihtiyaçlarını karşılamak üzere taleplerini kabul ettiğini ve bugüne değin
1000 emeklinin konut için başvuruda bulunduğunu söyledi.
Fikri ÇELİK, TOKİ'nin projemizi desteklemesinde emeği geçen
başta Batman Valisi Ahmet Turhan'a, Maliye Bakanımıza ve diğer tüm
destekçilerimize ve üyelerimize teşekkür ettiğini ifade ederek, Batman Valisi
Ahmet Turhan'a emeklilere verdiği desteklerden dolayı Batman'da yaşayan
emekliler adına hazırlanan plaketi takdim etti.
Emekliler Günü münasebeti ile kendisine takdim edilen plaket
karşısında teşekkürlerini ifade eden Vali Turhan, emekli bir babanın çocuğu
olduğunu belirterek, emekliler için yaptıkları çalışmaların ve desteklerin
devam edeceğini belirtti.
Toplum içinde en saygın insanların emekliler olduğunu ifade eden Vali
Turhan, emeklilerimize huzurlu, güvenli ve müreffeh bir ortam oluşturmaya
devam edeceklerini söyledi. Vali Ahmet Turhan, Batmanlı emeklilere sağlık,
huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri temennisinde bulundu.
Emekliler Günü Gecesi Programında Batman TPAO Bölge Müdürü
Gökhan Akın, Batman Emekliler Derneği TOKİ Komisyonu üyeleri Hüseyin
Ekmen, Tuncay Koze ve Mehmet Ali Kır şan'a teşekkür plaketi verildi.
Emekliler Günü Gecesi Programı Batman Valisi Ahmet Turhan,
TPAO Bölge Müdürü Gökhan Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı A. Kadir Özer, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneş tekin, Batman
Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'i yanı sıra dernek üyesi emekliler katıldı.
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İNTİBAK
ÇALIŞMALARI
TÜM HIZIYLA
SÜRÜYOR...
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, SGK
bünyesinde sürdürülen İntibak çalışmalarını
yerinde inceledi. 550 SGK çalışanının sürdürdüğü
arşiv tarama çalışmalarını izleyen Aykırı, SGK
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı
Emeklilik Daire Başkanvekili H. Kağan Öyken'den
intibak çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.
Öyken yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 Milyon 100 Bin
dosyanın tarama işleminin tamamlandığını ve bütün dosyaların
işlemlerinin ise Ekim ayı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini
söyledi. 550 personelin gece geç saatlere kadar çalıştığını ve hafta
sonları da çalışmaların sürdüğünü belirten Öyken, SGK personelinin
bu çalışmaları özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.
Çalışmaların böylesi hızlı ve samimi bir şekilde
sürdürülmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da, SGK personeline; "Emeklinin
hayır duasını alıyorsunuz. Bu samimi çalışmalarınızı, gayretlerinizi
emekli, dul ve yetimlerimiz ilgiyle izliyor ve çok mutlu oluyor.
Elleriniz dert görmesin, herşey gönlünüzce olsun" dedi.
Yığılan binlerce dosya içinden tek tek evrakların bulunarak
bilgisayar ortamına aktarılmasını kapsayan arşiv tarama
çalışmalarında en eski ve sorunlu dosyaların tamamlandığına dikkat
çeken çalışanlar, bundan sonraki dosyaların tarama işlemlerinin çok
daha süratli olacağını ve Ekim ayı içerisinde bu çalışmayı
tamamlamayı hedeflediklerini ifade ettiler.
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı'ya ziyareti sırasında
Türk İş Araştırma Müdürü Namık Tan ve Derneğimiz Basın
Danışmanı Mehmet Emin Tangören de eşlik etti.

TÜED -3-

BARIŞ VE HUZUR KORUNMALI
Bölgemizde yaşanan iç
Güneydoğu, Türkiye'nin önemli bir
Siyasi
karışıklıklar karşısında dikkatli
bölgesidir. GAP, bu duruma en iyi
olmalıyız. Her şeyden önce, kendi iç
örnektir. Şurası da bilinmelidir ki,
barışımızı korumalıyız. Her ülkenin partiler, ülke bireysel özgürlükler adı altında ülke
demokrasiye, özgürlüklere kavuşması
bütünlüğünü bütünlüğüne zarar vermek, en tehlikeli
için lider ülke konumunda bir politika
oyundur.
izlemeliyiz.
ve barışı
Türk ve Kürt halkları, ulus
Ortadoğu'da hüküm süren
kimliği
adı altında bütünleşmiştir.
d e m o k r a s i d ı ş ı y ö n e t i m l e r i n korumak için
Devletin dili Türkçe ve bayrağı ay
değiştirilmesi ve halkın özgürce
çalışmalıdır.
yıldız.
Kültürel farklılıklar ise,
yöneticilerini seçmesinin kolay bir
zenginliklerimiz
olarak görülmeli ve
süreç olmayacağı yaşananlardan
Terörün
yaşatılmalıdır.
görülmektedir. Dünyaya hüküm süren
Herkesin dilini, dinini yaşaması
ülkelerin çıkar eksenli politikaları, bir herkese zarar
en temel insan hakları arasında yer
çok ülkenin iç barışını
verdiği
almaktadır. Türkçe'nin resmi dil olarak
dinamitlemektedir. ABD ve AB
korunması
ile birlikte her dilin
ülkelerinin, bir çıkar ekseninde
gerçeği
davranmaları nedeniyle, bu durumdan
öğrenilmesi ve yaşanması, ulus
en çok komşularımız etkilenmekte ve
görülmeli ve devletimizin de görevleri arasında
zarar görmektedir. Türkiye barışı ve
olmalıdır. Yeter ki, bunu bir ayrımcılık
ortak tavır
demokrasiyi benimserken, emperyalist
ve bölgecilik adı altında yapmayalım.
güçler petrolü ve bölge çıkarlarını ön
Siyasi partiler, ülke bütünlüğünü
alınmalıdır.
planda tutmaktadır. Irak, bu duruma
ve barışı korumak için çalışmalıdır.
en son örnektir. Türkiye, bu konuda,
Terörün herkese zarar verdiği gerçeği
hem komşu gibi, hem de yol gösterici
görülmeli ve ortak tavır alınmalıdır. Halkımızın
olarak bir politika izlediğinde, egemen güçlerin
birlikte yaşama duygusu ile hiç kimse
oyununu da bozacaktır.
oynamamalıdır.
Kaldı ki, İslam ülkeleri Türkiye'yi örnek
Terör karşısında takınılacak ortak tavır, en
almalıdır. Din ve vicdan özgürlüğü bakımından
büyük
gücümüz olacaktır. Herkes, ülke bütünlüğü
örnek bir yerde bulunuyoruz. Bu gerçeği, önce
konusunda tek yürek olmalı ve üzerlerine düşen
kendi insanlarımız görmelidir.
sorumluluğu yerine getirmelidir. Ülkesini seven
Kurtuluş savaşında tek yürek olanların
emekliler olarak, bizler her daim bu göreve hazırız.
bugün farklılaşmalarının hiçbir gerekçesi olamaz.

KÜTAHYA
ŞUBEMİZE
FİNANSBANK
ZİYARETİ
Finansbank Kütahya Şube Yöneticisi Serpil Yolal,
Kütahya Şubemizi ziyaret ederek emeklilerimiz için
düzenledikleri kredi ve işlemlerdeki avantajları anlatan bir
seçenekler listesi sundu.
“Emekliler zor koşullarda çalıştılar, çocuklarını sıcak,
soğuk demeden yetiştirdiler. Emeklilerin yılların
yorgunluğunu
atmalarını
temin
etmek adına onlara
kolaylıklar sunuyoruz" diyen banka yetkilisi Yolal, verdikleri
hizmetleri de şöyle sıraladı:
"Emeklilerimiz bundan böyle maaşlarını bankamızdan
aldıkları takdirde ; Emekli maaşlarının maksimum 4 katına
ve 4000 TL.'ye kadar 8 ay vadeli 0 Faizli ve 0 dosya masraflı
ihtiyaç kredisi alabilecekler.
ihtiyaç
kredisinden
faydalanmak istemeyen müşterilerimize emekli maaşlarını
Bankamıza taşımaları karşılığında 1gram altın hediye
edeceğiz. Hesap işletim ücreti, internet aracılığıyla yapılan
havale ve eft işlemlerinde masraf almayacağız.
Tüketici, oto, konut kredilerinde avantaj sağlayacağız.
Tüketici ve oto kredilerinde mevcut faiz oranı üzerinden %25
indirim, üstelik 3 ayda bir geri ödeme seçeneği sunuyoruz.
Konut kredisi dosya masraflarında da, %25 indirim ve 3 ayda
bir geri ödeme seçeneği sunulacak."

UŞAK'LI EMEKLİLER İÇİN SAĞLIK HİZMETİ

Uşak Şube Başkanlığımız illerinde sağlık hizmeti veren Medical
Park Uşak Hastanesi ile protokol imzaladı. Genel Müdür Op. Dr. Ömer
Faruk AZAL; Medical Park Uşak Hastanesi olarak özel sağlık kuruluşları
kapsamında Uşak ve çevresine kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti vermeyi
hedeflediklerine dikkat çekerek, pek çok kurum ve kuruluşların üyelerine
daha iyi hizmet verebilmeleri için yanlarında olduklarını bu kapsamda
Türkiye Emekliler Derneği Uşak Şubesi üyelerine ve yakınlarına hizmet
vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Uşak Şube Başkanımız Ali Zorba da imza töreninde yaptığı
konuşmada; "Üyelerimize daha iyi yaşam koşulları sunmak için birçok
kurum ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda bize destek olan
Medical Park Uşak Hastanesi'ne teşekkür ederiz. Hastanecilik işlemlerinin
pek çoğunun bir arada yapılabilmesi, altyapı ve kadro zenginliği, büyük
şehirlerdeki hastanelerde yapılan pek çok ameliyatın şehrimizde başarılı bir
şekilde uygulanabilmesi gibi pek çok avantajları Uşak'a getiren Medical
Park Uşak Hastanesine bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım'' dedi.
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SOSYAL GÜVENLİKTE TEK ÇATININ NERESİNDEYİZ ?
Sosyal güvenlik sisteminin iyi
kurgulanmaması sonucunda, gelir ve
aylık alanlar arasında eşitsizlikler
yaşanmakta ve haksız uygulamalara
yoğun bir şekilde itirazlar
yapılmaktadır. 2000 öncesi emekli
olanların aylıklarındaki farklılıklara
intibak ile çözüm bulunurken, bir
grup emeklinin intibak dışında
kalması, itirazlara neden oluştur.
2000 öncesi emeklilere refahtan
verilmesi, intibak sisteminin temel
kuralı olmasına rağmen, bu
uygulamanın gösterge değeri ve prim
ödeme gün sayısı ile sınırlı tutulması,
normal göstergeden aylık
bağlananların bir kısmına refahtan
pay verilmemesine neden olmuştur.
Normal göstergeden aylık
alanlardan 5000 günün altında prim
ödemesi olanlara bir artış
öngörülmediğinden, tepki ile
karşılanmıştır. İntibak için ayrılan
kaynak daha adil dağıtılabilirdi. 2000
öncesi alt sınır aylık bağlama oranının
intibak hesaplamasında düşürülmesi
ve aylık bağlama oranlarının
değiştirilmesi, bu grupta olan
emeklilerin refahtan pay almalarını
engelleyen bir sisteme dönüşmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği olarak, bu
haksızlığa karşı itiraz etmemize
rağmen, ne yazık ki, sonuç
alınamamıştır.
Bir diğer itirazımız, 2000 sonrası

emekli olanlar arasında oluşan
farklılıktır. 2000/2003 döneminde
emekli olanlara güncellenme katsayısı
katkısı çok sınırlı kalmıştır. 2004/2008
döneminde emekli olanlar ise, refahtan
en yüksek pay alan grubu
oluşturmuştur. 1 Ekim 2008 sonrası
dönemde emekli olanların kayıplarının
yaşandığı bir süreç başlamıştır.
Açıkça görüleceği gibi, 2009
sonrasındaki süreçte emekli olanların
kayıpları yıllar geçtikçe büyüyecektir.
Bu uygulama, sosyal güvenliğin eşitlik
ilkesine temelden aykırıdır.
5510 sayılı Kanunla getirilen yeni
sisteme göre güncellenme katsayısının
değiştirilmesi (yıllık enflasyon +
gelişme hızının yüzde 100'ü yerine
yüzde 30'unun dikkate alınması) ve
aylık bağlama oranlarının yıllık yüzde
2.6'dan yüzde 2'ye çekilmesi, aylıkları
düşüren bir uygulamayı getirmiştir.
Bu hesaplama yöntemi yanında,
yaş koşulunun giderek yükselmesi, iki
yönlü kaybı öngörmektedir. Gerek
aylıkların hesaplanması, gerekse aylığa
hak kazanma süresinin uzaması,
gelecek güvencesini zorlaştırdığından,
sosyal devlet ve sosyal güvenliğe olan
bakış değişmeye başlamıştır.
Sigorta prim kayıtları
incelendiğinde, prim kazançlarının
yarıdan fazlası, asgari ücretten
gösterilmektedir. Bu durum, gelecekte
aylıkları düşüreceği gibi, devletin

sigorta prim ve vergi kaybını artıran
bir uygulamaya dönüşmüştür.
Sosyal güvenlikte tek çatı, eşitlik
demektir. Yani; SSK, Emekli Sandığı ve
Bağ-Kur farklılıkları artık ortadan
kalkmalıdır. Bu eşitliği sağlamanın tek
yolu, farklı sistemler yerine tek bir
sistemin uygulanmasıdır. Örnek
vermek gerekirse, asgari ücret
üzerinden çalışarak emekli olanların
aylıklarında giderek düşen bir emekli
aylığı hesaplama yöntemi
bulunmaktadır. 2009 ve sonrası
yıllarda kazançları ve prim ödeme
günleri eşit olan emeklilere, aynı aylık
b a ğ l a n m a s ı g e re k i r k e n , f a r k l ı
aylıkların hesaplanması büyük bir
tepki toplamaktadır. Bu durumda olan
emeklilere 2011 yılında 750 TL aylık
bağlanırken, 2012 yılında 695 TL aylık
bağlanmasının hiç bir gerekçesi yoktur.
Bu süre uzadıkça, aylıkların düştüğü
bir sistem uygulanmaktadır. Bu
eşitsizliğin, en az intibak kadar önemli
olduğu gerçeğinin görülmesi ve
düzeltilmesi gerekiyor.
Emekli aylığının hesaplanmasında,
kurum farkı gözetilmeden, tek bir
kural olmalı ve yıldan yıla değişen
farklılıklara son verilmelidir. Sosyal
güvenliğin inşasında sosyal devlet
anlayışı da bunu gerektirir.

Ömer
KURNAZ
Genel
Mali
Sekreter
Tarsus
Şube Başkanı
www.tuedtarsus.org.tr

ADANA ŞUBEMİZ YENİ DÖNEME HIZLI BAŞLADI
ADANA ŞUBE
YÖNETİM
KURULUMUZ
EMEKLİLERİN
OTOBÜS
KARTLARI
SORUNUNUN
ÇÖZÜMÜ İÇİN
SİYASİLERE
ÇAĞRIDA
BULUNDU...
Geçtiğimiz günlerde kongreleri yapılan ve Başkanlığa
seçilen Ak Parti İl Başkanı Ziyarettin Yağcı ve Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mustafa İzgioğlu'nu makamında ziyaret
ederek, "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan Adana Şube
Başkanımız Seyfi H. İyiyürek ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, her
iki başkandan, Adana Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerinde
daha önce 60 yaş ve üzerindeki yaşlıların halk otobüslerinden
ücretsiz yararlanmalarını sağlayan kartların yeniden verilmesi
için yardım istediler.

İyiyürek, 1 Şubat 2012 tarihinde kullanımdan
kaldırılan 2 Mayıs tarihinden itibaren yeniden
verilmeye başlandığını ifade ederek, "Sayıştay kararı
ile kullanımdan kaldırılan ve daha sonra tekrar
yürürlüğe giren yaşlı kartları, bir çok ilde yeniden
verilmeye başlanmıştır. Biz de bu nedenle Aldırmaz'a
ve meclis üyelerine seslendik. Bu konuda sizler de
bizlere destek çıkın bunca emekli çok mağdur durumdadır.
Adana'da bu uygulamanın yeniden başlatılması, emekli ve
yaşlılarımızın için büyük önem taşıyor. Emeklilerin aldığı maaş
belli ve geçimlerini çok zor şartlar altında yapabiliyorlar" dedi.
MHP ve AK Parti'nin yeni İl Başkanları Emeklileri sıcak
ve samimi karşılayarak sorunun takipçisi olacaklarını ve
ellerinden her
türlü yardımları esirgemeyeceklerini
belirttiler.
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ÇANKAYA ŞUBEMİZDEN
RAMAZAN DAYANIŞMASI
Ergün: “Ramazan ayı,
paylaşım ayıdır;
dayanışma ayıdır...”
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün başkanlığını
yürüttüğü Çankaya Şubemiz Ramazan Geleneğini
sürdürdü. Mağdur üyelerinin yardımına koşan şubemiz,
Ramazan ayının kutsiyetine uygun şekilde üyelerinin
sofralarına katkı sağlamak amacıyla gıda yardımında
bulundu.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, “Ramazan ayı, paylaşım ayıdır.
Dayanışmanın en güzel örnekleri bu ayda sergilenir. Biz de
imkanlarımız ölçüsünde mağdur üyelerimizin kıt
imkanlarını bir nebze de olsa yükseltmeye çabalıyoruz.
Öncelikle kendi yaralarımızı sarmayı, kendi üyelerimizi
rahatlatmayı hedefliyoruz. Bunu da bir gelenek haline
getirdik” dedi.

ISPARTA ŞUBEMİZDE HAREKETLİ GÜNLER

Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal ve Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Isparta Valisi Memduh Oğuz’u makamında
ziyaret ederek Ispartalı emeklilerin taleplerini ilettiler.

Ersal ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin ikinci adresi Isparta
Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret eden
heyetimiz burada da taleplerimizi dile getirdi.

Heyetimiz, AK Parti Isparta İl Başkanı Nuri Uzaktaş’ı da
makamında ziyaret etti. İl Başkanı’na emeklilerin sorunları hakkında
bilgiler sunan Şube Yönetimimiz sorunların çözümü için destek istedi.

Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal ve Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Isparta SGK İl Müdürü Mehmet Bayram’ı da
ziyaret etti.
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Konya Şubemizin
binasının açılışını
Genel Başkanımız
Kazım Ergün yaptı
Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Konya Şubemizin yeni hizmet binasının
açılışında yaptığı konuşmada, emekliler
için yoğun çaba harcadıklarını
belirterek, “Bundan sonra da var
gücümüzle emekliye hizmet için
çalışacağız” dedi.
Açılışta konuşan Konya Şube
Başkanımız Gülhan Çağlar da,
“Derneğimiz birçok alanda emeklimize
hizmet sunuyor. Şimdi bu hizmetleri
onların daha rahat erişebilecekleri bir
adrese taşıyoruz. Bu nedenle mutluyuz,
gururluyuz” dedi.

KONYA ŞUBEMİZ
YENİ BİNASINDA
HİZMET VERECEK

ŞİŞLİ ŞUBEMİZDEN
ÖRNEK HİZMETLER
Şişli Şubemiz 30 Haziran Emekliler Günü
münasebetiyle 92 üyesini Edirne’ye
götürerek tarihi ve doğal
güzellikleri gezdirdi...

KARABÜK ŞUBEMİZ DE
YENİ HİZMET BİNASINA
TAŞINIYOR

RAMAZAN AYI PAYLAŞIM AYIDIR...

Şişli Şube Başkanlığımız Ramazan ayı münasebetiyle de mağdur durumdaki
üyelerine erzak yardımı yaptı. Şube Başkanımız Mustafa Kahya, Ramazan ayının
paylaşım ayı olduğuna dikkat çekerek, imkanlarımız ölçüsünde üyelerimizin
yardımına koşmaya çalışıyoruz” dedi.
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Üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve bu
hizmetlere daha kolay ulaşabilmelerini sağlayabilmek
amacıyla son yıllarda başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor. Karabük Şube Başkanlığımız da bu amaçla daha
merkezi ve kolay ulaşılabilir bir mekan satın aldı. Karabük
Tüccarlar Kooperatifi’nde iki adet büronun birleşimiyle
oluşan yeni hizmet birimi tadilatının ardından, kısa sürede
hizmete girecek.
Yeni hizmet binasına geçmeye hazırlanan Karabük
Şubemizin Başkanı Celal Bulut, bütün hedeflerinin emekli,
dul ve yetimlerimize kaliteli hizmet sunabilmek olduğunu
belirterek, “ Bizden önce hizmet yarışını başlatan
büyüklerimizden bu bayrağı teslim aldık. Bu bir bayrak
yarışıdır, hizmet yarışıdır. Bayrağı bizden sonrakilere en iyi
şekilde teslim edebilmenin gayreti içindeyiz. Emekliye hizmeti
kutsal bir görev sayıyoruz” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU KÖŞESİ

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI
Soru:Türkiye'de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak
yurtdışına gidenlerin durumu ne olacak?
Cevap: Kanuna göre (4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsiz izinli olduğu sürelerde işverenin
bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından
faydalandırılacaktır. Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı
sayıldığından sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

Soru: Çifte vatandaş olup, Türkiye'de sigortası
bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan
veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?
Cevap: Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve
vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye? ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine
göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar
için istenilen “formüleri” getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkede çalışması
ve ikametgâhlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına
alınmayacaklardır.

TÜED EKONOMİK VE SOSYAL
ARAŞTIRMALAR MERKEZİNCE
HAZIRLANMIŞTIR

PART TIME
ÇALIŞANLARIN
SAĞLIK SİGORTASI SORUNU

Soru: Part-time çalışan kişilerin (30
günden az çalışanlar) genel sağlık
sigortasından yararlanmaları için eksik olan
günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?
Cevap: 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev
hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık
sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu
şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak suretiyle gelir testi sonucuna göre
primlerinin devlet veya kendileri tarafından ödenmesi koşuluyla sağlık
yardımlarından yararlanacaktır.
Ancak bu sürelerini isteğe bağlı olarak (4/a) kapsamında prim
ödeyerek tamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık
sigortası primleri ödemeyeceklerdir.

Sorun, yanıtlayalım...
Paylaşın, yayınlayalım...
tued@tued.org.tr
fax: 0312. 230 16 41

SORUN - CEVAPLAYALIM

İŞ KAZALARINDA İYİ
BİR YERDE BULUNMUYORUZ...
Türkiye, iş kazaları yönünden iyi bir yerde bulunmamaktadır. Her gün iş kazaları sonucu 3-4 işçimizin hayatını kaybetmesi, 10
işçimizin iş göremez duruma gelmesi, üzerinde durulması ve düzeltilmesi gereken en önemli gündem maddemiz olmalıdır.
Esas olan, eğitimi ve denetimi bir sisteme göre yapmak ve işverenlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almasıdır. İnsan hayatına mal olan iş kazalarını önleyici tedbirler bir
maliyet olarak görülmemelidir. İşverenlerimiz, yasal boşluk ve denetim yetersizliği karşısında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini eksik uyguladığından, insanlarımız hayatını kaybetmekte
veya iş göremez duruma gelmektedir. Ülkeyi yönetenlerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hiçbir tavize yer vermeden her türlü yaptırımı uygulamaları gerekiyor.

İş Kazası Bildirimi ve Bildirim Süresi
İş kazasının bildirimi ve süresi 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası
geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
Bildirimler işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine yapılması gerekmektedir. Ancak Kurumun başka bir
müdürlüğüne yapılan bildirimler bağlı bulunduğu müdürlüğe yapılmış gibi kabul edilecektir. Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezleri kendilerine yapılan
bildirimleri kayıtlarına geçirdikten sonra, işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine, kendilerine bildirim yapılan tarihi belirterek
göndereceklerdir.
TÜED -8-

SOSYAL
GÜVENLİK
HAKKINDA
BİLİNMESİ
GEREKENLER
BU KÖŞEDE

Soru: Part-time çalışanlardan
kimlerin ay içindeki eksik
bildirilen günlerini genel sağlık
sigortası yönünden 30 güne
tamamlama yükümlülüğü
bulunmamaktadır?
Cevap: Eksik gün nedeni “puantaj” olanlar, sosyal güvenlik destek
primine tabi olanlar, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki
haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar, ay içinde birden fazla
işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu
idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine
tabi çalışanlar, 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun
geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma
devredilinceye kadar 30 güne tamamlama yükümlülüğü aranmaz.
TÜED -9-

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
KÜTAHYA ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
Kütahya Şubemizin 19. Olağan
Genel Kurulu 4 Temmuz 2012 tarihinde
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı, Eskişehir Şube Başkanımız
Arif Duru ve Eskişehir Şube Başkan
Yardımcımız Şaban Özdemir de divan
yönetiminde yer aldılar.
Kütahya Şubemizin kongresinde,
İlhan Bintez yeniden Şube Başkanlığı'na
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine
de; Hasan
Hüseyin Sert, İ. Sami
Eskikent, Sevgi Taşer, Üzeyir Ergani
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Ali Osman Arısoy, Recep Taşpınar ve
Ramazan Çiçek seçildi.

ZEYTİNLİ ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Zeytinli Şubemizin 2. Olağan Genel
Kurulu 5 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede,
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da
divan yönetiminde yer aldılar.
Zeytinli Şubemizin kongresinde,
Osman Özkan yeniden Şube Başkanlığı'na
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;
Oktay Yaşar Hancıoğlu, Hatice Handan
Tosun, Refika Baydı,Hasan İnanç seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet
Şemsettin Eren, Avniye Kızılkaya ve Talat
Aktaş seçildi.

BALIKESİR ŞUBEMİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURULU
Balıkesir Şubemizin 17. Olağan Genel
Kurulu 6 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
yürüttüğü kongrede, Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı da divan yönetiminde yer aldı.
Balıkesir Şubemizin kongresinde, Kenan
Siyer yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;

Süleyman

Tosun, Necip Yıldız, Mustafa Deniz, Süreyya
Menteş seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Ahmet Cengiz Kapucuoğlu, Turhan Özsezer ve
İsmail Alkan seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
SOMA ŞUBEMİZİN 13. OLAĞAN GENEL KURULU
Soma Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulu
7 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı da divan yönetiminde
yer aldı.
Soma Şubemizin kongresinde, Necati
Arslan yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Ali Bostancı,
Feyiz Sığırtmaç, Musa Sağır, Olcan Çıplak
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise İsmail
kolukısa, Ahmet Aksu ve Alaettin Dere seçildi.

MANİSA ŞUBEMİZİN 9. OLAĞAN GENEL KURULU
Manisa Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu 8
Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da
divan yönetiminde yer aldı.
Manisa Şubemizin kongresinde, Hasan Karaoğlu
yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de;

Mehmet Özey, Tahsin Balkan,

Mehmet Akkoyun, Salim Çağlar seçildi. Denetim
Kurulu Üyeliklerine ise Hasan Eroğlu, Hüdaverdi
Bolova ve Mustafa Korkmaz seçildi.

TAVŞANLI ŞUBEMİZİN 21. OLAĞAN GENEL KURULU
Tavşanlı Şubemizin 21.
Olağan Genel Kurulu 9 Temmuz
2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı da divan
yönetiminde yer aldı.
Ta v ş a n l ı Ş u b e m i z i n
kongresinde, Ahmet Kalender Şube
Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Mehmet
Özsarı, Şerif Hasçelik, Eyüp ergül,
Tarık Sarıöz seçildi. Denetim
Kurulu Üyeliklerine ise Ahmet
Külcü, Yaşar Arslan ve Zeynel
Çardak seçildi.
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BARTIN ŞUBEMİZE ZİYARET SAFRANBOLU ŞUBEMİZDEN MEVLİD

Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya Bartın
Şubemizi ziyaret ederek, Şube Başkanımız Ali Kalaycı
ve Yönetim Kurulu ile görüş alışverişinde bulundu.
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte emeklilerin içinde bulundukları sıkıntıları ve
yaşadıkları zorlukları konuşan CHP Bartın Milletvekili Rıza
Yalçınkaya, Meclis'te emekliler için yaptığı çalışmalardan
bahsetti. Emeklinin alım gücünün azaldığını, geçim sıkıntısının
arttığını ve bankalara esir durumda olduğunu söyleyen
Yalçınkaya, “Emekliler artık sadece karınlarını doyurabilme
mücadelesiyle savaşır hale geldi” dedi.

Safranbolu Şubemiz, ülkemiz ve bayrağımız için
cansiperane mücadele eden ve bizlere emeklilik hakkını veren
başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah
arkadaşları aziz şehitlerimiz olmak üzere, uzun yıllar
ülkemizin büyümesine kalkınmasına alın teri ile hizmet
vererek büyük ümitlerle emekli olan ve belirli bir refah
seviyesine ulaşamadan hakkın rahmetine kavuşan emekli dul
ve yetimlerimiz ile halkımız için mevlid okuttu. Benim de bir
duam olsun düşüncesi taşıyan bütün vatandaşlarımızı davet
ederek Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Safranbolu
Kıranköy Ulu Camiinde öğle namazına müteakip okutulan
mevlidi şerife emeklilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

NAZİLLİ ŞUBEMİZ
RAMAZAN YARDIMINI
SÜRDÜRÜYOR
Nazilli Şubemiz 6 yıldır sürdürdüğü Ramazan yardımını bu
yıl 65 aileye çıkartarak arttırdı.
Nazilli Şubemiz dul ve yetim aylığı alan muhtaç 65 aileye
gıda yardımı yapıyor. Göreve geldikleri 2006 yılından bu yana
dernek üyelerinin yanı sıra dul ve yetimlerinin de yanında
olduklarını ifade eden Nazilli Şube Başkanımız A. Cahit Coşkun
“Kışın hesaplı kömür desteği, Ramazanda da ücretsiz gıda
yardımları ile muhtaç üyelerimizin yanındayız” dedi.

İskenderun Şubemizi ziyaret eden Belediye Başkanı Civelek:

HEPİMİZ POTANSİYEL EMEKLİYİZ
İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf H. Civelek, 30
Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İskenderun Şubemizi
ziyaret etti.
Belediye Başkanı Dr. Yusuf H. Civelek, ziyarette, İskenderun
Şube Başkanımız Mustafa Uyan ve yönetim kurulu üyelerinin,
Emekliler Günü'nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskenderun
Şube Başkanımız Mustafa Uyan, Belediye Başkanı Dr. Yusuf H.
Civelek'e her zaman emeklilerin yanında olması nedeniyle
teşekkür ederek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
emeklilik belgesini hediye etti.
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ANTALYA
ŞUBEMİZDEN
ÜYELERİNE
ERZAK YARDIMI
Antalya Şubemiz Ramazan ayında üyelerine
erzak yardımında bulundu. Haber Bültenimize bir
değerlendirme yapan Antalya Şube Başkanımız
Hasan Ekin örgütlü gücün önemine dikkat çekerek,
“Dayanışmanın en güzel örneklerini de yine örgütlü
gücümüzle veriyoruz. Emeklilerimizi bu güce
katılmaya çağırıyorum” dedi.

BALIKESİR ŞUBEMİZDEN
GEÇİM DARLIĞI TEPKİSİ

Balıkesir Şube Başkanımız Kenan Siyer basına yaptığı
açıklamada emeklilerin yüzde 85´inin açlık sınırı altında aylık aldığını,
maşlarda yapılan artışlara bir çeki düzen verilmesinin zamanının
geldiğini belirtti. Siyer, emekli aylarındaki artışları et fiyatlarıyla
karşılaştırarak bu Ramazan´da da evlerine et alamayacaklarının altını
çizdi.
HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ
Kongrede kendilerine oy vermeyen dernek üyeleriyle de birlik ve
beraberlik içinde olacaklarını belirten Şube Başkanımız Kenan Siyer
şunları söyledi:
"Derneğimiz Balıkesir Şubesinin 17. Olağan Genel Kurulu 06
Temmuz 2012 gerçekleşmiş olup, üyelerimizin büyük katılımı ve
derneğimize sahip çıkmaları bizleri mutlu etmiştir. Yeni yönetim
kurulumuzla üyelerimizin istek ve taleplerine kulak vererek geçmişten

DİYARBAKIR’LI ÜYELERİMİZE
SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI

ders alıp geleceğe yön vermek için diyaloglarımızı üst seviyeye
taşıyacağız. Genel Kurulumuzda beklentimiz emeklilerin içinde
bulunduğu durum ve en son emekli zammının tartışılmasına umut
ediyorduk ancak siz basın mensuplarının da şahit olduğu gibi Genel
Kurul değil seçim yarışına dönüştü. Genel Kurulu geride bırakarak oy
veren vermeyen, üye olan olmayan herkesi kucaklayacağız. Bizim
kimseye dargınlığımız kırgınlığımız olamaz."
EMEKLİLERİN TAKATİ TÜKENİYOR
Emeklilerin zamlarındaki artışların dertlere derman olmadığını
savunan Kenan Siyer, yapılan zamlarla Ramazan´ı yine etsiz
yaşayacaklarını belirtti. Siyer şunları söyledi:
“Yapılan bu artışlar emeklinin derdine derman olmaktan çok
uzaktır. Bir işçi emeklisinin aylığına yapılan zamla, kilosu 30 Lira olan
dana etinden 570 gram alınabilmektedir. Bağkur esnaf emeklisine
yapılan zamla, 440 gram et alınabilirken, bağkur tarım emeklisine
yapılan zamla 330 gram et alınabilmektedir. Yani emekli ramazana
etsiz girmektedir. Mübarek ramazan ayını idrak edeceğimiz şu
günlerde, emeklinin morali de, takati de tükenmektedir. Alım
gücümüzü biraz olsun yükseltecek tedbirler almanın zamanı çoktan
gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, emeklilerimizin yaklaşık %85´i
açlık sınırının altında, yani en düşük aylık seviyesinden aylık
almaktadır."

1 Haziran 2012 Anlaşmayı Universal Hastaneleri Adına
Pazarlama Sorumlusu
tarihinde Diyarbakır Kurumsal
Fahrettin Çelik ile Şube Başkanımız
Şube Başkanlığımız ile Kadir Akar imzaladı.
Universal Diyarbakır
Hastanesi arasında
imzalanan
hizmet
sözleşmesiyle
üyelerimiz, hastanenin
verdiği hizmetlerden
% 20 indirimle
yararlanacaklar.
Konuya ilişkin bir
değerlendirme yapan
Diyarbakır Şube Başkanımız Kadir Akar, Universal Diyarbakır
Hastanesi yetkililerine teşekkür ederek, "Üyelerimizin kaliteli sağlık
hizmetlerine en uygun şartlarla ulaşabilmesi için bize yakın ilgi ve
destek veren Hastane yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz.
Üyelerimizin benzeri hizmetlerden uygun imkanlarla
yararlanabilmesi için bundan sonra da çalışmalarımız sürecek" dedi.
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DENİZBANK'TAN
EMEKLİYE ALTIN HEDİYE

Denizbank İdealtepe Şubesi,
Çamlık Çay Bahçesi'ndeki kahvaltılı
toplantıda Maltepe'de yaşayan
emeklilerle buluştu. Şube Müdürü
Meltem Ertürk ve şube yöneticileriyle
birlikte Maltepe Şube Başkanımız Azmi
Şahin'in ev sahipliğindeki kahvaltıda
emekliler keyifli bir yaz sabahı yaşadı.
Denizbank İdealtepe Şube
Müdürü Meltem Ertürk, Maltepe'de
yaşayan emeklilerle tanışmak
istediklerini belirterek, “Bu kahvaltıda
Denizbank olarak sizlere daha iyi
hizmet vermek istediğimizi belirtmek
istiyoruz. Ayrıca hizmetlerimizi görmek
için banka şubemize çay içmeye davet
ediyoruz” dedi. Türkiye'nin en
kapsamlı Emekli Paketi hizmeti
verdiklerini vurgulayan Meltem
Ertrük, emekli maaşını Denizbank'a
transfer eden emeklilerin hediye altın
kazanacağını söyledi.

KIRIKKALE’Lİ MUHTARLARDAN İNTİBAK TEŞEKKÜRÜ
Kırıkkale Muhtarlar Derneği Başkanı Naci
Tekinay, Derneğimiz üyeleri muhtarlarla beraber
Kırıkkale Şubemizi ziyaret etti. Konuşmasında, “Emekli
derneğinin başta genel merkezi olmak kaydıyla şubenizin
intibak yasasıyla ilgili olarak çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyoruz. Muhtarların % 70'i emekli oldukları,
çoğunun da 2000 yılı öncesi emekli oldukları dolayısıyla
teşekkürlerimizi sunmak için derneğinizi ziyaret etmiş
bulunmaktayız. Muhtarlar Derneği olarak her zaman
destekçiniz olacağız ” dedi.
Kırıkkale Şube Başkanımız Basri Keskin de, “bu
anlamlı ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.
Yaptığımız mücadelenin kıymetini bilen insanların var
olması bizi her zaman teşvik etmektedir" dedi.
İntibak yasasının hangi şartlarda çıktığını anlatan
Keskin, derneğimizin diğer çalışmaları hakkında da
muhtarları bilgilendirdi.

NİZİP ŞUBEMİZDEN SAĞLIK HİZMETİ
Nizip Şube Başkanlığımız Özel Zirve Tıp Merkezi ile
sağlık alanında bir protokol imzaladı.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Özel Zirve
Tıp Merkezi Müdürü İbrahim Özpolat, Özel Tıp
Merkezleri ve Özel Hastanelere, devletin verdiği yetki
doğrultusunda hastaların yüzde 30 fark ödemek zorunda
olduklarını ifade etti. Ancak yapılan protokol gereği
Türkiye Emekliler Derneği Nizip Şubesi'ne üye olan 1200
üyeden eşlerinden ve çocuklarından bu farkın
alınmayacağının altını çizen İbrahim Özpolat, “Bu
imkândan faydalanmaya hak kazanan tüm emekli
kardeşlerimizi eşlerini ve çocuklarını bekliyoruz” şeklinde
konuştu.
Nizip Şube Başkanımız Abdullah Aslan, imzalanan
anlaşmayla üyelerine kaliteli sağlık hizmetine en uygun
şartlarda ulaşma imkanı sunduklarını belirterek, bundan
sonra da benzer hizmetlerin süreceğinin müjdesini verdi.
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güzel sözler
Çabuk parlayan,
çabuk söner.
Atasözü

EMEKLİLİK İÇİN DOSYA MASRAFI
GERİ ALINDI
DİLEKÇEYE SON
Yaş ve günü dolan SSK ve BağKurlular artık e-devlet kapısından
emekliliğe geçecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
çalışanları, her ay 50 bindilekçeyle tek
tek uğraşmaktan kurtulacak. İşlemler
elektronik ortamdan yapıldığı için
emekli maaşı bağlama süresi de kısalmış
olacak.
10 milyona yakın emekli nüfusuyla
132 ülkeyi geride bırakan Türkiye'de
emeklilik işlemlerini hızlandıracak bir
adım atıldı. İnternet ortamından emekli
maaşı bağlama devri başladı.
1 haftada 300 müracat
e-devlet üzerinden emekliliğe bir
haftada 300 kişi müracaatta bulundu.

Bu 300 kişinin emeklilik işlemleri
elden başvuru yapanlara göre daha hızlı
sonuçlandırıldı. Oturduğu yerden
emeklilik girişini yapan esnaf ve işçiler
kağıt israfını da bitirmiş oldu. İnternet
üzerinden emeklilik talebinde
bulunanlara aylıklara bağlandıkları da
cepmesajıyla geldi. Oturduğu yerden tek
tuşla emekli aylığına bağlanmak
isteyenler PTT'den edevlet şifresi alıyor.
Ardından e-devlete girip SGK'nın 4a-4b4c ortak hizmetler bölümünden
emeklilik işlemlerini başlatıyor.
(TAKVİM GAZETESİ
- 08.08.2012 )
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Bankaların komisyon ve masraf adı altında kestiği 'Deli
Dumrul ücretlerine hakem heyeti karşı çıktı. Uzmanlar, son
10 yılda kredi çeken 11 milyon insana 'dosya masraflarını
geri almak için bankalara koşun' çağrısında bulundu.
Bankaların komisyon ve masraf adı altında kestiği 'Deli
Dumrul ücretlerine hakem heyeti karşı çıktı.
Uzmanlar, son 10 yılda kredi çeken 11 milyon insana
'dosya masraflarını geri almak için bankalara koşun'
çağrısında bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın 'Deli
Dumrul ücretleri' olarak adlandırdığı ve kaldırmak için
çalışma başlattığı banka komisyonlarına tokat gibi cevap
Konya'dan geldi. Konya Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti 2009 yılında bir bankadan 10 bin
liralık tüketici kredisi çeken Öğretmen Şamil Özkan'a
çıkarılan 400 liralık masrafın geri verilmesine hükmetti.
Kararın çıkmasının ardından öğretmek Özkan, bankadan
400 lirasını geri aldı.
Yargıtay'ın kararı var
Öğretmen Şamil Özkan'ın hareketi kredi kullanan
tüketicilere de umut ışığı oldu. Tüketiciler Birliği Onursal
Başkanı Avukat Bülent Deniz, Yargıtay'ın kararları
uyarınca tüketicilerin geriye dönük 10 yıllık süreyle
bankaların kestiği masrafları alabileceğini söyledi. Deniz,
kredi kullanan milyonlarca insana işlem masraflarını geri
almak için bankalara koşun çağrısında bulundu.
Sözleşmeye dikkat
Artık bankaların 31 kalem için aldığı masraflara yönelik
hakem heyetine başvuran insanların davaları kazanmaya
başladığını aktaran Deniz, "Bankalar eğer istediği
masrafların nedenini ispatlayamazsa ücretleri geri ödemek
zorunda kalıyorlar. Bankalar artık keyfe keder para talep
edemeyecekler. İnsanlar 50-800 lira arasında değişen bu
paraları ufaktır deyip almamazlık etmesin. Ortalama 5 bin
lira kredi çeken milyonlarca insanı düşününce ortaya akıl
almaz rakamlar çıkıyor" dedi.
Tüketici Yasası'nın 10/a bendine dikkat çeken Deniz
şöyle devam etti:
"Burada tüketicinin önüne konmuş sözleşmelerin
önceden görüşülmeden hazırlandığı kabul ediliyor. Yasaya
göre bu tip sözleşmelerde tüketici aleyhine olan hükümler
yok sayılıyor. Bankalar bunu aşmak için tüketiciden ayrı bir
kağıda sözleşmeyi okudum anladım diye imza alıyorlar. Bu
da bankayı kurtarıyor. Bu alınan tüm krediler için geçerli."
Nasıl başvurulur?
İşlem masrafı adı altında toplanan 'Deli Dumrul
ücretleri'nin geri alınması için şu iki yolun izlenmesi
gerekiyor:
1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü
mektup gönderin.
2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem
heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç
üç ay içinde size bildiriliyor.
(MURAT GÜLDEREN / BUGÜN GAZETESİ’NDEN
ALINMIŞTIR)

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

Bozulan Bütçe Dengeleri ve
Sosyal Güvenlik Transferleri
Bütçe dengeleri bozulmaya başlayınca Maliye Bakanları
hemen sosyal güvenliğe yapılan transferleri kara delik olarak
göstermeye başlıyorlar. Ancak bu kez Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız
bunun kara delik olarak açıklanamayacağını sosyal devletin
görevi olduğunu açıkça dile getirdiler. Bütçe açığında geçen yılın
ilk 6 ayına göre yüzde 334'lük bir fark oluşmuştur. Bütçeden
sosyal güvenliğe geçen yılın ilk 6 ayında 27 milyar transfer
edilirken bu rakam bu yıl 34,4 milyar lira olmuştur. Personele
ayrılan pay 36,8 den 43,8'e çıkmıştır. Faiz giderlerindeki artış
yüzde 17'dir. Küresel krizde ülkemizi bütçe disiplininin ayakta
tuttuğu bir gerçektir. Cari açık ve bütçe açığı birleşirse, iklim
değişiklikleriyle artan ısı nedeniyle gıda fiyatlarında oluşmakta
olan artışlarda bunlara ilave olursa kısa zamanda yeni bir kriz
kapımızdadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık giderleri ilaçta 15
milyar, tedavi de 28 milyara ulaşmıştır. Tedavide 16 milyar kamu
hastanelerine, 5 milyar üniversite, 7 milyar özel hastanelere
transfer edilmektedir. Görüldüğü üzere bütçeden yapılan sosyal
güvenlik transferinin önemli bir kısmı kamu hastaneleri
vasıtasıyla bütçeye geri dönmektedir. Sosyal güvenlikte devlet
katkılı gelir gider açığı 2007'de 25 milyar iken 2011'de 16 milyara
gerilemiş, açığın GSYİH içindeki payı aynı dönemde yüzde 3'den
yüzde 1.3'e gerilemiştir. Devlet katkısı hariç gelir gider açığı
2007'de 25 milyardan 2011 de 37,4 milyara yükselmiş, bunun
GSYİH içindeki payı yüzde 3'den, yüzde 2,9'a gerilemiştir. Hedef
2050'de yüzde 1'dir. Bu rakamlar sosyal güvenliğe sosyal devletin
fazlaca bir katkısı olmadığının ispatıdır.
TBMM dilekçe komisyonuna talep ve şikayet
başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 11 ile ilk sırada.
Halen eski yasalardan 69 madde yürürlükte, 2008'ten bu yana
20'ye yakın kanun çıktı, reform diye çıkan 110 maddelik yasa 380
maddelik değişikliğe uğradı.“ Ben yaptım oldu, olmazsa
değiştiririz“ zihniyeti sosyal güvenlik'te kazanılmış hakların
elden alınmasına neden olduğu gibi eşitsizliğin, adaletsizliğin
büyümesini sağlamaktadır.
Sosyal Güvenlikte asıl sorun kayıtdışı istihdamdadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın açıklamasına göre bir
puanlık kayıtdışılık 650 milyon liraya mal olmaktadır. Şu anda
yüzde 40'lar civarındaki kayıtdışı istihdamın maliyeti 26 milyar
liradır ki sosyal güvenliğe bu kadar transfer yoktur. Kayıtdışılık
çözülse sosyal güvenlik açık yerine artı verecektir.
Sosyal güvenlik kurumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
yapacağı işbirliği neticesindeişyerlerinin tükettiği elektrik, su,
doğalgazdan yola çıkarak ürettim değerlendirmesi yapmak
suretiyle kayıtdışı istihdamın önüne geçmeye çalışacak. TUİK
açıklamalarına göre sosyal güvenlik kapsamı dışı nüfus geçen
yıla göre yüzde 3.3 azalmış. Tarımda kayıtdışı istihdam yüzde

82,6'dan 82,7'ye çıkmış, tarım dışı sektörde ise 28,5 dan 26.4'e
düşmüştür. Erkek nüfusunda kayıtdışılık oranı yüzde 32,5 iken, kadın
nüfusta yüzde 54 dür. Çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı
dönemine göre 1.178 kişi artarken, nüfusumuz 1.288 kişi artmıştır. İş
gücüne katılım oranı yüzde 49,6'dır. İşsizlik oranı hesaplanırken
çalışabilir durumda olduğu halde iş aramayan işsizler hesaba
katılmamaktadır. Bunlar hesaba dahil edilirse OECD'ye göre işsizlik
oranımız yüzde 31,3'dür. Bu rakama göre OECD ülkelerinin en
kötüsüyüz. “Nüfusun ne kadarı bir işte çalışıyor“dan gidersekte en
kötü yine Türkiye. OECD'nin bu değerlendirmesine göre istihdam
oranımız yüzde 48,4 bu oran ile de son sıradayız.
6535 sayılı kanunla emeklilere de Sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfından yardım alma imkânı getirildi. Emekli, dul ve
yetim maaşı alsa da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı fon
kuruluşunca belirlenecek ölçütlere göre hane içindeki kişi başına
düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olursa, bunlardan fakir ve
muhtaç durumda bulunanlara yardım yapılabilecek. Her türlü afetten
zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler de fonun sağlayacağı
haklardan yararlanacaklar. Sosyal yardım ve destekler
haczedilemeyecek. Yaşlılık ve özürlü aylıkları, kişinin rızası olsa bile
haczedilemeyecek, başkasına devir ve temlik edilemeyecek. Açlık
sınırı altında gelirle geçinmeye mecbur bırakılan emeklinin bu hali
TBMM’nce tescillenmiş bulunuyor.
Sosyal güvenlik açıklarını kara delik olarak kabul edenler,
emekliliğin fakir ve muhtaçlığını tescilleyenler 6352 sayılı kanunla
gençlik ve spor faaliyetleri ile kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında
süreklilik arzetmeyecek şekilde görevlendirilenleri sigortalı
saymıyorlar. Buna” bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu “der emekliler.
Bir taraftan sağlık uygulama tebliğini ayda birkaç kez değiştirerek
ilave ücret alınabilecek istisnai sağlık hizmetlerinin kapsamını
genişletirler, diğer taraftan işsizlik fonu gelirlerine vergi koyarlar.
Bununla yetinmezler işsizlik fonundan yasaya aykırı kestikleri vergi
kesintileri için dava açılamayacağını kanuna yazarlar. Hukuk devleti
nerede?
Ülkemizi ziyaret eden Japon yazar Murakami'nin ilgisini iki şey
çekmiş; İlki ekonomik dengesizlikler, diğeri sahil şeridimizde
vatandaşımızdan çok turistin varlığı.“ Bir ülkenin en güzel yerlerinde
o ülkenin insanları yaşamalı“ diyor Murakami. 27 AB üyesi
ortalaması 100 kabul edilirse Türkiye 2011 GSYİH hacim indeksi 52.
Yani halkımızın satın alma gücü AB ülkelerinin yarısı kadar. BM
insani gelişme indeksinde 187 ülke içinde 92.yiz. Sosyal hukuk
devleti olmak Anayasa emri. Gerçekleri görelim, gerçek gündemi
tartışalım.
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