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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:
- SGK, SOSYAL DEVLET İLKESİNİN HAYATA GEÇMESİNİ SAĞLAYAN EN GÜÇLÜ ENSTRÜMANDIR
- SOSYAL GÜVENLİKTE HAMASET GELECEK ADINA FELAKETTİR
- BU REFORM TÜRKİYE'NİN GELECEK ELLİ YILINA DAMGA VURACAK BİR REFORMDUR

KONYA ŞUBEMİZDE
AŞURE GÜNÜ...
K o n y a
Ş u b e
Başkanlığımız, Muharrem
Ayı münasebetiyle şube
binamızda Aşure Günü
düzenledi. Muharrem
Ayı’nın bolluk ve bereket
getirmesini dileyen Konya
Şube Başkanımız Gülhan
Çağlar, “Bu gibi kutsal
günlerimizi onların
büyüklüğüne yakışır biçimde
yaşamaya ve yaşatmaya özen
gösteriyoruz. Bundan sonra
da bizden sonraki nesillere
bu güzellikleri emanet
edeceğiz” dedi.

TÜİK HESAPLAMALARI VE
EMEKLİLERE YANSIMALARI
Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik ve
sosyal göstergeleri bilimsel ve objektif esaslara
göre hesaplamalı ve karar alıcılara yön
vermelidir. TÜİK'in, bu görevi layıkıyla yaptığı
konusunda toplumun büyük çoğunluğunda
kuşkular bulunmakta ve açıklanan
istatistiklerin gerçekleri
tam olarak
yansıtmadığı yönünde değerlendirmeler ve
eleştiriler yapılmaktadır.
Milli gelirin ve kişi başına düşen milli gelirin
hesaplanmasında kullanılan yönteme de
eleştiriler yapılmaktadır. Yoksulluğun
böylesine derinleştiği bir süreçte kişi başına 10
bin doların açıklanması gelir dağılımındaki
eşitsizlikler karşısında bir anlam ifade
etmeyebilir. Esas olan, gelir dağılımında eşitliği
sağlayacak politikalara ve uygulamalara yön
verecek istatistiklerin hesaplanması, ülkeyi
yönetenler açısından da bir uyarı niteliği
taşımalıdır.
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SGK 3. Olağan Genel Kurulu, 4 Aralık 2010 tarihinde
yapıldı. Son üç yılın genel değerlendirmesinin yapıldığı
Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, sosyal güvenlik
sisteminin eşitlik üzerine tam olarak kurgulanamamasına
ve sağlık hizmetlerinde yükselen maliyet artışlarına
dikkat çekilmiştir.
Özellikle, sağlık hizmetlerinin ticari bir yaklaşımla
yönetilmesi, özel hastane sayısının artması ve katkı
paylarının ödenemez büyüklükte olması, eleştirileri
artıran uygulamalar olarak görülmektedir. Sağlık
konusunda kamunun sorumluluğu ve yükümlülüğü
devam etmelidir.
Emekli aylığından kesilen katkı payları sayısının
artması, emeklileri zor durumda bırakmaktadır.
Muayene, ilaç yüzdesi, reçete ödemesi gibi katkı payları,
emeklilerden alınmamalıdır. Aldığı aylıkla geçinmede
zorlanan emeklilere sağlık hizmeti katkı payı alınmadan
sağlanmalıdır.
Sosyal güvelik sisteminin tek elden yürütülmesi,
norm ve standart birliği bakımından da yerinde bir
yapıdır.
Sigortalı ve emekli işlemlerinin hızlı bir şekilde
yapılması, elektronik ortamın etkin bir şekilde işletilmesi
SGK'ya saygın bir kimlik kazandırmıştır. Aynı
duyarlılığın hakların eşitlenmesi alanında da
görülmelidir. Emekli ayıklarını hesaplama parametreleri
değişmemeli, hangi yıl emekli olunursa olunsun bir
farklılığın olmaması için mevzuat birlikteliğine
gidilmelidir. Mevzuat birlikteliği, emeklileri ve
sigortalıları bir bütün olarak değerlendirmeli ve eşitliği
temel almalıdır. Bu açıdan bakıldığında, 5510 sayılı
Kanun eksik kalmaktadır. Bunun örneklerini emekli
olanlarda yaşıyoruz ve aylıkların düşmesinin izahı
yapılamamaktadır.
Bu tür eşitsizliklerin olmaması için SGK, özerk bir
yapıda olmalı ve genel kurullarda gerek hizmetler ve

gerekse de emekli aylıkları geniş bir biçimde
değerlendirilmelidir.
SGK'nun özerk bir yapıda olmaması, sosyal taraflar
açısından eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu durum, SGK
3. Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda gündeme
getirilmiş, sosyal güvenliğin özerk bir yapıda yönetilmesi
önerilmiştir. SGK bütçesi, genel bütçeden sonra ikinci
büyük bütçe özelliğindedir. Böylesine büyük bir bütçenin
yönetilmesi, hizmeti alanlar ile hizmeti sunanların ortak
karar vermesi özerk bir yapıda mümkündür. Anayasanın
amir hükmü gereği sosyal güvenlikte teşkilatı kurma ve
hakları koruma, geliştirme görevi devlete verilmiştir.
Devletin sorumluluğu yanında, sosyal güvenlik gibi
toplumun bugününü ve yarınını ilgilendiren sigorta ve
sağlık haklarının birlikte yürütülmesi, sosyal devlet
anlayışının bir gereği olarak değerlendirilmelidir.
Genel Kurula sunulan çalışma raporu incelendiğinde,
sigortalı sayısının giderek artması ve aktif/pasif
dengesinin düzelme eğilimi göstermesi, olumlu göstergeler
olarak görülebilir. Sosyal güvenliğin önündeki en büyük
engel, kayıt dışı istihdamın yüzde 40'larda olmasıdır. AB
ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olan kayıt dışı istihdam
oranı yüzde 10'a çekilmediği sürece, toplumun geleceği
risk altındadır demektir. İşverenlerimizin istihdam
maliyetlerini azaltma adına, emeği sömürmesi, vergi ve
sigorta gibi kutsal kazançlardan haksız kazanç sağlaması,
hukuk sisteminin olduğu ülkelerde kabul edilemez
örneklerdir.
Sigortalıların geleceği üzerinden haksız kazanç elde
edenler üzerine gidilmeli ve sosyal güvenlik hakları en iyi
şekilde korunmalıdır. Bu konuda en büyük sorumluluk
devlete düşmektedir. Denetimler yanında caydırıcı cezalar
getirilmeli ve sosyal güvenlik hakları korunmalıdır.

ADANA ŞUBEMİZDEN
ULAŞIMA ZAM TEPKİSİ
Adana'da toplu taşıma ücretlerine
yüzde 12.5 oranında zam yapılmasına tepki
gösteren Adana Şube Başkanımız Seyfi
Hüseyin İyiyürek, Başkanvekili Ali
Vuranay, Şube İdari Sekreteri Yaşar Tekin,
Mali Sekreter Sabit Bakıner, Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Aralan
düzenlenen basın toplantısında şikayetlerini
dile getirdiler.
Emeklilerin çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi
verdiğini anımsatan İyiyürek, "Toplu taşımaya yapılan zamla
birlikte emekli evinden dışarı dahi çıkamaz hale geldi. Hasta olan
veya eşi çocuğu hasta olan emeklimiz dolmuş parasını bulup
hastanelere gidemez oldu. Emekli her türlü mağdur edilmekte.
60 yaş pasoların yeniden verilmesi için Adana Büyükşehir
Belediyesi'yle görüşme isteğimiz sürekli geri çevrildi. Sorunlarımızı
aktarmak istediğimiz yetkililer bize aldırmadı. 60 yaş pasoların
yeniden işleme alınmasının Müjdesini beklerken diğer taraftan
toplu taşımaya hemen zam yapıldı.Adana milletvekillerine de
sesleniyorum. Emeklilere sahip çıkın, yarın sizler de emekli
olacaksınız. Oy zamanı oy isteyen ancak daha sonra yüzümüze
bakmayan olmayın" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin halk arasında “Çöp Vergisi” olarak
bilinen Çevre Temizlik Vergisi aldığını hatırlatan Adana Şube Başkanımız
Seyfi H. İyiyürek, "Belediyelere kaynak sağlamak adı altında halkın
cebine göz dikiliyor. Bunlar halkı yolunacak kaz olarak görüyor. Herkesin
çöpü olur ve ÇTV de bunun için alınıyor ama herkesin katı atığı olmaz.
Katı atık, bir üretimin sonucudur. Örneğin; bir işletme meyve suyu üretir.
Meyvenin posasından oluşan atığın bertaraf edilmesi gerekir ve bu
noktada böylesi bir bedel alınabilir. Ancak evindeki olağan çöp kutusunu
doldurmaktan başka bir atığı olmayan vatandaşdan böylesi bir ücret
ödemesi yönetmelikte yok. Eğer varsa çıkıp bunu kamuoyuna
açıklasınlar. Katı atık başka şey, çöp başka şey. Çöp için herkes vergi
ödüyor ama katı atık için bunu herkes ödememeli. Tüm bu zamların
vergilerin altında ezilen emeklimizi düşünen yok mu? Kadermize terk
edilmiş durumdayız. Emeklimizin aldığı maaş belli ay sonunu getiremez
durumda. Bir çok emeklimiz çektiği kredi yüzünden hacizli. Tüm
yetkililere sesleniyorum emeklimizin bu sorunlarına acilen somut
çözüm getirin. Açıkcası emekli her türlü mağdur ediliyor. Bu sesimize
kulak verecek bir yetkili bekliyoruz” diye konuştu.
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZ MEHMET ALİ ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ
Genel
Başkanımız Kazım
Ergün
başkanlığında;
Genel Sekreterimiz
Recep Orhan,
Genel Mali
Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Genel
Eğitim ve Teşkilat
Sekreterimiz Arif
Duru, Karabük
Şube Başkanımız Celal Bulut ile Basın
Danışmanımız M. Emin Tangören'den
oluşan heyetimiz Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Karabük Milletvekili
Mehmet Ali Şahin'i makamında ziyaret
etti.

29 Kasım 2012 tarihinde
gerçekleşen ziyarette konuşan Genel
Başkanımız Ergün, Şahin'e emeklilerin
yaşadıkları sorunları içeren kapsamlı
bir rapor sundu. İntibak yasasını,
gerçek anlamda bir düzenlemeyi
yansıtamamakla birlikte son derece
olumlu bir adım olarak
değerlendirdiklerini ifade eden Ergün,
yapılacak her türlü yeni düzenlemede
emeklilerimizin yegane temsilcisi olan
derneğimizin görüş ve önerilerine önem
verilmesi gerektiğini belirtti.
Gelir ve aylıklar üzerindeki
enflasyonist baskıların, son dönemde
doğalgaz ve elektriğe yapılan yüksek
oranlı zamlar nedeniyle, giderek
ağırlaştığını söyleyen Genel Başkanımız; "Yaşanan ağır kış koşullarında
emeklilerimizin geçim sıkıntısının biraz olsun hafifletilmesi için yapılacak yeni
düzenlemelerin beklentisi içerisindeyiz" dedi.
Ziyarete ev sahipliği yapan TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin de,
diyalog sürecinin sorunların aşılmasında en önemli unsur olduğunu belirterek,
"Derneğiniz bu süreci başarıyla yürüttü. Sorunlarınızı ve taleplerinizi
kırmadan, dökmeden anlatmayı başardınız. Bizler de bu sorunların çözümü
için imkanlar ölçüsünde gayret göstermeye çabalıyoruz. Umarız çok daha
verimli çalışmalar gerçekleştirir, emeklilerimizin yüzünü güldürecek çözümleri
bu diyalog sürecinde üretebiliriz" dedi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKKAYA DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Akkaya, Genel
Başkanlığa
yeniden seçilen
Kazım Ergün'ü
kutladı, Ergün
intibak yasasına
verdiği katkıdan
dolayı CHP Genel
Başkanı
Kılıçdaroğlu'na
teşekkürlerini
iletti.
Görüşmede,
emeklilerin sorunlarını
bildiklerini ve çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti
gösterdiklerini belirten Akkaya, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun da derneğin başkanlar kurulu ile bir araya

gelmek istediğini ifade etti.
Genel Başkanımız Ergün de
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, 97 şubesi ve 650 bini
aşkın üyeleriyle derneklerinin,
dünyanın en büyük gönüllü
kuruluşlarından biri olduğunu
söyledi.
Amaçlarının temsil ettikleri
kitlenin sorunlarını bilimsel verilere
dayalı olarak ortaya koymak
olduğunu dile getiren Ergün,
bugüne kadar intibak konusu başta,
emekliler adına birçok kazanımı
elde ettiklerini açıkladı.
TÜFE'den doğan farkların
ödenmesi ve emeklilerin banka
promosyonlarından
faydalanabilmesi için çabalarının
sürdüğünü kaydeden Ergün, intibak
yasasına verdiği katkıdan dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini iletti.
Yakup Akkaya'da yeni yönetimimize başarılar diledi.

YENİ YILIN TÜM DÜNYAYA
BARIŞ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
GETİRMESİNİ DİLERİZ...
TÜED GENEL YÖNETİM KURULU
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TÜİK HESAPLAMALARI VE
EMEKLİLERE YANSIMALARI
TÜİK'in açlık ve yoksulluk rakamları da,
bilimsel gerçeklerin çok uzağında kalmaktadır. TÜİK,
ekonomik ve sosyal gerçeklere bilimsel olarak bakmalı
ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar ile TÜİK
verileri örtüşmelidir. Bir çok veride, toplumun içinde
bulunduğu durum ile açıklanan göstergelerin büyük
bir farklılık göstermesine itirazlar yapılmaktadır.
Gelir ve aylık alanların geçim zorlukları
yaşadığı bir süreçte, enflasyonun beklentilerin çok
altında açıklanması, enflasyon sepetinin içeriğini ve
hesaplanmasını tartışılır duruma getirmiştir.
Emeklilerin harcamaları bellidir. Genel enflasyon ise,
444 madde ve hizmetten oluşmaktadır. Genel
enflasyon makro göstergeler bakımından bilinmesi
gereken bir istatistiktir. Bütçe, vergi ve kalkınma
hedefleri için bu tür göstergelerin hesaplanmasına
itirazımız yok. Bizim itirazımız, emeklileri temsil
etmeyen genel enflasyonun emekli aylıklarını reel
olarak düşüren yönünedir. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55.
maddesi, gelir ve aylıkların artışında altı aylık
enflasyon artışını temel aldığından, enflasyon
hesaplanması emeklileri etkileyen bir kriter
olmaktadır.
Emeklilerin öncelikli harcamaları olarak; gıda,
konut, ısınma, aydınlanma, su, giyim ve sağlık gibi
zorunlu ihtiyaçları sıralanabilir. 2012 yılının birinci ve
ikinci altı ayında emeklilerin harcamalarındaki
yüksek oranlı zamlara karşın, Kasım ayı itibariyle
yıllık enflasyonun yüzde 6.37 olarak hesaplanması,
toplumda inandırıcı olarak görülmemektedir.
Doğalgaz ve elektrik zamlarının yüzde 30'ları bulduğu
bir süreçte, emeklilerin korunmadığı ve satın alma
güçlerinin giderek azaldığı bir dönemi yaşıyoruz.

TÜİK'in enflasyon endeksine bir diğer
itirazımız ise, altı aylık dönem içinde inişli ve çıkışlı
aylık artış yüzdeleri karşısında oluşturulan endeks
serisinedir. Örneğin, bir önceki ay ile bir sonraki altı
aylık enflasyon artışlarının büyük bir farklılık
göstermesi, büyük bir çelişkiyi ve hak kaybını ortaya
koymaktadır.
2012 yılı Mayıs ayında geriye doğru altı aylık
enflasyon artışı yüzde 3.46 olarak açıklandı. 2012
Haziran ayında ise, geriye doğru altı aylık enflasyon
oranı yüzde 1.95 olarak hesaplandı. Bir ayda böylesine
değişiklik, gelir ve aylık alanları yoksullaştıran bir
sisteme dönüşmüştür. Bu bakımdan, gelir ve aylık
artışlarında yeni bir sistemin getirilmesi gerektiğini
savunuyoruz.
TÜİK, bu tablo karşısında enflasyon sepetini
alternatifli olarak açıklamalıdır. Genel enflasyon
yanında ücretlileri kapsayan enflasyon sepeti ve
harcama grupları oluşturmalıdır. Bu yapılmadığı
sürece, genel enflasyon emeklileri koruyan bir sistem
olmayacaktır.
SGK 3. Olağan Genel Kurulu'nda bu konuyu
gündeme getirdik ve enflasyon oranlarına
itirazlarımızı ülkeyi yönetenlerle paylaştık.
Emeklilerin milli gelirden pay almaması da, bir
diğer haksızlıktır. Ülke kalkınıyorsa, emeklilere de
refahtan pay verilmelidir. Kişi başına milli gelirin
kendi içinde adil olması ve alt gelir gruplarının
korunması için asgari ücretliler başta olmak üzere,
ücretlilerin korunması ve desteklenmesi yoluna
gidilmelidir. Asgari ücretin ve emekli aylıklarının
yüzdeli olarak artırılması kuralı terk edilmeli, bilimsel
ve objektif bir hesaplama yöntemi getirilmelidir.

Mersin Şube Başkanımız
Semiha Tokadlı'yı
acılı günlerinde
yalnız bırakmadık...

Genel Yönetim Kurulumuzu temsilen; Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve beraberinde Tarsus Şubemiz
ile Adana Şube Yöneticilerimiz ve Mersin Şube
yöneticilerimiz; Mersin Şube Başkanımız Semiha
Tokadlı'yı kederli günlerinde yalnız bırakmadılar.
Muhterem hayat arkadaşı Abdulkadir Tokadlı'yı
kaybetmenin acısını yaşayan Semiha ablamızı teselli
edenler arasında Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım da
yer aldı.
Biz de TÜED Haber Bülteni olarak, merhum
büyüğümüze Allah'tan rahmet dilerken, Semiha ablamıza
da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

KIRIKKALE VALİSİ ALİ KOLAT
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Dernek faaliyetleri hakkında Vali Ali Kolat'a bilgi veren Şube Başkanımız
Basri Keskin, Emekliler olarak zor günler geçirdiklerini ifade ederek, bütün emeklilerin
2013 yılı itibari ile uygulanmaya başlayacak olan intibak yasasını beklediklerini söyledi.
Emeklilere yapılan zamları olumlu bulmadıklarını açıklayan Keskin, emeklilerin bu
zamlar ile kıt kanaat geçindiklerini dile getirdi.
SESİMİZİ DUYURDUK
İntibak yasasının çıkmasında Kırıkkale Şubesi'nin büyük katkısı olduğunu
söyleyen Keskin, “Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay'ın başkanlık ettiği
Güçbirliği Platformu ile sesimizi duyurmayı başardık. Hazırlamış olduğumuz dosyayı
başbakan yardımcımıza ilettik. Kendisi bizleri kırmayıp yetkili birimlere hazırlamış
olduğumuz dosyayı sundu. Aradan kısa bir süre geçmesinin ardından intibak yasası
gündeme geldi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
KAPIMIZ AÇIK
İntibak yasasının emeklilerin rahat bir nefes alacağını ifade eden Vali Kolat,
Valilik olarak her konuda emeklilerin yanlarında olduklarını söyledi. Emeklilere değer
verdiklerini belirten Kolat, “SGK ve BAĞ-KUR çalışanlarının maaşlarında bir
dengesizlik oldu. Gelecek günlerde yapılan çeşitli çalışmalar ile bu maaşlardaki
dengesizlik düzenlenecek. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız, bir sorununuz
olduğu zaman kapımızı çalabilirsiniz” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİKTE NEREYE DOĞRU
Sosyal güvelik sistemimize bakıldığında, istikrar ve
eşitliği sağlayacak bir mevzuata sahip olmadığımız net bir
şekilde görülmektedir. 2008 öncesine kadar üç ayrı sosyal
güvelik kurumu tarafından yürütülen uygulamalarda
eşitlik gözetilmemiştir. Bunun sonucu olarak, Emekli
Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında farklıklar
yaşanmış, sosyal güvenlikte olması gereken norm ve
standart birliği kurulamamıştır.
Sosyal güvenliğin eşitlik ölçüsü olan norm ve standart
birliği sağlanmadığından, nimet/külfet dengesi de
bozulmuştur. Emekli Sandığı kendi içinde gösterge
tablosunun derece ve kademeleriyle bir eşitlik sağlarken,
SSK ve Bağ-Kur'da eşitliği bozan uygulamalar
yapılmıştır.
Türkiye Emekliler Derneği olarak, sosyal güvenlikte
tek çatının kurumsal ile birlikte mevzuatta da sağlanması
gerektiğini savunduk. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emeklilerin sorunlarına
ve farklı aylık almalarına bir çözüm getirmemesi büyük
bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.
2000 öncesi sigortalı olan ve halen çalışmaya devam
edenlerin emeklilik haklarında, ciddi kayıplar dikkat
çekmektedir. Bu durumda olanlar emeklilik talebinde
bulunduğunda, 2000 öncesi, 2000/2008 dönemi ve 2009
sonrası çalışılan süreler ile ilgili emekli aylığı
hesaplamalarında kısmi aylıklardan tam aylığa
ulaşıldığından, aylığın ölçülmesinde 2009 sonrası
ödenmiş olan prim kazancı büyük bir etki yapmaktadır.
Örneğin asgari ücretin üç katına kadar yapılan prim
ödemeleri olması durumunda, 5510 sayılı Kanunun
olumsuz yansıması kendini göstermekte ve emekli
aylıklarını giderek azalan bir sonuç karşımıza
çıkmaktadır. Prim ödemeleri, asgari ücret üzerinden
yapılırsa, aylık hesaplamalarındaki kayıplar daha da
büyük olmaktadır.

SGK’DA YENİ
DÖNEM

Fatih ACAR
SGK Başkanı

Bunun nedeni iki bölümde görülmektedir. Birincisi,
prim kazançlarının güncellenmesindeki katsayısının iyi
belirlenmemesi, 2008 öncesine göre milli gelir artışının
yüzde 100'ü yerine yüzde 30'nunu dikkate alınmasıdır.
İkinci yansıma ise, 360 gün karşılığı olarak uygulanan
yüzde 2.6'nın aylık bağlama oranının yüzde 2 olarak
değiştirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, 5510 sayılı Kanun
hak kaybı yanında, eşitliği bozan bir uygulamaya
dönüşmüştür.
5510 sayılı Kanunun emekli aylığı hesaplanma
hükümleri değiştirilmediği sürece, bir an önce emekli
olmanın daha avantajlı olduğu bir süreç yaşanmaktadır.
Sistemde daha uzun süre kalınması için, sosyal güvenliğin
Ömer KURNAZ
temel ilkesi olan eşitliği sağlamak durumundayız.
2000 öncesi emekli olanlara yapılan haksızlıklar,
Genel
intibak ile çözümlenirken, 2000 sonrası dönemde emekli
olanlara da benzer şekilde intibakların yapılması, Mali Sekreter
Anayasanın eşitlik hükmü bakımından bir gereklilik olarak
Tarsus
görülmelidir. Kaldı ki, sosyal devlet olmanın da bir gereği
olarak, sosyal güvenlikte eşitliği sağlaması ülkeyi Şube Başkanı
yönetenlerin bir sorumluluğu olarak görülmelidir.
Aynı kazanç ve prim ödeme gün sayılarına sahip olan
emekliler arasında eşitliği kurabilmek açısından yeni bir
sisteme ve kurguya ihtiyaç vardır. Bu konuda sosyal taraflar www.tuedtarsus.org.tr
ile SGK yetkilileri bir araya gelmeli, konu masaya
yatırılmalı ve yeni öneriler geliştirilmelidir.
SGK 3. Olağan Genel Kurulu'nda bu yönde
konuşmalar yapılmış ve daha çok bir araya gelinmesi
istenmiştir. 5510 sayılı Kanunun yansımaları ve olumsuz
hükümleri çok yönlü değerlendirilmeli ve geleceğimizin
güvencesi olan sosyal güvenlik hakları geliştirilmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği olarak, katkı vermeye ve
bilimsel çalışmalarla sorunların çözmeye hazır olduğumuzu
belirtmek istiyorum.

'Ne zaman emekli oluyorum”
gibi soruların cevabı
artık böyle alınacak...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı
F a t i h A c a r, O c a k a y ı n d a n i t i b a r e n
vatandaşların sosyal güvenlik ile ilgili
sorularını kısa mesaj (SMS) yoluyla
sorabileceğini ve anında cevap alabileceğini
açıkladı.
Fatih Acar, Türkiye Genç İşadamları
Derneği (TÜGİAD) Ankara şubesinde
işadamları ile bir araya geldi. İşadamlarına
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren
Acar, bazı hizmetlerine cep telefonu üzerinden
kısa mesaj ile ulaşılmasına imkan tanıdıklarını
ifade etti.
SGK Başkanı, "Vatandaş telefonunun
mesaj bölümüne adını, soyadını, TC
numarasını ve öğrenmek istediği konuyu SMS
olarak yollayınca, soruların cevabını
alabilecek. Örneğin adını, soyadını, TC
numarasını yazıp SGK'ya 'Ne zaman emekli
oluyorum' diye mesaj atınca, ne zaman emekli
olacağını öğrenebilecek. Yine aynı şekilde 'Kaç
gün prim ödedim?' diye mesaj atınca kaç gün
prim ödediğini anında SMS yoluyla
öğrenebilecek. Bu şekilde 2013 yılında
vatandaşa ani hizmet sunabilen interaktif
sistem gelecek" dedi.
Emeklilik yaşına dair açıklama yapan Fatih
Acar, 2046 yılında ortalama yaşam süresinin 81
yıla çıkacağının öngörüldüğünü belirterek, bu
yüzden emeklilik yaşının 65'e yükselttiklerini
belirtti. Emekli olmak için pirim ödeme gün
süresinin 9 binden, 7 bin 200'e düşürdüklerini
bildiren SGK Başkanı, güncelleme katsayısını
da TÜFE ile gelişme hızının yüzde 30'unu
çarparak yeniden düzenlediklerini söyledi.
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'Türk coğrafi bilgi sistemlerini' kullanarak kayıt
dışılığı önleyeceklerini dile getiren Fatih Acar,
"Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki elektrik, su, doğal
gaz aboneliklerini kontrol ederek kayıt dışı iş
yerlerini tespit edeceğiz" diye konuştu.
SGK Başkanı Acar, hem kendi hem diğer
bakanlıklardaki denetim elemanlarının kayıt dışı
istihdam ile ilgili bilgilere daha rahat erişebilmeleri
için 'Elektronik Denetim Defteri'nin kurulacağını
kaydetti. Aynı şekilde hastanede tedavi görmediği
halde tedavi görüyor gibi gösterenleri önlemek adına
'Biyometrik Kimlik Okuma' sistemini getireceklerini
dile getiren Acar, "Vatandaş hastaneden hizmet
almadan önce, avuç içini okutarak kimlik beyanında
bulunacak ve hizmetini öyle alacak." ifadesini
kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi Alo 170'i kurduklarına işaret eden
Başkan Acar, "Bu hizmet ilk devreye girdiğinde,
çalışanları denetlemek adına, kendim normal bir
vatandaş gibi aradım. Ne hikmetse üç kere aramama
rağmen her defasında aynı çalışan çağrılarımı
karşıladı. Çalışana farklı sorular yönelttim ve SGK
adına tatmin edici cevaplar alamadım. Bu yüzden o
çalışan şimdi orada çalışmıyor" şeklinde konuştu.
SGK reformları yapılmadan önce emeklilerin
kuyruk sırasında beklediğini vurgulayan SGK
Başkanı, yeni düzenlemelerle emeklileri daha rahat
ettirmeye çalıştıklarına değindi. Başkan Acar, şu an
Türkiye'de 10 milyon 400 bin emekli olduğunu
söyleyerek, emeklilerin istedikleri takdirde
maaşlarını evlerine kadar getirebileceklerini
kaydetti.

ANLAŞMALI BOŞANMA HABERLERİNE DİKKAT EDİLMELİ
Derneğimizin Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, son
günlerde yayın organlarında anlaşmalı boşanma ile ilgili çıkan
haberlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2011/15030 Esas ve 2012/39626 K.
sayılı kararında anlaşmalı boşanma sonucu yetim maaşı
bağlatmanın dolandırıcılık suçunu oluşturmadığını karara
bağlamakla beraber, aynı kararda; SGK'nın aylık bağlayıp,
bağlamama konusunda veya bağlanmış olan aylığı kesme
konusunda yetkili olduğunu kabul etmiştir. Bu hususta hukuk
mahkemelerinin yetkili olduğunu açıklamıştır.
Diğer taraftan yine aynı hususta, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2011/4060 Esas ve 2011/15309 K. sayılı Kararında; bu konuda dava
kazanan, yani kesilen aylığıyla ilgili kurumun işlemini iptal ettiren
bir bayanın davasını eksik inceleme nedeniyle bozmuştur. Yargıtay,
1.10.2008 tarihi itibariyle, o tarihten önce veya sonra bağlanan
aylıkların kesilebileceğini kabul etmektedir. Ancak bunun için ispat
şartı getirmiş ve delil olarak; ikametgah senetleri, adres değişiklik
belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, seçmen kayıtları, su, elektrik ve
telefon abonelikleri, işverendeki ikametgah kayıtları, resmi veya
özel kurum ve kuruluşlara verilen adresler, bankalardaki hesap
kayıtlarının yanı sıra emniyet veya jandarma araştırması, muhtar
ve azaların dinlenmesi yoluyla eylemli olarak birlikte yaşama
olgusunun ispatlanmasını istemiştir.

Yargıtayın bu kararına göre;
her iki taraf ispat hakkına sahiptir.
Ay n ı k a r a r a g ö re C e z a
Mahkemelerinden verilen beraat
kararı Hukuk Mahkemesini
bağlamayacaktır.
Bir başka ifadeyle; her iki
Ya r g ı t a y k a r a r ı b i r l i k t e
değerlendirildiğinde ve Anayasa
Mahkemesi'nin ilişkili kararı dikkate
alındığında, SGK'nın aylık kesme
yetkisinin elinden alınmadığı, sadece
ispat şartının biraz daha
derinleştirildiği görülmektedir. Bu
durumda olanlar hakkında
savcıların açtığı nitelikli
dolandırıcılık davalarının
düşürülmesi gerektiği
Av. Cafer T. Yazıcıoğlu
anlaşılmaktadır.
Görünen o ki, Ceza davaları
görülmese de, Hukuk davaları ilgili mahkemelerde devam edecektir.
Keza, AİHM de benzer bir kararında; SGK'nın takdir hakkını kabul
etmiştir."

FERİDUN TANKUT
DERNEĞİMİZE ÜYE OLDU

BAKIRKÖY ŞUBEMİZ KASIM AYINI
ETKİNLİKLERLE DOLDURDU
Bakırköy Şube Başkanlığımız, Kasım ayı içerisinde yoğun
çalışmalara imza attı. Çağdaş Yaşam Derneği'nin öncülüğünde
biraraya gelen sivil toplum kuruluşları şubemizi ziyaret ettiler ve
burada geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Bakırköy ilçesine
yapılması gereken hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda
atılması gereken adımların ve gerçekleştirilmesi gereken
çalışmaların da değerlendirmeleri yapıldı.
Diğer taraftan, Şube Başkanımız Osman Şakır
başkanlığında yönetim kurulu üyelerimizden oluşan heyetimiz,
Kasım ayı içerisinde Darülaceze'de yaşamlarını sürdüren
yaşlıları ve emekli üyelerimizi ziyaret ederek kendilerine çeşitli
hediyeler sundular.

Çelik-İş Sendikası Eski Genel Başkanlarından Feridun
Tankut, Karabük Şubemize üye oldu. Yıllarca sürdürdüğü
sendikal mücadelenin ardından şimdi de derneğimizin bayrağı
altında mücadele verecek olan Tankut, "Karabük'ü çok
sevdiğim için ve Celal Başkanın çalışmalarını takdire şayan
bulduğum için Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubesi'ne
üye oluyorum. Çok güzel işler başarmışlar. Bu güzelliklere ben
de bir katkı sunmak ve bende ortak olmak istiyorum" dedi.
Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut da yaptığı
açıklamada, Tankut'un örnek alınacak hizmetlere imza atmış
önder bir sendikacı olduğunu belirterek, "Sayın başkan
ziyaretiyle bizleri gururlandırdı ve derneğimize üye olarak da
çalışmalarımızı, başarımızı taçlandırmış oldu. Kendisine çok
teşekkür ediyoruz" dedi.
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DERNEĞİMİZCE YAPTIRILAN DEV ANKET TÜRKİYENİN EMEKLİ PROFİLİNİ ORTAYA KOYDU

''Türkiye Emekli Profili Anketi"ne Göre,
Emeklilerin Yüzde 51,4'ü Çeşitli Korkular Yaşıyor...
Türkiye Emekliler Derneğimizce
yaptırılan ''Türkiye Emekli Profili
Anketi'' kapsamında, bin 18'i kadın ve
2 bin 382'si erkek 3 bin 400 emekli ile
yüz yüze görüşüldü. Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma
Arpacı’nın derneğimiz için
gerçekleştirdiği araştırma,
kamuoyunun da yoğun ilgisini çekti.
Buna göre, ankete katılanların
yüzde 28,5'inin 55 yaşının altında,
yüzde 44,5'inin 56-65 yaş arasında,
yüzde 20,7'sinin ise 66-75 yaş arasında
ve yüzde 6,3'ünün de 76 yaşından
büyük. Katılımcıların yüzde 4,7'si
okuryazar değilken, yüzde 13,6'sı
okuryazar ve yüzde 42,8'i ilkokul,
yüzde 17,2'si ortaokul, yüzde 17'si lise,
yüzde 4'ü yüksek okul, yüzde 0,7'si
lisansüstü mezunu. Ankete katılan
emeklilerin yüzde 77,3'ü evli, yüzde
2,4'ü bekar, yüzde 17,2'si dul, yüzde
2,7'si boyanmış ve yüzde 0,4'ü ayrı
yaşıyor.
Ankete göre emekliler, fiziksel
hareketlilik durumunu yüzde 9,1'i
''mükemmel'', yüzde 59,2'si iyi, yüzde
24,3'ü kötü ve yüzde 7,4'ü oldukça kötü
olarak ifade ediyor. Ankete katılan
emekliler saç bakımı, banyo yapma, ilaç
içme ve yatağa yatma gibi konularda
zorlanmadıklarını belirtirken,
katılımcıların yaklaşık yarısı merdiven
çıkmada, alışveriş yapma, tamir, fatura
ödeme, temizlik yapma ve doktora
gitmede zorlandığını belirtiyor.
Emeklilerin yüzde 77,4'ü gözlük kullanıyor...
Ankete katılan emekliler, sağlık durumlarını yüzde 5,4'ü
mükemmel, yüzde 48,6'sı iyi, yüzde 42,1'i kötü ve yüzde 3,9'u oldukça
kötü olarak nitelendiriyor. Sağlık durumlarını kötü ve oldukça kötü
olarak nitelendiren emeklilerin yüzde 56,8'inin romatizmal, yüzde
45'inin kalp ve damar sistemi, yüzde 30'unun kemikle ilgili ve yüzde 23,4
sinir sistemi rahatsızlığı bulunuyor. Emeklilerin yüzde 37,2'si yürüme,
yüzde 35,5'i görme ve yüzde 22,5'i işitme güçlüğü yaşıyor.
Ankete göre, emeklilerin yüzde 77,4'ü gözlük kullanırken, yüzde
53,4'ü takma diş, yüzde 12,6'sı işitme cihazı, yüzde 9,4'ü yürümeye
yardımcı araç ve yüzde 3,5'i tekerlekli sandalye kullanıyor.
Emekliler ilaçlarını düzenli kullanıyor...
Verilere göre, emeklilerin yüzde 56'sı sürekli ilaç kullanıyor.
Bunların yüzde 70,1'i ilaçlarını düzenli bir şekilde kullarken, yüzde
23,6'sı ilaçlarını bazen düzenli kullanıyor, yüzde 6,3'ü ise ilaçlarını

düzenli almıyor.
İlaçlarını düzenli kullanmadığını
ifade edenlerin yüzde 60,7'si ilaçlarını
saatinde içmeyi unuttuğunu, yüzde 21,1'i
ilaçları bitince almada güçlük çektiğini,
y ü z d e 11 , 4 ' ü i ç i l e c e k i l a ç l a r ı
karıştırdığını, yüzde 6,8'i ise yardımcı
olacak kimsesi olmadığı için ilaçlarını
düzenli kullanamadığını belirtiyor.
Emeklilerin yüzde 31,9'u ayda bir
doktora gidiyor...
Araştırma kapsamındaki
emeklilerin yüzde 2,7'si haftada bir
doktora ya da sağlık kuruluşuna
giderken, 15 günde bir gidenlerin oranı
yüzde 6,9, ayda bir gidenlerin oranı 31,9,
birkaç ayda bir gidenlerin oranı yüzde
16,8, 6 ayda bir gidenlerin oranı yüzde
27,8 ve yıldan bir veya daha az gidenlerin
oranı da yüzde 13,9.
Ç a y d a n k a h v e d e n
vazgeçmiyorlar...
Ankete göre, emeklilerin yüzde
33,1'i sigara içerken, yüzde 73,8'inin çay,
yüzde 34,4'ünün kahve içme alışkanlığı
var.
Emeklilerin yüzde 8,9'u düzenli
olarak ve yüzde 46,6'sı bazen spor
yaparken, hiç spor yapmayanların oranı
ise yüzde 44,2. Spor yapan emeklilerin
yüzde 86,6'sı yürüyüş, yüzde 9,9'u çeşitli
hareketler yüzde 2,2'si hafif koşu, yüzde
1,5'i ise diğer spor türlerini yapıyor.
En çok ilgi eşte...
Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 10,5'i hastalandığında hiç
kimseden ilgi görmediğini belirtiyor. Hasta olduğunda eşinden ilgi
gördüğünü ifade eden emeklilerin oranı yüzde 61,7 iken, çocuklarından
ilgi gördüğünü dile getirenlerin oranı yüzde 21,8 ve akraba ve
arkadaşlarından ilgi görenlerin oranı ise yüzde 6.
Emekliler hastalıktan ve yalnızlıktan korkuyor...
Ankette, emeklilere korkularının olup olmadığı da soruldu.
Emeklilerin yüzde 51,4'ü, bu soruya ''korkularının olduğu'' yönünde
cevap verdi. Buna göre, korkuları olduğunu belirten emeklilerin yüzde
43,2'si hasta olmaktan, yüzde 42,2'si yalnız kalmaktan, yüzde 35,2'si
parasızlıktan, yüzde 27,7'si ölümden korkuyor.
Emeklilerin yüzde 32'si sık sık uykusuzluktan şikayetçi olurken,
yüzde 3,6'sı genel olarak yaşamlarından çok memnun, yüzde 45,2'si ise
memnun olduğunu belirtti.

EMEKLİ EN ÇOK EKMEK VE MAKARNA YİYOR
Emeklinin sofrasında
kırmızı et hayal oldu!
Emekliler en çok
ekmek, sebze, meyve,
pilav ve makarna; en
az kırmızı et
tüketiyor...

Emeklilerin yaz mevsiminde en çok
tükettiği gıdalar incelendiğinde ekmek yüzde
87 ile birinci sırada yer alırken, bunu yüzde
83,5 ile sebze ve meyve, yüzde 79,2 ile pilav ve
makarna, yüzde 69,3 ile kuru baklagiller,
yüzde 59 ile süt ve ürünleri, yüzde 52,7 ile
beyaz et ve yüzde 27,7 ile kırmızı et izledi.
Kış aylarında ise emeklilerin yüzde
79,8'i ekmek, yüzde 75'i pilav ve makarna,
yüzde 72,5'i sebze ve meyve, yüzde 71,5'i kuru
baklagiller, yüzde 59,4'ü süt ürünleri, yüzde
55,2'si beyaz et, yüzde 30,9'u kırmızı eti
tüketiyor.
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SGK olağan genel kurulu yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu 3. Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla SGK Başkanlık Binası Erdoğan
Özen Konferans Salonu'nda yapıldı.
Çelik: “SGK, Sosyal Devlet İlkesinin Hayata Geçmesini Sağlayan En
Güçlü Enstrümandır”
Kurum üst yönetimi ve sosyal tarafların da katıldığı Genel Kurul'da
konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal güvenliğin
vatandaşların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan en önemli hizmetlerden
biri olduğunu söyleyerek, “SGK, doğumdan ölüme kadar yaşamın her
aşamasında yer alan, 75 milyonu kucaklayan, faaliyetleriyle sosyal devlet
ilkesinin hayata geçmesini sağlayan en güçlü enstrümandır” dedi.

Anayasa'da ifade edildiği gibi
herkesin sosyal güvenlik hakkına
sahip olduğunu dile getiren Bakan
Çelik, “Devlet bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve
teşkilatı kurar. Sosyal güvenlik temel
haktır ve devlet bu hakkı hayata
geçirmek için gerekli her türlü tedbiri
almakla yükümlüdür” diye konuştu.
Geçmişte yapılan hesapsızlığın hesabını
tüm vatandaşların ödediğini vurgulayan Çelik,
sosyal güvenlik sisteminin vatandaşın gözünde sosyal
güvensizlik sistemi gibi görüldüğünü söyledi. 2007
yılında en öncelikli konulardan biri olarak sosyal
güvenlik konusunun ele alındığını ve sürdürülebilir
bir sistemin hayata geçirilmesi çalışmalarının
başladığını kaydeden Çelik, öncelikle 3 sosyal
güvenlik kurumunun 2006 yılında tek çatı altında
birleştirildiğini ifade etti. Norm ve standart birliğinin
sağlandığı sosyal güvenlik reformunun 2008 yılında
hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, en önemli
reformların başında sosyal güvenlik adına atılan
adımların geldiğini söyledi.
Çelik: Sosyal Güvenlikte Hamaset Gelecek
Adına Felakettir
Sosyal güvenlik sisteminin, vatandaşların
geleceğe güvenle bakma teminatı olduğunu
vurgulayan Çelik, sosyal güvenlikte hamasetin
gelecek adına felaket olduğunu belirtti. Sosyal
güvenlik reformu ile birlikte 2008 yılından bugüne
pek çok şeyin değiştiğini anlatan Çelik, aktif sigortalı
sayısının 15 milyondan 18 milyona yükseldiğini
açıkladı. Bakan Çelik, pasif sigortalı sayısının 8,7
milyondan 10 milyona yükseldiğini ifade ederek,
“Devlet katkısı hariç birim gelirleri 54,5 milyar iken,
2011 yılında 89,5'e yükseldi. Açıklar 25,9 milyar
liradan, 16,2 milyar liraya kadar geriledi. Elbette ki
sosyal güvenlik açıkları olacaktır ama önemli olan bu
açıkların kara delik düzeyinde değil sürdürülebilir
düzeyde olmasıdır” dedi.
Çelik: Bu Reform Türkiye'nin Gelecek Elli
Yılına Damga Vuracak Bir Reformdur
İlaç harcamalarının 5 milyar liradan, 16

milyar liraya çıktığının altını çizen Çelik, sağlık
harcamalarının 10 milyar liradan, 45 milyar liraya
yükseldiğini söyledi. Maddi olanaklardan kısıtlama
yapmadan sağlık ve sosyal güvenlik imkânlarını
genişlettiklerini belirten Bakan Çelik, “İşte bu
reformun en önemli yanı sürdürülebilir bir sistemin
hayata geçirilmesidir. Reform yaklaşık 5 yıldır
yürürlükte olmasına rağmen sosyal güvenlikte
reforma ihtiyaç vardır diyen bir ses söz konusu değil.
Çünkü bu reform Türkiye'nin gelecek elli yılına
damga vuracak bir reformdur. 2008 yılında doğan
sosyal güvenlik reformu gençlik dönemini yavaş
yavaş geride bırakıp olgunluğa doğru emin
adımlarla ilerlemektedir” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu il
müdürlüklerinin yeniden yapılandırıldığını
hatırlatan Bakan Çelik, 2006 yılından bu yana 405
adet sosyal güvenlik merkez müdürlüğünün açılışını
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Çelik,
“Önümüzdeki dönem içerisinde de çok hızlı bir
şekilde 167 sosyal güvenlik merkez müdürlüğünü
hizmete açacağız. Ne demek bu 600'e yakın sosyal
güvenlik merkez müdürlüğü ile vatandaşa sosyal
güvenlik hizmetlerindeki 75 milyonu ilgilendiren bu
hizmetleri en yakın yerden vatandaşların bu
hizmetleri alması sağlanacaktır” diye konuştu.
Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar ise,
2008 yılında gerçekleşen sosyal güvenlik reformu
sonrasında SGK'nın gerçekleştirdiği değişim ve
dönüşümler hakkında bilgi verdi.
SGK'nın teknolojik altyapısının
kurulduğunu ve kayıt dışı ile mücadelede önemli yol
alındığını belirten Acar, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla
Türkiye'de tüm nüfusun sosyal güvenlik şemsiyesi
altına alındığını ifade etti.
Acar: Türkiye'nin Göz Bebeği Bir Kurum
Hayata Geçirilmiş Oldu
Artık vatandaşların TC kimlik numaraları
ile hastanelerden hizmet alabildiğini dile getiren
Acar, dileyen emeklilerin aylıklarının evlerinde
ödendiğini vurguladı. Ayrıca yüzlerce işlemin edevlet üzerinden gerçekleştirilebildiğini kaydeden
Acar, “Bu dönüşümlerle Türkiye'nin göz bebeği bir
Kurum hayata geçirilmiş oldu” diye konuştu.
Acar: SGK Dünyanın Örnek Aldığı Bir
Kurum Haline Geldi
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SGK'nın dünyanın örnek aldığı bir Kurum
haline geldiğine işaret eden Acar, her hafta dünyanın
değişik ülkelerinden insanların SGK'yı ziyaret
ederek, uygulamaları yerinde görmek istediklerini
söyledi.
Acar, SGK'nın bugünlere gelmesinde başta
Bakan Faruk Çelik olmak üzere, yönetim kurulu
üyeleri ve SGK çalışanlarının büyük katkısı
olduğunu dile getirirken, herkese özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Başkan Acar'ın konuşmasının ardından
Sivil Toplum Kuruluşları adına, TİSK Genel
Sekreteri Bülent Pirler, TEB Başkanı Erdoğan
Çolak, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MemurSen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken, Tüm Emekder
Başkanı Satılmış Çalışkan, TÜRMOB Genel Başkanı
Nail Sanlı, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Osman Budak, Türk
Tabipler Birliği Başkanı Dr. Osman Öztürk ve
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım
Ergün söz aldı.
Genel Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik'in yanı sıra, ÇSGB Bakan
Yardımcısı Halil Etyemez, ÇSGB Müsteşar Namık
Ata, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, SGK
Başkan Yardımcıları Mustafa Kuruca, Yadigâr
Gökalp İlhan, Mehmet Ali Sağlam, SGK Yönetim
Kurulu Üyeleri Sinan Özkan, Ahmet Murat Balanlı,
Mehmet Açıkel, Dr. Tandoğan Tokgöz, Salih Kılıç,
Yusuf Yazgan, Ş. Şemsi Bayraktar, Kazım Ergün,

SGK Genel Müdürleri Cevdet Ceylan ve
Adem Onar ve SGK Daire Başkanları ile
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, TEB
Başkanı Erdoğan Çolak, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Memur- Sen Genel
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken, Tüm
Emekder Başkanı Satılmış Çalışkan,
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, KESK Genel
Başkanı Lami Özgen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin Osman Budak, Türk Tabipler Birliği Başkanı
Dr. Osman Öztürk, Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği Başkanı Ahmet Keser katıldı.
Genel Kurulda derneğimizi SGK
delegelerimiz olan; Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Duru, Genel
Denetim Kurulu Başkanımız Ali Tunç ve Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil
ettiler. Genel Sekreterimiz Recep Orhan SGK 3.
Olağan Genel Kurulu'nda Divan Yönetimine seçildi.
Ergün: Allah'tan herkese sağlıklı, huzurlu,
mutlu bir emeklilik diliyorum
Genel Başkanımız Kazım Ergün SGK'nın
3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada
emeklilerin sorunlarını kapsamlı bir şekilde
anlatarak, topluluğumuzun yaşam kalitesinin en kısa
sürede yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Ergün
konuşmasında şunları söyledi:
"Emekli topluluğumuzun değerli
temsilcilerinin bana verdiği sorumlulukla, 3
dönemdir görev yapmanın gururunu, mutluluğunu,
sorumluluğunu yaşıyorum. Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanı olarak teşkilatım adına
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Emeklilik kimsenin anasının
babasının servetinden kişiye bağışladığı bir hak
değildir. Bu noktada merhum Sabancı'yı rahmetle
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anmak istiyorum. Bir televizyon programında
anlattığı şu hatırayı paylaşmak istiyorum. 'Ben
dünya çapında ünlü bir zenginim ama bir gün bütün
servetimi, sağlımı, her şeyimi kaybedebilirim fakat
benim siyah cüzdanım var, sosyal güvencem var
demiştir'
Dünya'da ne iş yaparsanız yapın;
hangi görevde olursanız olun, çalışma hayatının
sonunda beklediğiniz hak, kutsal hak emekliliktir.
Kimse servetinden çoluğuna çocuğuna bu hakkı
veremez. Uğrunda alın teri dökülen, büyük emek
sarfedilen ve bu saçın, sakalın boşuna ağartılmadığı
gerçekten bir kutsal hak olarak ortaya çıkan bir
kavramdır. Allah'tan herkese sağlıklı, huzurlu,
mutlu bir emeklilik diliyorum.
Peki, emekli bugün ne durumda?
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna
yansıdığı gibi Gazi Üniversitesi'ndeki bilim
insanlarıyla yaptığımız ortak bir çalışma emeklinin
bugün yaşadığı tabloyu açıkça ortaya koymuştur.
Emekli gerçekten zor durumdadır. Şu anda
Ankara'nın tepeleri beyazladı. Dışarıda kar yağıyor
ve Türkiye'nin her tarafından bize emeklilerin
feryadları geliyor;
Benzer sıkıntıları yine bu kürsüden 4
Aralık 2009 tarihindeki SGK 2. Olağan Genel
Kurulu'nda ifade etmiştim. Bunun üzerine Hükümet
bizi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu 55. maddesine bağladı. Ve biz bu
yasaya göre 1 Temmuz'da % 1,95 zam aldık. Bu 1,95
zam emekli başına 15–20 Lira tutarında bir artışa
denk geldi. Bu rakamlarla yaşamanın ne demek
olduğunu başta hükümetimiz ve bütün partilerin
vicdanına bırakıyorum. Bu hayat 15–20 lirayla
yaşanacak bir hayat değil. Dün TÜİK enflasyon
rakamlarını açıkladı.
Yazıklar olsun!..

Emekliyi sokağa dökmeden,
devletimizi, milletimizi ve
kurumları üzmeden
haklı olduğumuzu
her ortamda söyleyerek
bu hakkı almanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

Petrol ürünlerine zam geldi, elektriğe zam geldi, doğalgaza zam
geldi. Enflasyon buna rağmen 0,38 olarak açıklandı. %1 bile değil.
Bizimle alay ediliyor, dalga geçiliyor. Bizim bunları söyleme görevimiz
var, bunları ister eleştiri kabul edin, ister bizim önerilerimiz olarak
değerlendirin, emekli gerçekten zor durumda.
Biz bize yapılan güzellikleri alkışlayacak kadar olgun ve vefalı
insanlarız. Bu iktidarın bize yaptığı güzellikler var. Örneğin 57.
Hükümet zamanında çıkarılan kanun hükmünde kararnameye
rağmen dönemin hükümeti bize bir şey vermeden gitti. 3 Kasım'da
gelen ve bugünkü sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığındaki
hükümeti ikna ettik ve işçi emeklisi 75 milyon bağ-kur emeklisi de 100
milyon olmak üzere Derneğimizin sayesinde bir ek iyileştirme almıştır.
Ayrıca emekliler maaş kuyruklarında can veriyorlardı yine
meramımızı iyi anlattık ve banka kuyruklarını kaldırttık. Diğer
taraftan emekliyi vergi iadesi için fatura, fiş toplama eziyetinden
kurtardık. Yetmedi; aradan 15 yıl geçmesine rağmen konut edindirme
fonundaki paralarımızı her platformda dile getirerek ödenmesini
sağladık.
Bütün bunlar gerçekleşirken bazı basın- yayın kuruluşları bizi
hükümete yandaş kuruluşlar gibi tanıtmaya çalıştılar. Bizim hayat
tarzımız bellidir; Genel Merkezimizdeki toplantı salonumuzda Büyük
Önder Atatürk'ün şu veciz sözü yazar; 'Hakikati konuşmaktan
korkmayınız' ayrıca dinimizin de emri var; 'Haksızlıklar karşısında
susmayın, sustuğunuz takdirde sadece haklarınızı değil, şerefinizi ve
itibarınızı da kaybedersiniz'. Biz şerefli doğduk, şerefli yaşadık ve
şerefimizle öleceğiz.
Bizim hakikatleri söyleme görevimiz var, hatırlatma görevimiz
var. TÜİK bizimle adeta dalga geçiyor. Biz emekliler dalga geçilecek
insanlar değiliz. Türkiye'nin de en büyük dalgası biziz. Bizim hem
duamız var, hem bedduamız var. Bizim bedduamızı alan ilelebet iflah
olmaz.
Teşekkür etmesini de biliriz. Eğer 2010 yılında; mevcut kanun
uygulansaydı işçi emeklisi 28 lira, bağ-kur emeklisi de 18 lira alacaktı.
2011 yılında; işçi emeklisi 20 lira, bağ-kur emeklisi de 15 lira alacaktı.
Tarzımızda insana büyük bir saygı vardır, sevgi vardır, yapılan iyiliğin
kıymetini bilmek vardır. Vefalı insanlarız. Vefa her insanın bünyesinde
taşıdığı en anlamlı, en ulvi duygudur. Biz 2010 yılında sayın başbakana,
Türkiye bütçesinden emekliye 3 milyar 40 milyon liralık bir iyileştirme
yaptığı için gittik, teşekkür çiçeği verdik. Tarzımızda kimseye yağ
çekme yoktur. Bütün teşkilatıma da talimatım şudur; bir tek Allah'ın
önünde eğiliriz, kimsenin önünde eğilmeyiz. Eğilmeyeceğiz de. Bir

haksızlık varsa da onu söyleme görevini her platformda yerine
getireceğiz. Biz kimseye yağ çekmeyiz. 2010 yılında 3 milyar 40 milyon,
2011 yılında da 4 milyar 100 milyon aldık.
Bir diğer konuda intibaktır. Bilim adamları alınmasın,
siyasetçiler alınmasın, hiç kimse değil. Bu 20 yıl 3 ay süren mücadelenin
gerçek mimarı bugün Allah'ın rahmetine kavuşmuş; eski Harb-İş
Genel Başkanı, eski Türk-İş Genel Teşkilat Sekreteri, Adalet Partisi
Samsun Milletvekili ve 17 yılda bizim Genel Başkanlığımızı yapmış
olan güzel insan Sayın İbrahim Ethem EZGÜ ağabeyimizdir. Nur
içinde yatsın intibak konusunu ortaya çıkaran odur. Ardından da
değerli bilim adamı Sayın Prof. Dr. Kadir ARICI ve Sayın Prof. Dr. Cem
KILIÇ başta olmak üzere birçok bilim adamı bize destek vermiştir. 20
yıl 3 ay süren intibak mücadelesinin 18 yılında ben varım. Şube
başkanı, genel sekreter, genel başkan yardımcısı ve genel başkan olarak
bu hizmetin sürdürülmesi konusunda hiç çizgiden sapmadık.
İntibak konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ama özellikle sayın başbakanımıza ve sayın bakanımıza, sayın
müsteşarımıza ve sayın kurum başkanımıza, sayın genel
müdürlerimize, sayın daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
İntibak çalışmaları sırasında katkı sağlayan derneklerimizin değerli
yöneticilerine ve intibak çalışmalarını bizzat gerçekleştiren değerli
kurum çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bazıları intibakın bizim söylediğimiz şekilde
gerçekleşemeyeceğini ifade ettiler. Evet, 20 yıl 3 ay süren
mücadelemizde kuruluş olarak bizde hata yaptığımızı anladık. Hata
şu; şimdi asgari ücret 940,50 kr. Altıbuçuk katı 6113,25 kr. İşçi-işveren
hissesi %33,5. 2048 lira kuruma para yatırılıyor. Bizde hep tavandan
çalıştık ama o zaman sigortanın tavanı asgari ücretin sadece 2 katıydı.
İşte intibak yasasında gözümüzden kaçan ayrıntı bu noktada karşımıza
çıktı. Bu şekliyle bile intibakın çıkmasında emeği geçen bütün kişi ve
kuruluşlara emekliler olarak çok teşekkür ediyoruz. 1 milyon 925 bin
emekli 10 lirayla 322 lira bir para alacak.
Emekliyi sokağa dökmeden, devletimizi, milletimizi ve
kurumları üzmeden haklı olduğumuzu her ortamda söyleyerek bu
hakkı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir başka sıkıntılı
durumumuzda emekli maaşları geri gider hale gelmiştir. Bu sıkıntıların
değerli yetkililer tarafından ele alınıp mutlaka çözülmesi gerekir.
Emekli yaptığımız ankete göre 3 ana noktada büyük sıkıntı yaşıyor. Bir;
hastalık. Çünkü yaşla gelen rahatsızlıklar var. İki; yetmeyen gelir.
Üçüncüsü de; yalnızlık. Biz emeklinin yalnız olmadığını her platformda
dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz."
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Acar: 74 Milyon İnsan Artık 'Hastalandığımda Ne Olacak' Kaygısı Taşımıyor

SGK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acar,
kongrenin öğleden sonraki oturumunda da bir
konuşma yaptı. 1 Ocak 2012 tarihi itibari ile 9,1
milyon yeşil kartlının sisteme dahil edilmesiyle
Türkiye'de 74 milyon insanın sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alındığını vurgulayan Acar, artık
vatandaşların kendilerini güvende hissettiğini ve
'hastalandığımda ne olacak' kaygısı taşımadığını
ifade etti.
Acar, yaş, prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı,
güncelleme katsayısı gibi sosyal sigorta sisteminin temel
parametrelerinde çok önemli değişiklikler yapıldığının altını çizerek,
Sosyal Güvenlik Reformu öncesinde ödenen primle hiçbir ilişkisi
olmayan emekli aylıkları bağlandığını söyleyerek, şimdi ise ne kadar
prim ödenirse o kadar emekli aylığının alınacağına işaret etti.
Reform sonrasında gerçekleşen projeler hakkında da bilgi
veren Acar, emeklilikte son 3 yılı esas alan sistemin ortadan
kaldırıldığını belirtti.

Acar: 30 Yıl Sonrasının Hesabını Yaparak
Sosyal Güvenlik Reformunu Gerçekleştirdik
“30 yıl sonrasının hesabını yaparak bu reformu gerçekleştirdik”
diyen Acar, Kurum olarak adalet, imkân odaklı, sürekli gelişim, çözüm
odaklı, şeffaflık, kaliteli hizmet, güvenirlik, sürekli gelişim ve
verimlilik temel ilke ve değerleriyle hizmet getirmeyi amaç bildiklerini
ifade ederek çalışmaların bu çerçevede sürdürüldüğü bilgisini verdi.

Acar: 74 Milyona Hizmet Vererek Hayır
Dualarını Alıyoruz
74 milyon insana hizmet vererek hayır dualarını aldıklarını
söyleyen Acar, aktüeryal yapının güçlendirilip, bürokrasinin
hızlandırılarak, 'bugün git yarın gel' anlayışının en kısa sürede
kaldırılacağının altını çizdi.
Çalışmalar neticesinde vatandaşların kendileriyle ilgili birçok
bilgiyi SGK'ya gelmeden internet üzerinden öğrenebildiklerini
hatırlatan Acar, 405 adet sosyal güvenlik merkezinin açılmasıyla
hizmetin vatandaşın ayağına götürüldüğünü kaydetti. Yapılan
faaliyetler ve denetimler sonucunda 2008 Mayıs- 2012 Eylül
döneminde toplam 1 milyon 213 bin 282 çalışan ile 85 bin 678 işyerinin
kayıt altına alındığını dile getiren Acar, “2020 yılındaki hedefimiz kayıt
dışını yüzde 15'lere indirmek” dedi.
Acar, 'Hastaneni Seç, Doktoruna Ulaş' sloganı ile Kurum ile
sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları, doktor, ilave ücret oranları
gibi konularda bilgi alınabilecek Kurumsal bir web sitesinin

oluşturulduğunu belirterek, bu sistem ile genel sağlık sigortalıların özel
sağlık hizmet sunucularına erişiminde karşılaşılan sorunlara çözüm
getirildiğini kaydetti.
Konuşmasında risk odaklı eczane ve hastane denetim
çalışmasının başlatıldığını hatırlatan Acar, sağlık harcamalarının
denetim ve kontrolünde önemli rol oynayacak MEDULA sisteminin
oluşturulduğunu ifade etti. Acar, bu sistem ile hastane işlemlerinin
elektronik olarak yapıldığını kaydederek, bu sayede e-reçete
uygulamasının başlatıldığını dile getirdi.
Başkan Acar'ın konuşmasından ardından SGK Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi.

ERGÜN YENİDEN
EMEKLİ TEMSİLCİSİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in çağrısıyla
toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu 3. Olağan Genel Kurulu'nda, beş
yönetim kurulu asil ile aynı sayıda yedek üyelikleri için seçim
yapılarak, işçi, işveren, kamu çalışanı, emekli ve esnaf temsilcileri
belirlendi.
Genel Kurul'a işveren, işçi, memur, esnaf ve emekliler 9'ar
temsilci gönderirken, işvereni temsil edecek yönetim kurulu üyelerini
TİSK'in delegeleri, işçileri temsil edecek yönetim kurulu üyelerini
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in delegeleri, memurları temsil edecek
yönetim kurulu üyelerini Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in
temsilcileri belirledi.
Emeklileri temsil edecek yönetim kurulu üyesini Türkiye
Emekliler Derneğimiz, Tüm İşçi Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği delegeleri seçerken, esnafı temsil edecek yönetim
kurulu üyesini ise TZOB, TESK ve TOBB delegeleri belirledi.
Sandıktan çıkan sonuca göre işverenleri temsilen TİSK Yönetim
Kurulu Üyesi Rahmi Cıbıroğlu, işçileri temsilen Türk-İş Eski Genel
Başkanı Salih Kılıç, Kamu Görevlileri temsilcisi olarak Memur-sen
Genel Başkan Yardımcısı Halit Ortaköy, Kendi nam ve hesabına
çalışanları temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, Kurumdan aylık ve gelir alanları temsilen Türkiye
Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün SGK Yönetim Kurulu
üyesi oldu. Yedek üyemiz olarak ise Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı seçildi.
Genel Kurul'da yapılan seçimin ardından SGK'nın yeni
yönetimi şu şekilde oluştu:
Fatih Acar SGK Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
Yadigâr Gökalp İlhan SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi
Rahmi Cıbıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi
Halit Ortaköy Yönetim Kurulu Üyesi
Şemsi Bayraktar Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım Ergün Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Özkan Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Açıkel Yönetim Kurulu Üyesi
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
SORU: İki gün süre ile alınan rapor
(istirahat) işçilerin ücretinden bir kesintiye
neden olur mu ?
CEVAP: Uygulamada çok karşılaşılan ve sıkça sorulan sorulardan
birisidir. Sosyal güvenlik mevzuatında konu açık bir şekilde
düzenlenmiştir. 2 günlük istirahat alan ve bunu raporla belgelendiren
işçilerin ücretinden kesinti yapılmadan aylıklarının tam ödenmesi
öngörülmüştür. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, geçici iş göremezlik
ödeneği 2 günden fazla istirahatlerde ödenmektedir. 2 gün ve daha az
süreli istirahat raporlarını belgeleyen sigortalılardan aylık esasa göre
çalışanların ücretleri tam olarak ödenmektedir. İşçilerin ücreti aylık
yerine günlük esasa göre düzenlenmişse, 2 günlük rapor süresinin
ücretinin ödenip, ödenmemesi işverenin yetkisindedir.

SORU: Primlerin iadesi hangi durumlarda
yapılmaktadır ?
CEVAP: Sigortalının emeklilik yaşı gelmesine rağmen ödedikleri prim
ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi emekli olmalarına yetmemesi
durumunda, kendi adına ödenen primler “toptan ödeme” adı altında
sigortalıya ödenmektedir.
5510 sayılı Kanun'un yaşlılık toptan ödemesi ve ihya başlıklı 31'inci
maddesinde; "4'üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalılar ile bu kanuna göre ilk defa (c) bendi
kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten
ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli
yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına
hak kazanamayan sigortalıya, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi
kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı
istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme
katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

AYIN YORUMU
Sosyal güvenlik hakları, toplumun gelecek
güvencesi olduğundan bu alanda yapılacak
değişiklikler, büyük önem taşıyor. 4 Aralık 2012
tarihinde SGK 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, 5510 sayılı
Kanunun parametrelerinin, hakları daraltan ve
emeklilik süresini oldukça uzatan bir
sistematiğinin olduğuna dikkat çekildi.
Özellikle çalışma koşullarının esnek bir
yapıya dönüşmesi ve prim kazancının düşük
belirlenmesi, gelecekte emekli olacaklarının
kayıplarını artıracak bir sistem öngörülmüştür.
Bu bakımdan 5510 sayılı Kanunun son 4 yıllık
uygulamasının çok yönlü incelenmesi gerekiyor.
Sosyal güvenliğini iyi planlayan ve eşitliği
temel alan ülkelerin sosyal devlet kimliği ön plana
çıkmaktadır. Anayasamıza göre, Türkiye sosyal
devleti benimsemiş bir ülkedir. Bu bakımdan,
sosyal güvenlin korunması ve geliştirilmesi
yönünde mevcut eksiklikler ve eşitsizlikler
dikkate alınarak, norm ve standart birliği
kurulmalıdır. Yararlanma koşulları aynı
olanların aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.
İntibak, sistemin bir kurgusu olarak
benimsenmelidir.

SORU: Borçlanmadaki kriterler dikkate
alınmaktadır ?
CEVAP: 5510 sayılı kanuna göre yapılacak olan hizmet
borçlanmalarının ne şekilde yapılacağı 41.maddesinde
düzenlenmiştir.
- Ücretsiz doğum izni veya çalışmadan geçen süreleri en fazla iki
çocuğa kadar (çocukların yaşaması kaydıyla) 4/a (SSK)'lı kadın
borçlanabiliyor.
- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen
süreler,
4/c'li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin
süreleri,
- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt
içinde ve yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri,
- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
- Sigortalı iken tutuklanan ve sonrasında beraat edenlerin tutuklu
veya gözaltındaki süreleri,
- Grev ve lokavtta geçen süreler,
- 4857 sayılı kanuna göre kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan
sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler,
(25.02.2011 tarihinden sonraki süreler)
borçlanarak hizmet sürelerine eklenebilir.
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Borçlanma işlemi sigortalılar ve bunların hak sahipleri
tarafından yapılabilir. İster Sigortalı ister Bağ-Kurlu
olsun borçlanılacak sürelere ait prim tutarı yazılı talepte
bulundukları tarihteki prime esas günlük kazanç alt ve
üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince
belirlenecek günlük kazancın %32'si oranında
hesaplanır.
Sosyal Güvenlikte borçlanmalar daha çok eksik günlerin
tamamlanması ve emeklilik tarihinin öne çekilmesi
açısından önemlidir.

ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

Prostat Kanseri ile İlgili
Bilinmesi Gerekenler / 2

Doç. Dr. Özgür Uğurlu
Prostat Kanserinde Evreleme:
P ro s t a t k a n s e r e v re l e r i ( T N M
sınıflaması):
(Burada T: Tümörü, N: Lenf nodülünü,
M: uzak metastazı temsil etmektedir)Tx
Tümör varlığı değerlendirilmemiştirT0Tümör
yokT1Klinik olarak parmakla ve görüntü ile
tespit edilemeyen tümörT1aDiğer bir nedenle
yapılan ameliyat sırasında saptanmış ve
örneklerin %5'inden az olan tümörT1bDiğer
bir nedenle yapılan ameliyat sırasında
saptanmış ve örneklerin %5'inden fazla olan
tümörT1cProstat muayenesi normal, prostat
biopsisinde tespit edilmiş tümörT2Tümör
prostat içinde sınırlı ve muayenede
hissedilebiliyorT2aProstatın bir yanının
yarısından azında tümör varT2bProstatın bir
yanının yarısından fazlasında tümör
varT2cProstatın her iki lobunda da tümör
varT3Tümör prostat kapsülünü
aşmışT3aTümör prostat kapsülünü
aşmışT3bTümör seminal veziküllere(meni
kanalı) sirayet etmişT4Tümör seminal vezkiül
dışındaki diğer komşu organlara da sirayet
etmişT4aTümör mesane boynuna da sirayet
etmişT4bTümör prostat altındaki kaslara ve
pelvik tabana sirayet etmişNxBölgesel ak kan
(lenf) bezlerinde örnekleme
yapılmamışN1Bölgesel lenf bezlerinde <2 cm
tek bir adet lenf bezinde tümör varN2Bölgesel
lenf bezlerinde 2-5 cm arasında ya da 5 cm.den
büyük olmayacak şekilde birçok lenf bezinde
tümör varN3Bölgesel lenf bezlerinde>5 cm
boyutunda lenf bezinde tümör varMxUzak
organlara tümör yayılımı konusunda
değerlendirilemişM1Uzak organ metastazı
varM1aUzak lenf bezlerinde tümör
varM1bKemiklere sirayet etmiş tümör yayılım
varM1cDiğer organlarda tümör yaylımı var
Gleason Skor Nedir?
Biopside kanser teşhis edildikten sonra,
biopsi örneklerindeki kanser hücrelerinin
üreme ve yayılım hızı hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlayan kanser hücrelerinin değişim
derecelerine bakılır. Bu derecelendirme
Gleason Skorlama olarak isimlendirilir.
Hücrelerdeki farklılaşma özelliklerine göre
1'den 5'e kadar aralıkta hücrelerin en sık
görülen iki farklılık derecesi tespit edilir.
Klinikte en sık karşılaşılan kanser hücre
farklılaşma derecesi 3 dür. Kanser içinde en

sıklıkla tespit edilen iki değerin toplamı skoru
verir. Gleason Skor 2 ile 10 arasında değişen bir
skordur. "2" yavaş ilerleme potansiyeline sahip
kanser hücrelerini ifade ederken, "10" aşırı hızlı
ilerleme ve çoğalma kapasitesine sahip tümör
anlamını taşır.
Gleason Skor 2-4: İyi differansiye (iyi
nitelikte farklışama gösteren) kanser hücreleri
Gleason Skor 5-6: Orta differansiye kanser
hücreleri Gleason Skor 7-10: Kötü differansiye
kanser hücreleri
Yüksek "Gleason Skoru" yani aşırı hızlı
çoğalma kapasitesine sahip tümörlerde, teşhis
edildiğinde, prostat dışına yayılım ihtimalinin
yüksek olduğu bilinmektedir. Düşük "Gleason
Skoru"nda daha az agresif ve daha iyi prognoz
(kür için olasılık ya da tedavi sonrası uzun dönem
kansersiz yaşam) söz konusu iken, Yüksek
"Gleason Skor"unda hızlı agresif kanser
hücreleri nedeniyle uzun dönem prognoz ve
kanser yayılımsız yaşam süresi daha sınırlı
oranlarda kalmaktadır.
Prostat Kanserinin Tedavisi Nedir?
Prostat kanserinin tedavisi kanserin evresi,
Gleason skoru, hastanın yaşı ve genel durumu
ile değişik tedavi seçeneklerinin yan etkileri göz
önünde bulundurularak belirlenir. Çok sayıda
değişik tedavi seçeneği bulunduğundan, hastaya
uygulanacak tedavinin belirlenmesinde hastanın,
yakınlarının ve doktorun yukarda belirtilen temel
kriterleri göz önünde bulundurarak birlikte
karar vermesi en uygun yaklaşım olacaktır.
Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde en
önemli kriterlerden biri prostat kanserinin
evresidir. Erken evrelerde birinci amaç kanseri
vücuttan tamamen çıkarmak ya da kanser
hücrelerini öldürmektir. Eğer kanser ileri evrelere
ulaşmış ise kanser hücreleri tamamen
temizlenmeyecek ya da öldürülemeyecek kadar
çoğalmış demektir. Bu durumda kanserin
büyümesini yavaşlatmayı veya durdurmağı
amaçlayan tedavi seçenekleri ön plana çıkar.
Erken evrelerde, kanser prostat bezi içinde
sınırlı iken uygulanabilecek tedavi seçenekleri;
1. Aktif İzlem: Prostat kanseri genellikle
çok yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve yıllarca
belirti vermeyebilir. Ayrıca bu hastalık genellikle
ileri yaşlarda ortaya çıktığından bir dönem
bekleyerek gelişmeleri izlemek seçeneklerden
birisidir. Aktif izlem ile diğer tedavi seçeneklerinin
yan etki ve rahatsızlıklarından da kaçınılmış
olunur. Ancak, belirli aralıklarla yapılan
muayene, tetkik ve prostat biyopsileri ile hastalık
tekrar değerlendirilip bir ilerleme saptanırsa
gereken tedaviler uygulanır.
2. Radikal Prostatektomi: Prostatın
ameliyat
ile çıkartılmasıdır. Amaç prostatın
çıkarılması ile vücuttan kanser hücrelerini tam
olarak temizlemektir. İktidarsızlık ve idrarı
kontrol etmekte güçlük gibi yan etkileri olabilir.
3. Radyasyon Tedavisi: Prostat bezi
içerisindeki kanser hücrelerini öldürmeyi
amaçlar. İki şekilde uygulanabilir.
a)Radyasyon ışınlarının vücut dışından
prostat bezine doğrudan uygulanması ile,
b)Prostat bezi içerisine küçük radyoaktif
tohumları ekerek.
Radyasyon tedavisi de iktidarsızlık, ishal,
karın ağrıları, makatta rahatsızlık ve idrar
yapmakta zorluklar gibi yan etkilere neden
olabilir.
TÜED-14-13TÜED

Çok ilerlemiş prostat kanserinde bile hiç bir
belirti olmayabilir. İlerlemiş prostat kanserinin
tedavisinde amaç hastalığın daha da büyümesine engel
olmaktır. Kanserin büyümesinin durdurulması
belirtilerin ortaya çıkmasını erteleyebilir ya da var olan
belirtilerin şiddetini azaltabilir. Prostat kanserinin
büyümesini ve sıçramasını engellemek için genellikle
hormonal tedavi kullanılır.
1. Kısmi hormonal tedavi: Testosteronun büyük
çoğunluğu testislerde üretilir. Kısmi hormonal tedavi ile
testislerde testosteron üretimi durdurulur. Bu amaçla
kullanılabilecek yöntemler:
a)Orşiektomi: Orşiektomi testislerin ameliyat ile
alınması işlemidir. Cerrahi kastrasyon da denilir.
Testosteron üreten en önemli kaynak vücuttan
uzaklaştırıldığı için tümörün büyümesi yavaşlar.
İktidarsızlık ve sıcak basması gibi yan etkileri olabilir.
b)Medikal kastrasyon: Testislerin testosteron
üretimi ameliyat yapılmaksızın da durdurulabilir.
Medikal kastrasyon testislerin testosteron üretimini
durdurmakta cerrahi kastrasyon kadar etkilidir. Bu
amaçla kullanılan ilaçlara LHRH analogları denir. 3
ayda bir kez enjeksiyon ile uygulanırlar. Sıcak basması,
iktidarsızlık, memede büyüme ve hassasiyet, cinsel
isteğin azalması ve bulantı gibi yan etkilere neden
olabilirler.
2. Komplet hormonal tedavi: Gerek cerrahi
kastrasyon (orşiektomi), gerekse medikal kastrasyon
(LHRH analogları enjeksiyonu) testis kaynaklı
testosteron etkisini ortadan kaldırırlar. Ancak,
vücuttaki tüm testosteron etkisini tam olarak
engellemezler. Böbrek üstü bezleri de çok az oranda da
olsa bir miktar testosteron etkisi gösteren hormon
sentezlerler. Bu nedenle, bu hormonların etkisini
ortadan kaldırmak için ek ilaçların kullanılmasına
gerek vardır. Bu ilaçlara "antiandrojenler" denir. Bu
ilaçlar kan dolaşımındaki testosteronun prostat
hücrelerine ulaşmalarını engellerler. Medikal veya
cerrahi kastrasyonun antiandrojen ilaçlar ile kombine
edilmesine komplet hormonal tedavi denir.

Sağlıklı bir yaşam
dileğiyle...

1. ULUSLARARASI KATILIMLI
YAŞLI BAKIM
MODELLERİ KONGRESİ
İZMİR'DE YAPILDI
21-23 Kasım tarihinde
İzmir'de Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Özürlü ve
Ya ş l ı H i z m e t l e r i G e n e l
Müdürlüğünün düzenlediği,
Türkiye Emekliler Derneği'nin
destek veren kuruluşlar
arasında yer aldığı 1.
Uluslararası Katılımlı Yaşlı
Bakım Modelleri Kongresi
yapıldı.
Kongrede yaşlı bakımı
konusunda çalışmalar yapılırken

derneğimizi temsilen Hukuk
Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu
“Yaşlı Bakım Güvence Sisteminde
finansman modelleri” çalıştayına
konuşmacı olarak katılarak: “sosyal
devlet yaşlı bakımını üstlenmek
zorundadır, bakım sigortası yerine
devletin görev üstlendiği bakım modeli
uygulanmalıdır, yaşlı bakım sigortası
işleniyorsa Emekliler Yardımlaşma
Kurumu kurularak bu kurum nezdinde
tamamlayıcı sigorta olarak hayata
geçmelidir. Sosyal devlet bütçede diğer
kalemlerden bir kısım kesinti yaparak
bunu rahatlıkla kurabilir” dedi.
Kongre'de yayınlarımızın yer aldığı
standımız ilgi odağı oldu.

TÜED - VENİ VİDİ HASTANELERİ
SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI YAPTI
Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi ile Derneğimiz
arasında sağlık protokolü imzalandı. Yapılan anlaşmayla
70 yatak ve 17 poliklinik kapasiteli hastanenin
imkanlarından üyelerimiz indirimli olarak
yararlanacaklar. Sağlık hizmetini; alanlarında 30 uzman,
4 pratisyen hekim, 23 hemşire toplam 220 çalışanı ile
kaliteli, güvenli ve hijyenik bir ortamda, güler yüzlü,
samimi ve saygılı personeli ile 24 saat sağlık hizmeti
sunmaktadır
Hastaneyle yapılan anlaşmaya göre derneğimiz
üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ayakta
tedavi hizmetlerinde; hastane içerisinde yapılacak olan
tüm muayene ve rutin tetkiklerde herhangi bir fark bedeli
ödemeyecekler.
Ayakta tedavi hizmetlerinde yapılacak olan ileri
tetkiklerde (MR-Nükleer Tıp-Patoloji-Genetik TestlerDoppler USG) alınan fark bedeline %50 İndirim
uygulanacak.
Yatarak tedavi hizmetlerinde ve ameliyatlarda ise
(Normal Doğum ve Sezaryen Doğum hariç); her işlem için
alınan fark bedeline %25 indirim uygulanacak. Ancak
üyelerimizin özellikli oda talep etmesi halinde; istisnai
hizmet bedeli talep edilecek.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel
Başkanımız Kazım Ergün, üyelerimize sağlık hizmeti
sunumunda kalite ve ulaşılabilirliği en uygun şartlarla
sunma taahhüdünde bulunan Veni Vidi Hastanesi
yetkililerine teşekkür ederek, “Üyelerimizin hak ve
çıkarlarını korumak amacıyla her alanda yoğun çaba
sarfediyoruz. Bu çalışmalar sırasında Veni Vidi gibi bizlere
yardımcı olan kuruluşlara da şükran borçluyuz. Kaliteli
sağlık hizmetinden üyelerimizin de en uygun şartlarla
yararlanması imkanını bize sundular. Bu yüzden
kendilerine minnettarız” dedi.
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BÜYÜK SÖZLER...

Kusurlu elmas,
kusursuz çakıl taşından
iyidir.
Konfuçyüs
“TÜRKİYE EMEKLİ PROFİLİ” ARAŞTIRMAMIZ TÜED, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KİTAP OLARAK YAYINLANDI
NÜFUS DİNAMİKLERİ
Türkiye Emekliler Derneğimizce yaptırılan ''Türkiye Emekli Profili Anketi'' kapsamında,
bin 18'i kadın ve 2 bin 382'si erkek emekliyle yüz yüze görüşüldü. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatma Arpacı tarafından kitaplaştırılan araştırma, bugüne kadar Türkiye’de emekliler
üzerine yapılan ilk ve en büyük araştırma özelliğini taşıyor...
Ankete göre, emeklilerin yüzde 73,4'ü yalnızca emekli
aylığı ile geçiniyor. Ankete katılan emeklilerin yüzde 28,8'i
geçinmek için başkalarından yardım alırken, yüzde 71,2'si
yardım almıyor.
Yardım aldığını ifade eden emeklilerin yüzde 73,4'ü
çocuklarından, yüzde 15,9'u yakın akrabalarından, yüzde
6,7'si devletten ve yüzde 4'ü de derneklerden yardım
görüyor.
Emekliler en az kırmızı et tüketiyor
Ankette emeklilerin yaz ve kış mevsiminde en çok
tükettiği gıdalara ilişkin sorular da yer aldı. Çoklu cevaplara
göre, emekliler en çok ekmek, sebze, meyve, pilav ve
makarna; en az kırmızı et tüketiyor.
Emeklilerin yaz mevsiminde en çok tükettiği gıdalar
incelendiğinde ekmek yüzde 87 ile birinci sırada yer alırken,
Doç. Dr. Fatma ARPACI
bunu yüzde 83,5 ile sebze ve meyve, yüzde 79,2 ile pilav ve
makarna, yüzde 69,3 ile kuru baklagiller, yüzde 59 ile süt ve
ürünleri, yüzde 52,7 ile beyaz et ve yüzde 27,7 ile kırmızı et
izledi.
Kış aylarında ise emeklilerin yüzde 79,8'i ekmek, yüzde 75'i pilav ve makarna, yüzde
72,5'i sebze ve meyve, yüzde 71,5'i kuru baklagiller, yüzde 59,4'ü süt ürünleri, yüzde 55,2'si
beyaz et, yüzde 30,9'u kırmızı eti tüketiyor.
Aylığın çoğu gıdaya
Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 27,8'i aylık ortalama gelirinin dörtte birini gıda
maddelerine harcarken, yüzde 38,1'i gelirinin yarısını, yüzde 20,1'i dörtte üçünü ve yüzde 14'ü
de tümünü gıda için ayırıyor.
Emeklilerin yüzde 73'ünün aylık ortalama geliri, istediği ve ihtiyacı olan gıda maddelerini
satın almaya yetmiyor. Söz konusu emeklilerin yüzde 60'ının gıda maddelerini çocukları veya
yakınları temin ederken, yüzde 6,1'i kurumlardan ve yüzde 5'i belediyelerden yardım alıyor.
Emeklilerin yüzde 61,3'ü kredi kartı kullanmıyor
Ankette, emeklilere aylık ortalama gelirlerinin yeterli olup olmadığı da soruldu. Buna
göre, emeklilerin yüzde 84,4'ü gelirlerinin yeterli olmadığını ifade ederken, yalnızca yüzde
15,6'sı gelenlerinin yeterli olduğunu belirtti.
Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 61,3'ü kredi kartı kullanmıyor. Kredi kartı kullanan
emeklilerin yüzde 61,3'ü 1, yüzde 27,4'ü 2, yüzde 7,6'sı 3 ve yüzde 3,7'si de 4 ve daha fazla kredi
kartı taşıyor.
Emekliler, hastaneye yakın evlerde oturmak istiyor
Ankete göre, emeklilerin yüzde 67,5'i apartman dairesinde, yüzde 27,5'i gecekonduda ve
yüzde 5'i iki katlı evde oturuyor. Emeklilerin yüzde 55,5'i soba, yüzde 24,6'sı kat kalorifer,
yüzde 19,9'u da merkezi sistemle ısınıyor. Emeklilerden yüzde 72,9'u ev sahibiyken, yüzde
27,1'i ise kiracı.
Emekliler, oturacakları yeri seçerken öncelikle hastanelere yakın olup olmamasına dikkat
ediyor. Buna göre, emeklilerin yüzde 55,7'si hastane ve diğer kuruluşlara yakın, yüzde 47,8'i
daha az suç olayı yaşanan bölgede bulunan, yüzde 45,9'u toplu taşımaya yakın, yüzde 41,7'si
trafiği az yerde olan, yüzde 39,9'u alışveriş merkezlerine yakın ve yüzde 36,4'ü sessiz
semtlerdeki konutları tercih ediyor. Emekliler, balkonlu evleri ve asansörlü binalarda
yaşamak istiyor.
Ankette, emeklilere boş zamanda ne yaptıkları da soruldu. Buna göre, emekliler boş
zamanlarında en çok televizyon izliyor, ibadet ediyor, gazete okuyor, yürüyüş yapıyor ve müzik
dinliyor. Emeklilerin boş zamanlarında en az yaptıkları faaliyet ise tiyatro ve sinemaya gitmek
ile seyahat etmek. Emeklilerin yüzde 88,5'i ise kendileri için emekli kulübünün olmasını
istiyor.
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ULUSAL İSTİŞARE
TOPLANTISINA KATILDI
2015 Sonrası Kalkınma Gündemine Doğru
Türkiye Ulusal İstişare Çalışmaları Nüfus Dinamikleri
Ulusal İstişare toplantısına davet edilen Derneğimizi
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil
etti. UNFPA Türkiye temsilcisi Dr. Zahidul Huque'ın
açılış konuşması yaptığı toplantıda genç ve yaşlı nüfus
dinamikleri değerlendirdi. Toplantıda sunuş yapan
YAZICIOĞLU; nesillerarası dayanışmayı gündeme
getirerek bunun en önemli göstergesi olarak sosyal
güvenlik sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini
belirtti. Sosyal Güvenlikte norm ve standart birliğinin
tam sağlandığı, kazanılmış hakların korunduğu yeni
bir kolay değiştirilmeyecek sisteme gereksinime dikkat
çeken YAZICIOĞLU; geçmişte yatırımlar için
kullanılan sosyal sigortalar fonlarının bugün gelinen
noktada önemli katkısı olduğunu açıkladı.

“Emekliler tecrübeli insanlardır"

(Nazilli Nazar Gazetesi’nden alınmıştır.)

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Doğan KAYA, Nazilli
Şubemizi ziyaret etti. Şube Başkanımız Cahit COŞKUN ve
yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başsavcı KAYA, ömrü
olduğu sürece herkesin bir gün emekli olacağını söyledi.
Emeklilik sürecinin kendileri için de geçerli olduğunu ifade
eden KAYA, “Önemli olan bu süreci huzurlu ve aktif
geçirebilmektir. Emekliler tecrübeli insanlardır. Özellikle
Türkiye'de çok genç emekli olan vatandaşlarımız var. Bu
vatandaşlarımız emekli olduktan sonra bir köşeye
atılmamalı, onların tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Hatta
kendilerini zorlamayacak iş imkanları araştırılmalı, ölümü
bekler bir hayat sürmemelidir. Böyle bir emeklilik hayatı
olmamalıdır. Hayata aktif olarak katılan bir emekli, hem
ailesine, hem de ülkesine katkıda bulunmaya devam
edebilir” dedi.

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 3. GENEL KURULU
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 5.
Maddesi gereği oluşan 3. Genel Kurul 4 Aralık 2012 tarihinde
kurum toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul'un görevleri
şunlardır:
a)Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları
hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.
b)Kurumun bütçe ve bilançolarını, faaliyet raporlarını,
performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider
dengesini, sigorta kolları itibariyle yapılan en son aktüeryal
hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak,
c)Kurumun performans programlarında yer alan
hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin
performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak.
ç)Yönetim Kurulu'nun seçimle gelen asil ve yedek
üyelerini seçmek.
Kanunun birinci maddesi gereği kurum, tüzel kişiliği
haiz, idari ve mali açıdan özerkdir. Kurum Sayıştay'ın
denetimine tabidir. 665 sayılı kanun hükmündeki
kararnamenin 14. maddesi ile kanunun 29. maddesi
değiştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yetkileri
genişletilmiş, yönetim kurulu'nun yetkileri daraltılarak
özerklik zedelenmiştir..
Genel Kurul'a katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı norm ve standart birliğini büyük ölçüde sağlayan
kanunu yürürlüğe koyduklarını, Sosyal Süvenlik Sisteminin
temel parametrelerinde değişiklik yaptıklarını, sorunlarını
torunlara bırakmayacaklarını, gelecek nesiller için siyaset
yaptıklarının altını çizerek, sistemin açıklarının sürdürebilir
düzeye indiğini, yeni bir reforma ihtiyaç olmadığını, cefa kapısı
olan hastaneleri şifa kapısı yaptıklarını, nüfusun tamamını
sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldıklarını belirtti. Bakan,
teknolojik alt yapıyı kurduklarını, kurumsallaşmayı
tamamladıklarını, emekli aylıklarının evde ödenebilir hale
geldiğini, kayıt dışı ile mücadele ile 1 milyon 250 bin kişiyi kayıt
altına aldıklarını, dağınık mevzuatı birleştirdiklerini, finansal
sürdürebilirliği sağladıklarını açıklayarak 24.500 çalışanı ile
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dünyanın örnek aldığı kurum
haline geldiğini vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
ise konuşmasında; reform sürecini 1 Ocak 2012 tarihinden
itibaren 9 milyon 420 bin yeşil kartlının genel sağlık kapsamına
alınmasıyla bütün ayaklarıyla tamamlandığını, 2012 yılı
itibariyle 411 genelge, 57 yönetmelik, 38 tebliğ ve 11 yönergeyi
tamamlayarak yürürlüğe girmesini sağladıklarını, kimlik
belgeleri ile sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru imkanı
verdiklerini, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan işçileri
sosyal güvenlik kapsamına aldıklarını, taksi şoförü, tarımdaki
işçilere, sanatçılara 30 gün prim yerine 19 günlük prim ödeme
ve bu primlerin 30 günlük hizmet olarak sayılması imkanı
getirdiklerini, 65 yaş üstü çiftçilerimizin sigortalıklarının
devam etme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Genel Kurul'da yapılan açıklamalarda, Kurumun 2007
yılına göre 2011 sonu itibariyle gelirlerinde reel olarak yüzde 59,
giderlerinde ise yüzde 25 artış olduğu, devlet katkısı hariç prim
gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranının 2009 yılında
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan
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%53 iken 2011 yılında %58 olduğunu
devlet katkısı uygulama sonucunda bu
oranın %73 seviyesine ulaştığı
belirtilmiştir. Gelir gider açığının
GSYİH içindeki payı 2009 yılında %3 iken 2011 yılında %1,3
seviyesine gerilemiştir. 2013 yılı kurum gelirlerinin 156 milyon TL
giderlerin 181 milyon TL finansman açığının ise 25 milyon TL
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Toplam prim gelirlerini
emeklilik ve sağlık giderleri karşılama oranının 2013 yılında %66
olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2009 yılında 1.78 olan
aktif/pasif oranı 2012 sonu itibariyle 1,90'a yükselmiştir.
Genel kurul' da Bakan'dan sonra TBMM adına meclisin en
az üyeye sahip grubundan bir milletvekili genel kurul'a hitap
etmiştir. Sayıştay, Kurum'u TBMM adına denetlemektedir. Buna
rağmen ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partisinin Genel
Kurul'da temsil edilmemeleri anlaşılamamıştır. Medya da Bakan'la
gelmiş, Bakan'la salonu terk etmiştir. İki sendika hariç, diğerlerinin
genel Başkan düzeyinde temsil edilmemeleri ayrıca dikkat çeken
bir konudur. Nesiller arası dayanışmanın en güzel göstergesi sosyal
güvenliği ve onun, ülkemizin en büyük bütçesine sahip kurumunun
Genel Kuruluna bu ilgisizlik açıklanmak zorundadır. Genel
Kurul'da görevleri kapsamında çalışma olmaması hatta
komisyonlar kurulmasına yer olmadığına ilişkin önerge verilip
kabul edilmesinin bu ilgisizlikten kaynaklandığı da açıktır.
Genel kurul'da Kurum'da yapılan personel atamaları
tenkit edilirken özerk yapının kurulması ve bu özerk yapıda tüm
tarafların temsil edilmesinin sağlanması talep edilmiştir. Sağlıkta
katkı payları, hastanelerdeki randevu sistemi, alınan farklar,
robotik cerrahi gibi istisnai sağlık hizmeti uygulaması tenkitleri
sağlıkta başlayan memnuniyetsizliği teyit etmiştir.
Genel Kurul'a damgasını vuran yine Türkiye Emekliler
Derneği olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi
Genel Başkan Kazım ERGÜN emeklilerin sorunlarını örneklerle
Genel Kurul'a sunarak ülkeyi yönetenlerin dikkatini çekmiştir.
Konuşmasında emeklinin sesinin gür olduğunu göstermiş, yapıcı
tenkit ve çözüm önerileri ile emeklinin birikiminin, duasının
gelecek nesiller için önemli olduğunu vurgulamıştır. Sosyal
Güvenlik Kurumunda emekliyi temsilde Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanı Kazım ERGÜN' e sağlık diliyor, kendisini
kutluyorum. Genel Kurul'un emekliler arasında adalet ve eşitliği
sağlamaya vesile olması dileğimdir. Emekli' de güçlü kuruluşu
Türkiye Emekliler Derneği ile gurur duymalı, onun etrafında
birleşerek sesinin gürlüğünü artırmalıdır. Emeğin ve emeklinin
küreselleşme ile elinden alınan hakları geri alıp, sosyal devleti
yeniden diriltmek örgütlenme ile mümkündür. Emekli bir siyasi
parti kurmayı da düşünmeli, kendisine ilgisiz kalanlara gerekli
dersi vermeli, birikimi ve tecrübesini gelecek nesillerin daha mutlu
bir hayat yaşamasını, kendi karşılaştığı sorunlarla
karşılaşmamasını sağlamalıdır. Küreselleşmenin sık sık yarattığı ve
her an yaratacağı krizleri çözecek tek güç emek ve emeklidir.
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