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BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA’DAN SESLENDİ:

“ Promosyonlarımızı bekliyoruz...”

Devamı 8. sayfada

ERGÜN; “EMEKLİYE
RAMAZAN İKRAMİYESİ VERİLSİN...”
2013 yılının İKİNCİ 6 ayında emekli
aylıklarına yapılacak artışlar belli oldu. Kısa
adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği
Genel Başkanı Kazım Ergün; “5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından
açıklanan tüfe rakamlarıyla ikinci altı ay için
de belirlenmiş oldu. Bu sistem ne yazık ki
gelir adaletsizliğini büyütüyor" dedi.
Devamı 3. sayfada

Emekli Aylığı
Artış Sistemi
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli
olanlara uygulanan artış sistemi koruyucu
olmadığı gibi, kurumlar arasında da
farklılıklara neden olmaktadır. Emekli
Sandığı kapsamında olan emeklilere gösterge
sistemine göre artış uygulanmakta, işçi ve BağKur emeklilerine ise, altı aylık tüfe artışına
endeksli bir sistem getirilmiştir.
Sosyal güvenlik mevzuatında tek bir
norm ve standart oluşturulamadığından,
emekliler arasında haksız olan uygulamalar
devam etmektedir. En doğru sistem, Emekli
Sandığı'nda uygulanmaktadır. Hangi yılda
emekli olunursa olunsun, derece ve kademe
sistemine göre gösterge esası bulunduğundan,
25 yıl önce veya sonra emekli olunma, emekli
aylıklarında eşitsizlik getirmiyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
hesaplanan ve her ay açıklanan tüketici fiyat artışları,
ekonomi ve toplumu farklı boyutlarda
ilgilendirmektedir. Kredi faiz oranlarının
belirlenmesinden emekli aylıklarının artışına kadar
etki yapan fiyat artışları ile ilgili enflasyon sepeti
incelendiğinde, sağlıklı ve güvenilir olmayan bir
hesaplama yöntemi ile karşılaşılmaktadır.
450 maddeden oluşan enflasyon sepetinde
emeklileri ilgilendirmeyen çok sayıda maddenin yer
alması, genel enflasyonun tespiti bakımından
s a v u n u l a b i l i r. Ü c r e t v e a y l ı k a l a n l a r ı n
harcamalarındaki artışın ölçülmesinde, 450
maddenin yer aldığı enflasyon hesabının, emeklileri
temsil etmeyeceğini ve bu sistemin değişmesi
gerektiğini uzun süredir savunmaktayız.
Peki ne yapılabilir? Türkiye Emekliler
Derneği olarak önerimizi, 10. Kalkınma Planı
çalışmalarında da gündeme getirdik ve ücretliler için
geçinme endeksi hesaplanmalı ve emeklileri temsil
eden mal ve hizmet grupları kapsayan bir yöntem
uygulanmalıdır. Bunun daha gerçekçi olacağını
savunuyoruz.
Bilimsel bakıldığında, ücretliler geçinme
endeksi AB ülkelerinde kullanılan ve uygulanan bir
sistemdir. Bu bakımdan, genel enflasyon hesaplansın
ve genel ekonomik kararlar için uygulansın. Buna
itiraz etmiyoruz. İtirazımız, bizi temsil etmediği
yönündedir. TÜİK'in elinde her türlü imkanın
bulunması nedeniyle, ücretliler geçinme endeksi
oluşturmalı ve emeklileri temsil eden harcama
gruplarını belirlemelidir.
Emekli aylıklarının düşük kalmasında

tüketici enflasyonun belirlenme yöntemi çok farklı
etkiler yapmıştır. Emeklilerin yıllık harcamalarında
bazı yıllarda yüzde 20 gibi bir artış oluşmuşken, TÜİK
hesaplamalarına göre söz konusu artış oranı yüzde 8
olarak açıklanmıştır. Bu kıyaslamada bile, enflasyon
artışına endeksli emekli aylıklarının sağlıklı
olmadığını göstermektedir.
Enflasyon sepeti oluşturulurken, Türkiye
Emekliler Derneği olarak yapmış olduğumuz anket
sonuçlarından da yararlanılabilir. İki kez yapılan ve
ülkenin her köşesinde emeklilere sorulan anket
bilgileri incelendiğinde, gıda, aydınlanma, ısınma ve
kira harcamaları ilk sıralarda yer almıştır. En çok artış
olan zorunlu harcamalara ilişkin enflasyon artışı da,
bu kalemlerde görülmüştür.
Bu nedenle, temsil kabiliyeti olan harcama
gruplarından oluşturulacak emekliler veya ücretliler
enflasyon sepeti ağırlıkları da çok iyi hesaplanmalıdır.
TÜİK, bu görevi yapacak imkana sahip olduğundan,
bu konudaki çağrımızın en kısa sürede yerine
getirilmesini bekliyoruz.
Emekliyi koruyan sisteme geçilmediği sürece,
emeklilerin yoksulluk ortamından kurtulması zor
olduğundan, ülkeyi yönetenlerin bu önerimizi dikkate
almasını bekliyoruz.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin
karşılaştığı sorunları gündeme getirmeye devam
edecektir. Hükümet, emeklilerin sesine ve taleplerine
çözüm getirmeli, aynı zamanda sosyal devlet olmanın
da bir gereği olarak değerlendirilmelidir.

ERGÜN’DEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR
Genel Başkanımız Kazım Ergün, MHP
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye bir
teşekkür mesajı yolladı. MHP’nin TBMM
Grubunca Genel Kurul’a sunulan ve
emeklilerin sorunlarının araştırılmasını
öngören Araştırma Önergeleri için gösterilen
hassasiyetten duyulan memnuniyeti ileten
Ergün, emeklilerimiz adına teşekkür etti.
Ergün mesajında şu görüşlere yer verdi:
“ 13 Haziran 2013 Perşembe günü TBMM Genel
Kurulu'nda ele alınan, Emeklilerin Sorunlarının Tespiti, İçinde
Bulundukları Sıkıntıların Araştırılması ve Mağduriyetlerinin
Giderilmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergeleri vererek,
bunların TBMM gündemine taşınmasını sağlamanız, emekli
topluluğumuzda ve kamuoyunda büyük bir memnuniyetle
karşılanmıştır.
Bundan sonra da, emeklilerin sorunlarına sahip çıkma
çalışmalarınızın devam edeceğine olan inancımızla başta
zatıalinize ve parti grubunuza şükranlarımızı sunarız.”
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunca verilen üç
önergede şu görüşler yer aldı:

1- Ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyon 681
bin 663 SSK emeklisi, 1 milyon 781 bin 206 BAĞ-

KUR emeklisi, 1 milyon 821 bin Emekli Sandığı
emeklisi bulunmaktadır. Almış oldukları maaşın
düşük olması, banka promosyonlarından
yararlanmamaları, devlet ve üniversite
hastanelerinde ücret, katkı payı vermeleri, maaş
farklılıklarının giderilmesi ve benzeri uygulamaların
ile emeklilerimizin içinde bulundukları sıkıntıların
araştırılması hükümetin uygulamalarından dolayı
ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi.
2- Ülkemizdeki sayıları 9 milyonu bulan
emeklilerimizin içinde bulundukları sıkıntıların
araştırılması, taban aylıklarının eşitlenmesi, maaş
farklılıklarının giderilmesi ve çözüm yollarının
belirlenmesi.
3- Hâlen görevde bulunan veya emekli
astsubayların, maaş, tazminat, intibak işlemleri gibi
özlük hakları ve imkânları konusunda yaşadıkları
sorunların araştırılması ve alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi.
TBMM Gündeminde görüşülen önergeler üzerine yapılan
oylamada, araştırmaların ne yazık ki, gündeme alınmamasına karar
verildi.
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Ergün; “Emekliye Ramazan İkramiyesi Verilsin...”
2013 yılının İKİNCİ 6 ayında emekli
aylıklarına yapılacak artışlar belli oldu. Kısa
adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği
Genel Başkanı Kazım Ergün; “5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından
açıklanan tüfe rakamlarıyla ikinci altı ay için
de belirlenmiş oldu. Bu sistem ne yazık ki
gelir adaletsizliğini büyütüyor" dedi.
aylıklarındaki artış miktarı 43,47
Ergün açıklamasında şunları
söyledi:
Lira olmuştur.
Ergün:
“2013 yılı TEMMUZ ayından
Enflasyon sepetinde,
“Enflasyon sepetinde,
geçerli olacak işçi ve Bağkur emekli
emeklinin yaşam alanına girmeyen
zamları, 5510 Sayılı yasanın 55. Maddesi
emeklinin
yaşam
birçok kalem malzemeyle yapılan
uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin
gerçekleşen enflasyon oranı kadar
hesaplamalar bizim gerçeğimizi
alanına girmeyen
olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı
yansıtmamaktadır. En düşük işçi
hesaplamalara göre Ocak/Haziran 2013
birçok kalem
emekli aylığı, en düşük bağkur
döneminde 6 aylık enflasyon %4 oldu. Bu
malzemeyle
yapılan
emekli aylıkları açlık sınırının çok
hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın
yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce
çok altında kalmaktadır. Yoksulluk
hesaplamalar bizim
emekli olmuşların en düşük işçi emekli
sınırına ise ulaşabilen emekli sayısı
aylığı sadece 36,90 Lira artış alacak ve
gerçeğimizi
yok denecek kadar azdır. Durum
922,55 Lira'dan 959,45 Lira'ya çıkacak.
yansıtmamaktadır.
En
böyle iken emeklinin halini artık
Diğer taraftan, 716,32 Lira olan en
düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 744,97
birilerinin görmesi ve gerekli
düşük işçi emekli
Lira olacak. Yani en düşük bağkur esnaf
ekonomik ve sosyal düzenlemeleri
emeklisinin aylığında, 28,65 Lira artış
aylığı, en düşük bağkur
yapması gerekir. 5510 Sayılı yasayla
olacak. Ayrıca, 525,31 Lira olan en düşük
emekli
aylıkları
açlık
zamlarımızı enflasyona endeksleyen
Bağkur tarım emeklisi aylığı da 551,58
Lira olacak. Yani artış miktarı 26,27 Lira
parlamentomuzun artık bu gerçeği
sınırının çok çok
olacak.
görmesini diliyoruz. Yüzdeli zamlar
Ayrıca; 2008'den sonra emekli
altında kalmaktadır.
emekliler arasındaki makasın
olan ve 5510 sayılı kanun hükümlerine
Yoksulluk sınırına ise
açılmasına ve haksızlığın giderek
göre emekli olan işçi emeklilerinin 640
Lira olan taban aylıkları da bu artışla ek
artmasına neden olmaktadır.
ulaşabilen emekli
ödeme dahil olarak 665,56 Lira'ya
Emeklilerimize Mübarek Ramazan
yükselmiş olacak.
sayısı yok denecek
ayı içerisinde bir asgari ücret
En düşük memur emeklisi aylığı
kadar azdır.”
tutarında Ramazan İkramiyesi
ise, Temmuz ayından geçerli olacak %1
oranındaki enflasyon farkı ve üzerine
verilmesini istiyoruz. Çünkü
yapılacak %3 oranındaki Temmuz
Ramazan ayında her şeyin fiyatı artıyor ve emeklilerimiz ağız
zammıyla toplamda %4'lük bir artışa ulaşmış olacak. Buna
tadıyla iftar sofrasına oturamıyor. Yetkililerden talebimiz
göre; en düşük memur emekli aylığı 1.086,52 Lira'dan,
ramazan sofralarımıza tat katmalarıdır.
1.129,99 Lira'ya yükselecek. Memur emeklilerinin taban

2008 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI (TL)
SSK

BAĞKUR (Esnaf)

BAĞKUR (Tarım)

OCAK 2013

922,55

716,32

525,31

1.086,52

TEMMUZ 2013

959,45

744,97

551,58

1.129,99

·Bağkur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır.
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Memur

Emekli Aylığı Artış Sistemi
İşçi ve Bağ-Kur mevzuatı ise, gösterge ve
basamak sistemi terk edildiğinden, 2000 sonrasında
emekli olanlar arasında, prim kazancı ve prim
ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, emekli
olunma tarihinin farklı olması nedeniyle, aylıklarda
eşitsizlikler söz konusudur.
506 sayılı Kanuna göre 2000 öncesi dönemde
emekli olanların intibakları yapıldığından, emekli
aylıklarındaki eşitsizlikler giderilmiş ve intibak
farkları verilerek bir hak teslim edilmiştir. Aynı
uygulamanın 2000 sonrası için de yapılması
gerekiyor. 2000 sonrasında gösterge sistemi
kaldırıldığından, emekli aylığı hesaplamalarında
kıyaslama yapılacak bir sistem ortadan kalkmış,
sosyal güvenliğin temel kuralı olan norm ve standart
birliği giderek bozuluştur.
506, 4447 ve 5510 sayılı Kanunlar kendi içinde
farklılık getirdiğinden, emekli aylığı hesaplama
sisteminin eşitlik yönü kalmamıştır. 5510 sayılı
Kanun ile getirilen emekli aylığı parametreleri
kayıpları büyüttüğünden, her bir sigortalı bir an
önce emekli olmanın çabası içerisindedir. 5510 sayılı
Kanun hükümlerine göre prim kazançlarının
güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarındaki
değişiklikler, çalışmayı özendirmediğinden, bu
yönde değişikliklere gidilmelidir.
Her şeyden önce emekli aylığı hesaplama
yönteminde tek bir sistem getirilmeli, katsayı ve
gösterge sistemi yeniden planlanmalıdır. Emekli
aylıklarında eşitliğin sağlanması için, 1999
sonundaki gösterge sistemi, 2000 sonrası kazançlara
göre yürütülmeli ve Emekli Sandığı'na benzer bir
sistem getirilmelidir. 2000 sonrası için TEK BİR

GÖSTERGE oluşturulmalıdır. Bu konuda
kararlılık gösterilmeli ve emekli aylıklarında eşitliği
sağlayacak bir uygulama benimsenmelidir.
Emekli aylıklarının hesaplanması kadar, artışı
da önemlidir. 5510 sayılı Kanunun 55. maddesi
değiştirilmelidir. Emekli aylıklarına yapılacak
zamlar, iki aşamalı olmalıdır. Birincisi, enflasyon +
refah payı birlikte değerlendirilmelidir. İkincisi,
seyyanen ve yüzdeli artışlara göre Hükümetin tercih
yapabileceği bir değişiklik getirilmelidir.
2013 yılında yapılan altışar aylık dönemler
olarak uygulanan yüzde 4.14 ve yüzde 4 artışlar,
emeklilerin harcamalarındaki artışların çok altında
kalmıştır. TÜİK tarafından hesaplanan genel
enflasyon emeklileri temsil etmekten uzak kalmakta
ve emekli aylıklarını geliştirmeyen bir uygulama
olarak görülmektedir.
Emekli aylığı alanların büyük çoğunluğu 1000
liranın altında kaldığından, yüzdeli zamların artışı
bir anlam taşımamaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında
seyyanen ve yüzdeli olarak seçenekli zamların
devam etmemesi, büyük çoğunluğun aleyhine
olmuştur. Hükümetin bu gerçeği görmesini ve
emeklilerin aylıklarındaki kayıpları da giderecek
yeni bir intibak sisteminin getirilmesini talep
ediyoruz. 2000 sonrasında emekli olanlara
yapılacak ikinci bir intibak, emekli aylıklarında bir
iyileştirme getireceği gibi, sistemi de rayına
oturtacak bir uygulama olacaktır. Bu talebimiz,
sosyal güvenlikteki eşitliğin bir gereği olarak da
benimsenmelidir.

KURNAZ’A HEMŞEHRİ ZİYARETİ

Tarsus Belediye Başkanı A. Adayı M. Tekin ÇELİK Tarsus’un
Ankara’daki gözü kulakları olan (TADER) başkanı Semih ÖZSU ve
Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer KURNAZ’ı ziyaret etti.
Gülek belediye başkanı Tarsus Belediye başkanı A. Adayı M.Tekin
ÇELİK Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. 27 Aralık 2012’de kurulan
kısa adı TADER olan, Tarsuslular Derneği Dernek başkanı Semih Özsu,
ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu ve artık Ankara’da Tarsus’un ve
Tarsuslu’nun sorunlarının tartışılıp gerekli yerlere iletilebileceği aktif bir
derneğin görev yapmasından son derece memnun olduğunu söyledi.
Tarsus belediye başkanı a.adayı M.Tekin ÇELİK’te “ Tarsus’un temsilcisi
olarak faaliyet gösteren, sorunlarına gerekli platformlarda çözüm
üretmeye çalışan dernek ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza
görevlerinde başarılar dilerim” dedi. Sıcak sohbetin ardından başkan
ÖZSU, adaylık sürecinde ÇELİK’e başarılar diledi.
Daha sonra Emekliler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Mali sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer KURNAZ’ı ziyaret eden
ÇELİK bir süre sohbet etti. Dostça bir ortamda geçen ziyarette emeklilerin
problemleri, çözüm yolları ve Tarsus’un yerel seçimleriyle ilgili görüş
alışverişinde bulundu. Ziyarete MHP Gülek belde başkanı Cumali ŞAHİN
ve MHP Tarsus ilçe yönetim kurulu üyesi Yusuf CERİT de katıldı.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ,
MAYAGÖZ ve SÜHA OPTİK işbirliği ile
üyelerimize dev hizmet

Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı illerinde ikamet eden Derneğimiz üyesi
emeklilerimizi evinden alıyoruz, Özel MAYAGÖZ göz hastanesinde muayene
ettiriyoruz, varsa gözlüklerini veya diğer görme araçlarını temin edip, üyelerimizi
evlerine bırakıyoruz. üstelik tüm bu hizmetler ücretsiz.

Bilgi ve Randevu için : 0.312. 319 55 22 - 446 86 35
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ VE
SANATORYUM MEDİKAL İŞBİRLİĞİ İLE
ÜYELERİMİZE DEV HİZMET
Uyku apnesi (uyku esnasında nefes alamama) sıkıntısı çeken Ankara,
Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum illerinde ikamet eden Derneğimiz üyesi
emeklilerimizi evinden alıyoruz. Uyku tedavisi için Eskişehir'de bulunan uyku
laboratuarlarımızda bir gece misafir ediyoruz. Doktorunuzun gerekli görülmesi
halinde hastalığınıza uygun solunum cihazınızı temin edip evinizde cihaz
kurulumunu ve eğitimini gerçekleştiriyoruz. Üstelik bu hizmetler karşılığında
hiçbir ücret almıyoruz.

Bilgi ve randevu için : 0.312 380 35 05 - 0.542 416 42 00
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İkinci İntibak Gerekiyor
Sosyal güvenlik sisteminde eşitlik üzerine bir
norm kurulamadığından, emekli aylıklarında
farklılıklar artamaya devam etmektedir. Öncelikle,
2000 öncesi hizmeti olan sigortalılar, 2008 sonrasında
emekli olduklarında en çok mağdur olan bir grubu
oluşturdular. Bu grupta emekli olanlara üç ayrı
kanunun uygulanması, emekli aylıklarını düşüren bir
sisteme dönüşmüştür.
2000 öncesi çalışması olanlara 506 sayılı Kanun
hükümleri, 2000-2008 döneminde çalışması olan
sigortalılara 4447sayılı Kanun hükümleri, 2008
sonrasında çalışması olanlara 5510 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda olan
sigortalıların emeklileri uzadıkça, aylıklarının
düştüğü bir hesaplama sistemi uygulandığından,
ikinci bir intibaka ihtiyaç vardır.
Bunun sebepleri şu şekilde açıklanabilir.
2000 öncesi çalışmaları olanlar için 506 sayılı
Kanun gereğince, gösterge sistemi ve aylık bağlama
oranlarına göre kısmi bir aylık hesaplanmaktadır.
Normal göstergeden emekli aylıkları hesaplanırken
alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak dikkate
alınmaktadır. 2000-2008 dönemi için çalışması
olanlara prim kazançları ortalaması dikkate
alınmakta ve kademeli bir aylık bağlama oranı
uygulanmaktadır. Bu şekilde ikinci kısmi aylık
belirlenmektedir. Örneğin, ilk 10 yıl için her bir 360
gün prim ödemesi olanlara yüzde 3.5 aylık bağlama
oranı, sonraki 15 yıl çalışması olanlara 360 gün prim
ödemesi varsa, her yıl için yüzde 2 aylık bağlama
oranı dikkate alınmaktadır. 2008 sonrası çalışması
olanlara her 360 prim ödeme günü olanlara yüzde 2

aylık bağlama oranı esas alınmakta ve bu şekilde
üçüncü kısmi aylık hesaplanmaktadır.
Üç ayrı hesapla sistemi bir birinden farklı
olduğundan, bu sorunun çözümü için yeni bir gösterge
sistemi geliştirilmeli, aynı kazanç ve prim ödeme gün
sayılarına sahip olan emekliler arasında intibak
yapılarak eşitlik sağlanmalıdır.
Hükümet, 2000 öncesi emekli olanların
aylıklarındaki eşitsizlikleri 6283 sayılı Kanun ile intibak
yaparak çözmüş ve doğru bir sistem uygulanmıştır.
Artık hiç kimse, 2000 öncesi emekli olanlar arasında
bana haksızlık yapıldığı yönünde bir eleştiride
bulunmamaktadır. Benzer uygulamanın 2000 sonrası Recep ORHAN
süreçte emekli olanlar bakımından da yapılması, eşitlik
Genel
ilkesi gereği olarak değerlendirilmelidir.
Sekreter
Kaldı ki, devlet emeklileri arasında ayrım
yapmamalıdır. Hükümete düşen görev, 2000 öncesi
Ankara
yapılan intibak ölçülerinde 2000 sonrasında emekli Şube Başkanı
olmuş arkadaşlarımın da mağduriyetlerinin giderecek
bir ikinci intibakı yapmalıdır.
Bu konuda, Türkiye Emekliler Derneği olarak
teknik katkı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek
istiyorum. Kazançlara göre, 2000 öncesi gösterge www.tuedankara.org.tr
sistemi esas alınarak tek bir gösterge sistemine
geçilmelidir. Bu talebimiz, sosyal güvenlikte doğru bir
sisteminin kurulmasına yöneliktir.
2008 sonrasında emekli olanların kazançları,
aylıkların düşmesinde etkili bir yansıması olduğundan,
asgari ücretin 3 katına kadar prim kazancı olanların
emeklileri uzadıkça, kayıpları büyüdüğünden, bu
sorunun ele alınması ve eşitliği sağlayacak bir adımın
atılması gerekmektedir.

Diyarbakır Şubemize Bartın Şubemizden
Tes-İş’ten Destek
Belediyeye Ziyaret

Diyarbakır Şube Başkanımız Kadri Akar, Tes
İş Diyarbakır 2 nolu Şube Başkanı Şükrü Kaçmaz’ı
ziyaret etti. Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının
dayanışmasının önemine dikkat çekilirken, bunun
en somut örneklerinden de biri yaşandı. Tes İş
Diyarbakır 2 nolu Şube Başkanı Şükrü Kaçmaz
derneğimize üye oldu.
Akar, güçlü mücadelenin ancak güçlü sivil
toplumla olacağını belirterek, Kaçmaz’ın
üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bartın Şube Başkanımız Ali
Kalaycı Belediye Başkanı Cemal
Akın'ı ziyaret etti. Şube Başkan
Yardımcısı Cemal yıldırım’ın da
hazır bulunduğu ziyaret sohbet ve
görüş alışverişi şeklinde
gerçekleşti. Belediye Başkanı
Cemal Akın yaptığı konuşmada
z i y a re t t e n d o l a y ı d u y d u ğ u
memnuniyeti ifade ederek
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emeklilerin huzuru ve mutluluğu için
ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını
söyledi. Akın, ''Nazik ziyaretinizle
bizleri onurlandırdığınız için teşekkür
ederim. Sizler bizim saygıdeğer
büyüklerimiz tarih köprülerimizsiniz.
Belediye olarak imkanlarımız el verdiği
sürece sizlerin huzuru ve mutluluğu
için ne gerekirse yapmaya hazırız''dedi.

30 Haziran Emekliler Günü'nde
Atamızın Huzurundaydık...

Emekliler
Günümüz
Kutlu Olsun
Türkiye Emekliler Platformu tarafından
geleneksel olarak her yıl kutlanan 30 Haziran
Emekliler Günü'nün 15. yılı kapsamında;
Türkiye Emekli Subaylar Derneği dönem
başkanlığında, platformu oluşturan
derneklerin de katılımı ile, Anıtkabir ziyaret
edildi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün
anıtlarına çelenk konuldu.
Düzenlenen törene; Türkiye Emekliler
Derneğimiz,Türkiye Emekli Subaylar Derneği,
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm İşçi
Emeklileri Derneği, Tüm Bağkur Emeklileri
Derneği ve Tüm Sivil Emekliler Derneği ile
Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Yönetim
Kurulları ile üyeleri katıldılar.

Ergün, Almanya’da yaşayan
Emeklilerimizin ve İşçilerimizin
Derneği’ni Ziyaret Etti...
Genel Başkanımız Kazım Ergün, yurtdışında çalışıp bulundukları ülkelerde emekli
olan ve yaşamlarını buralarda sürdüren yurtdaşlarımızın sorunlarını yerinde inceledi.
Almanya Kempten Türk İşçi Derneği’ni ziyaret eden Ergün, Dernek yetkililerinden
emeklilerimizin yaşam koşulları, karşılaştıkları sıkıntılar ve beklentileri hakkında ayrıntılı
bilgiler aldı.
Almanya’da yaşamlarını sürdüren gurbetçilerimizin gerek çalışma yaşamlarında
gerekse de emeklilik hayatlarında ülkemiz emeklilerinin sorunlarına benzer sıkıntılarla
karşı karşıya olduklarını tespit ettiklerini belirten Ergün, “Doğal olarak bu sıkıntıların
üzerine bir de vatan hasreti de binince, yurtdaşlarımızın yaşam koşullarının zorluğunu
anlamak güç olmuyor. Kendilerini bu onurlu mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bize
göstermiş oldukları bu yakın ilgi ve alakadan dolayı da sayın Başkan Hancı ve tüm ekibine
şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Dernek Başkanı Turgut Hancı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,
“Türkiye Emekliler Derneğimizin yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç verdi” dedi.
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Bartın Şubemiz ile Özel Aktıp Sağlık Merkezi Arasında Protokol İmzalandı

ÜYELİK KARTINI
BEYAN ETMEYEN EMEKLİ
İNDİRİMDEN
YARARLANAMAYACAK

Bartın Şubemiz ile Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi arasında protokol
imzalandı. Özel Aktıp Sağlık Merkezinde gerçekleşen protokol imza
töreninde Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı, Başkan yardımcısı Cemal
Yıldırım ve Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi Genel Müdürü Refik Akmaz
hazır bulundu. Protokol imza töreninin ardından Kalaycı yaptığı
açıklamada; “Derneğimize kayıtlı emekli dul ve yetim üyelerimizin
Derneğimize ait üyelik kartlarını beyan etmeleri halinde Özel Aktıp Sağlık
Merkezi sağlık hizmetlerinden %20 (yüzde yirmi) indirimli
yararlanacaklar. Özel Aktıp Sağlık Merkezi ile Derneğimiz arasında emekli
dul ve yetimlerimizin yararlanabilmeleri için bir protokol yapılmıştır” dedi.
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı açıklamasına şöyle devam etti; “29
Mayıs 2013 tarihinden itibaren 29 Mayıs 2014 tarihine kadar geçerli olmak
şartı ile Derneğimize kayıtlı emekli dul ve yetim üyelerimizin derneğimize ait
üyelik kartlarını beyan etmeleri halinde bir yıl boyunca Özel Aktıp Sağlık
Merkezi hizmetlerinden %20 (yüzde yirmi) indirimli yararlanacaklar.
Uygulamadan yararlanacak olan üyelerimizin derneğimize ait üyelik
kartlarını Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi yetkili personeline göstermeleri
yeterli olacaktır. Üyelik kartını beyan etmeyen emekli dul ve yetimlerimiz
uygulamadan yararlandırılmayacak yararlanabilmesi için derneğimize
yönlendirilecek. Bu protokol, Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi
yönetim kurulu üyeleri ve Özel Aktıp Bartın Sağlık Merkezi Genel Müdürü
Refik Akmaz'ın hazır bulunması ile taraflarca imza altına alınmıştır.”

Ankara Şubemizden
Ramazan Yardımı

Ankara Şubemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan münasebetiyle
mağdur üyelerinin yüzünü güldürdü. Ramazan sofralarına bir katkı
sağlamayı hedefleyen şubemiz alım gücü sıkıntısı içerisinde olan üyelerine
gıda yardımında bulundu.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ankara Şube Başkanımız ve Genel
Merkez Genel Sekreterimiz Recep Orhan, bu geleneğin imkanlar elverdikçe
sürdürülmesi için çabaladıklarını ifade ederek, "Asıl amacımız, mağdur
emeklimizin kalmamasıdır. Bu kapsamda dernek olarak üzerimize düşen
sorumlulukla görevimizi yerine getirmek için hak arama mücadelemizi
sürdürüyoruz. Bu mücadele sürerken de imkanlarımız ölçüsünde kendi
yaralarımızı sarmaya da devam edeceğiz. Mağdur üyelerimizin her zaman
yanında olacağız" dedi.
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Gemlik Şubemiz
Emekliler Günü’nü
Etkinliklerle Kutladı

BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA’DAN SESLENDİ:

“ Promosyonlarımızı bekliyoruz...”

Türkiye Emekliler
Derneği Başkanlar Kurulu, 5/6
2013 tarihlerinde TÜED Genel
Merkezi’nde toplanmış, ülkenin
ve emeklilerin sorunları üzerinde
değerlendirmelerde
bulunmuştur.
Başkanlar Kurulumuz, ülkemizin
değişmez yönetim biçimi olan Cumhuriyet
değerlerlerinin korunmasını ve bu çerçevede yeni bir
özgürlükçü Anayasa yapılmasını önermektedir.
Çağdaş bir ülke olan Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve hukuksal olarak AB
standartlarına erişmesini, iktidarın ve muhalefetin
toplumu kutuplaşmaya götürmeyecek bir yaklaşım
sergilemesini talep eden Başkanlar Kurulumuz, üniter
devlet yapısının korunmasını savunmaktadır.
Başkanlar Kurulumuz, iktidarın
demokratik talepleri karşılamada geç kalmamasını
önermekte, AB üyeliğini hızlandıracak iç mevzuattaki
düzenlemelerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini
istemektedir.
Başkanlar Kurulumuz, sosyal güvenlik
sisteminde tek çatı ve eşitlik ilkesinin bir hedef olarak
benimsenmesini, emekliler ve sigortalılar arasında
ayrıma neden olan uygulamaların sona erdirilmesini
talep etmektedir.
Başkanlar Kurulumuz, emeklilerin
taleplerini ve çözüme ilişkin önerilerini
değerlendirmiş ve aşağıda yer alan konuların bir an
evvel çözüme kavuşturulmasını istemektedir.
• 10. Kalkınma Planında emeklilerin
sorunları ve çözüm önerilerinin bir hedef olarak yer
alması, sosyal güvenlik haklarına verilen bir değer
olarak görülmüştür. Plan hedefinde de yer aldığı gibi,
emeklilerin aylıkları iyileştirilmeli, sağlık hakkı
geliştirilmeli ve yaşlılık hukuku ile ilgili değişikliklere
gidilmelidir. Emeklilere sendika hakkı tanınmalı,
toplu sözleşme hakkı getirilmelidir.
• 2008 sonrasında emekli olanlar
arasında önemli bir sorun olan aylıkların
hesaplanmasında yaşanan eşitsizliklere çözüm

Genel Başkanımız Kazım Ergün Başkanlar Kurulumuza hitabında, sosyal devletin önemine
değinerek, “Sosyal devlet, toplumun güven kapısı olarak görülmelidir” dedi. Ergün konuşmasında şunları
söyledi:
“Başkanlar Kurulumuzun toplandığı bu süreçte, gençlerin öncülük ettiği çevreye sahip çıkma
adıyla başlayan “Gezi Parkı” duyarlılığı daha sonra farklı boyutlara gitmiş ve eylemlere dönüşmüştür.
Son gelişmelerden de görüleceği gibi, iktidarın ve muhalefetin siyaseti germe yerine, sorunları ve çözüm
önerilerini konuşmaları gerekiyor. Siyasetin bir uzlaşma kültürü olduğu gerçeğini paylaşmayan ve
karşılıklı suçlamalarla yapılan konuşmalar, toplumu oldukça germiştir.
Demokrasi, her ülkenin en güvenilir limanıdır. Bu bakımdan, demokratik bir sistemde
toplumun barış içerisinde yaşaması; eğitimin, adaletin, istihdamın ve sosyal güvenlik haklarının
geliştirilmesi, öncelikli hedefler olarak görülmelidir. Bu nedenle, toplumu kutuplaşmaya götürecek
risklerden uzak durulmalı, her konu ve sorun sosyal diyalog kurularak çözümlenmelidir.
Elbette, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın sorumluluğu bulunmakta ve ortaya çıkan sorunların
çözümünde paylaşımcı bir yaklaşım göstermesi gerekmektedir. Özgürlüklerin ve yaşam tarzlarının
korunması, toplumun kaynaşması konusunda bütün partiler dikkatli olmalıdır.
Çok partili dönem ile birlikte demokratik sistem işletilmiş, sosyal hukuk devleti kurum ve
kurallarıyla toplumun kaynaşmasını sağlamıştır. Kültürel farklılıklar birer zenginlik olarak görülmüştür.
2013 Haziran ayında başlayan eylemler ve yapılan açıklamalar ile karşılıklı verilen mesajlar
toplumu germiştir. Her şeyden önce, ülkemizin geleceği olan gençlerin talepleri iyi okunmalı ve
demokratik sistemi daha özgür kılacak ve cumhuriyetin değerlerini koruyacak yeni bir anayasa
çalışmasına hız verilmelidir. Devlet/birey ilişkisi zayıflatılmamalı, güven duygusu artırılmalıdır. Emniyet
güçleri de, elindeki yetkiyi hukuk kuralları içerisinde kullanmalı, caydırıcı olmalıdır.
Toplumsal olayların yeri ve zamanı iyi analiz edilmeli ve sosyal barışı riske edecek
yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Demokrasilerde, seçim en temel gösterge olmakla birlikte, milleti
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kucaklayan ve sosyal diyalogla sorunları çözen ilkeli bir yönetim tarzına daha çok ihtiyaç duyulduğu bir
süreçten geçmekteyiz. Geleceğimizi riske edecek ve toplumsal barışı bozacak yaklaşımlardan uzak
durulmalıdır.
Son gelişmeler karşısında hükümete ve muhalefet partilerine düşen çok büyük sorumluluklar
bulunmaktadır. Siyaset, kavgalı bir yöne girmemelidir. Bu bakımdan, ülkenin birliğini ve toplumsal barışı
zora sokacak her türlü risk karşısında dikkatli olunmalı, siyasi partiler birbirlerine meydan
okumamalıdır.
Seçimle işbaşına gelen hükümetleri zayıflatmak adına bir girişim olmamalıdır. Hükümet tarafı
ise, oluşan algıyı iyi okumalı ve demokratik sistem ve hukuk kuralları içerisinde sorunların aşılmasına,
farklı algıların giderilmesine büyük bir çaba göstermelidir.
Demokratik sistemde, halkın kendi kendini yönetmesi yanında sosyal diyalog araçları da
önemlidir. Siyasi parti liderleri, toplumu gerecek yaklaşımlardan kaçınmalıdır. İçte ve dışta birliğimizi
pekiştirecek yeni bir uzlaşma kültürüne ihtiyaç vardır. Demokratik tepkiler iyi değerlendirilmeli, siz ve
biz gibi toplumu kutuplaştıracak açıklamalara ve politikalara son verilmelidir.
Değerli Başkanlar
Ülkemiz ve dünya ekonomisi küreselleşmenin etkisinde kalmış; ekonomik, sosyal ve hukuksal
alanda bir çok değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan en temel değişikliklerden birisi de, sosyal
güvenlik alanında yapılan değişikliklerdir. Sosyal güvenlikte tek çatı hedefi ve eşitlik öngörülmesine
rağmen, emekli aylıklarında eşitliği sağlayacak değişiklilere gidilememiş, 2000 sonrası süreçte emekli
olanlar arasındaki farklılıklar giderek büyümüştür.
Sosyal güvenlik sistemimiz ve ilgili kanunlar, eşitliği sağlamaktan uzak bir içeriktedir. 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, özellikle emekli olma koşulları ve emekli aylığı
hesaplamalarında farklılıkları artıran bir uygulamayı getirmiştir. 2000 sonrasında emekli aylıklarında
ortaya çıkan eşitsizliklere çözümün gecikmesi durumunda, nimet/külfet dengesi daha da bozulacaktır.

bulunmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, sigortalı çalıştırmayı
özendirmediğinden, emekli aylığı hesaplama sistemi
yeniden düzenlenmelidir. Aynı kazanç ve prim ödeme gün
sayısına sahip olan sigortalılar, farklı yıllarda emekli
olmaları durumunda, geç emekli olanların aleyhine emekli
aylıkları düşmektedir. Bu uygulama eşitlik ilkesine ve
sosyal güvenliğin evrensel normlarına aykırıdır. Bu
bakımdan, 5510 sayılı Kanunun emekli aylıklarını
hesaplama parametreleri yeniden belirlenmelidir.
• Emekli aylıklarındaki eşitsizliğin
giderilmesi için yeni bir intibakın yapılması zorunluluk
almıştır. 2000 öncesi ve sonrası prim kazançları 1999 sonu
göstergeleri esas alınarak 2000 sonrası için de gösterge
sisteminin belirlenmesi, emekli aylıklarında eşitliğin
korunması için bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle, kazançları ve aylık bağlama oranlarını bir
sistem dahilinde belirlemek, sosyal güvenliğin bir kuralı
olarak değerlendirilmelidir.
• İşyeri açan emeklilerden kesilmekte olan
Sosyal Güvenlik Destek Primi kaldırılmalıdır. Çalışan
emeklilerden alınan SGDP makul bir orana indirilerek,
her yıl sonunda emekli aylıklarını iyileştirecek bir sistem
getirilmelidir.
• Emeklilerden katkı payının alınması,
emeklilere bir haksızlık olarak görülmektedir. Aldıkları
aylıklarla güç yaşam koşullarında ayakta durmaya çalışan
emeklilerden; muayene, ilaç katkı payı ve fark adı altında
bir ücret alınmamalıdır.
• Geçmişte ödenmekte olan vergi iadelerinin
karşılığı olarak getirilen ek ödeme yüzdeleri ve uygulanan
aylık tutarları düşük kaldığından, her iki parametre de
yeniden değerlendirilmeli, yüzde 4 ve 5 olarak uygulanan
ek ödeme yüzdeleri ve aylık matrahları yükseltilmelidir.
• Sosyal güvenlik kurumlarından emekli
olanlar arasında taban aylıklarda bir denge kurulmalı,
Emekli Sandığı temel alınarak yeniden belirlenmelidir.
Taban aylıklar belirlenirken, prim kazançları ve prim
ödeme gün sayıları dikkate alınarak taban aylıklarda
eşitlik sağlanmalıdır.
• Kamu çalışanlarına ödendiği gibi
emeklilerimize de bankalardan aynı ölçülerde promosyon
ödenmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezimize ve şubelerimize yapılan başvurularda, emekli
aylıklarındaki düşüşün ve artış sisteminin yol açtığı hesaplama yöntemlerinin değiştirilmesi talep
edilmektedir. Bu konu, Hükümetin de gündeminde olmasına rağmen, sorunun çözümüne yönelik
değişikliklere henüz gidilmemiştir. Sosyal güvenlik hakları eşitlik üzerine düzenlenmelidir. Bu yöndeki
çalışmalar sonuçlandırılmalı ve emekli aylıkları arasında eşitlik sağlanmalıdır.
Emekliler bakımından en büyük sıkıntılardan birisi de, katkı paylarının giderek ödenemez
duruma gelmesidir. Çalıştığı dönemde sağlık primini ödemiş emeklilerden, muayene ve ilaç katkı payları
alınmamalıdır. Bunun yanında, sağlık hizmetlerinin ticari bir yaklaşımla yönetilmesi, özel hastanelerin
hızlı bir şekilde genişletilmesi, kamunun sorumluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Özel hastanelere
başvuran emeklilerden muayene, ilaç katkı payı ve fark adı altında çeşitli ödemelerin istenmesi, sağlık
hakkını engelleyen bir süreç olarak değerlendirilmelidir.
Sosyal devlet, sosyal güvenlik haklarına erişimi sağlayan devlettir. Bu yönüyle, belli bir yaşa
gelen emeklilerin sağlık hakları en iyi şekilde korunmalıdır.
2013 yılında ekonomik alanda yaşanan gelişmelerden de görüleceği gibi, büyüme oranları
hedeflerin altında kalmış, işsizlik oranı artmıştır. Vergi kayıpları ve getirilen aflar, kayıt dışı istihdamın
büyüklüğü, ekonominin istikrarını riske eden uygulamalardır. Bunun yanında, taşeron uygulamaları da,
işçilerin en güvencesiz istihdam biçimi olduğundan, asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmelidir. Devlet,
taşeron işçi çalıştırmayı sınırlandırmalı, ihtiyaç olan birimlerde kadrolu istihdam yoluna gitmelidir.
İşsizlik ve yoksulluk en önemli sorun olarak görülmelidir. Tarım, sanayi ve hizmetler
sektöründeki işgücü katılım oranları yetersiz olduğundan, istihdamın teşvik edilmesi, sosyal hakların
geliştirilmesi gerekmektedir. Ekonomik gelişmelerin sürdürülmesi ve bölgesel farklılıkların giderilmesi
için teşvik uygulamaları devam etmelidir.
Sosyal devlet, toplumun güven kapısı olarak görülmelidir. “
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KARTAL ŞUBEMİZDEN
30 HAZİRAN
KUTLAMASI
30 Haziran ATATÜRK'ün emeklilik günüdür. Türkiye
Emekliler Derneğimiz son 15 yıldan beri 30 Haziran'ı resmi törenlerle
kutlayarak Türkiye'nin gündemine taşımıştır. Daha da gelişme
kaydedilerek, Haziran ayının son haftası, Emekliler Haftası olarak ilan
edilerek Türkiye çapında etkinlikler yapılmaktadır.
ATATÜRK emekli olup da köşesine çekilip oturmamıştır. Dünya
âlem bilmektedir ki o büyük insan ulusu için hayatını bilerek sağlığını
riske ederek son nefesine kadar çaba harcamıştır.
Çok iyi bilinmektedir ki, o büyük devlet adamı kurduğu
Cumhuriyetin tanımında sosyal devlet tanımı vardır. İşte emeklilik
kurumunu açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olgusunu
Dünya Milletlerine duyurmaktır amacı.
ATATÜRK bu veciz sözü ile Sosyal Devleti varlığını emekle
bütünleştirerek devleti yönetecek olanlara ebedi hatırlatma yapmıştır.
Ve demiştir ki; "Bir Milletin Yaşlı Vatandaşlarına ve Emeklilerine
Karşı Tutumu O Milletin Yaşama Kudretinin En Önemli Kıstasıdır.
Mazide Muktedirken Bütün kuvvetleriyle Çalışmış Olanlara Karşı
Minnet Hissi Duymayan Bir Milletin İstikbale Güvenle Bakmaya
Hakkı Yoktur ve O Millet de Şefkat ve Adalet Hissi Kaybolmuş
Demektir.”
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Devlet niteliğinin ne
durumda olduğu tüm dünya âlem tarafından bilinmektedir.

bulunanlar ATAM izindeyiz diyemezler, Milli Sanayi planlı ekonomi
dengeli kalkınma hedeflerini rafa kaldıranlar, milli kalkınmanın
önünü kesenler, kadınıyla erkeğiyle öz veriyle çalışan halkımızın
emeğini çarçur ederler.
Gençlerimiz işsiz güçsüz gelecekten umutsuz, geçmişte bütün
gücünü bilgisini el emeğini göz nurunu alın terini ülkesinin
kalkınmasına vakfeden Emekliler yarı aç yarı tok ıstırap çekerek
hayatların son baharında gözleri açık dünyaya veda ediyorlar. Bu
gidişata dur demek için yine O BÜYÜK İNSAN ATATÜRK'ün şu
sözünden ilham alarak "en zor şartlar altında dahi ulusal müdafaa söz
konusu olunca muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda
mevcuttur" şiarıyla yola çıkarak Milli Kurtuluşun ana simgesi olan
Çanakkale geçilmez ruhunun Kahramanları ve Anafartalar komutanı
Atatürk'ün ve şehitlerimizin Mücadelelerinden ilham almak için
Şubemiz 21 Haziran 2008 tarihinde üyelerimizle tüm Çanakkale
şehitliklerine ziyarette bulunulmuştur.
Ayrıca imkânlar buldukça Milli Mücadele ruhunun canlı
tutulması için Derneğimiz Sakarya Dumlupınar ve Kocatepe
Şehitliklerini de yerinde ziyarette bulunmak hedefimizdir. Bu duygu ve
düşüncelerle Emekliler Haftası'nın bütün emekli ve yaşlı
vatandaşlarımıza sağlık ve dirayet getirmesini dilerken, ebediyete
intikal eden emeklilerimize de Allahtan Rahmet Diler Başta ATATÜRK
ve bütün şehitlerimizi saygıyla anarız. Bütün emeklilerin ve yaşlıların
Emekliler Haftası kutlu olsun.

ATATÜRK'ün idealleri ilkeleri planları programlarını hayata
geçirmeyenler tarihe mal olmuş ulusal günlerde ATA'nın huzurunda

Çorum Şubemizden Çanakkale Gezisi
Çorum Şube Başkanlığımız
üyelerini ikinci kez Çanakkale'ye
götürdü.
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü'nün destekleriyle toplam beş otobüsle 250
üyesini Çanakkale'ye götüren şubemiz büyük
takdir topladı. Gezi esnasında; Bursa, Çanakkale,
Gelibolu, Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'un da tarihi
ve turistik yerleri ziyaret edildi. Çorum Şube
Başkanımız Hıdır Kınıklı, seyahatin
gerçekleşmesi için büyük destek sağlayan Çorum
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan'a teşekkür
etti ve üyelerimiz adına şükranlarını sundu.
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Nazilli Şubemizden Çanakkale Gezisi
Nazilli Şube Başkanlığımız üyelerini
Çanakkale'ye götürdü.Nazilli Belediye Başkanı
Haluk Alıcık'ın katkılarıyla gerçekleştirilen geziye
150 üyemiz katıldı. Çanakkale Şehitliklerini ziyaret
eden üyelerimiz duydukları memnuniyeti
belirterek bu tür etkinliklerin sürmesini istediler.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan
Nazilli Şube Başkanımız Cavit Coşkun, bu tür
etkinliklerin üyelerimiz arasında dayanışmayı da
geliştirdiğini belirterek, "İmkanlar el verdikçe bu
tür etkinlikleri yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"
dedi.

Çorum Zafer Çarşısı'ndan
Emeklilere %10 indirim
Zafer Çarşısı esnafı, Türkiye Emekliler Derneği
Çorum Şubesi'ne üye olan ve emekli kartı olan
müşterilerine %10 indirim uygulayacak.
Çorum Şubemiz ile Zafer Çarşısı Yönetim Kurulu arasında
indirim anlaşması imzalandı. Anlaşma gereği Zafer Çarşısı'nda
bulunan tüm işyerleri, emeklilere her türlü ürün ve hizmet
satımında yüzde 10 indirim uygulayacak.
İmza törenine Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır
Kınıklı, yönetim kurulu üyeleri ile Zafer Çarşısı Yönetim Kurulu
Başkanı Rıdvan Özyağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Manga ve
Ahmet Bulanık katıldı.
İmza töreni sırasında bir açıklama yapan Zafer Çarşısı
Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Özyağ, çarşı esnafının blok olarak
kampanyaya destek verdiğini, hiçbir esnafın ayrı hareket

etmediğini belirterek, anlaşmaya olumlu yaklaşım gösteren tüm esnafa
ve Emekliler Derneği yönetimine teşekkür etti.
Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ise, her bir emeklinin ulu
çınar olduğunu, emeklilerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi
verdiğini, dernek olarak da birçok firma ile indirim anlaşmaları
imzaladıklarını, emeklileri bir nebze olsun rahatlatmak istediklerini
dile getirerek, kendilerine büyük bir imkan sağlayan Zafer Çarşısı
yönetimine ve esnafına teşekkür etti. Bütün emeklileri Zafer Çarşısı
esnafından alışveriş yapmaya davet eden Kınıklı, indirim
anlaşmalarının devam edeceğini kaydetti.

HUKUK BAŞMÜŞAVİRİMİZ YAZICIOĞLU EMEKLİLER PANELİ'NDE KONUŞTU:

“Bilimsel araştırmalar emeklinin mağduriyetini ortaya koyuyor"

Panelde, Hukuk Başmüşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu
"Emeklilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir sunum yaptı.

Memur-Sen ile Keçiören Belediyesi arasında, emeklilerin
sorunlarının çözümü ve sosyal hayata katılımlarının sağlanmasında
işbirliğini amaçlayan "Emekliler Platformu" protokolü imzalandı.
Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen
imza töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya,
yıllarca vatana millete hizmet eden emeklilere vefanın önemine dikkat
çekti. Emeklilerin saygın bir ücretle hayatlarını sürdürmesi gerektiğini
kaydeden Günay, "Devlete hizmet etmiş emeklilerimizin, nasıl çalışırken
saygın bir ücret almasını istiyorsak emekliyken de hak ettiği ücreti
almasından yanayız." dedi.
Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Özcan da emeklilerin
sorunlarının çözümünde yeterli mesafe kat edilemediğini, açığın hızla
kapatılması gerektiğini söyledi. Özcan, belediye olarak emeklileri sosyal ve
kültürel faaliyetlerinde görmek istediklerini vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkan Vekili
Günay Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Özcan'ın işbirliği
protokolünü imzalamasının ardından emeklilerin sorunlarının tartışıldığı
panel düzenlendi. Panelde Hukuk Başmüşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu
"Emeklilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir sunum yaptı.
Emekli Memur Sen Genel Başkanı Emin Şenver de konuşmasında,
emeklilerin yaşam standardının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
TÜFE Sistemi
Emekliye Uymuyor...
Emekli aylıklarına uygulanan
sistem değişmediği sürece, tüfe
artışları emeklileri koruyan bir sistem
olarak kabul etmek mümkün değildir.
TÜİK, 2013 yılı birinci altı ayı tüfe
artışını yüzde 4 olarak açıkladı. Bu

Soru: Sigortalı olduktan sonra yaşı
yükseltmenin emekli olmaya bir yararı var mı?
Cevap: Sigortalı olunduğundaki yaşın
yükseltmenin bir yararı yoktur. İlk defa
sigortalı olunduğu tarihte nüfus kütüğünde
kayıtlı olan doğum tarihi dikkate alınır.
Sigortalı olduktan sonra yapılan yaş
düzeltmeleri bir anlam taşımamakta ve
emeklilik yaşını düşürmeye bir katkısı yoktur.
Soru: Emekliliğe hak kazandığımdan
bilginizi almak istiyorum. 56 yaşına bir yıl sonra
geleceğim ve prim ödeme gün sayımda yerine
geldiğinden, emekli olma veya çalışmam
konusunda karar veremedim. Bu konuda
aydınlanmam gerekiyor.

artış oranı inandırıcı olmadığından,
emekliler aylık artış yönteminin
değişmesi gerektiğini talep
etmektedirler. Derneğimize gelen emaillerde en çok şikayet edilen tüfe
artışlarıdır. Emekli bilmektedir ki,
mutfak, elektrik, kömür veya
doğalğaza yapılan artışlar, tüfe
artışının çok çok üzerindedir.
Bu nedenle, emeklileri tüfe'ye
mahkum etmeye hiç kimsenin hakkı
yoktur. 5510 sayılı Kanunun 55.
maddesi değiştirilmeli ve emeklilerin
satın alma gücünü iyileştirecek bir
emekli aylığı artış sistemi
getirilmelidir. Emeklilere refahtan
pay verilmeli ve seyyanen seçenekleri
kapsayan bir artış değişikliğine
gidilmelidir.

Cevap: Bu değerlendirmeye göre, şunu
önerebiliriz. Eğer ücretiniz yüksekse, çalışmaya
devam edin. Ücretiniz 3000 liranın altına ise,
emekli olmanızı önerebiliriz. Özellikle, asgari
ücret alan ve emekliliği gelmiş olanların emekli
olması gerekir. Aksi takdirde, çalıştıkça emekli
aylıkları düşmektedir. Hükümete verdiğimiz
raporda, emekli aylıklarındaki hesaplama
yönteminin değiştirilmesi gerektiği örneklerle
açıklanmış ve sistemin değişmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Soru: Alt sınır aylığı ne anlama geliyor.
506 sayılı kanun döneminde uygulanan alt sınır
aylık bağlama oranı değişti mi?
Cevap: Güzel bir soru. 2000 sonrası
uygulanan yeni sistem, 506 sayılı Kanunda yer
alan ve normal göstergeye uygulanan yüzde 70
aylık bağlama oranı, emekli aylıklarını koruyan
bir sistemdi. 4447 sayılı Kanunla, 2000 sonrası
dönemler için yüzde 70 alt sınır aylık bağlama
oranı yüzde 35'e çekildi. 5510 sayılı kanunda da
yüzde 35 olarak korundu. Bu değişiklikten
sonra 2000 sonrasında emekli olanlar ile önceki
emekli olanlar arasında alt sınır aylıklarda
farklılık oluşmaya başladı. Örneğin, 2000
öncesi alt sınır aylık 965 lira, 2013 yılında
emekli olanların alt sınır aylığı 640 liradır.
Bunun düzeltilmesi ve eşitliğin sağlanması
gerekiyor.

Soru: Emekli olmadan önce son 7
yıl çalışma hangi statüde fazla ise, o
kurumdan emekli olma hakkı devam
ediyor mu?
Cevap: Bu soru iki aşamalı olarak
cevaplandırılabilir. Birincisi, 5510 sayılı
Kanundan önce sigortalı olanlar için
emekli olmadan önce son 7 yılın hizmeti
yarıdan bir fazlası (1261 gün) hangi
kurumda gözüküyorsa, o kurumdan
emekli olunmaktadır. İkincisi, 5510 sayılı
Kanun sonrasında ilk defa sigortalı
olanlar için emeklilik hakkına hak
kazanıldığında, tüm çalışmalara
bakılacak ve hangi kurumda hizmet fazla
ise, o kurumdan emekli olunacaktır.
Soru: Dul ve yetim aylığına hangi
durumlarda hak kazanılır ?
Cevap: Kendi çalışması olmayan
ve çalışmasından dolayı emekli
olmayanlar, her iki aylığa hak kazanır.
Yetim aylığı alma koşulları, SSK, Emekli
Sandığı ve Bağ-Kur'da statü
farklılıklarına göre düzenlendiğinden,
kıyaslama yapılmaktadır.

CHP Milletvekili Oğuz Oyan'dan ve
İl Başkanlığından Elazığ Şubemize Ziyaret
CHP İzmir Milletvekili Prf.Dr. Oğuz OYAN, CHP İl başkanı Prf.Dr.
Mustafa Kemal ATİKELER ve parti yönetimi Elazığ Şubemizi ziyaret
etti.
Partilileri Şube Başkanımız Aziz Hıdır DOĞAN, Dernek yönetimi
ve emekliler karşıladı. Bu buluşmada CHP milletvekili Prf.Dr. Oğuz
OYAN Parti tüzüklerine göre Emekliler ile ilgili çalışmalarını, barış süreci
ve güncel konular ile ilgili düşüncelerini anlattı.
Şube Başkanımız DOĞAN, emeklilerimizin sorunlarını yazılı
olarak bir dosya halinde konuk Milletvekiline ve il başkanına iletti. Ayrıca
Torba yasada Emeklilerin aleyhine olan çalışmaların düzeltilmesi için
bilgi veren Şube Yöneticilerimiz destek istedi. Emeklilerin kira öder gibi
konut sahibi olması için mecliste ve yerel bazda destek vermeleri de konuk
heyetten talep edildi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret iyi dilek
temennileri ile sona erdi.
TÜED -12-

İskenderun Şube Başkanımız Uyan’dan Emeklilere Çağrı:

“Örgütlü Gücümüzle Haklarımızı Alabiliriz”
İskenderun Şube Başkanımız Mustafa
Uyan, bütün emeklileri, Türkiye Emekliler
Derneği çatısı altında örgütlenmeye ve
hükümet nezdinde hak arama mücadelesine
davet etti. Mustafa Uyan “En iyi hak arama
modeli örgütlü mücadeledir. Türkiye
emeklileri demokratik yasal hak arayış
mücadelelerini Türkiye Emekliler
Derneği'nin şemsiyesi altında sürdürebilirler.
'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' misali
emeklilerimiz derneğimize katıldıkça
birlikten güç doğacak ve emeklilerin
önündeki tüm engeller, zaman içinde birer
ikişer aşılacaktır” şeklinde konuştu.
İskenderun Şube Başkanımız Uyan
ayrıca, sanılanın aksine üye aidatının çok cüzi
bir miktar olduğunu belirterek “Bazı
emeklilerimiz derneğimiz aidatının yüksek bir miktar
olduğunu sanıyorlar. Oysa aidatımız oldukça düşük bir
bedeldir. Rakamsal olarak ifade etmem gerekirse yılda bir
defa Şubat ayında emeklimizin maaşından 18 TL.

kesilmektedir ki bu ayda 1.50 kuruşa tekabül
etmektedir. Yılda bir kere ödenen 18 TL. ile
emeklilerimiz derneğimizin taksitli kömür,
anlaşmalı banka Denizbank'tan alınacak tüketici
kredisi, misafirhane gibi pek çok imkandan
yararlanabilecekler, en önemlisi de sıkıntı ve
sorunları derneğimiz genel merkezi, genel
başkanı, şubeleri ve şube başkanları aracılığıyla
her platformda iletme ve seslendirme olanağına
sahip olacaklardır” dedi.
Şube Başkanımız Mustafa Uyan sözlerinin
sonunda emeklilere davetini yenileyerek “Yüreği
vatan sevgisiyle dolu, bayrağını ve milletini seven,
sağduyulu, ağzı dualı, yüzü nurlu bütün
emeklilerimizi Türkiye Emekliler Derneği'ne
davet ediyorum. İskenderun ve havalisindeki
emeklilerimizi, İskenderun ve Osmaniye
şubelerimizle, komşu illerdeki ve ülkenin dört bir yanına yayılan
şubelerimize bir çay, kahve içimine bekliyorum. İskenderun
TÜED'le birlikte Türkiye'deki tüm şubelerimiz bize katılmak
isteyen emeklerimizi, kucaklamaya hazırdır” diye konuştu.

Kaymakam Hasan Bağcı
Konya Ereğli Şubemizde
Konya Ereğli Kaymakamı Hasan Bağcı, Şubemizi
ziyaret ederek emeklilerin sorunları ve talepleri hakkında
bilgi aldı. Şubemizin çalışmalarını da dikkatle ve ilgiyle
izlediklerini belirten Bağcı, Şube Başkanımız Fevzi
Aldemir’e ilçe emeklilerine verdikleri hizmetlerden ötürü
teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Aldemir de, emeklilerin sürdürdüğü yaşam mücadelesinde,
kamu görevlilerinin bu hassasiyetinin kendilerini motive
ettiğini belirterek, Bağcı’ya teşekkür etti.

Gemlik Şube Yöneticimiz Bayrak'tan Anlamlı Eylem
Gemlik Şubemiz yönetim kurulu
üyelerinden Ünal Bayrak 27 Mayıs
2013 tarihinde bisiklet turu ile
Gemlik'ten çıkarak Umurbey’e
pedal çevirdi.
Burada, 3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın
anıtından ve Çanakkale Şehitliğinden toprak alarak
Çanakkale, Ege ve Akdeniz sahilleri üzerinden Kıbrıs'a
geçti. Burada merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın
anıtına törenle toprakları serpti. Oradan da aldığı toprağı
merhum Celal Bayar'ın anıtına döktü.
Gemlik'e varışta İlçe Kaymakamı Cahit Işık ve
Şubemizin yönetim kurulu üyeleri çiçek vererek
karşılama yaptı.
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Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku
Hukuk Başmüşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu
“Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku” Konulu Konferans Verdi...
çağrısında bulundu.
Açılıştaki konuşmasında Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Türkiye'de son 10 yılda
yaşlı hizmetlerinin hızla geliştiğini vurguladı. Yaşlılık
başta olmak üzere kadın, çocuk ve gençlik gibi tüm sosyal
alanlarda önemli olanın insan onuruna yaraşır şekilde
yaşayabileceği bir ortamın sağlanması olduğunu
vurgulayan İbiş, yaşlıların geçmişi geleceğe bağlayan en
güçlü köprü olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi
olarak yaşlılık alanını çok önemsediklerini ve bu
anlamda Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin (Yaşam) kurulduğunu vurgulayan İbiş,
programa katılım sağlayan sivil toplum örgütlerine ve
konferansı izlemek üzere salonda bulunan yaşlılara
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Açılışta ayrıca Sosyal Güvelik Kurumu
Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet
Ceylan, ülkemizde yaşlılara özellikle sosyal güvenlik
şemsiyesi altında sunulan hizmet ve imkanlardan
bahsederek özellikle son 10 yılda bu alanda yaşanan
“Dünya Yaşlılara Şiddet İhmal ve İstismar Farkındalık
Günü” nedeniyle Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yaşam) tarafından düzenlenen
“Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku” konulu konferans Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi ve Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş'in katılımlarıyla 20
Haziran 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50.Yıl Toplantı
Salonu'nda düzenlenen Konferansın açılış konuşmaları Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, Sosyal Güvelik Kurumu
Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan ve
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (Yaşam) Müdürü Prof.Dr. Emine Özmete tarafından
yapıldı.
Açılışta konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Aylin Çiftçi, dünyada ve Türkiye'de yaşlılığın artık sayısal
olarak yaş ile ifade edilemeyeceğini, bireyin yaşama ve özellikle
sosyal hayata katılma boyutunun yaşlılık durumunu belirlediğini
vurguladı. Dünyanın gelişmiş bölgelerinde ve ülkemizde nüfusun
hızla yaşlanmakta olduğuna ve artık yaşlılığın toplumların
yüzleşmekte zorunda kaldığı somut bir gerçek olduğuna dikkat
çeken Çiftçi, ülkemizde de yaşlılık alanında uzman ve
akademisyenlerin yetişmesi gerektiğine vurgu yaparak
üniversitelere yaşlılık alanına yönelmeleri ve yoğunlaşmaları

gelişmeleri ve yakın gelecekte yaşlılara yönelik sundukları hizmetlerin
daha da geliştirilmesini ve genişletilmesini planladıklarını belirtti.
Ankara Üniversitesi
Araştırma Merkezi (Yaşam)
açılışta, Yaşlılık Çalışmaları
(Yaşam) çalışmalarından
çalışmalardan bahsetti.

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve
Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete ise
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin
ve yaşlılık alanındaki akademik

Açılış konuşmaları sonrası Türkiye Emekliler
Derneği Hukuk Danışmanımız ve TBMM 20. Ve 21.
Dönem Bartın Milletvekili Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu,
“Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN de
konferansa izleyici olarak katıldı.
Ergün, Anayasamızda
yer almasına rağmen,
yaşlıya pozitif ayrımcılığın,
henüz yasal düzenlemelerinin
yapılmamış olmasını eleştirdi.
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Sözün en güzeli, söyleyenin
doğru olarak söylediği,
dinleyenin de yararlandığı sözdür.
(Aristo)

Körfez Şubemiz’den Çanakkale Çıkarması
Körfez Şube Başkanlığımız,
üyelerini Çanakkale Şehitliklerine
götürdü. Şube Başkanımız Derviş
Ilgaz, “Milli ve manevi
değerlerimizin bulunduğu yer ve
mekanları ziyaretlerimiz tüm
hızıyla sürüyor. Bu kez de
üyelerimizi Aziz Çanakkale
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan
topraklarımıza götürdük.
Üyelerimiz istedikçe, biz onların
hizmetindeyiz. Bu tür
etkinliklerimiz artarak sürecek”
dedi.
Körfez Şubemizin
düzenlediği bu etkinlikten
duydukları memnuniyeti dile
getiren üyelerimiz de, bu manevi
coşkuyu kendilerine yaşattığı için
Şube Yönetimimize teşekkür ettiler.

SİZDEN GELENLER...
Emekli, gençlik ve olgunluk
döneminin enerjisini, bilgi, deneyim ve
birikimini resmi ya da özel kurumlarda
ulusu, devleti için kullandıktan sonra
dinlenmeyi, saygı görmeyi, ilgi görmeyi,
rahatı ve huzuru hak eden kişidir.
Başka gelişmiş ülkelerde
emeklilerin kendisi ve ailesi için gelecek
kaygısı taşımadan rahat ve huzur içinde
yaşamlarını sürdürdüklerini biliyoruz.
Aynı hakları ve ortamı biz de
emeklilerimize, yaşlılarımıza
sağlamalıyız. Onlar Türk Ulusu'nun
aynasıdır. Kendimizi, durumumuzu o
aynaya bakarak değerlendirebiliriz
ancak.
Peki durum bizim ülkemizde
böyle midir acaba? Ne yazık ki,
çalıştırılıp yararlandıktan sonra posası
çıkarılmış bir vaziyette kenara itilmiş,
adeta atılıp gözden çıkarılmış bir
konumdadır emekli. Mezarda
emeklilik ise ayrı bir üzücü olaydır.
Emekli olan insanların yaşlılığında
ailesiyle, dostlarıyla güzel ve huzurlu,

mutlu yaşaması hayaldir. Keşke iktidar
bunun için de “Hayaldi gerçek oldu!”
diyebilse.
Emekliler, İktidarın ve siyasal
partilerin üzerinde örgütlü güçleriyle
baskı oluşturabilseler, seçmen olarak
bu güçlerinin farkında olabilseler, bu
durum hayal olmaktan çıkacaktır.
Önümüzdeki seçim süreçlerine daha
bilinçli ve örgütlü olarak müdahil
olmak bu anlamda çok önem arz ediyor.
Beklemek yerine mücadele etmek ve
istemek gerekiyor. Emeksiz yemek
olmuyor.
Ülkeyi yönetenler ve yönetmeye
aday olanlar, hatta toplum şunu asla
unutmamalıdır. Emekliler bu ulusun
hafızasını oluşturmaktadırlar. Bir
ulusun değerlerini geleceğe taşıyan ana
damarlardır onlar. Emeklilerinin,
yaşlılarının kıymetini bilmeyenler,
o n l a r a g e re k e n s a y g ı y ı , i l g i y i
göstermeyenler, gelecekte önlerindeki
çukurları geçemeyecekler, virajları
alamayacaklardır. Çukura düşüp sağa
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sola savrulduklarında ise çok geç
olacaktır. Son pişmanlık fayda
etmeyecektir.
İster devleti yönetenler olsun,
i s t e r s e a i l e l e r, g e n ç l e r o l s u n
emeklilerin, yaşlıların
deneyimlerinden, görüşlerinden,
düşüncelerinden yararlanmalıdırlar.
Onlardan kaçmak, uzaklaşmak yerine,
onlarla birlikte olmayı, danışmayı
yeğlemelidirler. Akıl yaşta değil,
baştadır; ama deneyim, birikim de
yaşın ve yaşamın içinde saklıdır. Sahip
olduğumuz hazinelerin de gücün de
farkında olalım.
Nasıl ki, gençliğin kıymeti
bilindiğinde yaşlılığın şikayeti az
olacaksa, yaşlılığın kıymeti bilindiğinde
de ülkemizin şikayetleri, sorunları daha
az olacaktır.
Mehmet Altan GÜZEL
Emekli Edebiyat Öğretmeni
TÜED Çankaya Şubesi Üyesi

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

10. KALKINMA PLANI VE SOSYAL GÜVENLİK
yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması
temin edilecektir. Yaşlıların kendi
çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde
bakımını sağlamaya yönelik hizmetler
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak ve yaşlılara yönelik kurumsal bakım ve
hizmetlerin sayı ve niteliği artırılacaktır. Bireysel emeklilik sisteminde
devlet katkısı uygulaması devam edecektir.
Sosyal sigorta sisteminin aktif-pasif oranının düşüklüğü, nüfusun
giderek yaşlanması ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı sistemin mali
sürdürebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kayıt dışılık nedeniyle
çalışanlar emeklilik dönemi güvencesinden mahrum kalmaktadır. Sosyal
güvenlik mevzuatı sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak, kişileri
sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler azaltılacaktır. Kişilerin
sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerden haberdar olmaları, iş ve
işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarını tanımaları
sağlanacak ve bu kanalların erişebilirliği arttırılacaktır. Aktif-pasif oranı ve
aktüeryal dengeyi iyileştirmek amacıyla emekli aylığı hesaplamalarında
kullanılan parametreler, kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre
kalmasına teşvik edecek şekilde düzenlenecek, bu şekilde 2008 sonrası
çalıştıkça emekli aylığını düşüren sistem düzeltilecektir. Tamamlayıcı sağlık
sigortacılığı teşvik edilecektir. Artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi,
sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına erişimi sağlanacak, toplumda kuşaklar
arası dayanışma güçlendirilecektir.
9. Kalkınma planı döneminde dosya bazında emekli sayısı, hizmet
aktiyle çalışan gruplarda yüzde 5,2, kendi hesabına çalışan gruplarda yüzde
6,1 ve devlet memurlarında ise yüzde 2,6 oranında artmıştır. 1999 ve 2008
yıllarında kapsamlı reformlar yapılmasına rağmen sosyal güvenlik
sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliği zayıftır. 10. Kalkınma
döneminde bu tespite rağmen sosyal güvenlik reformunun kararlılıkla
uygulanmasını devam edileceği belirlenmiştir. Sistemin aktüeryal dengesini
bozucu uygulamalardan kaçınılacaktır. Plan dönemi sonunda merkezi
yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapılacak bütçe transferinin
GSYH'ye oranının yüzde 4'e düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu oran halen
4,5 civarındadır. Prim yapılandırmalarının ekonomik kriz ve doğal afet gibi
istisnai haller dışında uygulanmaması öngörülürken, yurt dışı borçlanma
uygulamasının gözden geçirilmesi planlanmaktadır. Bu yurt dışı
borçlanarak emekli olma sisteminin kaldırılması neticesini getirebilir.
10. Kalkınma planında emekli, dul ve yetimin ekonomik
büyümeden faydalanabilmesi zor gözüküyor. Teknoloji ve verimlilik
alanlarında elde edilecek gelişmelerden daha iyi ve daha sağlıklı bir yaşam
sunulması beklentisi uzakta kalıyor. Nitelikli insan kaynağına en yüksek
olduğu 10 ülke içinde yüzde 58'le 4. sırada olan Türkiye, nitelikli işgücü
eksikliğinin en hızlı arttığı 10 ülke içinde yüzde 17 artış hızı ile 2. sırada.
Nitelikli işgücü eksikliğinin artması, ekonomik büyüme önünde önemli bir
sınırlayıcı olmaya devam ediyor. Avrupalı araştırma grupları yayınladıkları
ülke risk raporlarında Türkiye'de artan siyasi gerilimin, rejime karşı
olmasa da ekonomiye karşı tehdit yarattığına dikkat çekiyorlar. Kişi başına
GSYH açısından kaydedilen gelişme vatandaşa yansımalı, toplumsal
ilerleme endeksindeki yerimizi yükseltmeli, AB ile ülkemiz arasındaki refah
uçurumunu kapatmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir.

1 Eylül 2010 tarihinde ön hazırlık çalışmaları, 5 Haziran 2012
tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile resmi süreci başlayan, özel iktisas
komisyonu çalışmaları 1 Eylül – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında
tamamlanan 10. Kalkınma Planı TBMM since kabul edilerek
yasalaşmıştır.
Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmet memnuniyetinin
yüzde 39,5 den yüzde 75'e yükseldiğini tespit edildiği planda sağlık
alanında temel amaç, vatandaşların ve toplumun fiziken ve ruhen tam
iyilik haline ulaşılabilmesi ve ekonomik sosyal hayata aktif, sağlıklı
birey olarak katılımıdır. Aile Sosyal Destek Programı modeli
uygulanması hedeflerdendir. Sosyal güvenlikte temel amaç, sistemi
nüfusun tamamını kapsayan, adil, kaliteli ve mali açıdan sürdürebilir
bir yapıya kavuşturmaktır. Sosyal güvenlik bütçe yükünün GSYH'nin
yüzde 4'üne indirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele ederek prim tabanına
genişletilmesi, ilaç ve tedavi harcamalarının daha akılcı hale getirilmesi
hedeflenmektedir. Üretken ve dinamik nüfus yapısı korunarak yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve kamu yatırımlarında sağlık sektörünün
öncelikle sektörlerden olması, ar-ge harcamalarının milli gelire
oranının yüzde 1,8'e çıkarılması, barınma sorununa sağlıklı ve
alternatif çözümler geliştirilmesi, sağlık endüstrilerinde yapısal
dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi, sağlıklı yaşam ve hareketlilik,
ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması öncelikli hedeflerdendir.
10. Kalkınma Planı döneminde teknolojik imkanların
gelişmesi ve artan yaşam kalitesine bağlı olarak gelişmesi ve artan
yaşam kalitesine bağlı olarak uzun dönemde sağlıkta sürekli daha iyiye
giden bir eğilim beklenmektedir. Nitelikli sağlık hizmetlerine erişimde
farklı gelir grupları arasındaki eşitsizlik ileri boyutlara ulaşabilecektir.
Artan sağlık harcamaları sosyal güvenlik sistemi üzerinde baskı
yaratacak, bu durum yüksek kamu borçları ve zayıf bütçe yapısının
gerisindeki temel etken olmaya devam edebilecektir. Sağlık hizmet
sunum kalitesinde rekabetçiliği giderek artan ülkemiz, nüfusu giderek
yaşlanan ülkelere sağlık hizmeti sunma potansiyeline sahiptir.
Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele amacıyla daha
kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi, daha etkin ve yaygın bir sosyal
destek sistemi oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde sosyal
harcamalarda denetimin artırılması ve destek uygulamalarının,
vatandaşları üretim sürecine daha fazla dahil edecek şekilde
iyileştirilmesi gereği bulunmaktadır. Bireylerin değişime uyum sağlama
becerilerinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve teknolojilerin sadece kullanıcısı
değil, araştırıcısı ve üreticisi olması; çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili
düzenlemeler ile doğal kaynakların kullanılmasında nesiller arası
hakkaniyet ve sürdürebilirliğin esas alınması sağlanacaktır.
Sağlıklı hayata yönelik programların geliştirilmesi ve
uygulamada etkinliğin artırılması gerekmektedir. Sağlık
harcamalarının GSYH'ya oranı 2012 yılında yüzde 4,2 seviyesine
yükselmiştir. Kamu sağlık harcamalarının daha da artabileceği
öngörülmektedir. Veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen,
erişebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet
sunumu esastır. Koruyucu sağlık hizmetleri, gerek bireye gerekse
sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir yaklaşımla
geliştirilecektir. Erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti
sunulacaktır. Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin
etkinliğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini
dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir. İkinci ve üçüncü basamak
tedavi hizmetlerinin etkinliğini artıracak bir hasta sevk zinciri
uygulaması geliştirilecektir. Akılcı ilaç kullanımı için halk
bilinçlendirilecek, ilaç ve tıbbi cihazlara yönelik harcamaların etkinliği
kontrol edilecektir. Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün
ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla
standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına alınacaktır.
Aile yardımlarının geliştirilmesi, aile danışmanlık ve eğitim
hizmetlerinin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi, sosyal
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