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Emekliden Başbakana
Anlamlı Sesleniş...
Genel Başkanımız Kazım Ergün
ve Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı imzasıyla Başbakan’a
gönderilen mektupta; işçi ve
bağkur emeklilerinin de
unutulmaması istendi...
2014 Yılı zamlarının hakkaniyetli
olması gerektiğine dikkat çekilen
mektupta, memur emeklilerine
yapılacak düzenlemeden bütün
emeklilerin yararlandırılması
talep edildi...

Devamı 8. sayfada

Devamı 8. Sayfada

Sorunu Yargıya Taşıyacağız...
Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Nihat
Ömeroğlu'nun tavsiye kararını uygulanabilir
nitelikte bulmayan ve gerekçesini kuruma
gönderen SGK, 2000 ve sonraki yıllarda
emekli olanlara aylıklarının hesaplanması
sırasında gelişme hızından pay verildiği için
bu grubun intibak düzenlemesinin dışında
tutulduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu: “Anayasa'nın eşitlik
ilkesine aykırı olduğu esasından da
hareketle yargıya taşıyacağız”
Devamı 3. Sayfada

AB Üyesi Ülkelerde
Sosyal Güvenlik...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AB üyesi
ülkelerde sosyal güvenlik uygulamaları ve
trendler konulu panel düzenlemiştir. 18 Aralık
2013 tarihinde yapılan panel ile herkesin
yararlandığı bilgiler paylaşılmıştır. Bilim
adamlarının ve genç uzmanların kapsamlı
sunumları ile sosyal güvenliğin eksik yönleri
tespit edilmiş, norm ve standart birliğinin
sağlanmasına dikkat çekilmiştir.
Panelde ülke örnekleri ve AB süreci ile
ilgili sosyal güvenlik alanında yapılması gereken
uygulamalar ve alınması gereken tedbirler
değerlendirilmiştir. Her şeyden önce, AB üyelik
sürecinde, sosyal güvenlik kriterleri önemli bir
yer tutacaktır. Bu nedenle, sosyal güvenliğe
erişilme, gelir ve aylıklarda insanca yaşamaya
yetecek bir seviyenin belirlenmesi, emekli
aylıklarında eşitliğin sağlanması son derece
önemlidir. Bu yönde mevzuatımızda da
değişikliklere gidilmelidir.

BAŞYAZI

Sorunu Yargıya Taşıyacağız...
SGK'dan
emeklilere
olumsuz
yanıt...
2000'den sonra
emekli olanların
maaşında artış
tavsiyesine
olumsuz yanıt
geldi...

Kamu Başdenetçisi
(ombudsman) Nihat
Ömeroğlu'nun tavsiye kararını
uygulanabilir nitelikte bulmayan
ve gerekçesini kuruma gönderen
SGK, 2000 ve sonraki yıllarda
emekli olanlara aylıklarının
hesaplanması sırasında gelişme
hızından pay verildiği için bu
grubun intibak düzenlemesinin
dışında tutulduğunu belirtti.

Emekliler
Ombudsman'a
başvurmuştu...

Sosyal güvenlik uygulamalarında
sigortalılara sağlanan hak ve
yükümlülüklerde yaşanan farkların
giderilerek norm ve standart birliği sağlamak
amacıyla 5510 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe
konulduğunu anımsatan SGK, sigortalıların
kazanılmış haklarının korunması ve statü
hukukundan kaynaklanan farklılıklar
nedeniyle işçi memur–esnaf olarak
çalışanların tek bir emeklilik rejimine tabi
tutulmasının mümkün olmadığını bildirdi.
5510 Sayılı Yasa'nın yürürlük tarihinden
önce sigortalı olanların statü hukukuna göre
belirlenmiş olan ilgili kanunlardaki emeklilik
şartlarına tabi tutulduğunu belirten SGK, şu
ifadelerle tavsiye kararına olumsuz yanıt
verdi:

Yazıcıoğlu:
“Anayasanın
eşitlik ilkesine
aykırıdır...”

“5510 Sayılı Yasa'nın geçici 39.
maddesinde 2000 yılı Ocak ayı gösterge
sistemine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve
ölüm aylıklarının yeniden hesaplanmasına
ilişkin düzenleme yapılmadığından ve 2000
yılından sonra emekli olanlara ilişkin herhangi
bir düzenleme bulunmadığından, başvurular
üzerine alınan tavsiye kararı hakkında
Kurumumuzca yapılacak bir işlem
bulunmamaktadır.”

TÜED sorunu yargıya taşıyacak
Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Hukuk Danışmanımız Avukat
Cafer Tufan Yazıcıoğlu yaptığı
açıklamada, SGK'nın 2000 ve sonraki
yıllarda emekli olanların maaşında
intibak düzenlemesi yapılamayacağı
görüşünün, emeklileri üzen bir karar
olduğunu ifadede ederek, konuyu
Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı
olduğu esasından da hareketle yargıya
taşınacağını bildirdi.
TÜED'in sorunun çözüme kavuşturulması
için hükümet nezdindeki girişimlerine de devam
edeceğini belirten Yazıcıoğlu, sorunun çözümünde
yasal düzenlemenin gerekliliğine dikkati çekti.

Emekliler Ombudsman'a başvurmuştu
Abdullah Talayhan, Müzeyyen Abanoz,
Rahmi Düzakar, Fetullah İnam, İbrahim Avcı,
İbrahim Türkan, Nuh Mete Özcan ve Yunis Kaya
adlı emekliler, bir süre önce "İntibak Yasası"ndan
faydalanamamaları nedeniyle emekli maaşları
arasında ciddi farkların bulunması nedeniyle
Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmuş,
başvuruyu değerlendiren Kurum, yaşlılık aylığına
hak kazanma koşulları ve sağlanan yardımlardaki
farklılıkların aynı konumdakiler arasında
eşitsizliğe yol açmaması için gerekli yasal ve
mevzuat çalışmalarının yapılması hususunda
tavsiyede bulunmuştu.
Ombudsman'ın tavsiye kararını ilgili
kurum olan SGK'ya göndermesinin ardından,
gözler SGK'nın 2000 ve sonraki yıllarda emekli
olanların maaşlarında artışın yolunu açan bu
tavsiyeyi uygulayıp uygulanmayacağına
çevrilmişti.

Belediye Başkan Aday Adayı Cevdet KABAKCI'dan Kahramanmaraş Şubemize Ziyaret
Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şubemizi
ziyaret eden 12 Şubat ilçe Belediye Başkan aday Adayı Cevdet
KABAKCI, Şube Başkanımız Mehmet NALBANTBAŞI ve dernek
üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu.
Cevdet KABAKCI, Türkiye Emekliler Derneği Türkiye'nin
güzide kuruluşlarındandır. Kahramanmaraş Şubesinin yeni
yerinin hayırlı olmasını diliyoruz. 4000'i aşkın üyeleri var,
buradaki arkadaşlarımız belirli tecrübelerden geçmiş insanlar,
değerli görüşlerine saygı duyuyoruz. Şehrimizde gördüğümüz
eksiklikleri de birlikte tesbit etmeye geldik. Çünkü demokrasinin
olmazsa olmaz birimlerinden yasama, yürütme, yargının yanında
sivil toplum örgütleri vardır. Bu sivil toplum örgütlerinin
ayaklarının yere basması ve kuruluşlarımızın sayısının artması
gerekiyor. Ziyaretimizde önemli görüş alışverişlerinde bulunduk,
İlçe Belediye Başkanlığı bizlere verildiği takdirde kendileriyle
hayırlı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz dedi.
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AB Üyesi Ülkelerde Sosyal Güvenlik...
Panelin değerlendirmesini uzman
arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bu tür çalışmalara
Türkiye Emekliler Derneği olarak katkı yapmaya
hazırız. Bilim adamlarının yorum ve önerileri,
kararların objektif alınması açısından son derece
önemlidir. Gururla belirtmeliyim ki, bir çok
üniversitemizde, sosyal güvenlik hukuku gelişmiş,
yayınlar ile yol gösterici değerlendirmeler
yapılmaktadır. Aynı şekilde SGK'da akademik eğitimi
almış genç ve dinamik arkadaşların olmasını, gelecek
açısında da büyük bir yatırım olarak görüyorum.
Türkiye Emekliler Derneği, il ve ilçelerde temsil
edilmektedir. SGK İl Müdürlülükleri ile en sık çalışan
k u r u l u ş , T ü r k i y e E m e k l i l e r D e r n e ğ i ' d i r.
Derneğimizin etkinlikleri ve yayınları da giderek
artmaktadır. Eylül/Ekim 2013 tarihlerinde Türkiye
Emekliler Derneği, 98 şubesine yönetici eğitimleri
düzenleyerek, sosyal güvenliğin uygulamalarını ve
mevzuattaki eksiklikleri bir kez daha tespit etmiştir. 5
grup halinde yapılan eğitim çalışmaları ile sosyal
güvenlik uygulamaları kapsamlı bir şekilde
değerlendirilmiştir. Sorulu ve cevaplı yapılan eğitim
ile emeklilerin önerileri değerlendirilmiş, hazırlanan
eğitim raporumuzla taleplerimiz kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan
panelde yer alan konuşmacılar da, AB ülkelerinde
sosyal güvenliğe yapılan harcamaların milli gelire
oranı yüzde 10'u bulurken, bu oranın ülkemizde

yüzde 4 olması, kıyaslama bakımından en önemli
kriter olarak değerlendirilmiştir. Anayasamızın
sosyal devlet yönünün geliştirilmesi için, sosyal
güvenliğe ayrılan paylar artırılmalı, emekli
aylıklarında intibaklar yapılmalıdır. Sosyal güvenliği
zayıflatacak tasarruflar yapılmamalıdır. Tasarruflar
başka alanlarda yapılmalı ve kayıt dışı ile kapsamlı
mücadele verilmelidir.
Sıkça gündeme getirdiğimiz bir konu var.
Emekli aylıklarındaki düşüşün sağlıklı bir uygulama
olmadığı, en kısa sürede çözüm bulunması gerektiği
yönünde ortak bir mutabakat var. Bunlar
söylenirken, çözüme yönelik bir değişikliğe
gidilmemiştir. Özellikle, Ekim 2008 sonrası emekli
aylığı hesaplama kriterlerinde değişiklik yapılmış,
emekli aylıklarında eşitsizliği büyüten aylıklar
ödenmeye başlanmıştır. Derneğimize yapılan
başvurularda, bu konuya çözüm bulunması
istenmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, emekli olma
tarihlerine bakılmaksızın prim kazançları ve prim
ödeme gün sayıları eşit olanların aylıklarının da eşit
olmasını sağlayacak bir değişikliğin yapılmasını talep
etmektedir. İntibak, emekli aylıklarında eşitliğin
sağlanması bakımından soysal güvenliğin sigortası
olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda, katkı
vermeye hazırız. Bu konuya, norm ve standart
yaklaşımı ile bakılmalıdır. Sosyal devlet, adaleti eşit
dağıtan devlettir.

Trabzon Milletvekili Canalioğlu
Genel Merkezimizi Ziyaret Etti

CHP Trabzon Milletvekili
Mehmet Volkan Canalioğlu
Genel Başkanımız Ergün’den
Emeklilerin Sorunlarını Dinledi
Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili
Mehmet Volkan Canalioğlu, Genel Merkezimizi ziyaret
etti. Genel Başkanımız Kazım Ergün’den emeklilerimizin
sorunları hakkında ayrıntılı bilgiler alan Canalioğlu, talep
ve beklentilerimizin TBMM gündemine taşınması için
yoğun çaba sarfedeceğini ifade etti. Ziyarette, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Hukuk Müşavirimiz Cafer
Tufan Yazıcıoğlu da hazır bulunurken, Konuk vekile
Sağlık İş Sendikası Zonguldak Eski Şube Başkanı Nihat
Surat ve Emekli Hakim İhsan Çakmak da eşlik ettiler.
Genel Başkanımız Kazım Ergün konuk milletvekili
Canalioğlu’na, “Emeklilerimizin sorunlarının büyük
bölümü parlamentonun yasama gücüyle aşılabilecek
sorunlar, bu konuda sizden ve değerli parlamento
üyelerimizden destek bekliyoruz” dedi.
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Emekli Aylıklarında Eşitlik Sağlanmalı
Sosyal güvenlik, yaşlılık döneminde insanların bir
başkasına muhtaç olmadan gelir ve sağlık haklarının
güvence altına alınmasıdır. Hükümetin plan ve
programlarındaki hedefleri incelendiğinde, sosyal
güvenlik haklarının iyileştirilmesi için devlete verilen bir
görev olduğuna dikkat çekilmektedir.
Anayasanın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60 ıncı
maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve
teşkilatı kurar.” denilmek suretiyle, sosyal güvenliğin
temel insan haklarından biri olduğu vurgulanmış ve
Devletin görevi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, yine
Anayasanın 61 inci maddesinde; harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin Devlet
tarafından korunacağı ve toplumda kendilerine yaraşır
bir hayat seviyesi sağlanacağı, sakatların korunmaları ve
topluma kazandırılması, yaşlıların devlet tarafından
korunacağı, korunmaya muhtaç çocukların topluma
kazandırılması için Devletin her türlü tedbiri alacağı
hüküm altına alınmıştır.
Bu gerçekler ve hedefler karşısında, sosyal güvenlik
haklarımızın genel bir değerlendirilmesi yapıldığında,
öncelikle gelir ve aylık alanlara insanca yaşamaya yetecek
bir ödemenin yapılmadığını görüyoruz.
Bunun nedeni, sosyal güvenlik mevzuatın sık sık
değiştirilmesi ve norm ve standart birliğinin
kurulamamasıdır. Gösterge sisteminin kaldırılması,
emekli aylıklarında eşitlik kuralını ortadan kaldırmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun aylık hesaplamaya ilişkin hükümleri, emekli
aylıklarında eşitsizliği artırdığı gibi, çalışılan süre arttıkça
emekli aylıklarının düşmesi, bu sistemin acilen

değiştirilmesi gerekmektedir.
Sosyal güvenlik sisteminin dağınık olması, üç ayrı
statüde emekli aylıklarının hesaplanması ve artırılması,
2008 sonrasında prim kazançları ve prim ödeme gün
sayısının yüksek olmasına rağmen, emekli olma yılı
geciktikçe emekli aylıklarının azaldığı gerçeği ile karşı
karşıyayız.
Türkiye Emekliler Derneği'ne gelen yoğun taleplerde,
işçi ve Bağ-Kur emeklilerine hangi ölçüde zam yapılacağı
sorulmaktadır. 2014 yılında memur emeklilerinin ortalama
140 TL zam yapılması hedeflenmiştir. Memur emeklisinin
2013 sonunu taban aylığı 1162 TL. 2014 yılında memur
emeksisinin taban aylığı 1302 TL'ye yükselecektir. Yıllık Ömer KURNAZ
artış yüzde 12'ye denk gelmektedir.
Genel Mali
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları, 2000
Sekreter
sonrasında emekli olanlar bakımından bilinmemektedir. Bu
dönemdeki taban aylıklar farklılık göstermekte, hangi yılda
emekli olduğu büyük önem kazanmaktadır. Örneğin, 2013
Tarsus
yılında emekli olanların taban aylığı 640 TL Şube Başkanı
hesaplanmaktadır. Bağ-Kur içinde benzer aylıklar söz
konusudur.
Bu gerçekler karşısında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine en www.tuedtarsus.org.tr
az 140 TL zam yapılmalıdır. Aksi durumda altı aylık yüzde 34 arasında bir zam, 30-40 TL arasında bir yansıma olacaktır.
Yüzdeli artışlar, emekliler arasında var olan eşitsizliği daha
da artıracaktır.
Hükümetin bütün emeklilere eşit gözle bakmasını
bekliyoruz. Emeklisini muhtaç duruma düşüren devletin
sosyal yönü olmayacağından, bu gerçekler dikkate alınmalı
ve emeklilere insanca yaşayacakları bir gelir veya aylık
ödenmelidir. Bütün beklentilerimiz emekli aylıklarında eşit
uygulamanın olacağı yönündedir.

Devrek Şubemizin Kongresinde
Hilmi Dede Güven Tazeledi

Devrek Şubemizin Olağan Genel Kurulu 9 Kasım
2013 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Kazım
Ergün’ün Divan Başkanlığında yapılan kongrede; Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve
Teşkilatlanma Sekreterimiz Arif Duru, Çaycuma Şube
Başkanımız Nizamettin Eyidoğan ile Karabük Şube
Başkanımız Celal Bulut da divan kurulunda görev aldılar.
Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Kazım
Ergün, “Emeklinin sorunlarının aşılabilmesi için önce
emeklilerin bu sorunlarına sahip çıkması ve derneğimiz
çatısı altında teşkilatlanarak örgütlü bir hak arama
mücadelesine yönelmesi gerekir. Emeklimiz ne yazıkki bu
konuda biraz isteksiz davranıyor. Oysaki güç, birlikten
doğar. Bunu hiçbirimizin unutmaması lazım” dedi.
Kongrede yapılan seçimlerde; Şube Başkanımız
Hilmi Dede güven tazeleyerek, yeniden Şube Başkanlığına
seçilirken; Süleyman Taşçı, Orhan Deliacı, Sabahattin
Yıldırım ve Yaşar Kara da Yönetim Kurulu Üyeliklerine
seçildiler. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise; Hulusi
Başbakıcı, İlyas Komşucu ve Mansur Acar seçildiler.

Kütahya Şubemiz İdari Sekreteri Hasan Hüseyin SERT Aramızdan Ayrıldı
Şubemiz İdari Sekreteri Hasan Hüseyin SERT 7 Aralık 2013 Cumartesi günü geçirdiği kalp
krizi sonucun Vefat etti. 112 Acil ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan
yöneticimizin Cenazesi 8 Aralık 2013 Pazar günü kaldırıldı. Cenaze namazına katılan; komşu
şube yöneticilerine teşekkür ederiz. Şubemizi telefon ve fax'la arayarak bize ve ailesine başsağlığı
mesajını ileten bütün şube başkan ve yöneticilerine de teşekkürlerimizi bildirir camiamıza ve
ailesine sabırlar temenni ederiz.
TÜED KÜTAHYA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
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Çorum Şubemizden
Tebrik Ziyareti

Çorum Şubemizin yöneticileri Altı
Nokta Körler Derneği Çorum Şube
Başkanı Kürşat Abid AHISKALI'ya
ziyarette bulundular.
Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Genel Kurulu’nda
güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen
Kürşat Abid
AHISKALI'yı tebrik etmek amacıyla Çorum Şube Başkanımız
Hıdır KINIKLI'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette
Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri ve Altı Nokta Körler Derneği
üyeleri hazır bulundular. Kürşat Abid AHISKALI'yı yeniden
başkan olması nedeniyle tebrik eden KINIKLI, dernek ayrımı
yapmadıklarını, sivil toplum örgütlerinin ve kendini bilerek
çalışan tüm derneklerin kardeş olduğunu vurguladı. AHISKALI
ise dernek başkanı KINIKLI ve yönetim kurulu üyelerine yapmış
oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Çorum Şubemizin Üyelerine
Cep Telefonu Artık Daha Ucuz

Sıroğlu İletişim Turkcell Bayii ile görüşerek anlaşma
imzalayan Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı, emekliler
için yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini
söyledi.
Sıroğlu İletişim Yetkilisi Dudu Sır, Türkiye Emekliler
Derneği üyelerine özel olarak tüm telefon aksesuar
çeşitlerinde yüzde 20, cep telefonu alımlarında ise yüzde 10
indirim yapacaklarını belirtti. Sır, ayrıca Derneğimiz
üyelerine hatlarını Turkcell'e taşıdığı takdirde 0,25 gr altın
hediye edeceklerini ifade etti.

Şişli Şubemizin
Konukları Vardı

İzmir Şubemizden
Sağlık Anlaşması

İzmir Şube Başkanlığımız,illerinde hizmet sunan Özel ATAKALP
Hastanesi ile bir sağlık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre
üyelerimizin ve onların eşleriyle çocuklarının her türlü tedavilerinde
yüzde 20 indirim uygulanacağını belirten Şube Başkanımız Raif İkier,
anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını diledi.

Şişli Şube Başkanlığımıza Garanti Bankası Yetkilileri
bir ziyaret gerçekleştirerek emeklilere sunulan hizmetler
hakkında bilgiler verdiler. Mecidiyeköy Şubesinden Şükran
Tekman ve Gayrettepe Şubesinden Yeliz Şark, Şube
Başkanımız Mustafa Kahya ve Yönetim Kurulumuzu
ziyaret ettiler.
Ziyarette emeklilerin bankacılık hizmetleri
konusundaki beklentilerini ve taleplerini de dinleyen konuk
yetkililer emeklilere sunulacak yeni hizmetler hakkında
Şube Başkanımız Kahya ve Yönetim Kurulumuza kapsamlı
bilgiler sundular.
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Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulumuz
Konukevi İnşaatımızı İnceledi

Denetim Kurulu Başkanımız Ali Tunç
ve Üyelerimiz; Hüseyin Burucu ile
Nizamettin Eyidoğan Ankara’da yapımı
süren Başkent Konukevimizin inşaatını
incelediler. Çalışmalar hakkında Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’dan ayrıntılı
bilgiler alan Denetim Kurulumuz,inşaat
çalışmalarının hızla ilerlemesinden
memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Üyelerimize böyle bir hizmeti sunacak
olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade
eden Genel Başkanımız Ergün de; “En kısa
sürede hizmete girmesi için heyecanla
çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz” dedi.

Duru:
“Artık,
Kesinti
İstemiyoruz...”

Eskişehir Şube Başkanlığımız
Üyelerini Çanakkale’ye Götürdü

Eskişehir Şube Başkanımız ve Genel Merkez
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterimiz Arif
Duru, emekliden çalıştıkları sürece sağlık prim
kesintisi yapıldığını belirterek,"Emeklilerden sağlık
için muayene katkı payı alınmaması gerekiyor" dedi.
KESİNTİLER YAPILMAMALI
Duru, yaptığı açıklamada gündemdeki
çalışmaları değerlendirdi. Emeklilerin maaşlarının
düşük olduğuna dikkat çeken Duru, "Maaşlardan
muayene katkı payı kesintisi ve emekli olduktan
sonra geçimleri için çalışmak zorunda kalanlardan
sosyal destek primi kesintilerinin yapılmaması
gerekiyor. Bunun için 1 Ekim 2008 tarihinde
yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 30 ve 68'inci
maddelerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
ORTAK ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Promosyon çalışmalarına da bakanlıkla
birlikte devam ettiklerini belirten Duru, işçi ve
memurlara ödenmesi şeklinde olan 2007-21 sayılı
genelgeye emeklilerin de dahil edilmesinde sonuç
alamadık. Ama arkasını bırakmadık. Bakanlıkla
promosyon verilmesi için ortak çalışmalarımız
sürüyor. 1999 yılına kadar emekli olanlara yönelik
kazandığımız intibakın 2000 ve sonrası emekli
olanlar için de uygulanmasını talep ettik, Kamu
Denetçiliği Kurumu aracılığında konunun
incelemelerine başlandı" şeklinde konuştu.

Eskişehir Şubemiz üyelerini Çanakkale Şehitliklerine götürdü. 23 Kasım’da
gerçekleştirilen geziyi, üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine değerlendirdiklerini
ifade eden Eskişehir Şube Başkanımız ve Genel Merkez Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz
Arif Duru, “Tepebaşı Belediyemizin de destekleriyle bu etkinliği gerçekleştirdik.
Üyelerimiz son derece memnun kaldılar. Bundan sonra da imkanlarımız el verdikçe,
üyelerimizi bu mukaddes değerlerimizin bulunduğu Çanakkale’ye götürmek istiyoruz.
Üyelerimize bu anlamda bir katkımız olsun istiyoruz. Bunu başarabiliyorsak, ne mutlu
bize” dedi.
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Emekliden Başbakana
Yeni Yıl Mektubu...
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı imzasıyla Başbakan’a gönderilen mektupta; işçi ve
bağkur emeklilerinin de unutulmaması istendi...
2014 Yılı zamlarının hakkaniyetli olması gerektiğine dikkat çekilen
mektupta, memur emeklilerine yapılacak düzenlemeden bütün
emeklilerin yararlandırılması talep edildi...

İşte O Mektubun Tam Metni:
Sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında
toplanmasına rağmen, geçmişteki sistemlerden
kaynaklı olarak, gelir ve aylıklar arasındaki
eşitsizlikler sürmektedir. Gelir ve aylıklar
bakımından eşitsizliklerin olması, her bir zam
artışında da var olan farklılıkları giderek
büyütmektedir. Örneğin, taban aylıklarda
eşitsizliğin olması, önemli bir sorun olarak dikkat
çekmektedir. 2013 Temmuz ayı itibariyle alt sınır
memur emekli aylığı 1162 lira, işçi emekli aylığı
640 lira, Bağ-Kur emekli aylığı 580 lira olarak
ödenmektedir.
Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları, emekli aylıklarının
hesaplanmasında temel kriter olması gerekirken, mevzuatların sık sık
değiştirilmesi sonucunda, çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre emekli
ayıkları hesaplandığından nimet/külfet dengesi bozulmakta ve farklı aylıklar
ödenmektedir.
Emekli aylığı hesaplanma yöntemlerinde norm ve standart birliği
sağlanamadığından, aynı statüde olmalarına rağmen, emekli aylıklarındaki
eşitsizlikler büyümektedir. Özellikle de 2008 sonrasında 4/a ve 4/b sigortalısı
olarak emekli olanların aylıklarında düşmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekli aylığı
hesaplama parametreleri yeniden değerlendirilerek, prim ödeme gün sayısı ve
prime esas kazançları eşit olanlara, emekli oldukları yıllara bakılmaksızın aynı
aylık ödenmelidir.
2014 yılında memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zamlar, 2014 yılı
kamu çalışanları toplu sözleşmesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre; 2014
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yılında seyyanen 175 lira artışın memur emeklilerine yansıması ortalama 140 lira
olacaktır. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ise, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 55. maddesi gereğince, 6 aylık tüketici fiyat artışına
göre belirlenecektir. Bu oranın yüzde 3 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu
durum karşısında, memur emeklisi ortalama 140 lira alırken, işçi ve Bağ-Kur
emeklileri ortalama 30 lira zam alacaktır.

Gelir ve aylıklarda yapılacak olan artışlarda
eşitliğin sağlanması bakımından; geçmişte 4447
sayılı Kanunun geçici 4. maddesiyle, memurlar ile
işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında fark oluşması
durumunda, bu farkı gidermeye Bakanlar
Kurulu'na yetki verilmişti.
Bu tespitler karşısında, emekliler arasında
eşitliğin sağlanması için 2014 yılında memur
emeklilerine verilen zammın, işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine de aynı şekilde yansıtılması konusunda
gerekli yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğu,
somut bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.
Sözkonusu haksızlığı ve eşitsizliği ortadan kaldıracak bu düzenleme için
zatıalinizin göstereceği hassasiyet, topluluğumuzda büyük bir memnuniyet
oluşturacak ve emeklilerimizin yüzünü güldürecek önemli bir müjde olacaktır. Bu
duygu ve düşüncelerle, emekli topluluğumuz adına en derin saygılarımızı sunuyor,
esenlikler diliyoruz.
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Ergün ve Kurnaz’a Tarsuslular Derneği’nden Şükran Plaketi
27 Aralık 2012 tarihinde Tarsus’un
düşman işgalinden kurtuluşunun 91.
yıldönümünde kurularak faaliyete başlayan
Ankara Tarsuslular Derneği’nin (TADER)
1’nci kuruluş yıldönümü gecesi coşkulu geçti.
TADER Başkanı Semih Özsu, Ankara
Swissotel’de düzenlenen gecede yaptığı
konuşmada, “Tarsuslu hemşerilerimizin bir
araya gelmesini ve dayanışmasını sağlamak
amacıyla Ankara’da kurduğumuz
Tarsuslular Derneği’nin 1. kuruluş
yıldönümünde birlikte olmanın mutluluğunu
ve onurunu yaşamaktayız” dedi.

Kutlamada, Genel
Başkanımız Kazım Ergün’e ve
Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz’a da birer şükran
plaketi takdim edildi. Törene
derneğimizi temsilen; Genel
Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Hukuk Müşavirimiz
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, İdari
İşler Müdürümüz Ilgar Tağı ve
Bilgi İşlem Müdürümüz Murat
Tokgöz de katıldılar.

Derneğimiz, bu özel gecede de, Ankara
Tarsuslular Derneğini yalnız bırakmadı.

Gölcük Şubemizden 140 Lira Talebi
Gölcük Şube Başkanımız
Ali Osman Kılıç, 2013 yılı
içerisinde başlayan promosyon
görüşmelerinin ve İntibak
yasası çalışmalarının devam
ettiğini belirterek, umutsuzluğa
düşmemek istediklerini belirtti.
Memurlara 140 TL seyyanen
verildiğini ifade eden Kılıç,
Genel Merkez tarafından
devam eden görüşmelerde 140
TL'nin taban olarak diğer
emeklilere de verilmesini
istediklerini söyledi. "Hala
umudumuz var" diyen Kılıç,
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na
mensup olan ve aynı gün sayısından
emekli olanların maaşlarındaki uçurum
farkının ortadan kaldırılmasını
istediklerini söyledi
“GENELGE İLE BU İŞ
ÇÖZÜLÜR”
Promosyon görüşmelerinin 2013
yılı başından beri devam ettiğini
belirten Gölcük Şube Başkanımız Ali

Osman Kılıç, "Memurlar bu
promosyonu aldı. Sıra diğer
emeklilerde! Promosyon konusunun
netleşmesi Başbakan Erdoğan'ın
genelgesine bağlı! Genelge ile bu iş
çözülür" dedi. 1992 yılında
çalışmalarına başlanan ve 2012 yılında
uygulamaya konan İntibak yasası ile
"Herkese eşit maaş vermek yerine, bu
yasa kapsamında, primi ve çalışma
günü yüksek olanlara bu hak verildi"
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diyen Kılıç, bu yasanın
herkese eşit oranda
uygulanması gerektiğini ifade
etti.
“U Ç U R U M FA R KI
ORTADAN KALKSIN”
Memurlara toplu
sözleşme ile hak ettikleri ve
eşit oranda zam anlamına
gelen 140 TL seyyanenin, genel
merkez tarafından devam
eden görüşmelerde, 140
TL'nin taban olarak
verilmesini istediklerini
söyleyen Kılıç, aynı zamanda enflasyon
farkının da verilmesini istediklerini
belirtti. Kılıç, "Memurların sözleşmesi
bittikten sonra, SSK, Bağkur ve Emekli
Sandığı'na mensup olan ve aynı gün
sayısından emekli olanların
maaşlarındaki uçurum farkının
ortadan kaldırılmasını istiyoruz"
diyerek taleplerini dile getirdi.

6.ULUSLARARASI
SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİNDE
BAKIM MODELLERİ TARTIŞILDI

Karaman Valisi Murat Koca
Şubemizin Aşure Günü'ne Katıldı

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Turizmi Derneğince
İstanbul'da 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen kongrede
gerçekleştirilen bakım modelleri çalıştayına derneğimizi temsilen
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan YAZICIOĞLU katıldı. Bakım
modellerinin tartışıldığı çalıştayda bakım sigortası gündeme
gelirken eğitilmiş yaşlı bakım elemanı yetiştirilmesi, kalite
standartlarının belirlenmesi, maliyet analizinin yapılmasına
öncelik verilmesi istendi. Hukuk Danışmanımız YAZICIOĞLU;
Anayasamızın 10. maddesi gereği, yaşlılarımız için pozitif
ayrımcılık ve 61. maddesi gereği yaşlıların devletçe korunması
düzenlenmeleri kapsamında Anayasa emri yerine getirilerek,
bakımın devletçe primsiz sistemle yapılması gerektiğini, genel
sağlık sigortası kapsamında bunun düzenlenebileceğini
belirterek; Emekli Yardımlaşma Kurumu kurulmasını önerdi.

Vali Murat Koca Karaman Şube Başkanlığımız ve
Denizbank tarafından düzenlenen aşure gününe katıldı.
Şubemiz binasında gerçekleştirilen aşure gününe Vali
Murat Koca, Karaman Şube Başkanımız Abdullah Yılmaz,
Denizbank Karaman Şube Müdürü Hakan Atay, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve emeklilerimiz katıldı.
Derneğe gelişinde emeklilerle bir süre sohbet eden Vali
Murat Koca Şube Başkanımız Abdullah Yılmaz'dan dernek
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Abdullah Yılmaz bütün
emeklileri bir araya getirerek birlikteliği sağlamak amacıyla
böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, katılımlarından
dolayı Vali Murat Koca'ya ve emeklilere teşekkür etti.
Vali Murat Koca ise yaptığı konuşmada; “Emekli
arkadaşlarımızla aşure günü vesilesiyle bir araya geldik.
Hepimizin bildiği gibi emeklilerimizle ilgili bazı yasal düzenleme
çalışmaları devam etmektedir. İnşallah bu yasal düzenlemeler
hayata geçtiğinde emeklilerimizin imkânları geliştirilmiş
olacaktır. Aşure gününün düzenlemesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum, emekli arkadaşlarımızın sağlıklı ve huzur
dolu günler geçirmesini temenni ediyorum.”dedi.
Vali Koca'nın konuşmasının ardından aşure ikramının
yapılmasıyla program sona erdi.

Kırıkkaleli Emekliler
Promosyonu Sordu
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Kırıkkale Şube
Başkanımız Basri Keskin,
Beş Yüz emeklimizin
katılımıyla gerçekleştirilen
çalışma toplantısında
emeklilerin sorunları
üzerinde değerlendirmelerde
bulundu. Emeklilere birlik
ve beraberlik çağrısında
bulunan Keskin, 1 maaş
tutarında promosyon
konusunda sonuna kadar
ısrarlı olduklarını belirtti.
Emeklinin almış olduğu maaş ne ise
onun karşılığında bir aylık Ramazan veya
Kurban Bayramı'nda bir aylık
promosyon verilmesini talep eden Keskin,
“Bu konu tamamen gündeme geldi ve
rayına oturdu. 2 banka da bu konuda
ısrarlı. Diyorlar ki; bizden kredi almış
isen krediye kesilen paranın dışındaki
paraya promosyon öderiz. Hayır... Biz de
diyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu size
benim maaşımı göndermiş ise siz bize
maaşımızın karşılığı bir aylık promosyon
ödeyiniz diyoruz. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu konuda
olumlu” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
“EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARKLILIKLAR BÜYÜYOR”
Aralık ayında 2013 Bütçe görüşmeleri TBMM Genel
Kurulu'nda görüşülecek ve karara bağlanacak. Bütçe, gelir ve
giderlerin şekillendiği temel bir belgedir. Sosyal devlet
uygulamalarının belirlendiği Bütçeler ile çalışanlar ve emekliler
bakımından gelir ve aylıkları artışı dikkatle izlenmektedir.
5510 Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
norm ve standart birliğinin sağlanması için önemli bir milat
olmadığından, Ekim 2008 öncesi ve Ekim 2008 sonrasında
emekliler olanlar arasında büyük bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır.
Özellikle, Ekim 2008 sonrasında emekli olanların haksızlığa
uğradıkları ve hesaplanan aylıkların emsallerine göre düşük
kaldığı görülmüştür.
Hükümetin, 2000 öncesi emeklilere intibak ile eşitliği esas
alan bir iyileştirmeyi yapması, bu gruptaki emeklilerde
memnuniyetle karşılanmıştır. Aynı duyarlılığın 2000 sonrasındaki
emekliler bakımından da yapılması beklenmektedir. Bu
yapılmadığı taktirde, 2000 öncesi ve sonrasında emekliler
arasında yeni bir eşitsizlik konuşulmaya devam edilecektir.
Emekliler arasında böylesine bir eşitsizliğin olduğu
günümüzde, emekli aylıklarına yapılacak artışlar da önem
kazanmıştır. Memur emeklilerine ortalama 140 lira yıllık bir artış
öngörülmüş, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için ise, birinci altı ay altı
aylık tüketici fiyat artışına göre yüzde 3 artışın olacağı tahmin
edilmektedir.
2013 sonu itibariyle memur emeklilerinin taban aylığı

1162 lira ödenirken,
2008 sonrasında
emekli olan işçi
emeklilerine taban
aylık 640 liraya, BağKur emeklilerine
taban aylık 550 lira
aylık kadar düşmesi,
gelecek dönemlerde bu tutarın daha da azalacağının bir işareti olarak
değerlendirilmelidir. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayısı aynı
olanların, emekli olma tarihlerinin farklı olması, 2008 sonrasında
emekli olanların aleyhine bir aylık hesaplanmasın olduğundan, bu
duruma bir çözüm getirilmeli ve bütün dönemleri kapsayan bir
İNTİBAK yapılmalıdır.
Bu tablo karşısında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzdeli zam
yerine, memur emeklileri esas alınmalı, seyyanen olarak daha yüksek
bir artış yapılmalıdır.
Bu yapılmadığı zaman, emeklilerin büyük çoğunluğu mağdur
olacaktır.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin bu haklı taleplerini
sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'a bir mektup ile sunmuş,
taban aylıkların emekli Sandığı taban aylık seviyesine çekilmesi, 2014
yılı aylık artışlarının seyyanen yapılması istenmiştir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
Soru: Emekli olma tarihinin, emekli aylıklarını etkileyen bir
yönü var mı?
Cevap: 2000öncesi, 2000-Ekim 2008 dönemi ve Ekim 2008
sonrası sigorta prim kazançlarına göre emekli aylıkları, üç ayrı
dönemde yürürlükte olan kanunlara göre hesaplanmaktadır. Bu
hesapla sistemi, Ekim 2008 sonrasında uzun süre çalışanların aleyhine
bir uygulamaya dönüşmüştür. Ekim 2008 sonrasında ödenen prim
kazançlarının seviyesi, emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli
bir kriter olmuştur. Asgari ücretin 2.5 katının altında prim kazancı
olanların çalıştıkça emekli aylıklarını düşüren bir hesaplanma sistemi
uygulanmaktadır. Bu yöntem, emekli aylıklarında yeni bir eşitsizlik
getirmiştir. Ekim 2008 sonrasında aylık bağlama oranının
düşürülmesi, ikinci bir haksızlık olarak dikkat çekmektedir. Kayıtdışı
çalıştırmayı da özendiren bir uygulamanın değiştirilmesi, emekliler
arasında eşitliği temel alan bir sistem getirilmelidir.
Soru: Emekli aylıkları yapılan yüzde 3-4 artış, emeklileri
yoksullaşmaktadır. Bu artış sisteminden kurtulmanın yolu yok mu ?
Cevap: Emekli aylıklarında eşitlik sağlanmadan, artışlarda da
aynı şekilde farklılıklar giderek büyümektedir. Bir kere, genel
enflasyon emeklileri temsil etmediğinden, gelir ve aylıkların artışını
düzenleyen 55. madde değiştirilmelidir. Özellikle, emekli aylıklarının
düşük kalmasında yüzdeli artışların etkisi fazladır. Sosyal devlet, taban
aylıkları yaşam kriterleri dikkate alarak belirlemelidir. Emekli
aylıklarının artışında, farklı bir yöntem belirlenmeli, emeklilere
refahtan pay da verilmelidir.
Soru: 20 yıl Bağ-Kur sigortalısı olarak çalıştım. 18 aydır
sigortalı olarak çalışmaktayım. Yaşım 49. Daha erken emekli olmam
için ne yapmalıyım ?
Cevap: 2829 Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanununa göre, sizin
4/a sigorta mevzuatına göre emekli olmanız daha avantajlı
gözükmektedir. Bağ-Kur kapsamında emekli olmanız için 9000 gün
prim koşulu aranmaktadır. SSK'dan ise, 5300 gün üzerinden emekli

olacaksınız. Tek koşul, son 3.5 yılınızın 4/a sigortalı olarak prim yatırılması
gerekmektedir. SSK olarak 1261 gün prim ödemenizi tamamladığınız
tarihte, SSK'dan emekli olabilirsiniz.
Soru: Fiili hizmet zammında adaletin olmadığını, ağır ve tehlikeli
işlerde çalışan bir kesimin bu haktan yararlanması için ne yapılmalıdır ?
Cevap: 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi ile fiili hizmet zammı
kriterleri ve kapsamı düzenlenmiştir. İşyerleri ve işlerin sıralandığı fiili
hizmet listesinde bazı riskli işlerin yer almaması, mevcut düzenlemenin adil
olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, fiili hizmet zammından
yararlanmayan çok sayıda talepte gelmektedir. Hükümet, bu taleplerden
milletvekillerini ve basında çalışanları 40. maddeye ilave etti. Bu demektir
ki, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi iyi hesaplanmamıştır. Örneğin, gemi
adamlarının listede yer almaması, önemli bir itirazdır. 2006 yılında
Anayasa Mahkemesi, riskleri dikkate alarak fiili hizmet zammını yeniden
düzenlemişti. 5510 sayılı Kanunda, 506 Sosyal Sigortalar Kanunu
uygulamalarını tam olarak dikkate almaması karşısında, haklı itirazlar
olduğundan, 40. maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Soru: Taşeron işçisiyim. Yıllık iznimi kullanamıyorum. Taşeron
işçilerinin hiçbir güvencesi de yoktur. Örneğin, işsiz kaldığımda, genel
sağlık sigortasından ne şekilde yararlanabilirim ?
Cevap: Taşeron çalıştırma, bu sistemde çalışan işçileri
korumadığından İş Kanununda yer alan bazı hakları kısıtlanmıştır.
Bunun düzeltilmesi ve kamuda bu uygulamanın disiplin altına alınması
gerekir. Kamu ve özel kesimde maliyetleri azaltma adına taşeron işçiliği
teşvik edilmiştir. İşin doğrusu, bu tür çalıştırma biçimleri sosyal devlet olan
Anayasamıza da aykırıdır. Hükümet ve işçi Konfederasyonları arasında
sürdürülen görüşmelerin çalışanları koruyan, kıdem tazminatı, izin
haklarını ve emsal ücretleri temel alan bir çözüm bulunur.
İşsiz kalındığında genel sağlık sigortasından, son bir yılda 90 gün
primi olan işçiler 100 gün genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Bu
sürenin sonunda, işsizlerin gelir testi için sosyal yardım ve dayanışma
vakfına müracaat etmeleri gerekmektedir.
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Adanalı Üyelerimiz
Daha Ucuza Duyacak

Adana Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek,
yönetim kurulu adına, işitme problemi yaşayan
üyelerinin, işitme cihazlarını yüzde 35 daha ucuza
alabilmek amacıyla, Adana'da odyometrist ve
teknisyenleriyle 8 yıldan beri faaliyette bulunan
Hayat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi
yetkilisi Cenk Cem Şit ile protokol imzaladı.
Adana'da 10 bini geçen üyesiyle bir sivil toplum kuruluşu olarak
hizmet veren ve özellikle emeklilerin sosyal hayatını kolaylaştırıcı
projelere imza atan Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubemiz, yeni
anlaşmayla üyelerine yılbaşı öncesinde yeni bir müjde daha verdi.
Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek, yaşlı kişilerin en büyük
problemlerinden birisinin de işitme problemi olduğunu, kendilerine
gelen üyelerinin kulaklarındaki sorunu gidermek amacıyla talepte
bulunduğunu, onlara yardımcı olabilmek amacıyla bir arayışa
girdiklerini ve sonunda da Hayat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama
Merkezi ile bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.
Emeklilerine yeni bir iyiliği yapmanın sevincini yaşadıklarını
belirten Başkan İyiyürek, açıklamasında şunları söyledi:
"Hayat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile yapılan
anlaşma gereği, emekli kardeşlerimizden, kulaklarındaki tıkanma,
duymama gibi problemlerinin çözülmesi için muayeneden hiçbir ücret
alınmacak. Burada yapılan muayeneden sonra gerekli olan cihazın
reçeteye dönüştürülmesi amacıyla sağlık kuruluşuna sevki yapılacak.
Uygun reçetesini alan üyemiz, kendisine gerekli olan cihazı yüzde 35
oranında indirimli olarak Hayat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama
Merkezi'nden temin edebilecek."
Hayat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile yapılan
protokol töreninde Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkan
Yardımcımız Ali Vuranay, İdari Sekreterimiz Yaşar Tekin, Mali
Sekreterimiz Sabit Bakıner ile Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz Mehmet
Arslan da hazır bulundu.

Afyon ŞubemizdenTermal Anlaşması
Yüntaş Gazlıgöl Kaplıcaları ile Afyonkarahisar
Şubemiz görüşmeler yaparak
üyelerimizin
kaplıcalardan daha uygun ücretlerle faydalanması
için 2013-2014 yılı için de yeniden anlaşma yaptı.
Üyelerimiz 2014 yılı sonuna kadar indirimlerden
istifade edebilecekler.
Üyelerimizin indirimlerden faydalanabilmeleri için
derneğimiz üye kartlarını göstermeleri yeterli olacak. Yapılan
anlaşmaya göre, Kampanyadan üyelerimizin eş ve çocukları da
faydalanabilecekler.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet ECEL şubemizi ziyaret etti
Afyonkarahisar CHP Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet
ECEL şubemizi ziyaret etti. Derneğimiz üyelerinden yaklaşık 40
kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, seçim öncesi
üyelerimizin şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen Ecel ,
Afyonkarahisar ile ilgili projelerinden bahsetti.
Afyonkarahisar'ın daha güzel ve daha huzurlu olması için
hizmette bulunmak adına yola çıktıklarını, Kentte yaşayan her
bireye hizmet edeceğini ve projelerini ortak akılla
gerçekleştireceğini söyledi. Konuşmaları sırasında derneğimizin
Afyon'un en büyük sivil toplum örgütü olduğunu ve bir tane
derneğimizi temsilen encümen adayı istediğini söyledi. Sıcak bir
ortamda söyleşi gerçekleştirildi.
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HUKUK DANIŞMANIMIZ CAFER TUFAN YAZICIOĞLU
DUBAİ TV'YE TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ ANLATTI
Birleşik Arap Emirliklerinde yayın
yapan Dubai TV Türkiye Emekliler
Derneği Hukuk Danışmanımız Cafer
Tufan YAZICIOĞLU ile İstanbul'da bir
röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda
YAZICIOĞLU, Türkiye'deki sosyal
güvenlik sisteminin dünü ve bugününü,
emekliler arasındaki statü
farklılıklarını, Derneğimizin yaptırdığı
Türkiye Emekli Profili anketi
sonuçlarını değerlendirdi. Röportaj
Dubai TV'de yayınlandı.

İzmit Belediye Başkanı
Nevzat Doğan’dan
İzmit Şubemize Ziyaret
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan İzmit
Şubemizi ziyaret etti. Şube Başkanımız Mehmet Kara,
Belediye Başkanı Doğan’a emeklilerimizin talepleri
hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Emeklilerimizin talep ve beklentileri hakkında bilgi
alan Doğan da, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada,
emeklilerimizin kentsel yaşamda sıkca karşılaştıkları
altyapı sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerine
dikkat çekerek, sosyal yaşam içerisinde de yaşlılarımızın ve
emeklilerimizin sıkıntılarının aşılması için azami gayret
göstermeye devam edeceğiz” dedi.

İzmit Şubemizden
Esenlik Ziyareti

İzmit Şube Yönetim Kurulumuz, en eski üyelerinden
Osman Erenkaya’yı ziyaret ederek, sağlık ve esenlik diledi.

2014 Yılının
ülkemize ve dünyaya;
sağlık, barış, huzur ve
mutluluk getirmesini
diliyoruz
TÜED Genel Yönetim Kurulu
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ÖZLÜ SÖZLER
Yüce mevkiler
elde etsen bile,
gene kaybetmek
korkusundan can
çekişirsin.

“2000 Sonrası İçin İntibak” Sorusu
CHP Uşak Milletvekili Av.
Dilek Akagün Yılmaz, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Av. Dilek
Çelik
tarafından yazılı olarak
Akagün Yılmaz
cevaplandırılması
istemiyle bir
CHP Uşak
soru
önergesi
verdi.
Yılmaz
Milletvekili
önergesinde şunları ifade etti:
“Sosyal güvenlik
uygulamalarında sigortalılara
s a ğ l a n a n h a k v e
yükümlülüklerde yaşanan
farkların giderilmesi suretiyle
norm ve standart birliği
sağlamak amacı iddia edilerek
hükümetiniz tarafından çıkarılan
ve kamuoyunda intibak yasası diye adlandırılan yasa, tam aksine 2000 yılından sonra
emekli olanlar açısından eşitsizliğe ve mağduriyetlere yol açmıştır. Durumdan mağdur
olan vatandaşların Kamu Baş Denetçiliğine yaptıkları şikayet üzerine, Kamu Baş
Denetçiliği vatandaşlarımızı haklı bularak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için
aldığı tavsiye kararını Sosyal Güvenlik Kurumu'na göndermiştir. SGK'nın olumsuz yanıtı
üzerine beklenti içindeki emekli vatandaşlarımız büyük hayal kırıklığına uğramıştır.
Buna göre;
1- Kamu Baş Denetçiliği'nin uygulamadaki haksızlık ve eşitsizliği görerek aldığı
tavsiye kararı gereği 2000 yılından sonra emekli olan ve mağduriyetleri günden güne artan
emeklilerimizin mağduriyetlerini giderecek yasal düzenlemeleri neden yapmıyorsunuz?
Söz konusu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir?
2- Aynı işte, aynı süreyle çalışan, hak kazanma koşulları açısından aralarında bir
farklılık olmayan, emekli olduktan sonrada aynı ekonomik ve sosyal koşullar altında
yaşamaya çalışan emeklilerimiz arasında adil ve eşitlikçi paylaşım sağlayacak yasal
düzenlemeleri neden yapmıyorsunuz?
3- Milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için gereken önlemleri almak,
güçsüzleri güçlüler karşısında korumak, çalışanların emeklilik dönemlerinde
yaşlanmalarından dolayı korunmalarını sağlamak devletin görevi değil midir?”
Uşak milletvekilimiz Sayın Av. Dilek Akagün Yılmaz’a emeklilerimizin sorunlarına
göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.

Hz.Mevlâna

Sessizler
Ordusu
Her halinizle çok iyi tanırım sizi;
Çünkü, ben de, o ordunun neferiyim!
Cesur yürekli, gözü pek, yılmayan;
Hakka inanan azimkar cengaveriyim!
Sevgiyi, saygıyı, devleti tanıyan;
Demokrat, vatanperver emeklileriz.
Gözümüz tok, gönlü zenginiz ama;
Her daim güdülen aç sürü değiliz.
Ülkemizin ağır yükünü yıllarca;
Omuzlarda özveriyle biz taşıdık.
Ne yazık ki, bu devirde her geçen gün;
Sefalet girdabına daha çok itildik.
Sesimiz, soluğumuz çıkmıyor diye;
Bizi yaş yetmiş, işi bitmiş sanmayın.
Emekli olsak da, hala gücümüz var;
Canları boğazımıza çıkartmayın.

TÜED’e
sosyal
medya
kanalıyla
ulaşın

Emeği, emekçiyi hiç gören sömürgenler;
Emekliye önem, değer verir mi hiç?
Safsataya, mavala kanma emeklim;
Geleceğe yönelik yolunu sen seç...
İdris HANEDAR
Rize Şube Üyesi / 28.02.2013
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

AB-TÜRKİYE 2013 İLERLEME RAPORU;
SİVİL TOPLUM VE SOSYAL GÜVENLİK
düzenleyici otorite kurulması yönünde
gelişme kaydedilmemiştir. Sosyal
Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam
ile mücadele etmek için çaba sarf etmeye
devam etmiştir. Kısmi zamanlı çalışanlar ile ev işlerinde çalışanların
kayıt altına alınmalarının önemli ölçüde iyileştirilmesi gerekmektedir.
2012 yılında nüfusun %15'i sosyal güvenlik şemsiyesinin koruması
altında değildir. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ihtiyaç sahibi
yaşlı ve engelli vatandaşlar için aylık sosyal yardım ödemeleri
başlatılmıştır. Sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen çalışanların
emeklilere oranında (aktif/ pasif oranı) bir artış olmuştur.
Tamamlayıcı özel emeklilik programlarını özendirmek için mali
teşvikler getirilmiştir. Hızla artan emeklilik ve sağlık harcamaları
sosyal güvenlik sisteminde açıklara neden olmaya devam etmektedir.
Bu alanda sarf edilen çabaları tamamlamak için aktif yaşlanma
politikaları oluşturulmalıdır. Çocuklara, yaşlılara ve engellilere,
kurum dışı bakım hizmetlerinin sunumu devam etmiştir. Engelliler ve
yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin kapsamı artırılmıştır. Sağlıkta
eşitsizlik bakımında, sosyal sigorta sisteminin tüm vatandaşların
sağlık hizmetlerine eşit erişiminden faydalanabilmelerinin
sağlanmasını teminen daha fazla ilerleme kaydedilmelidir.
Raporun bir diğer tespitine göre;
Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu başta olmak üzere temel veri sağlayıcılar ile
Türkiye İstatistik Kurumu arasındaki işbirliği güçlendirilmelidir.
Üçlü ve ikili sosyal diyalog mekanizmalarının işleyişi zayıf kalmış ve
ekonomik ve sosyal konsey etkisiz olmuştur. Sosyal hizmetlerin
kapsamı ve çeşitliliği artmaya devam etmiştir. 2012 yılında yoksulluk
sınırının altında yaşayan kişilerin sayısı düşmüştür. AB ile
karşılaştırıldığında gelir eşitsizliği yüksektir ve yoksulluğun
hafifletilmesinde sosyal transferlerin sınırlı bir etkisi olmuştur. En çok
korunmaya muhtaç grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
politikaların tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine
yönelik idari kapasite artmaktadır fakat yine de yetersizdir. Türkiye
istihdamda yaşa dayalı ayrımcılığa karşı bir koruma sağlamalıdır.
Yaşlı (55–64 arası) çalışanın tüm istihdama oranı 2001' de 35,9 iken,
2008'de 27,4'e gerilemiştir.
Rapor, sivil toplum kuruluşları ile Baroların vatandaşların
adalete erişim hakkına ilişkin farkındalıkların artırılmasına katkı
sağladıklarını ifade etmiştir. Hukukun üstünlüğü, artış genişleme
sürecinin merkezindedir. AB ile bütünleşmeye yönelik ve seçim,
parlamento ve kamu yönetimi reformları konularında daha fazla
ilerleme kaydedilmesi için partiler arası platformlar kadar sivil
toplumun daha etkin bir rol üstlenmesi de kilit önem taşımaktadır.
Gerekli reformlar bakımından hem ulusal hem de yerel düzeyde genel
karar alma süreci sivil toplum ile daha fazla yapılandırılmış ve
sistematik bir istişareyi gerektirmektedir. Genişleme Stratejisi
Belgesine göre mevcut yasal çerçevenin yenilenmesi ve genel olarak
sivil toplum kuruluşlarının genişlemesine daha müsait bir ortam
hazırlanması önem arz etmektedir. Devletin denetim ve denetleme
organları AB standartlarına getirilmelidir. Demokrasi kurumlar
üzerinden garanti altında olmalıdır.
Türkiye-AB ilişkilerinin yakından takip edilmesi, ilerleme
raporlarına duyarlılık gösterilmesi, endişelerin giderilmesine
çalışılması, sivil toplum kuruluşlarının öncelikleri arasında yer
almalıdır.

Avrupa komisyonunun Türkiye'ye ilişkin 2013 ilerleme
raporu, ülkemizin AB katılım sürecindeki her olumlu adımı
değerlendirirken, endişeleri de ihtiyatlı bir ifadeyle dile
getirmektedir. Rapor, yargı reformu paketini ön plana çıkararak
olumlu değerlendirirken, gerçek anlamda bir katılımcı
demokrasiye henüz kavuşulmadığını açıkça ifade ediyor. Siyasi
partiler arasında diyalog ve uzlaşı eksikliğine dikkat çekilirken, “
gezi olayları” adı altında başlayan olaylar “ sivil toplumun
gelişmesi “şeklinde değerlendirilmiş. Sivil toplumun
demokrasinin önemli ve yasal bir bileşeni olarak algılanmadığı
tespiti yapılırken, Anayasa yapım sürecinde TBMM uzlaşma
komisyonu üyelerinin halkın değişik kesimleri ile bir araya
gelmesi, AB normları arasında önemli bir yeri olan ”katılımcılık”
ilkesinin hayata geçirilmesi olarak kabul görmüş. Mahkemelerin
yasaları yorumlama alanının reforma muhtaciyeti ve yargı
sistemindeki eksikliklerin mevcudiyeti ve mahkeme kararlarının
toplumun tüm kesimlerinde kabul görmediği diğer tespitler.
Rapor demokrasi anlayışının katılımcı bir süreçten ziyade, sadece
meclisteki çoğunluğu esas alan bir anlayış olarak kalmasını tenkit
etmiştir. “Parlamento - sivil toplum”, “hükümet- sivil toplum”
ilişkilerin sistematik, kalıcı ve yapısal danışma mekanizmalarıyla
geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. Toplumsal sorunlara insani
değerler üzerinden çözümler üretilmelidir.
Rapora göre geleneksel siyasetçiler tarafından sivil toplum,
demokraside hala meşru bir paydaş olarak
değerlendirilmemektedir. Sosyal politika ve vergi mevzuatı da
dahil olmak üzere Dernekler mevzuatının Avrupa standartlarına
uygun olarak, sivil toplum kuruluşlarının finansmanının
sağlanmasını kolaylaştırmasına ve örgütlenme özgürlüğünün
teminat altına alınmasına ihtiyaç vardı. Yasal çerçeve sivil toplum
kuruluşlarının işleyişini engellemekte ve aşırı bürokrasi sivil
toplum katılımı konusunda sıkça cesaret kırıcı olmaktadır. Sivil
toplum kuruluşlarının isteklerini duyuracakları ve politika
yapımında yer alacakları yapısal, katılımcı mekanizmalar
bulunmamaktadır. Dernekler mevzuatı, dernekleri daha da
güçlendirecek şekilde uygulanmalıdır. Cezalar ve denetim
konularında sorunlar ortaya çıkmakta mevzuat sivil toplum
kuruluşları için sınırlayıcı biçimde yorumlanmaya devam
etmektedir. Kısıtlayıcı nitelikte birincil ve ikincil mevzuat
düzenlemesi yapılmakta ısrar edilmektedir.
Raporun bir diğer tespitine göre;
Sivil toplum kuruluşlarına yönelik kamu fonları yeterince
şeffaf ve kurallara bağlı değildir. Bakanlar Kurulu Kararı ile çok
kısıtlı sayıda Sivil Toplum Kuruluşuna vergi muafiyeti ve kamu
yararı statüsü verilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının lobicilik
güçlerini artırmaları ve toplumun ilgisini çekmeleri için desteğe
ihtiyaçları vardır. AB-Türkiye sivil toplum diyalogunu teşvik için
daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanunu uygulaması gözden geçirilmeli, bu kanuna açıklık
getirilmeli, derneklerin geliştirilmesine yönelik engeller ortadan
kaldırılmalıdır.
Rapor Türkiye sosyal güvenlik sistemleri koordinasyonu
çerçevesinde ikili, sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmasına devam
edilmesini teşvik etmektedir. Sigortacılık ve bireysel emeklilik
konusunda mevzuatın AB müktesebatıyla uyum durumunu
inceleyen bir çalışma başlatılmıştır. Sektöre yönelik bağımsız bir
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