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ERGÜN; “Günlük 1 Lira'yı bile bulamayan bu zamlar,
emeklinin yarasını saramaz...”
2014 yılının birinci 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
2014'ün birinci altı ayı için
belirlenmiş oldu. Ancak,
açıklanan rakamlar bizim
yaramızı sarmaya yetmez" dedi.

Devamı 8. sayfada

TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Haziran/Aralık 2013
döneminde 6 aylık enflasyon %3,27 oldu. Bu hesaplamalara göre;
5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce emekli
olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 31,36 Lira artış alacak
ve 959,45 Lira'dan 990,81 Lira'ya çıkacak.
Devamı 3. Sayfada

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİMİZ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KONUĞU OLDU
25-26 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin
Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler
binasında düzenlenen “Yaşlılık Çalışma
Grubu” toplantısına Türkiye Emekliler
Derneği de davet edildi. Çalışma Grubunun 6.
toplantısına Derneğimizi temsilen Hukuk
Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi Reyhan
Özgöbek ile birlikte katıldı.
Devamı 2. Sayfada

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ
FARKLILIKLAR
2014 yılının emekli aylıklarına yapılan
artışlar, iki grupta değerlendirilmiş ve yeni bir
eşitsizlik örneği olmuştur. Emekli Sandığı
kapsamında olan emeklilerinin taban
aylıklarında yıllık bazda yüzde 12.5 karşılığı
denk gelen 140 lira artış yapılmıştır. SSK ve BağKur kapsamında olan emeklilere ise, birinci altı
ayda yüzde 3.27 artış yapılmış ve ortalama 30 lira
artışa denk gelmiştir.
Sosyal güvenlik statü farklılıklarının
getirdiği ayrıcalıklar devam etmektedir. Son
artışlardan bir kez daha görüldüğü gibi, SSK ile
Bağ-Kur emeklilerini koruyacak sağlıklı bir
sistem olmadığından, emeklilerin büyük
çoğunluğu mağdur edilmektedir. Bu durum,
gerekçeli bir şekilde Başbakana ve yetkili
bakanlara bir yazı ile bildirilmiştir. SSK ve BağKur emeklilerini üvey evlat durumuna
düşürecek artışların kabul edilemez olduğu
uyarısı yapılmıştır.

BAŞYAZI

PRİMLERİN YAPILANDIRILMASI
Sosyal güvenlik uygulamalarına bakıldığında,
sosyal güvenlik destek prim borçlarının giderek
arttığı görülmüştür. Özellikle, bir işyeri açarak
geçimini sağlamaya çalışan emeklilerin sosyal
güvenlik destek primlerinin ödenemez bir
büyüklüğe gelmesi, borçlar yapılandırılmakta,
gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yıllık
enflasyon artışlarını esas alan değişikliklere
gidilmektedir.
2013 yılında prim borçlarının ödenemez duruma
gelmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılardan 6 bin TL ve üzerinde borcu bulunan
828 bin 984 Bağ-Kur sigortalılarına, SGK İl
Müdürlükleri tarafından bilgi mektubu
gönderilmiştir. Bu durum göstermektedir ki, 6111 ve
6385 sayılı Kanunlar ile yapılan ödeme
kolaylıklarına rağmen, prim yapılandırmalarından
istenilen sonuçlar alınamamıştır.
2011 yılından itibaren iki önemli yapılandırma
yapılmıştır. Gecikme zammı ve cezasının
kaldırılması, önemli bir teşvik olmuştur. Ödeme
gücü olanlar yapılandırmadan yararlanmıştır.
6111 sayılı Kanun kapsamında SGK'ya olan
borçların yapılandırılması amacıyla 2 milyon 248
bin 986 başvuru yapılmıştır. Vade sonunda tahsili
öngörülen tutar, 30 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, 24
milyar 208 milyon 72 bin 145 TL olup bu miktarın
yüzde 50,40'ı yani 12 milyar 200 milyon 668 bin 808
TL'si tahsil edilmiştir.
6385 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek
primi borçlarının yapılandırılması kapsamında 31
Mayıs 2013 tarihi itibarıyla 250 bin 175 sigortalıya
ait 1 milyar 360 milyon 346 bin 676 TL SGDP borcu

yapılandırılmıştır.
Türkiye Emekliler Derneği, bir işyeri açan
emeklilerden alınan sosyal güvenlik destek primlerinin
kaldırılmasını talep etmektedir. Bu konuyu, yetkili
makamlara bildirmiş durumdayız. Bir işyeri açan
emekliler istihdam yarattığı gibi, vergi mükellefi de
olduğundan, yüzde 15 oranında emekli aylıklarından
soysal güvenlik destek primi kesilmemelidir. Kaldı ki,
bu kesintilerin emekli aylıklarına bir katkısı da yoktur.
Bu bakımdan, bağımsız çalışan ve küçük tasarrufların
yatırıma dönüştüren emeklilerin desteklenmesi
gerekirken, sosyal güvenlik destek primi alınması Recep ORHAN
haksız bir uygulamadır.
Genel
Diğer taraftan, emekli aylıklarının insanca
Sekreter
yaşamaya yetecek bir sevide olmaması, ilerleyen yaşa
rağmen emekliler çalışmaya mecbur kalmaktadırlar.
Ankara
Devlet, emeklisine insanca yaşamaya yetecek bir aylık
v e r d i ğ i n d e , e m e k l i l e r i n b ü y ü k ç o ğ u n l u ğ u Şube Başkanı
çalışmayacaktır.
Sosyal güvenliğin eşitlik yönü bozulduğundan,
nimet/külfet dengesi de kalmamıştır. Sosyal güvenlikte www.tuedankara.org.tr
temel kural, norm ve standart birliğinin kurulmasıdır.
Bu açıdan, mevzuattaki dağınıklık ve farklı
uygulamalar, haksızlıkları da beraberinde getirmiştir.
Bu tür eşitsizliklerin sona ermesi için Türkiye
Emekliler Derneği, çalışanların ve emeklilerin eşitlik
temelinde sosyal güvenlik bir sisteminin yürütülmesini
savunmaktadır. Primlerinin alınması ve aylıkların
artırılması adil bir şekilde yürütülmesi için 2000 öncesi
olduğu gibi, gösterge sistemine dönülmelidir. Sosyal
güvenlikte, mevcut farklılıkların sona ermesi için
böylesine bir uygulamaya geçilmelidir. 5510 sayılı
Kanun hükümleri bu yönde geliştirilmelidir.

İskenderun Şube Başkanımız Uyan;
“Emekli el üstünde tutulmalıdır…”
CHP İskenderun Belediye Başkan aday adayı
Ümit Günay, İskenderun Şubemizi ziyaret etti.
Kabulde konuşan İskenderun Şube Başkanımız
Mustafa Uyan, “Emekliler olarak, seçilecek belediye
başkanından, yerel yönetimden, emekliler adına bir
takım taleplerimiz var. Öncelikli isteğimiz emeklinin
hoş vakit geçirebileceği bir mekân ve tesis talebidir.
Tesis talebimizin ardından emeklinin yaşantısını
kolaylaştıracak bir dizi yerel yönetim uygulaması
talep etmekteyiz. Emekli, ömrünün son baharında
belediye eliyle de el üstünde tutulmalıdır. Size ve
partinize aday adaylığı sürecinde başarılar
diliyoruz” dedi.
Şube Başkanımız Mustafa Uyan ile dernek
yönetim kuruluna seçilmesi halinde yapacağı
hizmetleri anlatan aday adayı Ümit Günay ise
“Belediye başkanı olursam her daim emeklilerin
yanında olacağım” dedi.
CHP'li Günay ziyaret sırasında “Ben Makine Mühendisiyim. Bu alanda yüksek lisans
eğitimi aldım. Teknik bir insan olduğum için proje üretebilirim. Sosyal hizmetler konusunda da
deneyimim var. Yerel yönetime, bu işe layık olduğumu düşünüyorum. Partim bana görev verirse,
halkımızda beni seçerse İskenderun ve havalisine var gücümle hizmet verme gayretinde
olacağım. Büyük hırs ve makam peşinde değilim. İdealim Kocabaş modeli bir belediye başkanı
olmaktır. Kocabaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. İskenderun eski belediye başkanlarından
merhum Kocabaş ağırlıklı olarak minnet ve övgüyle anılan bir isim. Ben de onun gibi anılmak
isterim.
Emeklilerimiz İskenderun'da vardır ve hep var olacaklardır. Bu kentin, yerel yönetimin
emeklilere karşı sorumlukları vardır. Milletin malını millete emanet etmek lazım. Belediye eliyle
emeklilere bir tesis ve mekân yaratmak isterim. İnşallah belediye başkanı olursam onların
arzuladıkları bir mekânı yaratma ve dizayn etme çabası içinde olacağım” şeklinde konuştu.
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Bartın Şubemiz
Kulaç’ı Unutmadı
Bartın Şube Başkanı Ali
Kalaycı, Şubemizin Kurucu
Başkanı İsmail Kulaç'ı
vefatının 2. yıl dönümünde
rahmetle andıklarını söyledi.
Kalaycı, şube binasında gazetecilere
yaptığı açıklamada, Kulaç'ın 2 yıl önce kalp
krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle
yokluğunu her zaman hissettiklerini söyledi.
Dernek başkanlığını 20 yıl yürüten
Kulaç'ın emeklilerin sorunlarının çözümü
için mücadele ettiğini ve kendisinden çok şey
öğrendiklerini ifade eden Kalaycı, "Merhum
başkanımız İsmail Kulaç'ı aramızdan
ayrılışının 2. yılında rahmetle anıyoruz.
Onunla yıllarca uyumlu çalıştık.
Çalışmalarımızı onun hizmet anlayışıyla
sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

