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Kazım ERGÜN:
“Promosyon için
genelge yeter...”
SGK'nın 10 milyon 500 bin
emekliye her ay maaş olarak
kamu bankaları aracılığıyla
ödediği toplam 10 milyar lira,
özel bankaları cezbediyor.
Bakanlığın emekli maaşlarına
promosyon verilmesi
konusunda kamu bankalarıyla
anlaşamaması özel bankaları
harekete geçirdi.

Devamı 8. sayfada

Devamı 8. Sayfada

Derneğimizden, Üyelerimiz İçin
İndirimli ve Taksitli Umre Hizmeti
Derneğimiz ile Ekrem Turizm
ve İkram Turizm firmaları
arasında umre anlaşması yapıldı.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve firmaların
yetkilisi Şaban Bilgiç Ankara’da Genel Merkezimizde
masaya oturdu. Hayırlı olmasını temennileriyle imzalanan
anlaşmaya göre TÜED üyelerimiz umre hizmetlerinde her
iki firmanın da liste fiyatlarından yüzde 5 oranında
indirimli olarak faydalanacaklar.
Devamı 3. Sayfada

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE
TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINA ALINMALI
Sosyal güvenlik uygulamaları, ülkelerin
sosyal penceresi olarak görülmekte ve sosyal
devletin de en önemli uygulaması olarak
değerlendirilmektedir. Bu yönüyle sosyal
güvenlik, yaşamın her aşamasında en temel
koruyucu sistemdir. Bu sistemi geliştiren
ü l k e l e r, r e f a h t o p l u m u o l a r a k
değerlendirilmektedir.
Ülkemizde yarım asırdan fazla bir
uygulaması olan soysal güvenlik sistemimizin
kurgulanmasında norm ve standart birliği
kurulamadığından, emekliler arasında
farklılıklar ön plana çıkmıştır. Emekli
aylıklarının hesaplanması, gelir ve aylıkların
artırılması ve yükseltilmesinde ortak bir
sisteme geçmediğimiz sürece, sorunların
çözümü giderek zorlaşacaktır.
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Gazi
AYKIRI
Genel
Başkan
Yardımcısı
Kayseri
Şube
Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
her ay açıklanan tüketici fiyat artışları, emekli
aylıklarına yapılan zamlarda ölçü olarak dikkate
alınmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, Ocak ve
Temmuz başlarında açıklanan enflasyon oranları,
emeklilerin en önemli beklentisi olmaktadır.
Örneğin, Haziran-Aralık 2013 döneminde enflasyon
yüzde 3.27 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, 2014 yılı
birinci altı ayda emeklilere yapılan zam olarak
dikkate alınmıştır.
Emeklilerin harcamalarına bakıldığında,
genel enflasyon hesaplanırken sınırlı bir şekilde
dikkate alınmaktadır. 2014 Ocak ayı enflasyonu
yüzde 1.98 olarak hesaplanırken, emeklilerin en çok
kullandığı patatesin fiyatı yüzde 57.48, kuru fasulye
yüzde 10.35, pirinç yüzde 7.57, tavuk eti yüzde 9.81
olarak artmıştır. Bu tespitlerden de görüleceği gibi,
emekliler bakımından genel enflasyonun
güvenirliliği kalmamıştır. Genel enflasyon artışları
ile emekli aylıklarına yapılan zamlar
küçültülmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği'nin enflasyon
değerlendirmesi kısaca şu şekildedir. Emeklilerinde
harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi
oluşturulmalıdır.
TÜİK'in elinde bu imkanlar
olduğundan bu talebimizin yerine getirilmesi ve
emekleri koruyan bir sistemin geliştirilmesi gerekir.

oranlarına göre emekli aylıklarına yapılan artışlar
sınırlı kalmakta ve emekliler giderek
yoksullaşmaktadır.
Yüzdeli artışların gelir ve aylıkları koruyan
bir sistem olmadığından, işçi ve Bağ-Kur emekli
aylıklarına yapılacak zamların Bütçe Kanunları ile
belirlenmesi ve memur emeklilerine yapılan artışlarla
kıyaslanarak eşitlik sağlanmalıdır. 2014 yılı için
yapılan artışlara bakıldığında, memur emeklilerine
ortalama 140 lira artış ile yıl ortalamasına göre yüzde
20 zam uygulanmıştır. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine
ise, birinci altı ayda yüzde 3.27 artış yapılmıştır.
Bu iki farklı uygulamadan da görüleceği gibi,
bütün emeklilere eşit bir zam artışı yapılabilmesi için
tek bir sistemin benimsenmesi gerekmektedir.
Türkiye Emekliler Derneğine, statülerine
bakılmadan her bir emekliyi üye yapmaktadır. Peki,
üyelerimiz arasında ayrım yapıldığında, bunun
açıklamasını kimse yapamamaktadır. Memur
emeklisi üyelerimiz yüzde 20, işçi ve Bağ-Kur emeklisi
üyelerimiz yüzde 3.27 artış almalarının izahı
yapılabilir mi? Bunun için, Türkiye Emekliler
Derneği, bir sendika gibi görülmeli ve üyelerine eşit
zam talepleri değerlendirilmelidir.
Emeklileri koruyamayan devlet, her şeyden
önce sosyal devlet olma vasfını kaybeder.

450 madde grubundan oluşan enflasyon
sepeti, emeklilerin harcamalarının temsili ve ağırlığı
yönünden güven vermediğinden, enflasyon

Çankaya Şubemiz
Mansur Yavaş’ı
Ziyaret Etti

ÇANKAYA ŞUBEMİZ, ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKAN ADAYI MANSUR
YAVAŞ’IN KONUĞU OLDU.
ZİYARETTE KONUŞAN YAVAŞ,
“EMEKLİMİZE HAK ETTİĞİ
KENTSEL YAŞAM
OLANAKLARINI SUNMAYA
ÇALIŞACAĞIZ” DEDİ.

Çankaya Şube Yönetim Kurulumuz, Cumhuriyet
Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mansur Yavaş’ı Seçim Bürosu’nda ziyaret etti. Ziyarette,
Çankaya Şube Başkan Yardımcımız Nazmi Ergil, Şube
İdari Sekreterimiz Ahmet Cemil Bilgici, Şube
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Muammer Yeğin, Şube
Denetim Kurulu Başkanımız Hasan Coşar ile Denetim
Kurulu Üyelerimiz Erdoğan Ünsal ve Musa Gündüz de
hazır bulundular.
Heyetimiz ziyaret sırasında, derneğimizce
hazırlanan ve yerel seçimler öncesi başkan adaylarına
sunulan, “Emeklilerimizin Talep ve Beklentileri” başlıklı
raporumuzu Mansur Yavaş’a sundu. Emeklilere gereken
hassasiyeti göstereceklerinden şüphe duyulmaması
gerektiğini belirten Yavaş, “Kentsel yaşamın
zorluklarına karşı emeklilerimizi rahatlatmak için var
gücümüzle çalışacağız” dedi.
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Emeklilerimiz Umre’ye
Gidebilsin Diye...

Derneğimiz ile
Ekrem Turizm ve
İkram Turizm
firmaları arasında
umre anlaşması
yapıldı.

Üyelerimiz; Umre’ye yüzde 5 indirimle ve
sekiz taksit imkanıyla gidebilecekler...

Genel Başkanımız Kazım Ergün ve firmaların yetkilisi
Şaban Bilgiç Ankara’da Genel Merkezimizde masaya oturdu.
Hayırlı olmasını temennileriyle imzalanan anlaşmaya göre
TÜED üyelerimiz umre hizmetlerinde her iki firmanın da liste
fiyatlarından yüzde 5 oranında indirimli olarak
faydalanacaklar.
Derneğimiz üyelerine ait ilk grup toplantısı da Gebze
Şubemizde yapıldı. Umre’ye dair genel bilgiler anlatıldıktan
sonra misafirlere hurma ikramında bulunuldu.
Sabiha Gökçen havalimanı’ndan Nisan ayında
planlanan TÜED grubunun ilk kayıtları da yapıldı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını
dileyerek, “Uhrevi bir vazifeyi ifa etmek için kutsal topraklara
gidecek değerli üyelerimize şimdiden hayırlı yolculuklar
diliyoruz. Bu çorbada bir tutam da bizim tuzumuz olsun
istedik. Yüzde 5 oranında indirim ve taksit imkanı sağlayan
firma yetkililerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINA ALINMALI
Türkiye Emekliler Derneği, statülere
bakılmadan, bütün emeklileri temsil etmektedir.
Derneğimize üye olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli
Sandığı emeklileri arasında farklı uygulamalar
olduğunda, bunun açıklaması yapılamamaktadır.
Devlet, emeklilere neden eşit bir uygulamanın içinde
değil? Farklı zam uygulamalarından emekliler
rahatsız olmaktadır.
2014 yılında emekli aylıklarına iki farklı zam
uygulaması yapılmıştır. Birincisi; memur emeklilerine
yapılan zamlar, kamu çalışanlarının toplu
sözleşmesinde belirlenen artışlara göre
uygulanmaktadır.
İkincisi; işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine yapılan zamlar, 5510 sayılı Kanun'un 55.
maddesine göre altı aylık tüketici fiyat artışlarına göre
uygulanmaktadır.
Bu karşılaştırmayı yapan emekliler, özellikle
mağdur edilenler büyük tepki göstermektedir. 2014
yılında Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin
aylıklarına ortalama 140 lira artış yapılırken, işçi ve
Bağ-Kur emeklilerine birinci altı ayda ortalama 25
lira artış yapılmasının hiçbir gerekçesi yoktur. Bu
durum göstermektedir ki, emekli aylıkları ile ilgili
ortak bir sistemin getirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Emekli aylıklarında adil bir sistemin getirilmesi
için, sosyal güvenlikte tek çatıyı esas alan yeni bir
oluşuma gidilmelidir. En çok üyesi olan Türkiye
Emekliler Derneği ile Sosyal Güvenlik Kurumu,
emekli aylıklarına yapılacak zamları ortak
belirleyecek bir sistem geliştirmelidir. Her şeyden
önce, memur emeklilerine yapılan artışlar, diğer
emekliler için de geçerli olmalıdır. Bunun olabilmesi

için yeni bir yapılanmaya ve mevzuatta değişikliğe
ihtiyaç vardır.
Türkiye Emekliler Derneği olarak asıl
hedefimiz, emeklilere de sendika hakkının
verilmesidir. Dernek statüsünden sendika statüsüne
geçmek istiyoruz. Sendika hakkı tanındığında,
emekliler arasında bugünkü eşitsizliklere son
verilecektir. Emeklileri kapsama alan toplu
sözleşmenin yapılmasında taraf olacağımızdan,
zamların belirlenmesinde ortak bir irade ortaya
çıkacaktır. Bütün emeklileri kapsama alan toplu
sözleşme ile sorunların çözümünde doğru adımlar
atılacaktır.
Gelişmiş ülkelerde refahın artmasında
sendikaların rolü büyüktür. AB üyesi ülkelerde
ekonomik birliktelik yanında demokrasiyi esas alan
kriterler ön plana çıkmaktadır. Örgütlenme
özgü rlü ğü , temel b ir in s an h ak k ı olarak
görülmektedir. Evrensel hukuk, ortak bir değer olarak
benimsenmiştir. Bu yönüyle, sendika ve toplu iş
sözleşme hakkı, çalışanlar ve emekliler bakımından en
temel koruma aracı olmaktadır.
Çok partili sistem ile halkın iradesi ön plana
çıkmış olmasına rağmen, ülkemizde demokrasiyi
kurumlaştıracak sağlıklı bir alt yapı
oluşturulamadığından, sendika özgürlüğü ve toplu iş
sözleşmesi hakkına erişilmede bir dizi zorluklar
bulunmaktadır. Esas olan, bu zorlukların aşılması ve
sendika hakkının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.
AB üyesi olma hedefimizin en önemli kriteri olan
sendika hakkı, çalışanları ve emeklileri de kapsama
alacak şekilde geliştirilmelidir.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay’a Gebze Kaymakamı
Taziye Ziyaretinde Bulunduk Şubemizi Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Duru’dan oluşan heyetimiz,
Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Bir süre önce annesini toprağa
veren Atalay’a başsağlığı dileğinde bulunan Genel Başkanımız Kazım Ergün,
“Acılar paylaşılarak azalır, bu yüzden şahsım ve teşkilatım adına acınızı
paylaşmaya geldik” dedi. Derin üzüntü yaşayan Atalay da Yönetim Kurulumuza
teşekkür ederek, “Ben de şahsınızda bütün teşkilatınıza saygılarımı sunuyorum”
dedi. Görüşmede, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da
hazır bulundu.
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Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan Gebze
Şubemize konuk oldu. Şube Başkanımız Ali Tunç'un
konuğu olan Kaymakam Arslan, “Gebze'de bulunan
kurumları tanıma ve bir araya gelme adına bu tür
ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Gebze'deki
Türkiye Emeklileri Derneği'ni ziyaret ederek Şube
Başkanı ile bir araya geldik” dedi. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Gebze Şube Başkanımız Ali
Tunç, “Kaymakamımızla Gebze'deki emeklilerin
sorunları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde
bulunduk” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARKLILIKLAR
Televizyon ve gazete sayfalarında emekli zamları ve
emekli aylığı hesaplamaları sıkça tartışılmaktadır. 2014
yılının birinci altı ayında emeklilere yapılan zamlar tepki
ile karşılanmış, enflasyona endeksli zam artışlarının
güvenirliği kalmamış, emeklileri korumayan bir sisteme
dönüşmüştür. 2013 yılında 600 lira alan bir emeklimizin
aylığına 19 lira 62 kuruş zam yapılmıştır. 850 lira aylık
alan bir emeklimizin aylığı 27.80 kuruş zamlanmıştır.
1000 lira aylık alan bir emeklimize ise 32 lira artış
yapılmıştır. Bu nedenle, yüzdeli zam artışları ile
emeklilerin korunması ve aylıkların iyileştirilmesi
mümkün değildir.
2014 yılı için memur emeklilerine ortalama 140
lira artış yapılmış ve bu artış yapılan resmi açıklamalara
göre yüzde 20'ye denk gelmiştir. İşçi ve Bağ-Kur
emeklilerine ise, 2014 yılı birinci altı ayda yüzde 3.27 zam
yapılması, bu grupta olan emeklileri mağdur etmiştir.
Memur emeklilerinin zamları, memurlarla yapılan toplu
sözleşmeler ile belirlenirken, işçi ve Bağ-kur emeklilerinin
zamlarının altı aylık enflasyona göre tespit edilmesi,
emekliler arasında ayrımcılığa neden olmuştur. Bu
nedenle, memur emeklilerine verilen artışın altında
kalmayacak bir sistemin getirilmesi gerekmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği bu duruma itiraz
etmiş, memur emeklilerine yapılan zamların aynı şekilde
işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanması için 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. maddesinde değişiklik yapılmasını talep
etmiştir.
4447 sayılı Kanunda yer alan geçici 4. madde,
Ekim 2008 öncesinde emekliler arasında kıyaslama
yapılmasına ve fark oluşması durumunda, emekli
aylıklarına yansıtılmasına imkan vermekteydi. 4447 sayılı
Kanunda yer alan ve iyileştirici yönü olan bu düzenleme,

5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılması, işçi ve BağKur emeklilerini korumasız bırakmıştır. 4447 sayılı
Kanundaki geçici madde yeniden getirilmeli ve emeklilere
eşit bakılmalıdır.
Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları, emekli
aylığı hesaplanırken temel kriterler olmaktadır. Bunlar,
sosyal güvenliğin eşitlik sağlayan ilkeleridir. Bu ilkelerden
ayrılan her sistem, emekliler arasında eşitsizliğe neden
olmaktadır.
5510 sayılı Kanun ile birlikte Ekim 2008 sonrasında
emekli aylıklarında sistem birlikteliğinin bozulması
Arif DURU
sonucunda emekli aylıklarında düşmeler görülmüştür. Bu
gerçeğin bilinmesine rağmen, emekli aylıklarında düşüşü Genel Eğitim ve
önleyecek değişikliklere gidilmemesi, bu kapsamda olan Teşk. Sekreteri
emeklilerin mağduriyetini giderek artıran bir sisteme
dönüşmüştür. Çalıştıkça emekli aylıklarında artış olması
Eskişehir
gerekirken, emekli aylıkların düşmesi kabul edilemez bir
Şube Başkanı
uygulamadır.
506 sayılı Kanun dönemindeki gibi emekli
aylıklarında alt sınır aylığının olmaması, emekli aylıklarının
bir önceki yıla göre kıyaslama yapılması, önemli bir
eksikliktir. Emekli aylıklarının hesaplanmasında
parametrelerin 5510 sayılı Kanunla değiştirilmesi, emekli
aylıklarının azalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, alt sınır
emekli aylığı getirilmeli, prim kazancı ve prim ödeme gün
sayısı aynı olanlara eşit aylık ödenmelidir.

www.estued.org

Sonuç olarak, emekli aylığı hesaplamalarında üç
ayrı hesaplama yönteminin olması, sistemin eşitlik yönünü
ortadan kaldırmıştır. 506, 4447 ve 5510 sayılı Kanunlardaki
sigortalılıklar ve kazançlar, gösterge sistemi ve intibak
kurallarına göre hesaplanmalıdır. Bu şekilde emekli
aylıklarında adil olan bir sistem kurulmalıdır.

İskenderun Şubesini ziyaret eden Sadullah Ergin; Körfez Şubemizden
“Emekliler için Hasta Ziyaretleri

lokaller
yapacağız…”
Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, İskenderun Belediye
Başkan Adayı Seyfi Dingil, Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hatay İl Başkanı
Süleyman Tenekecioğlu ve ilçe yönetimi İskenderun'da, İskenderun Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan
“Emekliler olarak gerek yerel yönetimlerden gerekse genel yönetimden yani iktidardan bazı
talep ve beklentilerimiz var. Örneğin yerel de emekliler için bir lokal talebimiz var. Ayrıca
hükümetimizden emeklilerin daha yüksek maaş almaları ve diğer sosyal haklarımızın
iyileştirilmesi manasında isteklerimiz var” dedi.
Şube Başkanımız Mustafa Uyan'dan sonra konuşan Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Sadullah Ergin ise “Yerel yönetimler içinde sosyal aktivite merkezleri, sosyal
alanlar planlandı. İskenderun içinde toplumun değişik kesimleri için farklı aktiviteler yapılacak.
Toplumun geleceğe sağlam basması için çalışacağız. Sizlerin de hoşça vakit geçireceğiniz lokal
elbette yapılacaktır” dedi.
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Körfez Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz
ve beraberinde şube yetkililerimiz bir süredir
tedavi gören üyelerini ziyaret ederek moral
desteği verdiler. Üyelerimiz Zekeriya Çevik
ve Mustafa Şener de ziyaretten duydukları
memnuniyeti ifade ettiler.

Çorum Şubemizden
Vefa Örneği

Zonguldak SGK İl Müdürü
Ereğli Şubemizi Ziyaret Etti

Zonguldak SGK İl Müdürü Kamuran Öner Karadeniz Ereğli
Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şube Başkanımız Ali Ayhan,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, SGK İl
Müdürlüğü’nün emeklilerimize gösterdiği ilgiden övgüyle söz etti.

Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı,
geçirdiği beyin kanaması sonucu kısmi felç
olan üyemiz Hüseyin Alakoç'a geçmiş olsun
ziyaretinde bulundu.

Meram Belediyesi
Başkan Adayı AYDIN
Şubemizi Ziyaret Etti

Şube Yönetim Kurulumuzun da hazır bulunduğu ziyarette,
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı, derneğimizin gücünü üyelerinden
aldığını belirterek, "En eski üyelerimizden olan Alakoç'a,
yanında olduğumuzu göstermek ve şifa dileklerimizi iletmek için
geldik. Her koşulda üyelerimizin yanında olmaya gayret ettik ve
bundan sonra da edeceğiz" dedi. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Hüseyin Alakoç da, dernek faaliyetleri
konusunda gösterdikleri gayretlerden ötürü de heyetimize
teşekkür etti.

Gemlik Şubemiz’den
Emniyet Müdürü’ne Ziyaret

Gemlik şubemiz, ilçelerinde görevine yeni atanan İlçe Emniyet
Müdürü Ramiz Erçetin'i ziyaret etti. Emeklilerin beklentileri ve
sıkıntıları hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede
heyetimize Şube Başkanımız Hüseyin Yener başkanlık etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Konya Meram Belediye
Başkan Adayı Ramazan Aydın ve CHP Kadın Kadınlar Kolu
Konya Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Şube Başkanımız Gülhan Çağlar,
konuk heyete emeklilerimizin yerel yönetimlerden talep ve
beklentilerini aktardı.
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PROJE ORTAĞIMIZ DENİZBANK'TAN YENİ BİR HİZMET DAHA...
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk:

“İLKLERE İMZA ATMAYA
DEVAM EDİYORUZ..."
DenizBank’ın emeklilere yönelik
başlattığı kampanya ile emekli maaşını
DenizBank’a transfer eden emeklilere
hoş geldin hediyesi olarak 400 TL nakit
ödül verildi. Ödül kazanan emekli,
fastPay uygulamasını indirmesi
durumunda ise ek olarak 50 TL daha
hediye kazandı. Emekliler böylelikle
toplamda 450 TL tutarında nakit ödül
kazanma fırsatı yakaladı.

Emeklilerimiz bu yeni kampanyamızla 450 TL nakit para
kazanma fırsatı elde ediyorlar. Maaşını bankamıza taşıyan
emeklilerimize 400 TL, fastPay uygulamasını indiren
emeklilerimize ek 50 TL vereceğiz. Emekli müşterilerimize de
sevdiklerine fastPay ile para göndermenin konforunu yaşatmak
istiyoruz. Emekliler; fastPay ile para gönderecekleri kişinin
bankada hesap açmasına gerek olmadan 7/24 ücretsiz para
transferi edebilecek, torunlarına bayram harçlıklarını dahi
fastPay ile gönderebilecekler. Bundan sonra da emekli
müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve
beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm
emeklilerimizi DenizBank şubelerine bekliyoruz.”
Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri
Şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil
nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internetten ve İletişim
Merkezi’nden ücretsiz havale ve EFT, Türkiye’deki ve dünyadaki
tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve
hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata
özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti
muafiyeti DenizBank’ın emeklilere sunduğu
fırsatlar arasında yer alıyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle
farklılaşan DenizBank, geliştirdiği Emekli
Bankacılığı yaklaşımı ile emeklilere yönelik
yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.
DenizBank son olarak emekliler için önemli
Emekli Bonus avantajları
bir kampanyaya daha imza attı. Buna göre
emekli maaşını Deniz’e transfer eden
DenizBank’ın Emekli Bonus ürününde
emeklilere hoş geldin hediyesi olarak 400 TL
tüm
Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli
nakit ödül verildi. Ödül kazanan emekli,
Bonus ile alışverişler taksitlendirebiliyor,
DenizBank’ın mobil cüzdan uygulaması
yapılan harcamalardan bonus
fastPay’i indirmesi durumunda ise ek
kazanılabiliyor, biriktirilen Bonuslar ile
olarak 50 TL daha hediye kazandı.
program ortaklarından bedava alışveriş
Emekliler böylelikle toplamda 450 TL
yapılabiliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon
tutarında nakit ödül kazanma fırsatı
faturalarıyla eczane, market vb.
yakaladı. Kampanyaya katılan emeklinin
harcamalarında indirim fırsatları da
ilk maaşının DenizBank hesaplarına
emeklileri
bekleyen avantajlar arasında yer
yatmasını takip eden ay içerisinde maaş
alıyor.
Sağlık
ve seyahat harcamalarında ek
hesabına kazanmış olduğu ödül yatırılacak.
Kampanya avantajlarından Kurtaran DenizBank Perakende Bankacılık Grubu taksitlerden yararlanma; kira, aidat gibi
Hesap başvurusu onaylanan ve 01 Mayıs Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ödeme talimatlarında ücret ve komisyon
muafiyetleri, emeklilere özel düşük faiz
2014 tarihine kadar SGK emekli maaşını
oranları gibi birçok fırsat da yine Emekli
DenizBank’tan almaya başlayan emekliler
Bonus’un içinde yer alıyor.
faydalanabilecek. Müşterinin ödüle hak kazanabilmesi için
maaşını 3 yıl taahhüt ile DenizBank aracılığı ile alması
Dijital bankacılıkta ezber bozan uygulama: fastPay
gerekiyor.
“Emeklilere özel çözümler sunuyoruz”
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Ertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “DenizBank olarak emekliler için ilklere imza
atmaya devam ediyoruz. Özel bankalar içinde sektöre ilk defa
emeklilere özel bankacılık anlayışını getiren DenizBank,
sadece emeklilere yönelik tasarlanmış ilk kredi kartından
sonra hizmetlerine yine bir fırsat ile devam ediyor.

DenizBank’ın mobil cüzdan uygulaması fastPay sayesinde
DenizBank müşterisi olsun olmasın herkes cepten cebe 7/24
ücretsiz para gönderebiliyor. Kullanıcılar DenizBank Mevduat
Hesabı’nı veya kredi kartını fastPay cüzdanına bağlayabiliyor,
fastPay işyerlerinde alışveriş olanağına sahip oluyor. İnternetten
alışverişlerde kart bilgileri girilmesine gerek kalmadan daha hızlı
ve güvenli ödeme gerçekleştirme imkânı da fastPay’ın avantajları
arasında yer alıyor. Uygulama AppStore, WindowsPhone Store ve
Google play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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Kazım ERGÜN: “Promosyon için
genelge yeter...”
SGK'nın 10 milyon 500 bin emekliye her ay maaş olarak
kamu bankaları aracılığıyla ödediği toplam 10 milyar lira,
özel bankaları cezbediyor. Bakanlığın emekli maaşlarına
promosyon verilmesi konusunda kamu bankalarıyla
anlaşamaması özel bankaları harekete geçirdi.

2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu
sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen emekli
maaşlarına promosyon verilmesi konusunda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu
bankalarının anlaşamaması özel bankaları
harekete geçirdi.
SGK tarafından yaklaşık 10 milyon 500 bin
emekliye her ay maaş olarak ödenen toplam 10
milyar liralık pastadan pay almak isteyen özel
bankalar (PTT Bank dahil), düzenledikleri çeşitli
kampanyalarla emeklileri kendilerine çekmeye
çalışıyor.

kamu görevlilerinin banka promosyonu imkanına 2007/21 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi ile sahip olduğunu belirterek, bu genelgedeki "kamu görevlileri"
ibaresi nedeniyle emeklilerin bu haktan yararlanamadığını söyledi.
Kamu çalışanlarına tanınan promosyon hakkının emeklilere de
verilmesi için 7 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Ergün, şöyle konuştu:
"Kamu bankalarının emeklilere promosyon verilmesi konusuna sıcak
bakmaması nedeniyle aradan geçen yıllar içerisinde bir anlaşma sağlanamadı.
Kamu bankaları nazlanınca, bildiğiniz gibi özel
bankalar kampanyalar düzenleyerek bu işe talip
oldular. Bakıldığında bu kampanyalar promosyon
sorunun kendiliğinden çözülmesi açısından olumlu
bir gelişme ama promosyon olarak verilen miktarlar
çok düşük. Biz özel bankaların promosyon olarak
verdikleri rakamları artırmasını talep etmekle
birlikte, Sayın Başbakanımızın bu işe müdahil
olmasını istiyoruz. Neticede bu bütçeden çıkacak bir
para değil. Bankaların karından ödenecek bir para.
Hali hazırda özel bankaların birçoğu emeklilere bu
promosyonu zaten veriyor. Kamu bankaları da
vermeli."

Güncel rakamlara göre,
SGK yaklaşık 10,5 milyon
emekliye bankalar ve PTT
aracılığıyla yılda yaklaşık
120 milyar lira maaş
ödüyor.

PROMOSYONU KAMU
BANKALARI DA
VERMELİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel
Başkanımız Kazım Ergün, yaptığı açıklamada,
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TAKVİM GAZETESİ
17.02.2014

MİLAT
GAZETESİ
18.02.2014

YURT GAZETESİ
18.02.2014
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MİLLİYET GAZETESİ 18.02.2014

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
yaklaşık 10 milyon 500 bin emekliye kamu
bankaları aracılığıyla her ay maaş olarak
ödediği toplam 10 milyar lira, özel bankaları
cezbetmeye devam ediyor. Bazı özel bankalar,
maaşlarını kendi bankalarına taşıyan
emeklilere gram altın verirken,
bazıları ise banka kartına hediye
puan yüklüyor.

Vali İzzettin Küçük
Karabük Şubemizi
ziyaret etti
Vali Küçük ziyarette Şube Başkanımız Celal Bulut ve
üyelerle sohbet ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.
Ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını belirten
Şube Başkanımız Celal Bulut, yapılan çalışmalar hakkında Vali
Küçük'e bilgiler verdi. Emeklilerin bir nebze olsun rahata
kavuşmaları için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bulut, bu
anlamda bazı firmalarla anlaşarak üyelerine belirli oranlarda
indirimler yaptırdıklarını söyledi.
Karabük'te toplumun önemli bir kesimini emekli
vatandaşların oluşturduğunu belirten Vali İzzettin Küçük ise
“Bütün çalışanlar gibi bizde bir gün emekli olacağız ve aynı safta
yer alacağız. Uzun yıllar çalışıp bu topluma hizmet etmek ve
sonunda emekli olarak hayatın devamını idame ettirmek çok güzel
bir olgu. Emekli olmak demek hayattan emekli olmak anlamına
gelmez, onlar yine bu toplumun içinde en güzide insanlardır.
Emekli vatandaşlarımız toplumumuzun önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Bu bakımdan onların sorunlarının çözümü
noktasında hükümetimiz ve devletimiz her şeyi yapmaktadır”
dedi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili de
Karabük Şubemizi Ziyaret Etti
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de Karabük Şubemizin
ziyaretçileri arasındaydı. Ziyarette Şube Başkanımız Celal Bulut
2000'den sonraki emeklilere intibakın yapılmasını, promosyonun biran
evvel emeklilere verilmesini, 2014 yılında emekliye verilen zammın 3,27
olduğunu, enflasyon sepetinin emeklinin gerçeğini yansıtmadığını dile
getirdi. Başkan Bulut, Mevcut Başkan Rafet Vergili'nin bugüne kadarki
hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yapılacak olan seçimde de
kendisine başarılar diledi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'e dikey, yatay asansörler,
yürüyen merdivenler yaparak emeklilerin bir nebze de olsun rahat
yürüyebilmelerini sağladıklarını, ulaşımda DIT kart yaparak indirim
yaptıklarını, Karabük'ün tüm camilerine sıcak su bağlandığını,
mezarlıkların temizlendiğini, doğalgazın Karabük'e süratle alınarak hava
kirliliğinin önlendiğini, Şube Başkanımız Celal Bulut ile emekliler hakkında
sürekli istişare ettiklerini, seçildiği takdirde hizmetlerinin devam edeceğini
belirtti.

Bakırköy Şube Başkanlığımız
Üyelerini Gezilere Götürdü
Bakırköy Şubemiz üyelerini gezilere götürdü.
Üyelerimizin birbirleriyle tanışması ve dayanışmanın
artırılması amacıyla düzenlenen etkinliklere katılan
üyelerimiz, bu faaliyetlerden duydukları memnuniyeti
belirterek, periyodik hale getirilmesini istediler. Şube
Başkanımız Osman Şakır da, üyelerimizin taleplerini

değerlendirerek bu tür faaliyetlerin artırılması için gayret sarf
edeceklerini ifade etti.
Bakırköy Şubemiz üyelerimizi; Kartepe’ye ve Sapanca
Maşukiye’ye götürdü. Soğuk havaya rağmen geziden son derece
memnun kalan üyelerimiz Şube Yönetim Kurulumuza
teşekkürlerini sundular.
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Bu zam emeklilerin
yarasını sarmayacak
Nazilli Şube Başkanımız A. Cahit
Coşkun, günlük bir lirayı bile bulmayan
zamlar için açıklama yaparak
sitemlerini dile getirdi.
2014 yılı zamlarının emeklilerin
yaralarını saramayacağını söyleyen Nazilli
Şube Başkanımız A. Cahit Coşkun; “2014
yılı Ocak ayından geçerli olacak İşçi ve BağKur emekli zamları, 5510 sayılı yasanın
55.nci maddesi uyarınca bir önceki 6 aylık
dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar
olacak. TÜİK'in yaptığı hesaplamalara
göre Haziran-Aralık 2013 döneminde 6
aylık enflasyon yüzde 3.27 olarak
gerçekleşmiştir. En düşük memur emeklisi
aylığı ise, Ocak ayından geçerli olacak yüzde 0,27 oranında enflasyon farkı ve
üzerine yapılacak 142 lira tutarındaki Ocak ayı zammıyla 1.129.99 liradan
1.280.70 liraya yükselecek. Memur emeklilerinin taban aylıklarındaki artış
miktarı ise 150.71 lira olmuştur. Enflasyon sepetinde emeklinin yaşam alanına
girmeyen birçok kalem malzemeyle yapılan hesaplamalar bizim gerçeğimizi
yansıtmamaktadır. En düşük işçi emeklisi aylığı ve Bağ-Kur emekli aylıkları
açlık sınırının çok altında kalmaktadır. Yoksulluk sınırına ulaşabilen emekli
sayısı yok denecek kadar azdır. Durum böyle iken emeklinin halini artık
birilerinin görmesi ve gerekli ekonomik ve sosyal düzenlemeleri yapması
gerekir. 5510 sayılı yasayla zamlarımızı enflasyona endeksleyen
parlamentomuzun artık bu gerçeği görmesine diliyoruz.”
‘ANAYASAMIZIN EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRIDIR’
Yüzdeli zamların emekliler arasındaki makasın açılmasına ve haksızlığın
giderek artmasına neden olduğunu ifade eden Cahit Coşkun; “2008 öncesi işçi
emeklisine günlük 1 lira 04 kuruş, Bağ-Kur esnaf emeklisine 81 kuruş tarım
emeklisine 60 kuruş zam yapılmıştır. 2008 sonrası emekli olmuş ve ancak aylık
629.94 lira maaş alabilen işçi emeklilerimize ise günlük 66 kuruş zam yapılmış
olmaktadır. Elbette ki bu tablo adalet ve eşitlik getirmemektedir. Anayasamızın
eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bu yanlış hesapların ivedilikle düzeltilmesini, işçi ve
Bağ-Kur emeklimizin de geçimlerini rahatlatacak ülke refahından pay verecek
bir artışın yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Başkan Adayı
Murat Taşer
İzmir Şubemizdeydi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkan Adayı Murat Taşer İzmir Basmane
Şubemizi ziyaret etti. Beraberinde bir heyetle şubemizi
ziyaret eden Taşer, emeklilere ve yaşlılara yönelik kent
modelleri ve öncelikli hizmetler üzerinde çalışacaklarını
ifade ederek, “İzmir’li emeklilerimize kentte yaşamı
kolaylaştırmak için sizlerle birlikte önemli projeler
üzerinde çalışacağız” dedi.
Şube Başkanımız Raif İkier de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirterek, konuk başkan adayına
emeklilerimizin yerel yönetimlerden beklentileri hakkında
ayrıntılı bilgiler verdi.

ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ İLE
DİYARBAKIR ŞUBEMİZ ARASINDA
PROTOKOL İMZALANDI

TÜED -11-

Diyarbakır Şubemiz ile Özel Bağlar Hastanesi arasında
protokol imzalandı. Buna göre Özel Bağlar Hastanesi, tedaviye
gelen üyelerimize yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak.
Özel Bağlar Hastanesi'ne gerçekleştirilen imza törenine
hastanenin Mesul Müdürü Dr. Lokman Taş, Diyarbakır Şube
Başkanımız Kadri Akar ile üyelerimiz katıldı. İmza töreni
öncesi açıklamalarda bulunan Dr. Taş, Özel Bağlar Hastanesi
olarak TÜED Diyarbakır Şubesi ile derneğe üye olanlar ve
eşlerine, hastanenin sunmuş olduğu sağlık hizmeti ile ilgili
belirli oranlarda iskonto işlemleri uyguladıklarını söyledi. Dr.
Taş, “Diyarbakır'da bağlar bölgesine verdiğimiz sağlık
hizmetini daha çok kesimlere ulaştırmak bu konuda artık
emekli olmuş olan büyüklerimizin çok fazla ek ödeme
yapmadan bu sağlık hizmetinden faydalanmaları için yaptık bu
anlaşmayı. Özel Bağlar Hastanesi olarak SGK'nın fiyat
politikasında hiç artış yapmaması daha çok artışları ilave ücret
halinde yüzde 200'lere ulaşacak kısımda çalışan ve emeklilere
yüklemesi sağlık hizmeti almakta kişilere çok büyük bir yük
getirmektedir. Özel Bağlar Hastanesi olarak bizim emekliler
derneği ile yapmış olduğumuz bu anlaşma, emeklilerin
üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltmaktır. Hastanemizde
otelcilik hizmetlerinde yüzde 50 oranında, göz ameliyatlarında
yüzde 50 oranında indirim uygulanacaktır” dedi.
Diyarbakır Şube Başkanımız Akar ise, Özel Bağlar
Hastanesi ve yönetimine teşekkür ederek, derneğe üye olan
emeklilerin artık gönül rahatlığı ile hastaneye gelerek tedavi
olabileceğini ifade etti. Konuşmaların ardından Dr. Taş ile Akar
hazırlanan protokolü imzaladı.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
SAĞLIK HAKKI İLAVE ÜCRETLE KISITLANAMAZ...
Gelir ve aylık alanların artışı
ile ilgili sağlıklı bir yöntem
belirlenmediğinden, insan onuruna
yakışır bir emekli aylığı
ödenememektedir. 2014 yılı birinci
altı ayda emekli aylıklarına yapılan
yüzde 3.27 artışın emeklileri
korumadığı, Ocak 2014 ayındaki
tüketici fiyat artışlarının yüzde 1.98
olarak açıklanması ile görülmüştür.
Enflasyon endeksi dalgalı kur gibi
sürekli inişli ve çıkışlı bir eğilim
gösterdiğinden, bazı aylar ve
dönemler emeklilerin aleyhine
gelişmektedir. Bu bakımdan, emekli
aylıklarının artışı ile ilgili sağlıklı bir
ölçüt bulunmalıdır. Kişi başına milli
gelirin 10 Bin Lira olarak
ölçülmesinin anlamlı olabilmesi için,
milli gelir artışından emeklilere de
pay verilmesi gerekir.
Bunun

yanında, emekli aylığı
hesaplamalarında ortaya çıkan
adaletsizlikler de, en temel sorun
olarak gündemde durmaktadır.
2008 sonrası emekli aylıklarında
y a ş a n a n d ü ş m e l e r, y e n i
eşitsizliklere neden olmaktadır.
Emekli aylıklarında bir önceki
yıl ile kıyaslama yapılacak bir alt
sınır emekli aylığı getirilmelidir.
Vakıf Üniversiteleri ve
özel hastanelerin yüzde 200'e
kadar ilave ücret almaları ile
ilgili uygulama, emeklilerin ve
dar gelirlilerin devlet hastanelerine
yönelmesine yol açmıştır.
Parası olanların devlet
hastanesine gitmedikleri bir
uygulama, ayrımcılıktan başka bir
sonuca götürmemektedir. Bu nedenle,

temel bir insan hakkı olan sağlık hakkı
ilave ücret ile kısıtlanamaz. SGK'nın
belirlediği fiyatlar, kamu ve özel kesim
için eşit olmalı ve sağlık hizmeti
sunulurken, ilave ücret alınmamalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
Soru: 2001 yılında emekli oldum. 9523 prim ödedim.
Emekli aylığım 1328 lira. Gösterge değerim 15.175, daha
önceki yıllarda aynı işyerinde çalıştığım bir arkadaşım1999
yılında 15175 göstergeden emekli oldu ve benden 150 lira daha
az aylık almaktaydı. 2013 yılında uygulanan intibak
sonrasında sözünü ettiğim bu arkadaş benden daha fazla
aylık almaya başladı. Bunun neresinde eşitlik var?
Cevap: Sosyal güvenlik mevzuatımız sıkça
değiştiğinden, emekli aylıklarında adaleti sağlayacak bir
uygulamadan uzaklaşmış durumdayız. Sosyal güvenliğin
normu esas alınmadan yapılan değişiklikler, eşitliği bozan
uygulamaya dönüşmüştür. Bu nedenle, gösterge sistemi
yeniden getirilmeli ve emekli aylıkları yeniden
hesaplanmalıdır. Bu şekilde sizin de emekli aylığınız
düzeltilebilir.
Soru: Yetim aylıklarında muvazaalı boşanmaların
olduğu iddiası ile kesilen gelirlerin yargı yoluyla düzeltilmesi
mümkün mü?
Cevap: Bu konu, sıkça yaşanan bir sosyal sorundur.
SGK Yoklama memurlarının sağlıksız yönlendirilmesi ve
yetim aylıklarının kolayca kesilmesi, kız çocukları üzerinde
mağduriyetler yaratmıştır. Bu sebeple, yetim aylıkları
kesilenler dava açmaktadır. Yetim aylığı bağlanmasına bir
disiplin getirilirken, özel hayatı ihlal edecek yoklama
memurlarının yetkilendirilmesi, yetim aylığı alan kız
çocukları üzerinde bir baskı oluşturmuştur. Yargıtay, yetim
aylıklarının kesilmesi ile ilgili yöntemler ve ilkeler
belirlememiştir. Böylece, yetim aylığının kolayca kesilmemesi
bir takım ölçütler getirilmiştir.

Soru: Emekli aylığı kesintilerinin sıkça olması,
emeklilerin/eşlerinin ve çocuklarının sağlık hakkı alması önünde
bir engel olmaktadır, Aldığı aylıkla geçinemeyen emeklilerin
aylıklarından yüksek oranda ve miktarda kesintilerin olmaması
için Türkiye Emekliler Derneği olarak bir mücadeleniz var mı?
Cevap: Emekli aylıklarından yapılan kesintileri, emekli
aylıklarına yapılan zamların bir kısmının geri alınması olarak
görüyoruz. Çalıştığı yıllarda yüzde 11 gibi yüksek oranda prim
ödemiş olan emeklilerden muayene ücret, ilave üret, reçetede
yazılan ilaç sayısına göre bedel alınması, ilaçlardan yüzde 10 gibi
fark alınması, emeklilerin sağlık hakkı önünde bir engel olarak
durmaktadır. Hükümete sunulan raporlarımızda bu durum
gündeme getirilmiştir. Bu kesintilerin kaldırılması istenmiştir.
Soru: Türkiye Emekliler Derneği'ne gönderilen sorularda
emekli aylıkları kıyaslaması yapılırken, prim ödeme gün sayısı
eşit olanların emekli aylıklarının farklı olmasına itiraz edilmekte
midir?
Cevap: Emekli aylıklarının hesaplanmasında iki kriter
birlikte dikkate alınmaktadır. Birincisi, ödenmiş olan prim
kazançlarıdır. İkincisi, aylık bağlama oranının tespit edilmesinde
esas olan prim ödeme gün sayısıdır. Bir diğer kriter ise, emekli
aylığı hesaplamalarında çalışılan dönemlerdeki mevzuat esas
alınmaktadır. Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik sistemimiz,
içinden çıkılmaz bir uygulamaya dönüşmüştür. Mevzuatta
birlikteliği sağlamadan, emekli aylıklarında eşitliği sağlamak
mümkün değildir. Bu konu, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunda
olan büyük bir sorundur.
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Tarsus Şubemizden
Medical Park’a
Teşekkür Ziyareti

Medical Park
Hastanesi Müdürü
İbrahim Şanlıalp
ve Tarsus Devlet
Hastanesi
Başhekimi Ali Biçer
ile bir süre görüşen
Kurnaz,
emeklilerimizin
sağlık sorunları ve
tedavi hizmetleri
hakkında bilgi
aldı...

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz ve
beraberinde şube yöneticilerimiz Medical Park Hastanesi Müdürü İbrahim
Şanlıalp, Müdür Yardımcısı Orhan Altınöz’le görüştüler. Görüşmede,
emeklilerimize sunulan hizmetler için teşekkür edildi.

ISPARTALI
EMEKLİLER
DOSYA SUNDU

Heyetimiz ayrıca, Medical Park Hastanesi Hekimi Opr. Dr. Levent
Alpaltaş ve Hastane Kurumsal İletişim Sorumlusu Nermin Ateş’le de görüştü.
Heyetimize hastanede sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Nuri Uzaktaş ve partililer, Isparta Şubemizi
ziyaret etti.
Emeklilerin sorunlarını dinleyen Uzaktaş'a, Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal
tarafından, emeklilerin yerel yönetimden beklentileri, dosya halinde sunuldu. Abdulkadir
Ersal, işçi ve bağkur emeklilerine hak ettikleri değerin verilmediğini belirterek, memur
emeklilerinin aldığı gibi seyyanen zam istediklerini söyledi. AK Parti Isparta Belediye Başkan
Adayı Nuri Uzaktaş da konuşmasında, belediye başkanlığına layık görülmeleri halinde
isteklerin yapabildiği kadarını yapabileceğini belirterek, “Ben yapamayacağım hiçbir şeye
söz vermedim. Yapabilirim dediğim zaman da o işin sözünü veririm” dedi.
VERDİKLERİ ZAMMI 5 KAT GERİ ALIYORLAR
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Abdulkadir Ersal, yılbaşında işçi
emeklilerinin aldığı yüzde 3'lük zammın emekli vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamadığını belirterek, verilen zammı 5 kat olarak geri aldıklarını
söyledi.
Başkan Ersal, “Türkiye'de 10 milyon, Isparta'da ise 71 bin ve İşçi
Emeklileri Derneği'mize kayıtlı 9 bin 150 kişi vardır. Biz emekliler 30 yıl
boyunca devletin her kademesinde görev aldık. Ama emekli olduktan sonra
istediğimiz değeri çok fazla göremedik. Emekliler emekli olduklarına pişman
oldular. Her zaman söylediğimiz gibi emekliler açlık sınırında yaşamlarını
sürdürüyor. Devlet tarafından verilen yüzde 3'lük bir zam var. Bu yüzde 3'lük
zam emekli vatandaşların maaşlarına 30 TL yansıtıyor. Bu verilen 30 TL'lik
zammı da geri alıyorlar. Doğalgaza, elektriğe yapılan zamlarla verilen
zammın 5 katı olarak geri alınıyor” dedi.
SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ
Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal, işçi emeklilerine verilen
zamların yüzde olarak hesaplandığını belirterek, işçi emeklilerinin de memur
emeklileri gibi seyyanen zam almalarının gerektiğini söyledi.
Ersal, “Bizim işçi emeklileri olarak belirli isteklerimiz var. Bu isteklerimizi
hazırladığımız dosya ile size sunmak istiyorum. İşçi emeklilerinin en önemli isteği,
memur emeklilerine verilen seyyanen zamdır. Biz artık yüzde üzerinden zam
istemiyoruz. Yılbaşında işçi emeklilerine verilen zam dediğim gibi 30 TL. Ama
memur emeklileri seyyanen zam aldıkları için 146 TL net zam alıyorlar. Bizim bu
isteklerimizi size söylememizdeki amacımız isteklerimizi Ankara'ya,
Milletvekillerimize iletmeniz. Biz bunu istiyoruz” dedi.
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İzmir Kardiyoloji Dal Merkezi
emeklilerimizi ağırladı
Manisa Şube Başkanımız Hasan Karaoğlu,
beraberinde Başkan Yardımcımız Mehmet Akkoyun,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Tahsin Balkan, Reis Öncü
ve Salim Çağlar Özel İzmir Kardiyoloji Dal
Merkezi'ni ziyaret etti.

Kurum ve hizmetler konusunda bilgi alan
şube yöneticilerimiz, üyelerine daha aktif hizmet
alabilmek için bilgi aldı. Görüşmeleri imzalanan
bir sağlık protokolü ile üyelerine duyurmayı
amaçlayan şube yöneticilerimiz, emeklilerin
daha kolay ve etkin sağlık hizmeti almalarını
amaçladıklarını ifade ettiler. Kurum yöneticisi
Aytül Akın ile görüşen şube yöneticilerimiz
ziyaretten ve aldıkları bilgilerden çok memnun
kaldıklarını, ziyaretlerini sık sık
tekrarlayacaklarını söylediler. Görüşmeye
Kardiyoloji uzmanları Dr. Hasan Çetin Aydın,
Dr. Alkım Alkan ve Nükleer Tıp uzmanı Dr.
Hayati Akın' da katılarak kardiyoloji ve nükleer
tıp konusunda bilgilendirme yaptılar. Kurum
adına Aytül Akın, emeklilerin asla ihmal
edilmemesi gereken toplumun saygın bireyleri
olduğunu, Özel İzmir Kardiyoloji Dal Merkezi
olarak hasta profilinin büyük bir bölümünü
oluşturduğu için hizmet vermekten mutluluk
duyduklarını belirtti.

ANKARA TAMAM... SIRADA DİĞER İLLER VAR...
-BAŞKENT’TE, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR OTOBÜSÜN
YANI SIRA METRO VE ANKARAY’A DA ÜCRETSİZ
BİNEBİLECEK, SAAT SINIRLAMASI OLMAYACAK
-YAŞLILARA ULAŞIM SERBESTLİĞİ SAĞLAYAN 60 YAŞ
ÜSTÜ BAŞKENTLİLERİN KULLANACAĞI TURUNCU
RENKTEKİ “ANKARAKART”LARIN DAĞITIMI 6 MERKEZDE
SÜRÜYOR
- 2013 TARİHLİ SERBEST KARTLAR 31 OCAK 2014
TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAK
Başkent’te, 65 yaş üstü vatandaşlar otobüsün yanı sıra
metro ve Ankaray’a, hem de istedikleri her saatte, ücretsiz
binebilecek. Yaşlı vatandaşlara kent içi ulaşımda serbestlik
sağlayan turuncu renkteki serbest Ankarakart’ların dağıtımı
ise 6 noktada devam ediyor.

foto: www.ilgazetesi.com.tr

Turuncu renkteki Ankarakarta sahip olabilmek için nüfus
cüzdanı ve bir fotoğraf ile 6 Kart Dağıtım Merkezi’nden herhangi
birine başvuru yapmanın yeterli olduğunu kaydeden Tahiroğlu,
şu bilgileri verdi:

EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nun verdiği
bilgiye göre, turuncu renkteki serbest Ankarakartlar, 60
yaşını doldurup 61 yaşından gün alan ve Ankara’da ikamet
eden vatandaşlara 75 TL karşılığı, 64 yaşını bitirip 65
yaşından gün alan ve Türkiye’nin herhangi bir yerinde ikamet
eden vatandaşlara da 5 TL karşılığında veriliyor.

“Kızılay Metro İstasyonu’ndaki iki merkez ile Büyükşehir
Belediye Binası Halkla İlişkiler Birimi, Akköprü, Dikimevi ve
Beşevler metro istasyonlarımızda, elektronik sıra numarası
sistemiyle kart dağıtımı sürdürülüyor. Geçen yıl alınan yaşlı
kartları, 31 Ocak 2014 tarihine kadar kullanılabilecek. Yeni
kartlar, ise bir yıl boyunca istenilen zaman alınabilecek. Bu
nedenle çok da acele etmeye gerek yok.”

Serbest kartlarını alan 60-65 yaş arası kullanıcıların
belediye otobüslerinden her gün 10.00 ile 16.00 ve 19.00 ile
24.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanmaya devam
edeceklerini vurgulayan Tahiroğlu, “Yeni düzenlemeye göre
ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız Metro ve Ankaray da dahil
olmak üzere toplu taşıma araçlarına her saat ücretsiz
binebilecek” diye konuştu.

Kişiselleştirilen serbest Ankarakart’ların kaybolması
halinde hemen sistemden düşürüleceğini ve kart ücretinin iki katı
bedelle yenisinin verileceğini ifade eden Tahiroğlu, bu yıl dağıtılan
serbest Ankarakartların son kullanım tarihinin ise 31 Aralık 2014
olacağını söyledi.
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ÖZLÜ SÖZLER

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS KÜRSÜSÜNDEN
EMEKLİLERİN MAĞDRUİYETİNİ DİLE GETİRDİ
Manisa Milletvekili Özgür Özel önceki gün Meclis'te
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan %2.85'lik zammı
eleştirerek, memur emeklisine yapılan zammın SSK ve BağKur emeklisine de yapılmasını önerdi.
Özel, son
düzenlemeye göre memur emeklisine taban aylık katsayısı
üzerinden verilecek %17'lik zammın, tüm emeklilere
verilmesi gerektiğini ancak öncelikle bütün emeklilere
seyyanen 500 liralık zam yapılarak, emeklinin açlık
sınırında olan gelirin yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.
Özel;
“2008 yılında güya Sosyal Güvenlik Kurumunu
birleştirdik, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK'yı. Ama siz
hayal dünyasında birleştirdiniz. Çünkü memurlar için yüzde 17 taban aylık katsayısını
artırdınız ama SSK ile BAĞ-KUR'u üvey evlat ilan ettiniz. SSK, BAĞ-KUR'lu 2,85 alacak
ocak ayında zamlı, biliyor musunuz? Güya SGK'da birleşmiştik, herkes eşitti. Herkes eşit,
memur emeklisi daha eşit! Neden acaba? Ama BAĞ-KUR ve SSK emeklisine 2,85'lik
zammı reva görüyorsunuz. Memur emeklisine yaptığınız zam da yetmez ama gelin şu
zammı bütün emeklilerimize eşit oranda yapalım.” dedi.
Özel'den Bütün Emeklilerin Maaşını Açlık Sınırının Üzerine Çıkaralım Teklifi
Özel; “Şimdi, bakın, eğer, gerçekten emekli için bir şey yapacaksak, gelin, emeklilerin
hepsinin maaşını açlık sınırının üstüne çıkaralım.” dediğinde iktidar sıralarından Özel'e
tepkiler geldi. Özel' de bunun üzerine “gözünüzü büyütmeyin öyle, vatandaş size bunun
için oy vermedi, hakkım, hukukum için gözünü aç diyerek size oy verdi” diyerek iktidara
yüklendi.
Özel; “Vatandaş sana "Vekilim, git orada gözünü aç, emeklinin hakkını koru, işçinin
hakkını koru, memurun hakkını koru, BAĞ-KUR'lunun hakkı koru, oraya git gözünü aç."
dedi. Muhalefet milletvekili "Emekli maaşlarına 500 lira seyyanen zam yapalım." deyince
böyle gözlerini aç diye oy vermediler sana, sana oyu gidip, burada gözünü aç, onların
hakkını hukukunu gözet diye verdi. Şimdi, sen, eğer, muhalefet partisi "Bütün emekli
maaşlarına 500 lira zam yapalım ve bu yüzde 17'lik memur emeklisi zammını da bütün
emeklilere yansıtalım." deyince "Olur mu öyle şey?" diye gözünü açıyorsan yazıklar olsun
sana.” dedi.

TÜED’e
sosyal
medya
kanalıyla
ulaşın
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Dostun üzüntüsüne
acı duyabilirsin. Bu
kolaydır; ama dostun
başarısına sempati
duyabilmek, sağlam
bir karakter
gerektirir.
Oscar Wilde

Artvin Milletvekili
Uğur Bayraktutan,
emeklilerin sorunlarının
araştırılmasını istedi
Artvin
Milletvekili
Uğur
Bayraktutan,
emeklilerin
yaşadığı maddi
ve manevi
sorunların
belirlenip,
çözüm yollarının araştırılması amacıyla
Meclis araştırma komisyonu açılmasını
istedi.
Artvin Milletvekili Bayraktutan, TBMM
Başkanlığına sunduğu Araştırma
Önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde emekli olup, aldığı para ile
geçinemeyen, yokluk ve açlık sınırında
yaşam mücadelesi veren, ömrünün geri
kalanında refah düzeyinde yaşamak için
mücadele veren emeklilerin sorunları
yıllardır görmezden gelinmekte ve bu sorun
bir türlü çözüme kavuşturulmamaktadır.
Sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında
toplanmasına rağmen, 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.”

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK ÇALIŞMA GRUBU
ailenin baş tacıdır. Yaşlandıkça fiziksel
ve zihinsel kapasitelerin azaldığı
unutulmamalı, bu anda yaşlıya yardım
edilmelidir. Yaşlı, toplum için bir
değerdir. Emekliliğe hazırlama
programları düzenlenmeli, okullarda yaşlıya saygı öğretilmelidir.
Yaşlı, ömrünün sonunda iyi bir hayat yaşamalı, tüm nesiller için aktif
yaşlanma programları genç yaştan itibaren başlatılmalıdır. Yaşlı asla
istismar edilmemeli, yaşlı istismar ve suiistimali ağır cezayı
gerektirmelidir.
Yaşlının iyi bir hayat sürmesi için yeni teknolojiler
geliştirilmeli, inovasyon programları düzenlenmelidir. Onları
koruyacak özel servisler sağlık başta olmak üzere her alanda
planlanmalıdır. Çağın hastalığı Demans ve Alzheimer üzerinde
özellikle çalışılmalı, önlenmesi için maksimum önlemler alınmalı.
Yaşlı göçe zorlanmamalıdır. Yaşlılar için özel günler düzenlenmeli,
toplumda unutulmamaları için etkinlikler yapılmalıdır.
Bütün bunlar için, “YAŞLI HAKLARI” ve bu hakları
korumak için de “YAŞLILIK HUKUKU” gereklidir. Dünya'da ilk
defa Türkiye Emekliler Derneği yayınları arasında düzenlenen
“Yaşlılık Hukuku”, uluslararası arenada kendine yer bulmuştur.
Ülkemiz bu konuda dünyada ilk olmakla ne kadar övünse yeridir.
Anayasamız 10. maddesi ile yaşlılar için pozitif ayrımcılık getirirken
61. maddesi yaşlıların devletçe korunacağını düzenlemiştir. Yaşlılık
konusunu kendine öncelikli çalışma alanı edinen Türkiye Emekliler
Derneği bu konudaki çalışmalara öncülük etmeye devam edecek,
ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek öneri ve tecrübelerini
paylaşacaktır. Ulusal ve uluslararası kuruluş ve kurumların
derneğimizi bu çalışmalara özel olarak davet etmeleri bugüne
kadarki çalışmalarımızda göstermiş olduğumuz önderliğimizdendir.
Birleşmiş Milletler Yaşlılık Çalışma Grubu toplantılarının
değerlendirileceği Bakanlar toplantısı 2017'de Türkiye'de, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ev sahipliğinde
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, bu toplantıları takip ederek,
yaşlılık alanına dikkat çekmek ve bu alanda çalışmalara devam
etmek zorunludur. Uluslararası yaşlı yardım örgütü; refah, barınma,
sağlık ve ekonomik durum açısından değerlendirdiği en mutlu
yaşlıları tespit sıralamasında İsveç'i 1. sıraya yerleştirirken, 91 ülke
içinde ülkemize 70. sırayı vermiştir. Derneğimizin yaptırdığı
EMEKLİ PROFİLİ ANKETİ de ülkemiz yaşlısının mutlu
olmadığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler dünya mutluluk
raporu yayınlamış, bu raporda 156 ülke içinde 77. sırada yer almışız.
Bu rapor aile, eğitim, sağlık, hayattan beklenti, seçim özgürlüğü ve
ekonomik durumlar üzerine kurgulanmıştır. Artık kişi başına düşen
milli gelir yerine, ortalama mutluluk düzeyi hesaplanacaktır.
Ülkelerin gelişmesi bu göstergelere göre değerlendirilecektir.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlılık Çalışma
Grubu “AKTİF YAŞLILIK GÖSTERGELERİ” tespit etmeye
başlamıştır. İş'te, sosyal hayatta ve bağımsız, sağlıklı, güvenli,
yaşamda olmak, aktif yaşlılığa uygun kapasiteye sahip çevrede
yaşamak gösterge düzenlemek için alınan kriterlerden bazıları. Bu
henüz ülkemiz için yapılmadı. Kriterler geliştiriliyor. Hiç olmazsa,
bu gösterge ülkemiz için yapılıncaya kadar, gerekli tedbirleri alalım
ki bunda alt sıralarda yer almayalım.

Birlemiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi, yaşlılık
konusunda 2008 yılında bir çalışma grubu oluşturdu. Bu grubun
6. toplantısına, dünyada davet edilen 6 sivil toplum
kuruluşundan biri TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ oldu.
Toplantıda Türkiye'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
birlikte temsil ettik. Birleşmiş Milletler'in Yaşlı Hakları
konusunda ayrı bir çalışma grubu Newyork'ta çalışmalarına
devam ederken, yaşlılık çalışma grubu Cenevre'de faaliyetini
sürdürmektedir. 2017'de yapılacak Bakanlar düzeyindeki
toplantıya kadar 3 çalışma grubu toplantısı yapılarak nihai bir
sonuç bildirgesi hazırlanacak.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; yaşlılık konusunda
ana eğilimler öncelikle tespit edildi. Toplumlarda yaşlıların
toplam nüfus içindeki oranlarının artması bunun ekonomiye
maliyeti ve yönetimlerin çözüm üretmelerinin zarureti, artık
tartışılmaz gerçekler. Ulusal eylem planları yapılmalı, toplumda
yaşlılık konusuna duyarlılık artırılmalıdır. Yaşlı, toplumdan
kopmadan, aktif olarak hayatını devam ettirebilmelidir. Ailelerin
yanında olmak yaşlı için önceliktir. Yaşlının da istihdam edilmesi,
bu istihdamın gençlerin istihdamını engellememesi, onlara
önderlik edecek seviyede olması beklentidir. Erkek, kadın eşitliği
sağlanmalı, sosyal güvenlik tüm taraflar için eşit düzeyde var
olmalıdır. Çalışan yaşlı için ayrı bir vergi düzenlenmesi
yapılmalı; yaşlı, bir tüketici olarak da korunmalıdır. Yaşlı için
sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel katılma ve aktivite her zaman
var olmalıdır. Yaşlı özel ihtiyaç, ilgi ve tercihleri olan kişidir.
Yaşlının ekonomik sorunu olmamalı, asgari yaşam şartlarına
sahip kılınmalıdır.
Yaşlı toplumla bütünleşmeli, topluma katılmalı,
toplumdan dışlanmamalıdır. Kendileri ile ilgili alınacak
kararlara katılmalıdırlar. Hayat boyu öğrenme imkanı var
olmalı, özellikle yeni teknolojileri kullanabilme konusunda
eğitilmelidirler. Seyahat edebilmeliler, temel eğitimi almış olarak
eğitimine devam etme hakkına kavuşmalılar, üniversiteler de
yaşlılar için bölümlere sahip olmalıdırlar. Sağlıkları ile özel
ilgilenecek hastaneler oluşturulmalı, evde bakım öncelikle tercih
olmalıdır. Salgın hastalıklardan çocuklar ile birlikte öncelikle
korunmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sağlığa ve ilaca
ulaşabilmeleri kolay olmalıdır. Aktif yaşlılık için fiziksel
aktivitelere kolayca ulaşabilmelidirler. Yaşam kaliteli devam
etmelidir. Uzun süreli bakım, yatalak yaşlılar için güvence
olmalıdır.
Yaşlının bağımsız yaşaması sağlıklı ve iyi bir yaşam
sürmesine bağlıdır. Yaşlı yaşam evleri ve merkezleri her zaman
var olacaktır. Bakım için profesyonel elemanlar yetiştirilmelidir.
Nesillerarası dayanışma, özellikle sosyal güvenlikte sağlanmalı,
nesiller birbirinin hakkına saygı duymalıdır. Nesillerarası
dayanışma; ekonomik, finansal ve sosyal sistemin anahtarıdır.
Nesiller tüm krizlere müşterek katlanmalıdırlar. Yaşlı dostu iş,
sigorta sistemleri ve çevre gereklidir. Yaşlıların gönüllü olarak
çalışabilecekleri sivil toplum kuruluşları oluşturulmalı, bunlara
kamu ve özel sektör destek sağlamalıdır.
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler yaşlılık konusunda
yaptıklarını, tecrübelerini ve yapacaklarını birbirleri ile
paylaşmalıdırlar. Yaşlılık çalışma grubu, özellikle Madrid
Uluslararası Yaşlılık Eylem Planı'nın amacına ulaşması ve
ülkeler arasında tecrübe paylaşımı için oluşturulmuştur. Yaşlı,
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