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BAKAN
AVCI'DAN
DERNEĞİMİZE
ZİYARET
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi
Avcı, Eskişehir Şubemizi ziyaret
etti. Avcı, 65 yaşın üzerindekilerin
toplu taşıma araçlarından ücretsiz
yararlanmasına olanak tanıyan
uygulamayla ilgili açıklama yaptı.

ARİF DURU:
“Maaş adaletsizliği
mutlaka giderilmelidir...”
Devamı 8. Sayfada

DERNEĞİMİZİN UZUN ZAMANDIR
MÜCADELE ETTİĞİ
ENGELLİ, GAZİ VE YAŞLILARA
ÜCRETSİZ ULAŞIM BAŞLADI...
YÖNETMELİK NİHAYET ÇIKTI...
Devamı 3. Sayfada

DEMOKRASİ VE
HİZMET YARIŞI
Ülkemiz bir yerel seçimi geride bıraktı.
Belediye Başkanlarımıza üstün başarılar
diliyorum. Esas olan, kendilerini seçenleri
mahcup etmeden, her bireye ayrım
yapılmadan hizmetlerin etkin bir şekilde
sunulmasıdır.
Demokrasi, hizmet yarışı ve yönetim
tarzı olarak görülmelidir. Demokrasi,
birlikte yönetmenin ve katılımcılığın da en
önemli güvencesidir. Bu bakımdan, belediye
başkanlarına büyük sorumluluk
düşmektedir. Siyasi partilerin meclis üyeleri
bir ekip gibi çalışmalıdır. Belediye
başkanlarının toplum ile kuracakları
sağlıklı diyalog, yerel yönetimlerin başarı
çıtalarını daha da yükseltecektir.
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6495 sayılı Torba Kanunu ile birlikte yaşlılara
yönelik önemli bir adım atıldı. Belediyeler tarafından
belli saat aralıklarında verilen ücretsiz ulaşım
uygulamasında önemli değişikliklere gidildi. 65 yaş
üzerinde olanlar bakımından şehir içi saat sınırlaması
kaldırıldı ve ücretsiz taşıma hakkı getirildi. Bir diğer
önemli değişiklik ise, 6495 sayılı Kanunun 88.
maddesiyle atıldı. Buna göre, şehirlerarası demiryolu
ve denizyolu ücretlerinde yüzde 50 indirim sağlandı.
Yıllardır Derneğimiz tarafından da talep edilen
yaşlılara yönelik bu tür uygulamalara, sosyal devlet
olmanın bir yükümlülüğü olarak görülmeli ve
Anayasamızdaki yaşlılara yönelik pozitif bir ayrımcılık
şeklinde bakılmalıdır.
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yaşlı ve
engellilere toplum ve devlet olarak sahip çıkmalıyız.
Hükümetlerin bu yönde daha fazla adımlar atmasını,
teşvikler getirmesini bekliyoruz.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile
Anayasada önemli değişikliklere gidilmesi; kadın,
çocuk ve yaşlıların daha fazla destek yapılmasına ve
kaynak ayrılmasına zemin oluşturmuştur.
Bu değişiklikle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı kurulmuş, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal
politikalar tek elden yürütülmeye başlanmıştır. Türkiye
Emekliler Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile yaşlılara yönelik teknik çalışmalar
yapılmaktadır.
Yaşlıların daha geniş biçimde korunması ve
desteklenmesi için Derneğimiz yoğun bir çalışma

yapmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, “yaşlılar
Platformu”nun kurulmasında öncülük etmiş ve sivil
toplum kuruluşları/Bakanlıklar/belediyeler ile
işbirliğine gitmektedir.
65 Yaş Üzeri Olanlara Getirilen Haklar
4 Mart 2014 Tarihli Resmi Gazete'de “Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı'nın 'Ücretsiz veya İndirimli
Seyahat Kartları' Yönetmeliği”ne göre, 65 yaş
üzerindekilere şehir içinde toplu taşıma araçlarından,
şehir içinde yolcu taşıması yapan, demiryolları ve
denizyolları araçlarından, belediyelere veya belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve
işletmelere ait taşıt araçlarından (otobüs, metrobüs,
metrodan), belediyeler tarafından yetki verilen özel
şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinden (Halk otobüslerinden) ücretsiz olarak
yararlanacaklar.
65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve
denizyollarının şehirlerarası hatlarından da yüzde 50
indirimli yararlanacaklardır.
60-65 Yaş Aralığında Olanlara Getirilen Haklar
Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve
kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan
şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, 60 yaş ila 65
yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma
araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanma
imkanı getirilmiş ve Belediye Meclislerine yetki
tanınmıştır.
Engellilere Getirilen Haklar
Yüzde 40 ve üzeri engeli olanlar da, 65 yaş üzerine
tanınan bütün haklardan, refakatçileri ile birlikte
yararlanacaktır.

GEBZE ŞUBEMİZ
KADIN ÜYELERİNİ
UNUTMADI
Gebze Şube Başkanlığımız 8
Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliği düzenledi. Çok sayıda
bayan üyemizin katıldığı etkinlikte
konuşan Şube Başkanımız Ali
Tunç, "Ülkeyi kadınlar
güzelleştirecek" dedi.
8 Mart Perşembe günü Çırağan Düğün Salonu’nda
saat 12:00’de başlayan etkinlikte Gebze Şube Başkanımız
Ali Tunç’un ve davetlilerin konuşmalarının ardından
kutlama dernek üyesi kadınların müzik eşliğinde eğlencesi
ile devam etti. Kutlama da ayrıca kadın üyelerimize günün
anısına sembolik hediyeler de verildi.
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YAŞLILIK PLATFORMU
18 MART’TA
BİLDİRİ YAYINLADI
YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASINI KUTLUYOR, YEREL SEÇİMLER
ÖNCESİ SİYASİ PARTİ VE ADAYLARDAN YAŞLILIK İLE İLGİLİ DAHA KAPSAMLI BEKLENTİLER İÇİNDE
OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ….

Derneğimizin de Kurucuları Arasında Olduğu
Yaşlılık Platformu 18 Mart Bildirisi’nde
Pozitif Ayrımcılığa Dikkat Çekildi...
Yaşlılık Platformu Koordinatörü Prof. Dr.
Nuran Akdemir imzasıyla yayınlanan bildiride
şu ifadeler yer aldı:
“YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık
konusunda ortak sesi olmak amacıyla 16 Ocak
2008 tarihinde, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek
grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 26
ayrı yapılanmanın temsilcilerinin katılımı ile
kurulmuş ve bugün 38 farklı kuruluşu temsil
eden bir yapıda ortak çatı olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşlı nüfus
ve dolayısı ile yaşlılık ile ilgili yapılması
gerekenler giderek artmaktadır. Hal böyle iken,
Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve ulusal
düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyoekonomik politikaların oluşturulmasında yasa
yapıcı ve uygulayıcılarla ortak çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Ülkemiz’in, 30 Mart’ta gerçekleşecek olan Yerel
Seçimler’e odaklandığı şu günler yaşlılık ile
ilgili sorunların çözümü noktasında yeni bir
sayfanın açılması anlamına da gelebilir.
Adayların ve Siyasi Partilerin yerel politika
oluştururken bu önemli kesimi ve onların
sorunlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir.
Gündüz bakım evlerinden, evde bakım ve
destek uygulamalarına, hobi salonlarından,
yaşlı merkezlerine varıncaya kadar birçok
çözümün noktası Yerel Yönetimler olarak

gözükmektedir.
Engelli ve Yaşlı bireylerin
sosyalleşebilmeleri , aktif
olabilmesi için Kent Planlaması ,
kültür, sanat, ve sportif
etkinliklerden, yeni teknoloji
kullanımı ve yaşam boyu eğitim
olanaklarından yaşlılarımızın
yararlanabilmesi için olanaklar
yaratılmasında da Yerel Yönetimlere son derece
önemli görevler düşmektedir.
Anayasa’da yer alan Pozitif Ayrımcılık ilkesi
gereği bugünleri borçlu olduğumuz
emektarlarımız yaşlılarımıza ilave kolaylıklar
sağlanmalı ve onların aktif bir yaşam
sürdürmeleri için sosyo- ekonomik destekleyici
planlamalar yapılmalıdır.
Ayrıca, Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini
karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve
kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde
yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan
yaşlılarımıza hizmet verecek personelin
sertifikalandırılması için üniversitelerle işbirliği
yapılmalıdır.
Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için
eğitim faaliyetlerinde bulunulmalı, yaşlı bireye
yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma,
geliştirme ve standart çalışmaları yapılmalıdır.
Yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde
geliştirilen sosyal politika ve standartların
ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli
yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bu sorunların çözümünde Yerel Yönetim ile
Merkezi Yönetim ortak hareket etmeli ve
politikaları oluşturarak hızla kısa, orta ve uzun
vade planları uygulamaya girmeli ve politika
oluşturulmasında "Yaşlı Meclisi", " Yaşlı
Danışma Kurulu " gibi yapılar oluşturulmalıdır.
Tüm Siyasi Parti ve Adaylar, bugünlerimizin
mimarı ve emektarı yaşlılarımıza vefa borçlarını
ödemeli, önce planlarında sonra
uygulamalarında bu kitleye hizmet etmek için
yarışmalıdırlar. Bu yarış hizmet yarışı ise bu
hizmetin öncelikli adresi Kıdemli
Vatandaşlarımız yani yaşlılarımızdır.
Ulu Önder Atatürk’ün izinde, "Bir milletin yaşlı
vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o
milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış
olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin
istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz
sözü ile onlara gereken önem verilmelidir.
Bu dileklerle tüm kıdemli vatandaşlarımızın
Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran
duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç
kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.”

Belediye Başkan Adayları Şubemizi Ziyaret Ettiler
Ü
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AK PARTİ Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi TÜRKMEN Şubemizi
Ziyaret Etti... Şubemizi işadamı Mahmut Ekşi ile birlikte ziyaret eden
Türkmen'e, üyelerimizin istek ve taleplerini ilettik. Ziyarete ilişkin açıklama
yapan Üsküdar Şube Başkanımız Fatma Önerge; "Emekliler evi projemize
destek istedik ve sözünü almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa
sürede emeklilerimizin bir araya gelerek zamanlarını değerlendirebilecekleri
mekanları olacak. Sayın Hilmi Türkmen'e ziyaretinden ötürü teşekkür
ediyoruz" dedi.

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan ÖZKES Şubemizi Ziyaret
Etti... Üsküdar Şubemizi ziyaret eden İhsan Özkes'e, üyelerimizin talepleri
anlatıldı, dosya sunuldu. Özkes de yaptığı konuşmada, yaşlılar ve emeklilerle
ilgili projelerini anlattı. Şube Başkanımız Fatma Önerge emeklilerin ve
yaşlıların anayasamız gereği pozitif ayrımcılığa tabi tutulabileceğini
hatırlatarak, "Sınırsız hizmetler bekliyoruz" dedi.
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DEMOKRASİ VE HİZMET YARIŞI
Belediye başkanları, kendilerine oy veren ve
vermeyen herkesle komşu gibidir. Bu şekilde
davranan belediye başkanları, herkesi
kucaklayacağından, zengin ve güzel bir belediye
başkanı profili ortaya çıkacaktır. Böylesi belediye
başkanlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç
vardır.
Seçimler öncesinde toplum iki kutup gibi bir
yöne götürüldü. Oysa, yerel seçimlerin bir hizmet
yarışı olduğu gerçeği göz ardı edildi.
Buna hiç gerek yoktu. Enerjimiz boşa
harcandı. Kırgınlıklar ile hiçbir yere
varılamaz. Milli birliğimize ve üniter
yapımıza zarar verecek hiçbir
projenin başarılı olma şansı yoktur.

önemli sigortamız ve güvenliğimizdir. Siyasi
partiler, demokratik sistemin en önemli
kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları ise siyasete
katkı yapmakta ve temsil ettikleri kitleler adına
taleplerini en iyi şekilde gündeme getirmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği olarak belediye
başkanlarından taleplerimiz arasında, emeklilerin
ve yaşlıların sorunlarına çözüm bulunması yer
almaktadır. Özellikle, düşük gelire sahip olan
emekli ve yaşlıların korunması
öncelikli hedef olarak görülmeli;
dinlenme, bakım ve huzur evleri ile bu
kapsamda olanlara sahip çıkılmalıdır.

Belediyeleri,
sosyal devletin
en önemli
uygulama alanı
olarak
görüyoruz.

Siyasi partilerin rekabet içinde
olmaları, demokrasinin bir gereğidir.
Buna itiraz edilemez. Fakat, siyasetin
bir kavga zemini olmadığının da
bilinmesi gerekir. Bu nedenle, topluma
önderlik yapanların her davranışı
önemli olduğundan, her bir açıklama
toplumu etkilemektedir. Belediye
seçimleri öncesinde iyi örneklerin az
olması, gelecek adına hepimizi
kaygılandırmıştır. En çok buna
üzüldüğümü belirtmek istiyorum Bunları
söylerken, herkes kendi adına dersler çıkarmalı ve
topluma güven verecek bir kararlılık
gösterilmelidir.
Toplumsal barış önceliğimiz olmalıdır. Sosyal
barış, toplum ve ülke güvenliği bakımından en

Türkiye Emekliler Derneği
Genel Merkezi ve 98 şubesiyle birlikte
belediye başkanları ile işbirliği
yapmaya hazırız. Bu konuda yapılması
gereken çalışmalar ve taleplerimiz bir
rapor halinde belediye başkanlarına
sunulacaktır.
Belediyeleri, sosyal devletin en
önemli uygulama alanı olarak
görüyoruz. Ekip çalışması olduğunda,
her türlü katkıyı vermeye hazırız.
Birlikte çalışalım ve birlikte başarılı

olalım.
2014 Yerel Seçimleri’nde milletimizin
takdirleriyle seçilmiş bütün belediye başkanlarını, il
genel meclisi üyelerini, muhtarları ve heyet
üyelerini şahsım ve teşkilatımız adına kutluyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Çorum Şubemizden Örnek Hizmetler

Ankara ...........................
Üniversitesi Yaşlılık Merkezi
Yeni Hizmet Binasına Geçti
.......................................

“Emekli et yiyebilsin diye”
Çorum Şube Başkanlığımız, üyelerimizin menfaatlerini korumak amacıyla
başlattığı indirim anlaşmalarına yeni işletmeler kattı. Osmancık Caddesi'nde
hizmet veren Abraşoğlu Kasap dükkanının sahibi Mustafa Abraş'la bir anlaşma
yapan Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı, üyelerimizin et ürünlerini yüzde 10
indirimle alabilmesini sağladıklarını belirtti. "Derneğimizin üye kartını gösteren
bütün emeklilerimiz bu indirimlerden yararlanabilecek" diyen Kınıklı,
katkılarından dolayı işyeri sahibi Mustafa Abraş'a da teşekkür etti.
Bununla birlikte, Hediye Tuhafiye'nin sahibi Mustafa Çatalçam'la da bir
anlaşma yaptıklarını ifade eden Kınıklı, bu işyerinde de üyelerimize yüzde 10
indirim uygulanacağını ifade etti. Kınıklı, işletme sahibi Çatalçam'a da bu
katkısından dolayı, emeklilerimiz adına teşekkür etti. Kınıklı, "Bu indirimlerin
ufak da olsa emeklimizin bütçesine katkı sağlayacağını belirterek, çorbada
tuzumuz olsun diye çabalıyoruz" dedi.
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Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin
Tandoğan Kampusu'nda açıldı. Açılışı Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Merkez
Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete birlikte yaptılar.
Açılışa derneğimizi temsilen Hukuk Danışmanımız
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu ile Ankara Şubemizin
Denetim Kurulu Başkanı Gültekin Bakırözü
katıldılar.

KATKI PAYLARI VE İLAVE ÜCRET EMEKLİLERE YÜK OLMAKTADIR
Sağlık hakkının, Anayasamız ile güvence altına
alınmasına rağmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) ile sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı
bir süreçten geçmekteyiz.
Emekli aylıkları, insanca yaşamaya yetecek bir
seviyede olmadığı bir dönemde hastaneye gidildiğinde,
emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
muayene ücreti, ilaç bedeli ve reçete katkı paylarının
direk emekli aylıklarından kesilmesi, emekliler
bakımından önemli ekonomik yük olmakta,
aylıklarının eksik ödenmesine neden olmaktadır.
Mesai saatlerinde üniversite ve devlet hastaneleri
uygulaması şu şekildedir. Sağlık ocaklarında aile
hekimine giden bir sigortalı, emekli veya bunların
bakmakla yükümlü oldukları kişiler muayene
sonucunda eğer ilaç yazılmamışsa hiç para ödemeden
muayene olabilmektedir. Eğer ilaç yazılırsa bu sefer 3
TL ödeniyor.
Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine
gidenlerden muayene katılım payı olarak 5 TL
alınmakta, ancak reçete yazılmışsa bu sefer katılım
payı tutarı 8 TL'ye çıkıyor. Özel hastanelere giden
emekli, sigortalı ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kişilerden ise 12 TL muayene katılım payı
alınıyor. İlaç yazılması durumunda bu rakam 15 TL
oluyor. 10 içerisinde hastaneye gidilmesi durumunda,
katkı payları 5 lira artırılarak alınmaktadır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için bazı
hastanelerde ilave ücret alınmaktadır. Buralara
emeklilerin ve yakınlarının gitmesi giderek

zorlaşmıştır. 2008 yılında alınan yüzde 30 ilave ücret,
yüzde 70, yüzde 90 ve son olarak da yüzde 200'e
yükseltilmiştir. İlave ücretin yüzde 200'e yükseltilmesi;
özel hastaneler, vakıf üniversitesi hastaneleri, kamu
üniversite hastaneleri öğretim üyelerinden mesai saati
dışında sağlık hizmeti paralı bir sisteme
dönüştürülmüştür. Emeklilerin yüzde 200 ilave ücret
ödeme imkanı olmadığından, özel ve üniversite
hastaneler, kendiliğinden yasaklanmıştır.
Örneğin, üniversite ve özel hastanelere Sosyal
Güvenlik Kurumu'nun ödediği ücretin iki katının
Ömer KURNAZ
hastalardan ilave ücret adı altında istenmesi, sağlık
hizmetlerinin piyasa koşullarına göre yönetilmesini
Genel Mali
getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin paralı bir sisteme göre
Sekreteri
yürütülmesi, hastanelerin özelleştirilmesi ve ticari bir
işletme gibi yönetilmesini getirmiştir. Peki sormak
Tarsus
gerekir. Çalışanlardan, işçi ve işveren prim toplamı
olarak yüzde 11 genel sağlık sigortası primi kesildiğinden, Şube Başkanı
sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmalıdır. Katkı
payları ve ilave ücret alınması, yeni bir prim ve vergi
www.tuedtarsus.org.tr
demektir. Bunun kabul edilir ve savunulabilir yanı
yoktur.
Böyle bir uygulama, Anayasa'nın eşitlik ilkesine
aykırıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenlik, sağlık hakkına
erişimi güvence altına almadığı sürece, eşitlikten ve
adaletten söz edilemez.
Sağlık hakkının bu tür tebliğiler ile engellenmesi,
parası olanların daha geniş biçimde yararlanması,
toplumda büyük tepki toplamaktadır. Parası
olmayanların sağlık haklarının zorlaştırılmasını getiren
Sağlık Uygulama Tebliği'nin bir çok maddesi yeniden
gözden geçirilmelidir.

SGK Karabük’te Mobil Hizmet Sunacak KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZDEN
ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nuri Akçaalan Karabük Şubemizi
ziyaret etti.
Ziyarette, Şube Başkanımız Celal Bulut ile görüşen Akçaalan Emeklilere
daha iyi hizmet verebilmek için mobil araç sistemi uygulaması başlatacaklarını
söyledi.
Ziyarette ilk olarak bir konuşma yapan Celal Bulut, “Sosyal Güvenlik
Kurulu İl Müdürümüzün bizleri ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduk. Bizler
Dernek olarak emeklilerimizin bütçesine az veya çok katkıda bulunmak için
marketler, özel hastane, otobüs firmaları ile anlaşma yapıp üye olan
emeklilerimize katkıda bulunuyoruz. Dernek olarak buna benzer çalışmalarımız
devam edecek” dedi
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mobil araç uygulaması başlatacaklarını
belirten İl Müdürü Nuri Akçaalan, “İlimiz nüfusumuzun nerede ise yarısı
emekli. Bizler de bugün emekliler derneğini ziyaret ederek görüş alışverişinde
bulunuyoruz. Kurum olarak mobil hizmet aracı alarak bu araçlarımızla Pazar
yerlerine ve kalabalık mahallere giderek emeklilerimizin sorunlarını 5000
Evler'deki il müdürlüğümüze gelmeden çözmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Kahramanmaraş şubemiz, üyelerine
hizmet amacıyla başlatmış olduğu mavi kapak
toplama kampanyası sonrasında 2 adet
tekerlekli sandalye aldı.
Alınan tekerlekli sandalyeleri felçli olan üyelerimize
vererek onların hayatını bir parça kolaylaştırmaya çalışan
şubemiz, bu tür hizmetlerin süreceğini de belirtti.
Şubemizden alınan bilgiye göre mavi kapak kampanyası
devam edecek ve alınan diğer tekerlekli sandalyeler ihtiyaç
sahibi üyelerimize verilecek.

ILGAZ: " TÜRK KADINI; ÇİLENİN VE KARTAL ŞUBEMİZDEN
"KADINLAR GÜNÜ"
ÖZVERİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR..."
KUTLAMASI

Körfez Şube Başkanlığımız da 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir
etkinlik düzenledi.
Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz'ın açış konuşmasıyla
başlayan etkinliğe katılan kadın üyelerimize küçük hediyeler
takdim edilirken, sürpriz çekilişler de düzenlendi.
Konuşmasında, kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesi
gerektiğine vurgu yapan Şube Başkanımız Ilgaz, "Türk kadını;
çilenin ve özverinin sembolü olmuştur" dedi.
Etkinliğe katılan üyelerimiz gönüllerince eğlenirken,
şubemize de bu anlamlı günde onları unutmadıkları için teşekkür
ettiler.

Konya Şubemizde
8 Mart Etkinliği

Konya Şubemiz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
bir etkinlik düzenledi. Kadın üyeleriyle biraraya gelen Şube
Başkanımız Gülhan Çağlar, üyelerimizin Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kartal Şube Başkanlığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle bir etkinlik düzenledi. Kadın üyeleriyle bu anlamlı
günü kutlayan şubemizin başkanı Arif Yıldız, toplumun giderek
bazı hassasiyetlerini yitirdiğine dikkat çekerek, kadınların hak
ettikleri toplumsal statülere kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
Yıldız konuşmasında şunları söyledi:
"8 Mart Dünya emekçi Kadınlar gününüz kutlu olsun.
Dernek Başkanı olarak Yönetim Kurulu adına Sizleri Saygı
ile selamlıyorum
Değerli Kadınlar 8 Mart Onurlu hareketin başlangıç
tarihinden günümüze kadarki uzantısını hatırlayarak Dünyaya
mal olan o kahraman Kadınları minnetle yâd edelim.
8 Mart 1857 tarihinde yani 155 yıl önce kadına reva görülen
ayırımcılığı en zor şartlarda insanlık dışı düşük ücret ve uzun
saatlerce çalışma koşullarına karşı başta New York ta Tekstil
sektöründe çalışan Kadınların Başlattığı direnişin devamında tam
52 yıl sonra Danimarka’nın Kophenhang Şehrinde Enternasyonal
toplantısında 8 Mart Kadın mücadelesinin günü olarak karar
altına alındı Yani 1909 yılında hareketin başlangıç yeri olan
Amerika'nın Newyork da Binlerce Kadın mitingler ve yürüyüşler
yaptılar bu yürüyüşlerde sloganlar Ekmek ve Gül idi Ekmek
Yaşama güvencesini karın tokluğunu Gül ise daha kaliteli ve
onurlu yaşamayı simgeliyordu.
1909 da yine daha görkemli ve daha kararlı yürüyüşler
yapıldI. 1910 Yılında Almanya da CLARA ZETKİN isimli
Kadının önerisi ile 8- Mart Dünya Kadınlar günü olarak kabul
edildi. Bugün 8- Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü olarak birçok
Ülkede kutlamaktadır.
Değerli Kadınlar Başlangıcı 1857 NEWYORK da
mücadelede ismini bilmediğimiz Yaşamını yitiren Kadınların ve
her aşamada TRANGEN Yangınında yaşamını yitirenler ve
CLARA ZETKİN ine ve Ülkemizde emperyalizme karşı mücadele
veren Kara Fatma Analara Şerife Bacılara Halide Edip Adıvarlara
Zübeyde Analara Sabiha Gökçe’lere Türkan Saylan’lara ve bu
güne kadar aramızdan ayrılan Hakkın Rahmetine ulaşan Kadın
Üyelerimize ALLAH’TAN Rahmet diler onurlu mücadelelerini
saygıyla anıyoruz.
Değerli kadınlar bugün ülkemizde gün geçmiyor ki medya da
basında insanın kanını donduracak derecede acı aile dramları
yaşanmasın.
Ülkemizi yönetenleri Yasamayı, Yürütmeyi ve Yargıyı
ciddiyete davet ediyoruz. Ülkemizin en tecrübeli insanları olarak
var olan güzel eserlerde alın teri bulunan emekliler olarak
yetkilileri bir kere daha uyarıyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günün de emekçi kadınlarımız saygı
gösterilmesini hatırlatırken,TÜED Kartal Şube Başkanlığı olarak
Kadınlar Gününü kutlar bütün kadınlarımıza sağlık ve
mutluluklar dileriz."
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Üyelerimiz Turkcell Teknoloji Fuarı'na Konuk Oldu
Şubat ayında Antalya'da
düzenlenen Turkcell
Teknoloji Fuarı TÜED
üyelerini ağırladı. Turkcell
ve Türkiye Emekliler
Derneği işbirliği kapsamında
gerçekleştirilen etkinlikte,
üyeler Turkcell'in servis ve
ürünlerinin standlarının
olduğu fuar alanını dolaştı.
Turkcell'in emekli müşterilerine özel
sunduğu avantajlı teklif ve hizmetlerin de
tanıtıldığı fuarda, emeklilere özel
düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasına katılan
TÜED üyelerimizden bir katılımcı, iPhone 5
ödülünün sahibi oldu.
TÜED üyeleri Turkcell Teknoloji
Fuarı'nda eğlenceli aktivitelerin yanında,
akıllı telefon eğitimine katılma şansına da
sahip oldu. Eğitimde akıllı telefon
kullanımını kolay ve basit bir şekilde nasıl
yapabileceklerini öğrenen katılımcılar,
ayrıca Turkcell T40 model akıllı telefon
satışlarında geçerli indirim kuponu da
kazandı.

Turkcell'den Üyelerimize Teknoloji Eğitimi
Turkcell ve Türkiye
Emekliler Derneği (TÜED)
İzmir, Buca, Eşrefpaşa ve
Bayraklı şubelerimizin
işbirliğiyle TÜED üyelerine
akıllı telefon eğitimi verildi.
100 üyenin katılımıyla
gerçekleştirilen eğitimde
Turkcell'in emekli
müşterilerine sunduğu
hizmetler de tanıtıldı.

Turkcell ve TÜED işbirliği kapsamında,
Turkcell 27 Şubat Perşembe günü
İzmir Swiss Otel'de TÜED üyelerine
akıllı telefon eğitimi verdi.
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Turkcell ve TÜED işbirliği kapsamında,
Turkcell 27 Şubat Perşembe günü İzmir Swiss Otel'de
TÜED üyelerine akıllı telefon eğitimi verdi. Eğitim
içeriği; emeklilerin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı
telefonlarda en çok kullanacakları özelliklere göre
özel olarak hazırlandı. Eğitimde her üye kendisine
verilen akıllı telefonlara dokunarak ve işlem yaparak
akıllı telefon kullanımı deneyimini yaşadı. Ayrıca
üyeler, Turkcell'den T40 model akıllı telefon
satışlarında %20 indirim kuponu kazandı.
Turkcell'in emekli müşterilerinden sorumlu
yöneticisi Burak Akıncı, TÜED işbirliğinin Turkcell
için çok değerli olduğunu belirterek “Hedefimiz bu
eğitimle emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi için son teknolojiyi rahatlıkla
kullanmalarını sağlamak.
Bu nedenle bu gibi
etkinlikleri önümüzdeki dönemlerde farklı illerde de
devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

BAKAN NABİ AVCI'DAN
DERNEĞİMİZE ZİYARET
Bakan Avcı, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubemizin Başkanı
ve aynı zamanda Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Duru´yu ziyaret etti.
Bakan Avcı, burada yaptığı konuşmada, sendikalardan, sivil toplum
kuruluşlarından ve derneklerden kendilerine pek çok dosyanın intikal
ettiğini belirterek, Duru´nun kendilerine sunduğu dosyaların meselenin
özü ve özeti olduğunu kaydetti.
Dosyalardan çok yararlandıklarını
ifade eden Bakan Avcı, şöyle konuştu:
“Bunlardan bir tanesi de 20 yıldır sürüncemede olan intibaklar
meselesinin çözümünde Arif Bey´in bize 2011 seçimlerinden önce
yaptığımız ziyaret sırasında, daha öncesinde de Başbakan´ın
danışmanıyken ilettiği bir dosya var. Gerçekten bu konuda çok işlevsel
oldu. 2000 yılına kadar emekli olanlarda bir çözüm sağlandı. İnşallah,
diğerleri de devletimizin imkânları çerçevesinde zaman içerisinde bir hal
yoluna konur. Hükümet olarak emeklilerin ve çalışanların ücretlerinde her
zaman alttaki dilimleri mümkün olduğu kadar daha çok kollayan,
yukarıdaki dilimlere biraz daha yaklaştırmaya çalışan bir sosyal adalet
anlayışıyla hareket ediyoruz. 2002´de en düşük işçi emekli maaşı 257 lira,
2014´de 990 lira. Artış oranı yüzde 285. Yeter mi? Gönül tabi ki çok daha
fazlasını ister. Sadece emekli derneklerimiz değil gönülde hükümet de onu
ister ama imkânlar çerçevesinden yüzde 285 artış önemli bir rakam.
Memur emeklilerinde de 2002´de en düşük memur emeklisi maaşı 377 lira,
2014´de bin 311 lira. Yüzde 248 oranında artış var. Bu intibaklarla da 2
milyona yakın emeklimiz bu durumdan yararlanmış oldu. Önümüzdeki
dönemde de diğerleriyle ilgili düzenlemeleri de elbirliğiyle, yine istişare
ederek, danışarak, imkânlarımızı masanın üzerine koyarak, çözmek için
elimizden geleni yapıyoruz, yaparız.“

“Şimdi, 65 yaş üzeri için her gün
bayram, seyran”
Ücretsiz seyahatin 65 yaş üstündeki vatandaşların doğal hakkı
olduğunu dile getiren Bakan Avcı, “Bu vatandaşın, hakkı ve hükümet
tarafından 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verilmiş bir hak, hükümetin bir
tasarrufudur. Bütün belediyeler, bunu uygulamak zorundalar,
durumundalar. Türkiye genelinde de Eskişehir´de de bu uygulanacak.
Toplu taşıma araçlarında, belediye otobüslerinde, halk otobüslerinde 65
yaş üzeri vatandaşlarımız, sadece nüfus kâğıtlarını göstererek, toplu
taşıma araçlarından günün her saatinde ücretsiz olarak yararlanacak. 65
yaş üstü kıdemli vatandaşlarımız trenlerden yüzde 50 ve uçaklardan da
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yüzde 25 indirimli yararlanacak. Başbakanımız, belediyecilikten geldiği için
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilk defa bayramlarda
ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapmıştı. O yüzden mahkemelik de olmuştu.
Daha sonra o da düzeltildi. Köprüden geçişlerin bedava olması, bayramlarda
herkes için toplu taşıma araçların bedava olması bu iyi bir uygulama. Şimdi, 65
yaş üzeri için her gün bayram, seyran. Sağlık ve afiyet için vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuş“ şeklinde konuştu.

NABİ AVCI: “2000 yılına kadar emekli
olanlarda bir çözüm sağlandı.
İnşallah, diğerleri de devletimizin imkânları çerçevesinde
zaman içerisinde bir hal yoluna konur.

Arif Duru: “Ücret adaletsizliğinin
giderilmesi için sizlerden müjde
bekliyoruz.”
Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru, 2000 yılından sonra emekli olan
kişiler için bir İntibak Yasası çıkarılması konusunda zaruret olduğunu belirtti.
İşçi emeklileri ile memur emeklileri arasındaki tabanın gün geçtikçe açıldığını
ifade eden Başkan Duru, “Temmuz ile Aralık aylarındaki 6 aylık uygulamada
2014 yılında yüzde 3.27 uygulandı. Tabana 40-45 lira zam geldi. Memur
emeklisine de 5510 Sayılı Yasa'ya değil de memur emeklisinin sözleşmeden
almış olduğu haklar Anayasal referandumda doğrudan doğruya yetki verildi.
Memur sendikalarının da sözleşmeden almış olduğu hakları uyguladı. Şu anda
140 lira ila 150 lira gibi bir artış sağlandı. Bize de 30 ila 40 lira gibi bir artış
yapıldı. Burada 10 milyon 600 bin 448 tane emeklinin içerisinde yüzbinlercesi
bu konudan çok rahatsız. Bu rahatsızlığı giderecek, emekliyi rahatlatacak bir
maaş artış müjdesi beklediğimizi belirten dosyamızı da sayın bakana
sunuyoruz” dedi. Duru, işçi ve memur emeklilerinin sorunları hakkında bilgi
vererek görüş ve önerilerini içeren dosyayı bakana takdim etti.
Duru’nun ardından söz alan Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan da,
Bakan Avcı ve konuk heyeti, emeklilerin sorunları ve beklentileri hakkında
kapsamlı olarak bilgilendirdi. Yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle yaşanan
haksızlıklara dikkat çeken Tan, yeni yasal düzenlemeler gerektiğine dikkat
çekerek, “Emekli aylıkları giderek düşüyor. Bu yasadan kaynaklanıyor. Buna
acil bir çözüm üretilmeli” dedi.
Ziyarete AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can, AK Parti Eskişehir
Milletvekili Salih Koca, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan,
partililer ve şube yönetim kurulu üyelerimiz ile çok sayıda üyemiz katıldı.

Eskişehir Milli İrade Gazetesi
23 Mart 2014
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Burhanettin Kocamaz
Tarsus Şubemizi
Ziyaret Etti...
MHP Mersin Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı ve Tarsus
Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz, Mersin’e sahip çıkmanın
Mersin’de yaşayan herkesin
boynunun borcu olduğunu söyledi.

Tarsus Şubemizden
Maya Göz ile
Sağlık Protokolü

Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şubemizi ziyaret eden
Başkan Kocamaz’ı ve beraberinde Tarsus Belediye Başkan Adayı
Şevket Can’ı burada Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali
Sekreteri ve Şube Başkanımız Ömer Kurnaz ile Tarsus Şube
Başkan Yardımcımız Arif Kılınç, yönetim kurulu üyeleri ve şube
denetim kurulu üyelerimiz karşıladılar.
Konuk heyette ayrıca; MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet
Bodur, Tarsus Meclis Üyesi Adayları, Opr. Dr. Levent Alpaltaş ve
Opr. Dr. Mehmet Yunus Seven de yer aldılar.

Tarsus Şubemiz ile Tarsus’ta kurulu
bulunan Maya Göz Hastanesi arasında
protokol imzalanarak, emeklilerin ve
birinci derece yakınlarının sağlık
hizmetlerinden indirimli
faydalanmaları sağlandı.
Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şube BaşkanımızGenel Merkez Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Şube Yönetim
Kurulu üyeleri; Arif Kılınç ile Recep Koyuncu, Hastane
Yöneticisi ve Doktorlarından Mehmet Yunus Seven ile bir araya
gelerek, indirim konusundaki protokollere imzaları attılar.
Tarsus Şube Başkanı-Genel Merkez Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, emeklileri ve birinci derece yakınları kapsayan
anlaşma kapsamında, emeklilerin hastanede muayene olmaları
durumunda ücret alınmayacağı, çeşitli tetkiklerde de %10 veya
%20 indirim uygulanacağı söyledi.
Başkan Ömer Kurnaz, “Zor şartlar altında yaşam
mücadelesi veren emeklilerimize, sağlık konusunda indirim
uygulayacak olan hastane yöneticilerine teşekkürlerimizi
iletiyoruz” dedi.
Göz Doktoru Mehmet Yunus Seven ise TÜED ile anlaşma
imzalamaktan ve emeklilere hizmet edecek olmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti.
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Bartın Şubemizden
SGK Ziyareti

SGK'dan Bakırköy Şubemize
Bilgilendirme Ziyareti

Bakırköy SGK Müdür Yardımcısı
Esin Ustabaş ve müdürlük çalışanları
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve beraberinde Bakırköy Şubemizi ziyaret ettiler.
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, göreve yeni atanan
Bartın SGK İl Müdürü Hakan Bodur'u makamında
ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Ziyarette konuşan Şube Başkanımız Ali Kalaycı, Bartın'da
yaşayan emeklilerin sorunlarını dile getirerek, yeni İl Müdürü
Hakan Bodur'a, "Emeklilerimizin beklentileri çok. Bu talepleri
zaman zaman sizinle paylaşacağız. Bunların çözümü için azami
gayret göstereceğinize gönülden inanıyor ve çalışmalarınızda
başarılar diliyoruz" dedi.

Emeklilerin sorunlarını dinleyen heyet çözüm
yollarını da değerlendirdi. Mevcut yasal düzenlemelerin de
ele alındığı görüşmede, üyelerimizin sorularını da
yanıtlayan Ustabaş, emeklilerin sorunlarının çözümü için
yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube
Başkanımız Osman Şakır, "Emeklilerin taleplerinin
öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Çünkü bizim artık
bekleyecek ne vaktimiz, ne de tahammülümüz vardır" dedi.

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ
MUSTAFA UYAN:

Gündüz Bakım Üniteleri
oluşturulmalı
Emeklilerin maaş gibi temel sorunlarının yanında sosyal
hayatla ilgili sıkıntılarının da olduğunu vurgulayan TÜED
İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan "Bu sıkıntıları 13
maddelik bir liste halinde hazırladık, bu taleplerimizi
İskenderun, Hatay, Osmaniye ve diğer tüm il ve ilçelerimizde 30
Mart 2014'teki yerel seçimlerde emeklilerin oyuna talip olan
belediye başlan adaylarına onların bağlı olduğu siyasi partilere
sunacağız" dedi.

imkan sağlanmalı, bu konuda kooperatifçilik teşvik edilmeli. Yaşlı ve
emeklilere toplum duyarlılığını artırmak için emeklilerle ilgili günler
kutlanmalı, gençlere yönelik eğitim programları düzenlenmeli.
Yaşlıları aktif tutacak; kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler
organize edilmeli. Emeklilerin öğrenim gören çocukları için burs
sistemi geliştirilmeli ve yurt ihtiyaçlarına cevap verilmeli” diye
konuştu.
Gündüz bakım Üniteleri oluşturulmalı

Başkan Uyan sözlerinin devamında ise “ilk etapta 65 ve
üzeri yaşlardakiler için uygulanan şehir içi toplu taşıma
araçlarından ücretsiz yararlanma imkanı 60 yaşa kadar
indirilmeli. Kentsel dönüşüm kapsamında emeklilere gerekli
kolaylık sağlanmalı, yeni yapılanmalar yaşlı yaşamına uygun
olacak şekilde teşvik edilmeli. Emekliler için ek gelir imkanı
yaratacak projeler uygulamaya konulmalı. Emeklilerin gıda,
yakacak ve barınma sorunlarını asgari maliyetle çözebilmelerine

TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan yaşlı bakım
hizmetlerine de değinerek “'Yaşlı Meclisi' ve 'Yaşlı Danışma Kurulu'
gibi mekanizmalar oluşturulmalı, yaşlılar için evde bakım hizmetleri
verilmeli, gündüz bakım üniteleri, huzurevleri oluşturulmalı.Yaşlı
bakım elemanı yetiştirilmeli ve bunların yerel yönetimlerde istihdamı
sağlanmalı” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
BELEDİYELER, EMEKLİLERE DAHA FAZLA DESTEK OLMALI
Ye r e l s e ç i m l e r, ü l k e n i n
gündemini de belirledi. Belediye
Başkanları seçilirken, siyasi
durumdan çok sosyal ve ekonomik
sorunların ağırlıklı tartışıldığı bir
süreç yaşandı.
Seçimlerin hizmet yarışı olması
gerekirken, projelerin tam olarak
sunulamadığı bir tıkanma yaşandı.
Belediye seçimleri, emeklileri ve
yaşlıları çok yakından
ilgilendirdiğinden projelerin içerikleri
ve vaatler de son derece önemlidir. Ne
yazık ki, biz bu hedefleri tam olarak
duyamadık. Halkın bilgilendirilmesi
eksik kaldı.
Belediyeler, yaşlılar ve emekliler

için önemli hizmet alanlarıdır.
Bakım ile birlikte yoksul ailelerin
korunması ve her türlü
yardımların yapılması, soysal
tesisler ve dinlenme alanlarının
bulunması, yerel yönetimlerin
g ö r e v l e r i a r a s ı n d a d ı r. B u
hizmetleri yapan belediye
başkanları, siyasi görüşlerine
bakılmadan, yerel seçimlerde
halkın desteğini aldılar.
Yeni bir süreç başladı.
Seçilen belediye başkanlarını
tebrik ediyoruz. Yeni dönemde,
emeklilere verilecek hizmetler ve
Türkiye Emekliler Derneği Genel
Merkezi ve 98 Şubelerimizle kurulacak
ve yapılacak işbirliği, hizmeti sunanları

ve alanları mutlu edecektir. Bu nedenle,
yapılacak ilk iş olarak, emeklilerimize ve
yaşlılarımıza sahip çıkacak projeleri
birlikte hayata geçirmektir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU. 18 yaş altı ödenen primler sigorta başlangıcı olarak
dikkate alınır mı?
CEVAP: SSK'ya sigortalılık başlangıcı iki aşamalı olarak
değerlendirilmektedir. 1 Nisan 1981 tarihinden önce işe başlayan ve
primleri yatanların başlangıcında 18 yaş koşulu aranmamakta, hangi
yaşta işe başlamış ise, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1
Nisan 1981 sonrasında işe, başlayanların sigorta başlangıcı ise, 18
yaşını doldurdukları yaş olarak kabul edilmektedir. 1 Nisan 1981
tarihinden sonra 18 yaşın altında ödenen primler, emeklilikte prim
ödeme gün sayısına ilave edilmekte ve aylık bağlama oranına katkı
yapmaktadır.
SORU: Sağlık yardımı alınması konusunda kız çocukları
arasında bir ayrım var mı?
CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğü girdi. 5510 sayılı Kanun, 1
Ekim 2008 öncesinde sigorta tescili olan anne ve babalarının üzerinden
bağlık yardımı alan kız çocuklarını eski statü gibi değerlendirdi. Bu
kapsamdaki kız çocukları için bir sınırlama yapılmadı. 1 Ekim 2008
sonrasında sigorta tescili yapılan sigortalının kız çocukları için yaş ve
öğrenim şartı getirildi. Kız çocuklarının anne ve babası üzerinden
sağlık yardımı almasında eski ve yeni sigorta tescili farklılığına göre
işlem yapılması, kabul edilir bir uygulama olarak görülmemelidir. Bu
eşitsizliğin giderilmesi ve anayasanın eşitlik hükmüne aykırı olan 5510
sayılı Kanunun ilgili maddesi değiştirilmeli ve kız çocuklarının
uygulama farklılığına son verilmelidir.
SORU: Mart 2014 tarihinde emekli oldum. 758 lira aylık
bağlandı. Bir yanlışlık olabilir mi?
CEVAP: Emekli aylığı hesaplanırken, çalışılan yıllar ve prim
kazançları büyük etki yapmaktadır. Örneğin, 2000 öncesi çalışması
olan ve üst göstergeden prim ödeyenlerin aylıkları daha yüksek
hesaplanmaktadır. 2000-2008 Ekim döneminde çalışanların prim
kazançları yüksek ise, daha avantajlı olmaktadırlar. 1 Ekim 2008
sonrasında çalışma süresi fazla olanların prim kazançlarının seviyesi,
emekli aylıklarının hesaplamasında çok etki yapmaktadır. 1 Ekim 2008
sonrasında asgari ücretin 2.5 katının altında prim kazancı olanların
emekli aylıklarındaki kayıpları, çalışma süresi uzadıkça, daha belirgin

olmaktadır. Özetle, emekli aylıklarını düşüren bir sistem uygulanmaktadır.
Asgari ücretin 2.5 katına kadar bir ücretle çalışanların emekli aylığı
hesaplanırken, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının
düşürülmesi nedeniyle kayıplar daha fazla görülmeye başlandı. Siz de bu
kapsamdaki örnekten sadece birisininiz.
SORU: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilave ücret alınmasında
yapılan değişiklikleri öğrenmek istiyorum.
CEVAP: Sağlık Uygulama Tebliği, hastanelere ve doktorlara ek gelir
yaratmaktadır. Bu demektir ki, özel hastaneler ile üniversite hastanelerine
parası olanlar gidecektir. 18 Mart 2014 tarihinde SUT'da yapılan değişiklik
ile kamu üniversite hastanelerinde, mesai saatleri dışında yapılacak
muayenelerde yüzde 200 ilave ücret alınacaktır. Emeklileri korumayan
Sağlık Uygulama Tebliği ile, muayene ve tedavi olunmada yeni bir prim ve
vergi öder gibi, ilave ücret alınmaktadır. Bu uygulama, en çok korunması
gereken emeklileri zor durumda bırakmaktadır. Sağlığa erişimi
zorlaştıran ilave ücret ve katkı paylarına son verilmelidir.
SORU: 2000 sonrasında yapılması gereken intibak ile ilgili
Hükümetin gündeminde bir çalışma var mı? 2001 yılında emekli oldum ve
2000 öncesinde benden 100 lira az alanlar, 2000 öncesi emekliler için
intibak yapıldıktan sonra 50 lira fazla almaya başladılar. Aynı uygulama
bizim için de yapılmalı. Derneğimizin bu konuda çabasının olduğunu
biliyorum. Bilgi almak istiyorum.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsil eden ve
haklarını savunan önemli bir kuruluştur. Sadece üyelerimizin haklarını
savunmuyoruz. Bütün emeklileri derneğimiz çatısı altında toplanmaya
çağırıyoruz. Derneğimiz, sendikalar gibi çalışmaktadır. Derneğimizi gelen
siyasi parti temsilcileri, önce üye sayımızı sormaktadır. Örneğin, 22 Mart
2014 tarihinde Eskişehir Şubemizi, Milli Eğitim Bakanı ve Eskişehir
Milletvekili Nabi AVCI ile birlikte milletvekillerinden Ülker CAN ve Salih
KOCA ziyaret ettiler. Diğer siyasi partilerde benzer ziyaretlerde
bulunmaktadır. Ziyaret sırasında intibak talebimiz başta olmak üzere,
emeklilerin sorunları ve beklentileri dile getirilmiş ve yazılı olarak raporlar
verilmiştir. 2000 sonrasında yapılması gereken intibak, emekliler için
büyük bir beklentiye dönüşmüştür. Hükümet, bu yönde adım atmalıdır.
Gecikmiş adalet, mağduriyet ve haksızlık getirmektedir.
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DERNEĞİMİZİN UZUN ZAMANDIR MÜCADELE ETTİĞİ
ENGELLİ, GAZİ VE YAŞLILARA
ÜCRETSİZ ULAŞIM BAŞLADI...
YÖNETMELİK NİHAYET ÇIKTI...
65 yaş üstü vatandaşlar, engelli, şehit ve gazi yakınları için şehir içi ulaşım artık
ücretsiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, yönetmeliğin bugünden
itibaren yürürlükte olduğunu açıkladı.
Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlandığını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam şunları söyledi: 'Şehit ve gazi yakınlarımız şehir içi bütün
ulaşımlardan ücretsiz yararlanabilecekler. 65 yaş üstü, engellilerimiz, engelli
yakınlarımız kendileriyle birlikte seyahat eden bir kişi, şehit yakınları, gazi yakınları
artık bundan sonra ücretsiz seyahat edecek.’
KARTA SAHİP OLMAMAK ENGEL
DEĞİL
engelli vatandaşlar mevcut kimlik
kartlarıyla, yaşlılar ise nüfus cüzdanlarıyla
uygulamadan yararlanacak. Hizmet tüm
Türkiye'de geçerli olacak. Nüfus
cüzdanında engel oranı yazılmış olan
engelli bireyler engel oranını gösteren
nüfus cüzdanları ilen bu haktan
yararlanabilecek. Ücretsiz seyahat
hakkından refakatçisi ile birlikte
yararlanmak isteyen ağır engelli
vatandaşlar için, yakınları yeniden
düzenlenen engelli kimlik kartları için Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın İl
Müdürlüklerine başvuru yapması
gerekiyor.
MARMARAY DA ARTIK ONLARA
BEDAVA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı
yapılan asrın projesi Marmaray da
uygulama kapsamında ücretsiz. Yaşlı ve
engelli vatandaşlar daha önce 0.975 TL
öderken, artık ücret ödemeyecek.
ŞEHİRLERARASINDA YÜZDE 50
İNDİRİM
65 yaş üstü vatandaşlar demiryolları ve
denizyollarının şehir içi hatlarında,
belediyelerin şehir içi toplu taşıma
hatlarında, belediyeler tarafından kurulan
şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere
veya belediyeler tarafından yetki verilen
özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu
taşıma hizmetlerinden ücretsiz seyahat
edecek. Demiryolları ve denizyollarının
şehirlerarası hatlarından ise 50 indirimli

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığını,
b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere
tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada
kullanılmak üzere Bakanlık tarafından verilen
ve engellilik durumuna göre ulaşımda
refakatçi ile birlikte yararlanma durumunu da
gösteren kimlik kartını,
c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünü,
ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında sayılan engelliler
ve refakatçileri dışındaki kişilerin ücretsiz
seyahat hakkından yararlanabilmesi için
Bakanlık tarafından düzenlenecek kartı,
d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi
kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi
dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis
amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere;
demiryolları ve denizyollarının şehiriçi
hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına
yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese
ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki
verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da
mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen
araçlar ya da demiryolları ve denizyolları
araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi
toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,
e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri:
Rekreatif, turistik ve servis amaçlı
kullanılanlar hariç olmak kaydıyla,
demiryolları ve denizyolları araçları
kullanılmak suretiyle sunulan şehirlerarası
toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

Tanımlar

ifade eder.

yararlanacak.Ulaşımda herhangi bir saat
uygulaması olmayacak, her saatte
uygulanacak. ücretsiz veya indirimli seyahat
hakkının kullandırılmaması halinde bu
haktan faydalandırılmayan her kişi için
mülki idare amiri tarafından toplu taşıma
aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet
bedeli tutarında idari para cezası
uygulanacak.
İŞTE O YÖNETMELİK...
4 Mart 2014 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 28931
YÖNETMELİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT
KARTLARI YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002
tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun kapsamında
ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti
verecek toplu taşıma araçlarının
belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin
kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya
indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve
esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.
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Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak
kişiler
MADDE 4 - (1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve
şehirlerarası hatlarından, belediyelere,
belediyeler tarafından kurulan şirketlere,
birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel
şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:
a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkında Kanun kapsamında aylık
bağlananların kendileri, eşleri, anne ve
babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını
doldurmamış çocukları.
b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56
ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980
tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak
aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda
belirtilen haller kapsamında;
1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan
aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları
sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp veya vazife malulü sayılmaları
sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev
değiştirerek çalışmaya devam etmekle
birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren
bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte
bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli
olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış
çocukları.
c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci
maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
haller kapsamında;
1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan
aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları
sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp ve vazife malulü sayılmaları
sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev
değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden
veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında çalışmaya başlamalarından
dolayı aylıkları kesilenlerin,
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli
olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış
çocukları.
ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani
Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması
Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri
sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık
bağlananların kendileri, eşleri, anne ve
babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını
doldurmamış çocukları.
d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı
Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet
Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında
Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.
e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla %
40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen
Türk vatandaşlarının kendileri, ağır
engellilerin ise kendileri ile birlikte birden
fazla olmamak üzere beraber seyahat
ettikleri refakatçileri.
60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya

indirimli yolculuk hakkı
MADDE 5 - (1) Türk vatandaşı olan altmış
beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve
denizyollarının şehiriçi hatları ile
belediyelere, belediyeler tarafından kurulan
şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs
ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.
(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve
üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının
şehirlerarası hatlarından %50 indirimli
olarak yararlanır.
(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum
ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler
tarafından kurulan şirketler, birlikler,
müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış
beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu
taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli
olarak yararlanmasını sağlayabilir.
Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının
kullanımı
MADDE 6 - (1) Ücretsiz veya indirimli
seyahat edebilmek için;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b),
(c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için
Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin
Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı
verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik
kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci
maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı
ile engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,
c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus
cüzdanı,
kullanılır.
(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya
indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada
belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde,
ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı
herhangi bir gerekçeyle engellenemez.
(3) Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri
ibraz etmek suretiyle toplu taşıma
araçlarından ücretsiz veya indirimli
yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan
kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz
veya indirimli seyahat hakkının kullanılması
ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır.
(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamındaki ağır engellinin,
refakatçisi olduğunu beyan ettiği kişiden bu
hakkın kullanımına ilişkin ayrıca belge talep
edilmez.
(5) Seyahat kartları aynı zamanda tanıtım
amaçlı olarak da kullanılabilir.
Seyahat kartının şekli ve basımı
MADDE 7 - (1) Seyahat kartında; kişinin
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı,
soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, hak
sahibine yakınlık derecesi, geçerlilik tarihi,
seri numarası gibi bilgiler ile fotoğrafı yer
alır.
(2) Seyahat kartının şekli, içeriği, ebadı,
değiştirme ve geçerlilik tarihi, tahrif ve
sahtecilikten korumak maksadıyla seyahat
kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları ile
basım ve teslimat aşamasında uygulanacak
sistem ve teknoloji, Bakanlık tarafından
belirlenir.
Seyahat kartı başvurusu
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında belirtilen seyahat kartını almak
için; Bakanlığın belirleyeceği belgelerle
birlikte il müdürlüğüne başvuruda bulunulur.
(2) İlgili kurumlardan elektronik ortamda
ulaşılan bilgi ve belgeler kişilerden talep
edilmez.
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Seyahat kartının teslimi
MADDE 9 - (1) Seyahat kartı, hak sahiplerine
bedelsiz olarak verilir.
(2) Seyahat kartı, il müdürlüğü tarafından
kişinin bizzat kendisine veya kanuni
temsilcilerine teslim belgesi imzalatılarak teslim
edilebileceği gibi talebi halinde başvuruda
belirttiği adrese gönderilebilir.
(3) Verilen seyahat kartlarının seri numaraları
elektronik ortama aktarılır.
Seyahat kartının yeniden düzenlenmesi
MADDE 10 - (1) Seyahat kartının içeriğinin
değişmesi, çalınması, kaybedilmesi veya
herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi
durumunda Bakanlık tarafından bedelsiz
olarak yeniden düzenlenir.
Seyahat kartının iade edilmesi
MADDE 11 - (1) Vefat edenlerin, evlenenlerin
veya yirmi beş yaşını doldurmuş olan
çocukların kartları ile herhangi bir nedenle
kullanılamaz hale gelen veya geçerliliğini
kaybeden seyahat kartları il müdürlüğüne iade
edilir.
İdari ve cezai işlemler
MADDE 12 - (1) İlgili kurumlar, belediyeler ile
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya
da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat
hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli
tedbirleri alır.
(2) Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının
kullandırılmaması halinde bu haktan
faydalandırılmayan her kişi için mülki idare
amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi
üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari
para cezası uygulanır. Bu maddeye göre
verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren
bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir
kaydedilir.
Seyahat kartında tahrifat, sahtecilik
MADDE 13 - (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve
kazıntı olan kartlar geçersizdir.
(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu
tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi
gerektiği halde seyahat kartını kullanmaya
devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti,
kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları
kullananlar hakkında genel hükümlere göre
cezai işlem yapılır.
Atıflar
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten
kaldırılan 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık
Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve
Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğine
yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine
yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 - (1) 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık
Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve
Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut kartların geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik ile
yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca
verilmiş olan kartlar, bu Yönetmeliğin yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.
Mevcut hakların kullanımı
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2/8/2013 tarihinden
önce yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı
bulunanların ücretsiz seyahat hakkı bu aylıkları
almaya devam ettikleri müddetçe saklıdır.
Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

ÖZLÜ SÖZLER
Haksızlığa sapıp
bütün insanlar seni
takip edeceğine,
adaletle hareket
edip tek başına kal
daha iyi.

YAŞLI HAKLARI VE
HUKUKU KONFERANSI

Mahatma Gandhi

SEÇİM

Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan YAZICIOĞLU, "İnsani Değerler Açısından
Yaşlı Hakları ve Hukuku" konulu bir konferans verdi.
"İnsani Değerler ve Demokrasi Sohbetleri"nin bu haftaki konuşmacısı Türkiye
Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Av.Cafer Tufan YAZICIOĞLU " İnsani Değerler
Açısından Yaşlı Hakları ve Hukuku" konulu bir konferans verdi.

TÜED’e
sosyal
medya
kanalıyla
ulaşın

Bu kaçıncı seçim?
Yanıyor içim...
Hala kalkınmadı toplum;
Düzelmedi işler, geçim...
Politikaya kurban gittik;
Doğrulalım dedikçe devrildik...
Ayrımlar, partizanlık ve
Taraf tutmalar...
Ülke düşmanları dağlar aştı;
Göklere çıktı...
Türkiye'de terör estirildi;
İlmin, alimlerin önü kestirildi...
Gerçek müslümanlar köşeye kıstırıldı...
Seçilenler sevindi;
Seçimi kazanmayı,
silah sesleriyle kutladılar...
Sanki vatanı kurtardılar...
Seçenleri bir daha hatırlamadılar...
Utandırdılar...
Emeklilerin halinden belli değil mi?
Emekli olur olmaz;
Maaşının yarısını hemen keserler;
Memur emeklisinin...
Bir dahaki seçime yaşar mı dersin?
Mustafa YAZICI - Araştırmacı Yazar
Trabzon Yazarlar Derneği Başkanı
Emekli Öğretim Görevlisi (KTÜ)
TÜED Trabzon Şube Üyesi
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

“SADE VATANDAŞ EMEKLİ”NİN DAVA HAKKI YOKMUŞ !
kurumu ile ilişkisi olamamaktadır.
Anayasa Mahkemesinin
yerleşmiş içtihatlarına göre SSK
mallarında yarı kolektif mülkiyet
vardır. Bunlar işçi, işveren ve
kamuca birlikte yaratılmıştır. Dünün işçisi, bugünün
emeklisinin bunlarda hukuken korunabilecek meşru kişisel
ve güncel bir menfaat ilişkisi olmazda kimin olabilir?
Emeklinin anayasal mülkiyet hakkı elinden alınmamış
mıdır? Anayasal hak “hak arama özgürlüğü” çiğnenmemiş
midir? Vatandaşlar kahve gibi şekerli, az şekerli, orta, sade
gibi bir ayrıma neden tabi tutulmuştur? Bu ayrımcılık
Anayasa'ya aykırı değil midir?
Merkezi Washington'da bulunan Freedom House,
demokrasi ve özgürlükler konusunda yıllık raporlar
yayınlar. Raporlara göre ülkemiz “kısmen özgür” ülkeler
içinde. Hak arama özgürlüğü ihlalleri artarsa durumumuz
daha da kötüleşecektir. Yargıya duyulan güven gittikçe
azalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetim
kurulunda temsilcisi olan emeklinin kurum ile menfaat
ilişkisinin olmadığından bahsetmek nasıl mümkün
olabiliyor? Hak, hukuksal zeminde aranmayacak mıdır?
Yürütme, hukuki denetim yoluyla denetlenmeyecek midir?
Demokrasi, insan haklarının korunması ve hukukun
üstünlüğü ile mümkündür. Açılan dava siyasi değil, hukuki
bir davadır. Yargı bağımsızlığını sağlayacak, sistemi inşa
edecek öncelikle yargıçlardır. Adaleti tam ve zamanında
gerçekleştirmek onların öncelikli görevidir.
İyi bir yönetişim açısından sivil toplumun
güçlendirilmesi vazgeçilmez bir unsurdur. Bu aynı zamanda
demokrasinin dokusunu da kuvvetlendirecektir. Resmi
makamlarla vatandaşlar arasında her düzeyde
sürdürülebilir bir diyalog gereklidir. Sivil toplumun
farkındalık düzeyi ile inisiyatif alma kapasitesi yüksek
olmalıdır. BBC tarafından 24 ülkede gerçekleştirilen;
girişimcilik kültürü anketine göre ülkemiz, girişimciliğin en
az desteklendiği ülkeler arasında ve Avrupa sıralamasında en
altta. Yaratıcı düşünce ve eleştirisel bakış açısına kapalıyız.
Merak eden, okuyan, araştıran, sorgulayan, sorumlu
vatandaş statüsüne geçebilecek miyiz? Dışlayıcı
kurumlardan kapsayıcı kurumlara geçiş olmalı. Herkesin
eşit ve özgür vatandaşlar haline geldiği bir Türkiye'dir
özlemimiz. Sorunların çözülemeyeceğine dair güvensizlik
yaşamak istemiyoruz. Toplumun, hukukun üstünlüğüne olan
inancını, hoşgörü ve güven duygusunu aşındırmamalıyız.
Asıl olan koşulsuz vatandaş memnuniyetidir. Emekli ve yaşlı,
hukuken en önce korunması gereken vatandaşlardır.
Anayasamız bunu emretmektedir. Umarız Danıştay İdari
Dava Daireler Kurulu bu yanlışı düzeltecek, emeklinin
sigorta mallarındaki hakkını aramasının önünü açacaktır.

5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine
Dair Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendinde; Sosyal Sigortalar
Kurumuna ait sağlık birimlerinin devre konu taşınır,
taşınmaz ve taşıtlarının bedellerinin Maliye, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu
temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından tespit
edileceği, anılan bedelin hazine tarafından karşılanacağı,
bu bedelin on yılı geçmemek üzere ödeme süresi ve
şartlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği
düzenlenmiştir. Bakanlar Kurulu 2012/3616 sayılı kararı
ile bedelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 ekonomik kodlu
tertibinden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan aylık
ödemelerden (yani Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının
bütçede transfer ile kapatılmasından) eşit paylar halinde
2012 yılı sonuna kadar mahsup edilmesine karar
verilmiştir. Görüldüğü üzere Bakanlar Kurulu Kararı
bedelin tespitini içermediğinden ve ödeme hazinede
yapılmadığından açıkça kanuna aykırıdır.
Kanuna açıkça aykırı Bakanlar Kurulu
kararının iptali için Türkiye Emekliler Derneği hukuk
bürosunca emekli üyemiz SEYDE KOÇ adına dava
açılmıştır. Danıştay 15. Dairesi 2013/8661 E, 2013/7361 K
sayılı ilamı ile 2577 sayılı idari yargılama usulü
kanununun 2.maddesinin (a) fıkrasında dava konusu
edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler
içinde menfaat ilişkisi aranması gerekçesi ile iptal davası
için menfaat ihlalini sübjektif ehliyet koşulu olarak
getirdiğinden bahisle dava ehliyet yönünden
reddedilmiştir. Aynı karara göre bu sübjektif ehliyet
koşulu, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun iptal
davası yoluyla denetlenmesini engellemeyecek bir
biçimde anlaşılmalıdır. Nitekim çevre, tarihi ve kültürel
değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu
yararını yakından ilgilendiren konularda Danıştay'ın
bireysel dava açılmasına izin veren kararları yerleşik
içtihat niteliği kazanmıştır. Ne yazık ki emekli insan
olduğu ve bir değer olmadığı düşüncesi ile bu haktan
yoksun bırakılmıştır.
İdari işlemler, doğrudan, meşru, kişisel ve güncel
bir menfaat ilişkisi kurabilenler, iptal davası açabilir,
karar göre soysal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı
alan, SADE BİR VATANDAŞ olarak dava açan
emeklinin, prim ödeyerek sahip ve ortağı olduğu Sosyal
Sigortalar Kurumu malları arasında hukuken
korunabilecek meşru kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi
olamaz. O kurumdan aylık alan ve kurum güçlenirse
aylığı artabilecek olan emeklinin sosyal sigortalar
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ

Basım Tarihi: 28/02/2014

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Emin TANGÖREN
YAZI KURULU
Gazi AYKIRI
Recep ORHAN
Ömer KURNAZ
Arif DURU
Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın

YÖNETİMYERİ
Anıttepe Mah. Işık Sk. 11/1
Tandoğan / ANKARA
Tel: (0.312) 230 34 28-29-89
Faks: (0.312) 230 16 41-92
www.tued.org.tr
tued@tued.org.tr

Basım Yeri: İLKSAN MATBAASI
İvedik Org. San. Böl. Ağaç İşleri
521 Sok. No: 35 ANKARA Tel:0312.3943955

TÜED -16-

