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CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ VE
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZİ SORDU...

KILIÇDAROĞLU: “İlk kez Türkiye'de halk Cumhurbaşkanını seçecek, belirleyecek.
Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük STK'nun görüşünü almak bizim için çok önemli...”
ERGÜN: “Cumhurbaşkanı and içiyor. Sonuçta herkesi kucaklayan, tarafsız davranan ve
her konuda, o konuyla bizzat ilgilenen insan olmasını arzu ediyoruz...”
Devamı 3. sayfada

DEMOKRASİNİN
GÜVENCELERİ

KAZIM ERGÜN;
“ENFLASYONA ENDEKSLİ
YÜZDELİ ZAMLAR
AYLIKLAR ARASINDAKİ
ADALETSİZLİĞİ DAHA DA
DERİNLEŞTİRİYOR...”

Halkın yönetime katılması ve hukukun
üstünlüğünün sağlanması, sağlıklı bir
demokrasi ile mümkündür. Demokrasiyi
sağlıklı kılan kurum ve kurallar vardır.
Bunların başında bağımsız ve tarafsız bir
yargı sistemi gelmektedir.

İşçi ve Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55.
Maddesi uyarınca, 2014 yılının Temmuz ayından geçerli olacak
ikinci 6 ayı için, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon
oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı
hesaplamalara göre Ocak/Temmuz 2014 döneminde 6 aylık
enflasyon %5.70 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı
yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce emekli
olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 56,48 Lira artış aldı
ve 990,81 Lira'dan 1.047,29 Lira'ya çıktı.

Gelişmiş demokrasilerde, üçlü yapı
olarak tanımlanan yasama, yürütme ve
yargı bir birinin alternatifi olarak
görülmemektedir. Kurumlar, kendilerine
Anayasa ile verilen görevleri yerine
getirirken, denetimler hukuk devletinin de
en önemli güvenceleri olarak görülmüştür.
En son hesap verme ise, hizmetlerin
değerlendirilmesi bakımından elbette
sandıkta olacaktır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Kanun
Tasarısında, ödenmemiş olan vergi ve prim borçlarına
yönelik olarak yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. En son
yapılandırma, 6111 sayılı Kanun ile 2011 yılında
çıkarılmıştı.
Prim ve vergi borcu olan en büyük kitlenin küçük
esnaflar olduğu ve sayılarının 1.5 milyon vardığı
söyleniyor. Çok zor koşullar altında işyerlerini
çalıştırmaya çalışan bu kesim, ödeme gücü
olmadığından, yükümlülüklerini yerine
getirememektedir. 6111 sayılı Kanun getirilen
yapılandırmadan yararlanmaya çalışan Bağ-Kur
sigortalılarının ödeme güçleri olmadığından, mevcut
borçları artarak günümüze kadar gelmiştir.
TBMM'de olan Torba kanun Tasarısı ile yeni bir
fırsat daha verilmektedir. Edinilen bilgilere göre, bir yıl
kadar olan prim borçlarının dondurulması gibi
seçenekler ile bu kesimin içinde bulunduğu zorluklara
destek olacak değişiklilere gidilmektedir.
Uygulanan ekonomik kararların ve teşviklerin
büyük işletmelerin işine yaradığı, özellikle de kendi
işyerleri ile geçimini sağlamaya çalışan ve sigorta
yükümlülüklerini yerine getiremeyen Bağ-Kur'lular
büyük bir sıkıntı içerisindedirler. Biriken prim ve vergi
borçları da bunun en acımasız örneğidir.
Üç yılda bir yapılanma, borçların ödenmesi için bir
kural ve fırsat olmasına rağmen, ödeme gücü
olmadığından, yapılandırmadan yararlananların sayısı
da sınırlı kalmaktadır. Vergi ve prim borç
yapılandırmasından karlı çıkan kesim, büyük işletmeler
olmaktadır. Yapılandırmalar ile gecikme faizi ve gecikme
zammı yerine enflasyon oranları dikkate alınarak, 18
taksit gibi iki ayda bir ödeme seçeneği büyük işletmelere
yaramaktadır.
Örneğin, 5 milyon lira borcu olan bir işletme

yapılandırmadan oldukça karlı bir şekilde
yararlanırken, 8 bin lira borcu olan bir Bağ-Kur'lu
ödeme gücü olmadığından, borçları artarak birikiyor.
Burada, bir dengenin ve borç tutarlarına ve çalıştırılan
işçi sayılarına göre farklı seçenekler ile yapılandırmalara
gidilmelidir.
Esas olan ödeme gücü olanların gününde vergi ve
primlerini ödemesi sağlanmalıdır. Daha doğrusu,
zamanında ödemelerini yapan işverenler için de yeni bir
teşvik verilmesi yönünde talepler gelmeye başladı.
Aslında, haksız da değiller. Ödeme gücü olduğu halde,
başka alanlara yatırım yapanların gecikme zammı ve
gecikme cezası silinerek, enflasyon artışlarına göre
borçlarını yapılandırmaları, bir kesim için haksız
kazanca dönüşmektedir.
Küçük esnaf için öngörülen bir yıl kadar borcun
dondurulması ve ödeme gücü olduğu zaman ödenmesi
gibi değişik seçenekler ile Bağ-Kur sigortalıların
korunmasını savunmaktayız. Bunları belirtirken, sosyal
güvenlik sistemini eşitlik esasına göre yürütülmesi ilkesi
de korunmalıdır. Prim borcu, işyerinin açık kaldığı ve
prim ödenmediği süre ile sınırlı olmalıdır. Geçmişte, bu
tür haksız uygulamalar yapılmış ve sigortalılar arasında
eşitsizlikler öngörülmüştür. Örneğin, iş sözleşmesine göre
çalışan bir sigortalının çalışmadığı dönemler için
borçlanma yapma hakkı hiçbir dönem tanınmazken, bir
işyeri açanlar için sigorta başlangıcı dikkate alınarak,
işyerinin açık olmadığı dönemler için borçlanma hakkı
tanınmış ve bu şekilde emekli aylığı bağlanmıştır.
İşyerini kapatanla, işten çıkarılan ve uzun süre işsiz
kalanlar arasında hiçbir fark olmamasına rağmen,
borçlanmalarda eşit bir düzenleme yapılmamıştır.
Sosyal güvenliğin temel ölçüsü, emekli aylığına
çalışılarak hak kazanmaktır.

Batman Şubemizin Yeni Binası
Maliye Bakanı ve Genel Başkanımız
Tarafından Hizmete Açıldı
Batman Şubemizin yeni binası açıldı. Belediye karşısında
bulunan ve derneğimizce satın alınan binanın açılışına, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Vekili Mustafa Adil Tekeli, Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen, Şube Yönetim
Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda emeklimiz katıldı.
Maliye Bakanı Şimşek, Batman Şubemizin yeni binasının
açılışına katılarak, açılış kurdelesini kesti. Emeklilerle birlikte

kurdeleyi kesen Maliye Bakanı dernek binasına geçerek,
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Batman Şube Başkanımız
Hüseyin Ekmen ve dernek üyelerimiz ile bir sohbet etti.
Maliye Bakanı Şimşek,Batman şube Başkanımız
Hüseyin Ekmen'in çalışmalarından övgüyle söz ederek, bu
çalışmalardan dolayı tebrik etti. Şimşek konuşmasında
şunları söyledi:
" Dernek üyeleri için kazandırılan toplu konutların
ihale sürecinde başkanla birlikte tüm kurumlar arasında
çalışmalar yaptık. Konutlar tamamlandıktan sonra TOKİ
bölgesi oldukça önemli bir cazibe merkezi olacak. Her
zaman emeklilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz,
bundan sonra da bu gayretimizi sürdüreceğiz."
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı daha sonra toplu konut bölgesini
ziyaret ederek inşaat çalışmalarını inceledi.
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KILIÇDAROĞLU: "İlk kez Türkiye'de halk Cumhurbaşkanını seçecek, belirleyecek.
Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük STK'nun görüşünü almak bizim için çok önemli..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önceliği biz
STK'lara ve meslek odalarına verdik. Oy kullanacak çok geniş bir
kitle var. Onların nasıl bir Cumhurbaşkanı arzu ettiklerini,
istediklerini bilme ihtiyacı duyduk. Bütün çabamız bunun üzerine
inşa edildi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkanımız Kazım
Ergün ile görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan
Toprak, Aytun Çıray ve TBMM CHP Grup Başkanvekili Akif
Hamzaçebi de yer aldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Derneğinin,
Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, "620
bin üyesi olan ender sivil toplum kuruluşlarından birisi. Emeklilerin
sorunlarıyla her zaman her ortamda yakından ilgilendi ve çaba
gösterdi" diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANI KOLTUĞUNA OTURAN KİŞİ
BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMELİDİR"
Önümüzdeki süreç içinde bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri
olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"İlk kez Türkiye'de halk Cumhurbaşkanını seçecek,
belirleyecek. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük STK'nın görüşünü
almak bizim için çok önemli. Gerçekten Cumhurbaşkanının
tarafsızlığı çok çok önemli. Cumhurbaşkanının bütün toplumu
kucaklaması çok çok önemli. Cumhurbaşkanının temel
özelliklerinden birisi de sorumsuzluğudur. Vatana ihanet dışında
Cumhurbaşkanları sorumlu değillerdir. Anayasa Cumhurbaşkanını
böyle tanımlamıştır, böyle belirlemiştir. Nedeni de Cumhurbaşkanı
koltuğuna oturan kişinin bütün Türkiye'yi temsil etmesidir. Huzuru,
barışı, birlikteliği, gönül beraberliğini sağlayan kişi olmasıdır.
Emeklilerin görüşlerini bu bağlamda not ettik."
Görüşmede, bir gazetecinin HDP ile ne zaman görüşeceğini ve
eski cumhurbaşkanları ile görüşüp görüşmeyeceğini sorması üzerine
Kılıçdaroğlu, "Önceliği biz STK'lara ve meslek odalarına verdik. Oy
kullanacak çok geniş bir kitle var. Onların nasıl bir Cumhurbaşkanı
arzu ettiklerini, istediklerini bilme ihtiyacı duyduk. Bütün çabamız
bunun üzerine inşa edildi. Daha sonra elde ettiğimiz veriler, bilgiler,
görüşler ışığında siyasal partilerle de görüşeceğiz" yanıtını verdi.
" H E R K E S E M E V C U T A N AYA S AY I
CUMHURBAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ANAYASA HÜKÜMLERİNİ
OKUMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ”
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanımız Kazım
Ergün, konuşmasının başında Soma'da meydana gelen maden
faciasına değinerek, "Zonguldak'ta Orhan Veli'nin şu dizileri
yazılıdır; "Siyah akar Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil kömür
karası. Böyle kazanılır ekmek parası" der. Onlar enerji elde etmek,
ülkeyi kalkındırmak için hayatlarını feda ettiler. Böyle bir iş koludur
orası. Bizde madencilikte ailemle, çocuklarımla
vedalaşır, helalleşir öyle yeraltına girersin. Çıkman
Allah'a kalmıştır ve çıkınca da geçmiş olsun derler. Bir
kez daha onları rahmetle yad ediyoruz" diye konuştu.
Türkiye Emekliler Derneği'nin 100 şubesiyle
gönüllü sivil toplumda Türkiye birincisi olduğunu
belirten Ergün, şunları kaydetti:
“Türkiye'de 10 milyon 630 bin emekli var. 18
milyon 800 bin civarında da çalışan var. Emeklilerin
hayatı da malum ama emeklileri hiç kimse yaşı 70 işi
bitmiş, pili bitmiş insanlar olarak görmesin. Ülkemizin
her türlü meselesinde fikir beyan edecek olgunlukta,
deneyimde insanlarız. Önümüzde de Ağustos ayında
cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz var. Halkı temsil
edecek en tepe noktasındaki insanın, herkesi
kucaklayan büyük bir sevgisini, sempatisini kazanmış
insan olmasını arzu ediyorum. Özellikle de herkese
mevcut anayasayı bir kez Cumhurbaşkanlığı ile ilgili

anayasa hükümlerini okumalarını tavsiye ediyoruz. Sebebi bu
anayasanın 101, 102, 103, 104, 105'inci maddelerinde
Cumhurbaşkanımıza nasıl sorumluluk vermiştir, ne yapmıştır çok net
bir şekilde bellidir. 103'üncü maddesi and içmesi aynı milletvekillerimiz
seçildiğinde Meclis'te nasıl and içiyorlarsa, Cumhurbaşkanının da özel
bir and içmesi noktasında görevi var. Aynı milletvekilleri gibi and içerken
bu arada eklenen, "Herkesin insan haklarına ve temel hürriyetlerinden
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma,Türkiye Cumhuriyetinin
şan ve şerefini korumak ve yüceltmek ve üzerime aldığım görevi
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük
Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and
içerim" diye sayın Cumhurbaşkanı and içiyor. Sonuçta herkesi
kucaklayan, tarafsız davranan ve her konuda o konuyla bizzat ilgilenen
insan olmasını arzu ediyoruz."
Emekliler olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinin de bir gerginlik
ortamında geçmemesini temenni ettiklerini belirten Ergün, "Hiç
kimseden feyz almıyorlarsa feyz alacakları çok önemli kişiler var. Yunus
misali, Mevlana misali, Hacı Bektaşi Veli misali. Hacı Bayram Veli
hazretleri der ki "Karşınızda padişah bile olsa kellenizin gideceğini de
bilseniz, hakikati söylemekten korkmayınız" der. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk de; "Mevkisi, makamı kim olursa olsun, hakikati söylemekten
korkmayınız" der" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ergün, Kılıçdaroğlu'na emeklilerin
hayatıyla ilgili hazırladıkları dosyayı takdim etti. Kılıçdaroğlu, toplantı
salonundan çıkarken emeklilerle ayaküstü sohbet etti.
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DEMOKRASİNİN GÜVENCELERİ
Sağlıklı bir demokrasi için öncelikli seçim
barajı ve Siyasi Partiler Kanunu, evrensel hukuk
normlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
Bunun için, öncelikle yeni bir Anayasaya ihtiyaç
vardır. Ülkemiz, İslam ülkeleri arasında
demokrasiyi özümsemiş ve benimsemiş bir
örnek olarak gösterilmektedir. Bunun değerini
bilmeliyiz. Bu değer kolay elde edilmedi.
Herkesin bu gerçeği görmesi gerekir.
Cumhuriyetin ve bağımsız bir devletin
kurulmasında ulu önder Atatürk gibi bir
liderimizin olması ve kazandırdığı değerler,
çağdaş bir ülke olma kimliğini getirmiştir.
Çevremizdeki ülkelere bakıldığında,
bunun değerini daha iyi görüyoruz. Bir kez daha
ulu önder büyük Atatürk'e minnetlerimizi
sunuyoruz.
Demokrasilerin aynı zamanda bir
uzlaşma ve ortak yaşama kültürü olduğunu
kabul eden ülkelerin saygınlığının giderek
arttığını ve bu şekilde yönetilen ülkelerin
halklarının da barış ve huzur içinde
yaşadıklarını görüyoruz.
Barış bir değer, savaş ise, en kolay
başvurulan bir facia demektir. Çalışanlar ve
emekliler olarak sloganımız şudur: Ekmek,
barış, özgürlük. Bu slogan aynı zamanda
demokrasiyi de tanımlamaktadır. Bu nedenle,

demokrasi herkesi ortak koruyan bir
güvencedir.
55 yıllık çalışma hayatının içinden
geliyorum. İşçilik, sendikacılık ve dernekçilik bir
insana mutluluk veren değerlerdir. Bu değerler
sayesinde çalışanlara ve emeklilere hizmet
vermekteyiz. Hak ve hukuk, yol haritamız
olmuştur. İnsanlara hizmet etmek, ekonomik ve
sosyal haklarının iyileştirilmesine çalışmak, en
kutsal görevdir. Türkiye Emekliler Derneği, bu
bilinçle mücadele vermektedir. Demokrasi
olmadan, hak aranmaz. Bu nedenle, siyasi
partiler kadar sendikalar ve sivil toplum
örgütlerinin işlevleri de önemlidir.
Derneğimizin sendika statüsüne
dönüştürülmesi, demokrasi yolunda atılacak en
önemli bir adım olarak göreceğiz. Sendikalar,
hakların genişletilmesini savunduğu gibi,
eşitliğin sağlanmasında da en önemli kurumlar
olarak değerlendirilmelidir.
Avrupa Birliği üyeliği fırsatı ile daha çok
demokrasi ve refah içinde yaşan bir toplum
yaratılmalıdır. İnsanımızın çalışkanlığı da,
demokrasiyi fazlasıyla hak ettiğini
göstermektedir. Barış ve huzur içinde yaşayan
bir ülke, hepimizin ortak özlemi olmalıdır.
Seçimlerde bir hizmet yarışı olarak
değerlendirilmelidir.

Avcılar Şubemizde Mersin
Şubemizden
...........................
Kongre Heyecanı İndirim Anlaşmaları

.......................................

Avcılar Şubemizin Olağan Genel Kurulu 11 Mayıs 2014 tarihinde
yapıldı. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün Divan Başkanı olduğu
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan yönetiminde görev aldılar. Mevcut
Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu üyelerimizin teveccühleriyle
yeniden bu göreve seçilirken, Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu;
Timur Çekiç, Kenan Eyilmez, Yüksel Ergene ve Gülay Aygün. Kongrede
yapılan seçimlerde Denetim Kurulu'na da şu isimler getirildi; Doğan
Uğur Coşkun, Ahmet Parlak, Abdülkadir Deveci.
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Mersin Şube Başkanlığımız
üyelerimizin bütçelerine bir nebze
de olsa katkı sağlamak
maksadıyla başlattığı indirim
anlaşmaları serisini sürdürüyor.
Şubemiz çok sayıda sağlık
kuruluşu ile anlaşma imzalarken
ayrıca seyahat firmalarıyla da
şehirlerarası ulaşımda indirimler
sağladı.
Mersin şube Başkanımız
Semiha Tokadlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu
hizmetin küçük de olsa emeklinin sınırlı bütçesine
katkı sağladığına dikkat çekerek, “ İlimizde hizmet
sunan; Özel IMC Hastanesi, Özel Ortadoğu
Hastanesi, Özel Doğuş Hastanesi, Özel Yenişehir
Hastanesi, Duygu Tıp Merkezi, Özel Akamer Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi, Özgür Yaşam Fizik Tedavi
Merkezi, Özel Mersin Fizyomed Fizik Tedavi Merkezi
ile sağlık anlaşmaları yaptık. Artık üyelerimiz kaliteli
sağlık hizmetlerine TÜED üyelerine uygulanacak
olan özel indirimlerle ulaşabilecek. Ayrıca,
üyelerimizin şehir dışı seyahatlerinde de indirim
imkanı sağlayacak anlaşmalar yaptık. Mersin
Seyahat başta olmak üzere, seyahat firmalarımızla
yaptığımız bu anlaşmalar da üyelerimizin ilgisini
çekti” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARINDA EŞİTLİK SAĞLANMALIDIR
Sosyal güvenlik sistemimizin dağınık bir görüntü
göstermesi, her şeyden önce emekli aylıklarında
eşitsizliğe neden olmaktadır. Bugün için uygulanan
emekli aylıklarının hesaplanmasındaki karma sistem,
sosyal güvenlik sisteminin temel kuralı olan norm ve
standart birliğini bozmuştur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle ilk defa
sigortalı olan işçi, memur ve bağımsız çalışanlar
arasında, prim ödeme gün sayısı koşulları ve aylık
bağlama oranlarında eşitliği sağlayamamıştır.
5510 sayılı Kanun ile birlikte 2008 sonrası
dönemlerde çalışması fazla olanların emekli
aylıklarındaki kayıplar, dikkat çekmeye başlamıştır.
5510 sayılı Kanun dönemindeki çalışmalar, iki açıdan
emekli aylıklarını düşürmektedir. Birincisi; prim
kazançlarının güncellenmesi, 506 ve 4447 sayılı
Kanunlara göre daha düşük parametrelere
bağlanmıştır. İkincisi; emekli aylığı hesaplamalarında
önemli bir kıstas olan aylık bağlama oranı, Ekim 2008
öncesi dönemlere göre düşük belirlenmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, 506, 4447 ve 5510
sayılı Kanunlara göre ortaya çıkan sorunları ve çözüm
önerilerini bir rapor şeklinde Hükümete sunmuş,
emekli aylıklarındaki farklılıkların önlenmesi ve
eşitliğin sağlanması için güncellenme katsayı ve aylık
bağlama oranlarında karma sistemden
vazgeçilmesini, intibak kurallarını esas alan bir
hesaplama sisteminin getirilmesini talep etmiştir.
Bugünkü sistemin adaletsizlik öngördüğünü konu
ile ilgilenen bütün yetkililer açıklamaktadır. Bu

konuda, yazılı ve görsel basında yorum ve haberler de
sıkça çıkmaktadır. Bir sigortalımız bağlanan emekli
aylığı kararı ile şaşkınlığını Derneğimize gelerek
paylaşmakta ve çözüm bulunmasını istemektedir.
Örnekler de vererek, daha çok prim kazancının ve prim
ödeme gün sayısının olmasına rağmen, 3600 gün
üzerinden kendisinden önce emekli olanlara daha
yüksek aylık bağlandığını belirtmektedir.
Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. 2000 öncesi çalışması
olanların avantajlı oldukları, 2000 sonrası ilk defa
sigortalı olanlara ise, daha düşük emekli aylığı
hesaplandığı uygulamadan görülmektedir. Bu sorun Ömer KURNAZ
nasıl çözülür diye herkes bir birine sormaktadır. Haksız
Genel Mali
da değiller. Mevcut uygulama, sistemi kayıt dışı
Sekreteri
çalıştırmaya da yönlendirmektedir. Bu nedenle, 2008
sonrası sigortalı çalışmayı özendirecek değişiklikler
Tarsus
yapılmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği, 2000 sonrası için emekli Şube Başkanı
olanlarda prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları
esas alınarak yeni bir İNTİBAK yapılmasını
www.estued.org
savunmaktadır.
Bu yapılmadığı sürece, haksız www.tuedtarsus.org.tr
uygulamalar giderek çoğalacaktır.
Türkiye Emekliler Derneği; bu konuda sorumlu ve
yetkili olan herkesi göreve çağırmaktadır. Nimet/külfet
dengesinin sağlanması için de bu yönde bir değişiklik
yapılmalıdır.
Emeklisini mutlu etmeyen devlet, giderek sosyal
devlet olma kimliğinden uzaklaşacaktır. Sosyal
güvenliğin, sosyal devletin en büyük koruyucu şemsiyesi
olduğu gerçeğini ülkeyi yönetenlerin görmesi gerekir.

İzmir Şubemizde Görev Değişimi
Körfez Şubemizin de
Olağan Kongresi Yapıldı

İzmir (Basmane) Şubemizin Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2014
tarihinde yapıldı. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün Divan Başkanı
olduğu kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Duru da Divan yönetiminde görev aldılar. Kongrede,
Demir Salih Yenidoğan Şube Başkanlığı görevine seçilirken, Yönetim
Kurulu da şu isimlerden oluştu; Hüseyin dağ, Ömer Demirtaş, Mustafa
Ünüvar ve Zekeriya Beypınar. Kongrede yapılan seçimlerde Denetim
Kurulu'na da şu isimler getirildi; Orhan Saydam, Ekrem Türkekol ve Ali
Öztürk.
Kongrede düzenlenen törende ise yıllardır Şube Başkanlığı görevini
yürüten ve emeklinin hak arama mücadelesine değerli hizmetler sunan
Raif İkier'e Genel Başkanımız Kazım Ergün tarafından bir şükran
plaketi sunuldu.
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Körfez Şubemizin Olağan Genel Kurulu 23 Mayıs
2014 tarihinde yapıldı. Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün Divan Başkanı olduğu kongrede, Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan yönetiminde görev
aldılar. Kongrede, mevcut Şube Başkanımız M. Derviş
Ilgaz yeniden bu göreve seçilirken, Yönetim Kurulu da şu
isimlerden oluştu; Necla Alış, Cemal Aygün, Hüseyin
Aloğlu, Halit Gümüş. Kongrede yapılan seçimlerde
Denetim Kurulu'na da şu isimler getirildi; Mehmet
Keskin, İbrahim Özdemir ve Sakine Atış.

Taşköprü Şubemiz
İnce'yle Hizmete Devam

Ta ş k ö p r ü
Şubemizin
Olağan Genel
Kurulu 24
Mayıs 2014
tarihinde yapıldı. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün Divan
Başkanı olduğu kongreye, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve bazı şube başkanlarımız da
katıldılar. Mevcut Şube Başkanımız Osman İnce üyelerimizin
teveccühleriyle yeniden bu göreve seçilirken, Yönetim Kurulu da
şu isimlerden oluştu; Cemali Aslan, İbrahim Ünver, Hasan Kurt,
Hasan Acar. Kongrede yapılan seçimlerde Denetim Kurulu'na da
şu isimler getirildi; Musa Erdem, Fahri Kartal, Ömer Ateş.

Maltepe Şubemizden
Belediye Ziyareti

Maltepe Şube Başkanımız Azmi Şahin ve yönetim kurulu
üyelerimiz Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.
Maltepe Şube Başkanımız Azmi Şahin, "Sayın başkanım
seçim öncesi derneğimizi ziyaret etmişti bizler de iade-i ziyaret
yapalım dedik ve başkan Ali Kılıç'a yeni göreviniz hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduk ve yeni başarılar diledik" dedi.
Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Emeklilerimizin ne
zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini biliyorum. Belediye Başkanı
olarak sizler için elimden gelen desteği yapmak isterim. Sizler ve tüm
emekli üyeleriniz yaşamlarınızın en güzel yıllarını ülkemizin kalkınması
için çalışarak harcadınız. Emeklilerimize reva görülen açlık sınırındaki
maaşlarınızı da biliyorum. İnşallah iktidar maaşlarda yeni intibak
düzenlemeleri yapar, emeklilerimiz biraz olsun nefes alır. Derneğinize
destek olmak beni mutlu kılar. Yapabileceğim desteğe her zaman hazırım.
Emeklilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Bakırköy Şubemizden
Çanakkale Gezisi

Bakırköy Şube Başkanlığımız üyelerini bu kez de
Çanakkale Şehitliklerine götürdü. Gezi hakkında bilgi veren
Bakırköy Şube Başkanımız Osman Şakır, “Üyelerimizin bu
kutsal mekanları görmesini arzu ediyorduk, Bakırköy
Belediyemizin katkılarıyla bu geziyi gerçekleştirdik.
Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür
ederiz” dedi.

Çorum Şubemizin
Olağan Kongresi Yapıldı

Çorum Şubemizin Olağan Genel Kurulu 1 Haziran
2014 tarihinde yapıldı. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
Divan Başkanı olduğu kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz da Divan yönetiminde görev aldılar. Mevcut Şube
Başkanımız Hıdır Kınıklı yeniden bu göreve seçilirken,
Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu; Rafet Kaymazlı,
İrfan delibaş, Serpil As ve İsmet Özüdoğru. Kongrede
yapılan seçimlerde Denetim Kurulu'na da şu isimler
getirildi; Mustafa Çiftçi, Arap Aydoğdu ve Rıfat Köse.
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Tarsus Şubemizden Çamlıyayla Belediye Başkanına Tebrik Ziyareti
Genel Merkez Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer Kurnaz Başkanlığındaki heyetimiz,
Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'yı makamında
ziyaret ettiler.
Tarsus Şube Yönetim Kurulumuzun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Çamlıyayla İlçesi'nin değerli bir
Belediye Başkanına kavuştuğunu belirterek, “Başta emekli, dul ve yetimlerimiz
olmak üzere yöre sakinlerimiz sizden önemli hizmetler bekliyor ve bu
hizmetlerin yerine eksiksiz getirileceğinden de şüphemiz yok. Hizmet
yarışınızda size ve ekibinize başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki, Çamlıyayla için
üreteceğiniz hizmetler birçok ilçe belediyesine de örnek teşkil edecektir” dedi.

İzmit Şubemizden indirim Anlaşmaları

İzmit Şube Başkanlığımız, üyelerinin menfaatleri için
İzmit'te hizmet veren mağazalarla indirim anlaşmaları
yapmaya devam ediyor. Şube Başkanlığımız son olarak Adnan
Birgül Optik'le üyelerimizin faydalanabileceği bir anlaşmaya
imza attı. Yapılan anlaşmayla, derneğimiz üyeleri Adnan
Birgül Optik'ten her türlü gözlük ihtiyaçlarını %30 indirimli
olarak temin edebilecekler.

İzmit Şubemizin indirim anlaşması imzaladığı bir diğer
mağaza da Kolaylı Fotoğrafçılık oldu. Yapılan anlaşmayla
üyelerimizin Nişan ve düğün fotoğrafları albüm yapımlarında
%15'lik bir indirimden yararlanmaları sağlandı. İzmit
Şubemizin üyelerinin menfaatleri için yaptığı anlaşmalar
üyelerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor.

Emekliye tüp 10 TL indirimli
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubemiz, emeklilerin
mutfak tüplerini daha da ucuza alabilmeleri için Likitgaz
Adana Ana Bayii ile protokol imzaladı. Adana Şube
Başkanımız Seyfi İyiyürek, “Dernek üyesi olmayan ancak
indirimden yararlanmak
isteyen emeklilerin
derneğimize kayıt olmaları
gerekiyor” dedi.
Dernek üyesi emeklilerin
bundan sonra daha ucuza
mutfak tüplerini alacaklarını
müjdeleyen Türkiye
Emekliler Derneği Adana
Şube Başkanı Seyfi İyiyürek,
Likitgaz Adana Ana Bayii ile
protokol imzaladıklarını
söyledi. Yapılan protokol
gereği Likitgaz marka mutfak
tüpünü emeklilerin 10 TL
indirimli alacağını söyleyen
Başkan İyiyürek, derneğe üye

olmayan ancak indirimden yararlanmak isteyen emeklileri
derneklerine üye olmaya davet etti.
Başkan İyiyürek, “Likitgaz ile yaptığımız anlaşma gereği,
dernek üye kartını gösteren emeklilere 12 kilogramlık mutfak
tüpü 10 TL indirimli satılacak. Bu
nedenle indirimden yararlanmak
isteyen emeklilerin Türkiye
Emekliler Derneği'ne üye olması
g e r e k i y o r. İ n d i r i m d e n
yararlanmak isteyen emekli
kardeşlerimiz dernek binamıza
gelerek kayıtlarını yaptırabilirler.
Bizim amacımız emekliler
arasında birlikteliği sağlamak.
Türkiye Emekliler Derneği olarak
tüm emekli kardeşlerimize
yapacağımız her türlü yardım
bizler için ayrı bir gurur
kaynağıdır” dedi.
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TÜED - TURKCELL VE KARTAL BELEDİYESİ’NDEN
ORTAK ETKİNLİK... “TORUN TOMBALAK ŞENLİĞİ”
Türkiye Emekliler Derneğimiz, Turkcell
ve Kartal Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz
“Torun Tombalak Şenliği”,
Kartal Meydanı'nda gerçekleşti...
Ninelerle, dedeler de
ödül için yarıştı...

Kim der ki; Yaş 72 ?
Torunlar,
yarışmalarda
hediyeler kazandı...

Huzurevi sakinleri de aramızdaydı...

Şişme oyun parkları ve oyun atölyeleri gibi çocuklara yönelik
eğlenceli birçok faaliyetin yer aldığı şenlikte dedeler, anneanneler,
babaanneler torunlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. Etkinlikte
geçmişte ebeveynlerin çocukken oynadığı ancak torunlarının bilmediği
oyunlar da “Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyunlar” bölümüyle yeniden
canlandırıldı. Torunlar, büyük ebeveynlerinin zamanındaki çocuk
oyunlarını öğrenirken nineler ve dedeler de torunlarıyla birlikte
yeniden çocukluklarına döndü.
Etkinlik kapsamında huzurevindeki yaşlıları ve çocuk
esirgeme kurumundaki çocukları bir araya getirdiklerini söyleyen
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Fethi Gürer, bugünkü
oyunlar sayesinde yeni ve eski nesil kendi kültürleriyle tanıştıklarını
ifade etti.

TORUNLARIYLA BİRLİKTE ÇEMBER
ÇEVİRDİLER
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Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte dedeler ve nineler
torunlarıyla çemberde çevirdi. Torunların başarılı olduğu çember
çevirme oyununda dedeler çocuklardan sınıfı geçemezken, ninelerin de
zorlandığı görüldü. 2 torunuyla birlikte çember çeviren 70 yaşındaki Salih
Toruncu, “Çocuklara göre normal bu oyunlar ama bize göre çok zor. Bu
oyunu başarmak için üzerinde baya çalışmak lazım. Bizim neslin oyunları
daha kolaydı” dedi.
Normalde seksek oynamada başarılı olamadıklarını ancak
teyzelerin göstermesiyle başardıklarını söyleyen çocuklar, geçmişteki
nesillerin oyunlarını çok eğlenceli bulduklarını söyledi.Torunu ve eşiyle
birlikte etkinliğe katılan Reyhan Subaşı ise, yeni nesillerin oyunlarının
çok zor olduğunu, kendi dönemindeki oyunların da yeni nesil oyunlarına
göre daha güzel ve daha kolay olduğunu belirtti. Torun Deniz Subaşı ise
seksek oynamayı bilmediğini babaannesinin öğrettiği kadarıyla
öğrendiğini söyledi. Şenlik, saat 20.00'de meydanda Göksel konseriyle son
buldu.
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SANATÇI GÖKSEL, 'TORUN TOMBALAK ŞENLİĞİ'MİZDE KONSER VERDİ
Kartal'daki Torun Tombalak Şenliğimizde sahne alan
ünlü sanatçı Göksel, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu...
Türkiye Emekliler Derneğimiz, Turkcell ve Kartal
Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz; 'Torun Tombalak
Şenliği' birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Şenlik
kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Göksel, hayranlarıyla
Kartal Meydan'da bir araya geldi. Beyaz elbisesiyle sahneye
çıkan Göksel, 'Aşkın yalanmış', 'Acıyor', 'Sabır' gibi dillerden
düşmeyen eski ve yeni şarkılarını sevenleri için söyledi.

Yüzlerce insanın katıldığı etkinlikte anı ölümsüzleştirmek
isteyenler telefonlarına sarıldı. İlgiden dolayı memnun
olduğunu dile getiren Göksel, daha önce torunu, tombalağı
toplayan bir konser vermediğini söyledi. İki saattir Göksel için
torunu kucağında en önde bekleyen Bektaş Göktaşa, Göksel
için değeceğini söyledi.

Torun Tombalak Şenliğimizde
Göksel, şarkılarıyla
izleyenleri coşturdu...

Kartal Belediyesi; Genel Başkanımız Kazım Ergün’e,
Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız’a ve Turkcell yetkilisi
Alper Ergenekon’a şükran plaketi sundu...
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Altı Üstü Zonguldak Resim Sergisi Açıldı
Soma Şehitlerimize İthaf
Edilen Sergi Madenci Şehri
Zonguldak Sevdalılarınca
Açıldı...
Altı Üstü Zonguldak konulu yağlı boya resim
sergisi 3 Haziran'da TBMM Mustafa Necati
Kültürevi'nde açıldı. Ressam Ziya Buyuk'un, Soma
maden şehitlerine ithaf ettiği sergide, maden şehri
Zonguldak maden ocaklarıyla aynı tablolarda
birleştirilerek tasvir ediliyor. Serginin açılışını,
Zonguldak Valisi Ali Kaban, kendisi de
madencilikten gelen Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Zonguldak Milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet
Haberal ve Ali İhsan Köktürk, Bartın Milletvekili
Rıza Yalçınkaya, TBMM Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Başkanı Ali Özer ile birlikte yaptı. Açılışa
Derneğimizi temsilen Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz ile Hukuk Danışmanımız Cafer
Tufan Yazıcıoğlu da katıldılar.

KAZIM ERGÜN;
“ENFLASYONA ENDEKSLİ
YÜZDELİ ZAMLAR
AYLIKLAR ARASINDAKİ
ADALETSİZLİĞİ DAHA DA
DERİNLEŞTİRİYOR...”

2014 yılının İkinci 6 ayında emekli aylıklarına
yapılacak artışlar belli oldu. Kısa adı TÜED olan
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız
Kazım Ergün; “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi
uyarınca düzenlenen emekli zamları TÜİK
tarafından açıklanan tüfe rakamlarıyla ikinci altı
ay için de belirlenmiş oldu " dedi.

Emeklilerimizin yaklaşık %85'i açlık sınırının altında,
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“İşçi ve Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55.
yani en düşük aylık seviyesinden aylık almaktadır. Enflasyona
Maddesi uyarınca, 2014 yılının Temmuz ayından geçerli
endeksli zamlar emeklilerin derdine derman olmaktan uzaktır.
olacak ikinci 6 ayı için, bir önceki 6 aylık dönemin
Yıllardır ısrarla emekli zamlarının seyyanen yapılmasını ve
gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda;
aynı kurum emeklilerinin bile arasında oluşan taban aylıkTÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Ocak/Temmuz 2014
tavan aylık uçurumunun kapatılmasını istemekteyiz. Daha adil
döneminde 6 aylık enflasyon % 5,70 oldu. Bu hesaplamalara
bir zam sistemi ancak bu ilkeyle mümkün olabilecektir. Aksi
göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan Ekim
takdirde yüzdeli zamlar yüksek aylık alanlara daha yüksek,
2008'den önce emekli olmuşların en düşük işçi emekli aylığı
düşük aylık alanlara daha düşük yansımaktadır. Bu durumda
sadece 56,48 Lira artış aldı ve 990,81 Lira'dan 1.047,29
da aylıklar arasındaki uçurum ve gelir adaletsizliği giderek
Lira'ya çıktı.
derinleşmektedir.
Diğer taraftan, 769,32 Lira olan en düşük Bağkur esnaf
Diğer taraftan, birçok kez eleştirmemize rağmen bir
emeklisi aylığı 813,17 Lira olacak. Yani en düşük bağkur
başka haksızlık da süregelmektedir. Enflasyon sepetinde,
esnaf emeklisinin aylığında, 43,85 Lira artış olacak. Ayrıca,
emeklinin yaşam alanına girmeyen birçok kalem malzemeyle
569,60 Lira olan en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da
yapılan hesaplamalar bizim gerçeğimizi doğru olarak
602,07 Lira olacak. Yani artış miktarı 32,47 Lira olacak.
yansıtmamaktadır.
Ayrıca; 2008'den sonra 5510 sayılı kanun hükümlerine
göre emekli olan işçi emeklilerinin 647,23 Lira olan
taban aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak
684,12 Lira'ya yükselmiş olacak.
SSK
BAĞKUR (Esnaf) BAĞKUR (Tarım) Memur
En düşük memur emeklisi aylığında ise, 2014
OCAK
2014
990,81
769,32
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Ocak ayından geçerli yapılan 123 TL seyyanen
artış yıllık olarak uygulanıyor, dolayısıyla 1.280,70
TEMMUZ 2014
1.047,29
813,17
6
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,
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Temmuz ayında ayrıca bir artış yapılmamış
1.280,70
olacak. En düşük memur emeklisi aylığı 1.280,70
· Bağkur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır.
Lira olarak kalacak.

2008 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI (TL)
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

Genel Enflasyon Artışı Emekliyi Korumuyor
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan 2014
ilk beş ayında tüketici fiyat artışları:
Ocak'da yüzde 1.98, Şubat'ta 0.43,
Mart'ta yüzde 1.13, Nisan'da yüzde
1.34 ve Mayıs'da yüzde 0.40 olarak
açıklanmıştır. 2014 yılı ilk beş ayda
toplam tüketici fiyat artışı, yüzde
5 . 3 8 o l a r a k h e s a p l a n m ı ş t ı r.
Dergimiz, yayına hazırlık
aşamasında olduğu 16 Haziran 2014
itibariyle başta İstanbul ve Ankara
olmak üzere, ulaşıma yüzde 20'ye
varan zamlar yapılmıştır.
Yukarıda özeti verilen tüketici
fiyat artışları, bir gerçeği oraya
koymaktadır. Çarşı-pazardaki fiyat
artışlarıyla TÜİK'in hesaplamaları
arasında büyük farklar

bulunmaktadır. Bu şu demektir.
Genel enflasyon hesaplamaları
emeklileri temsil etmemektedir.
Emekli aylıklarının altı aylık tüfe
artışlarına göre zamlanmasının,
gerçekçi bir kriter olmadığı net bir
şekilde görülmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği;
emeklilerin harcamalarını temel
alan yeni bir geçinme endeksine
g e ç i l m e s i n i s a v u n m a k t a d ı r.
Emeklilerin harcamalarını esas
alan bir geçinme endeksi sepeti
oluşturulmalıdır. Genel enflasyon
artışına göre yapılan zamlar, emeklileri
koruyan bir sistem olarak
görülmediğinden, gelir ve aylıkların
yükseltilmesi ile ilgili 5510 sayılı
Kanunun 55. maddesinin yeniden

d ü z e n l e n m e s i g e r e k m e k t e d i r.
Ücretliler endeksi ve milli gelir artışı
birlikte değerlendirilmelidir. Bu
talebimizin yerine getirilmesini
bekliyoruz.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
Soru: TBMM'de bulunan Torba Kanun Tasarısı çalışanlar
açısından neleri kapsamaktadır.
Cevap: Torba Kanun Tasarısı ile başta kamu işyerleri
olmak üzere, taşeron işçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya
yönelik değişikliklerden söz edilebilir. İşçi konfederasyonlarının
taleplerinin tam olarak karşılanmadığı değişiklikler nedeniyle,
tartışmalar bulunmaktadır. Kamu işyerlerinde 600 bin taşeron
işçisinin asgari ücretle çalıştırılması, örgütlenme ve toplu iş
sözleşme haklarını kullanamama gibi zorluklara çözüm
bulunmadığı sürece, çalışanların korumasız kalmasından endişe
edilmektedir.
Soru: Torba Kanun Tasarısı, emekliler bakımından neleri
kapsamaktadır.
Cevap: Emeklilerin en büyük beklentisi olan, 2008
sonrasında emekli aylığı bağlanan kesimlerin aylıklarındaki
düşmelere çözüm getirmemektedir. Türkiye Emekliler Derneği,
2000 sonrası süreci kapsayan yeni bir intibakın yapılmasını talep
etmiştir. Taleplerimiz; yazılı olarak TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'na sunulmuştur.
Sosyal güvenlik destek primi ödemeleri karşılıksız
kalmaktadır. Bu konudaki önerilerimiz iki seçenekli olarak
Hükümete sunulmuştur. Birinci olarak; bir işyeri açan
emeklilerin aylıklarından yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi
kesintisinin kaldırılması talep edilmiştir.
İkinci olarak; iş sözleşmesi ile çalışan emekliler adına
kesilen yüzde 32 sosyal güvenlik destek primi ödemelerinin, her yıl
sonunda emekli aylıklarının artışında değerlendirilmesi
istenmiştir.
Soru: Son 15 yılda sigorta mevzuatı sıkça değişti. Bu
değişikliklere göre, sigorta başlangıcını esas alınarak; sigortalılık
süresi, yaş ve prim ödeme gün sayıları koşulları belirlendi ve bu

koşulları yerine getirenlere emekli aylığı bağlanmaktadır. Bu
seçeneklere bakıldığında, sigortalılar arasında büyük eşitsizlikler
yaratılmıştır. Örneğin, 30 yıl önce sadece bir sigorta girişi olan bir
kimse, ağırlıklı olarak 2000'li yıllarda çalışmış ve daha erken yaşta
emekli olmuştur. Ben ise, 20 yıl kesintisiz prim ödememe rağmen, yaş
koşulu bakımından daha geç emekli olacağım. Bu konuda bir çalışma
var mı?
Cevap: Sigorta mevzuatının sık sık değişmesi, sigortalılar
arasında emekli aylığına hak kazanmada büyük bir eşitsizlik
yaratmıştır. Bu konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine
rağmen, sigorta giriş tarihleri esas alınmış ve kademeli bir yaş
düzenlemesi benimsenmiştir. 4447 ve 5510 sayılı Kanunlar, emekli
aylıklarına hak kazanma koşullarında ve hesaplanmasında eşitlik
ilkesinden uzaklaşan değişiklikleri getirmiştir. Sosyal güvenlikte
nimet/külfet dengesi esas olmalı, emekli aylığa hak kazanmada prim
kazancı ve prim ödeme gün sayısı temel alınmalıdır. Sizinde
belirttiğiniz gibi, yaş konusu prim ödeme gün sayıları da esas
alınarak, yeniden belirlenmelidir.
Soru: Üniversite ve özel hastaneler, çeşitli adlan altında
ödemeler talep etmektedir. Devlet hastanelerinde bazı tetkikler için
sıra beklenirken, özel hastaneler de sıra beklemeden sonuçlar
alınmaktadır. Emeklilerin, ek ödeme gücü olmadığından, özel
hastanelere gidememesine bir çözüm getirilmelidir. Bu konuda, bir
çabanız var mı?
Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu, Üniversite ve özel
hastanelerine ödediği ücret tarifeleri düşük kaldığından, aradaki
farkın sigortalılar ve emeklilerden alınması gibi yanlış bir yöntemin
içerisindedir. Sağlık hakkı, temel bir insan hakkıdır. Bu hizmetin
kamu ve özel ayrımı olamaz. Vatandaş, dilediği yere gitmeli ve ek bir
ücret vermemelidir. Devletin sorumluluğunda olan bir hakkın,
piyasaya göre işletilmesi ve parası olanların daha iyi sağlık hizmeti
alması gibi bir anlayışın terk edilmesi gerekir.
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Genel Başkanımız Ergün Karabük’teydi
Kazım Ergün; Karabük Valisi Alimoğlu, Belediye Başkanı Vergili ve
Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy'u Ziyaret Etti
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve
Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı ,Karabük Şube Başkanı Celal
Bulut ile birlikte Karabük Valisi Orhan Alimoğlu'nu ziyaret etti. Ergün
ziyarette 5 dönemdir genel başkan olduğunu söyleyerek, “ Amacımız
temsil ettiğimiz kesimin problemlerini ülkemizi yönetenlerle bilimsel
olarak paylaşmak. Maksadımız üzüm yemek. Bu kuruluş olmasa bugün
emeklilerin durumu çok daha sıkıntılı olabilirdi. Bizim yaptığımız
bilimsel çalışmalar ve bilimsel isteklerle derdimizi iyi anlatarak 3
liranın bir lirasını emekliler bugün bizim sayemizde alıyor. Derdimizi
hükümete iyi anlatarak 22 yıl süren bir mücadelenin sonucunda 2
milyon 743 bin emeklinin dosyası incelenerek İntibak dediğimiz olayı
çıkarttık” dedi.
Karabük Valisi Orhan Alimoğlu ise, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye'de çok büyük gelişmeler oluyor.
Kurumlar gelişiyor birleşiyor. İyi gelişmeler var” diyerek başarılar
diledi.
Türkiye Emeklileri Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye
Başkanı Dr. Necdet Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı ile birlikte ilk
olarak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret eden Ergün,
Karabük'e her gelişinde değişiklikler gördüğünü belirterek, "Karabük
günden güne güzelleşiyor. Başkan Vergili'ye başarılarını yerinde
görünce mutluluğum artıyor. Hizmetleri ile örnek olan Karabük'ün
başarılı Başkanını kutluyorum" dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün daha sonra Safranbolu
Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy'u ziyaret etti.
Safranbolu'nun ülkenin en güzel şehirlerinden birisi
olduğunu,UNESCO'nun Safranbolu'yu Dünya Miras Listesine alma
sebebini gezip yerinde gördükten sonra daha iyi anladığını söyleyen
Kazım Ergün, "Safranbolu Dünya Miras Listesinde olmayı fazlası ile
hak ediyor. Bu şehir benim ruhumu ve bedenimi dinlendiriyor. Yapılan
bu güzel çalışmalardan dolayı Başkanımızı ve tüm ekibini kutluyor,
tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi

SGK'dan Bursa Şubemize Ziyaret
Bursa SGK İl Müdür
Yardımcısı Ayşe Eryüksel ve
Emeklilik İşlemleri Şube Şefi
Vasfiye Dinç; emeklilerimizin
SGK'dan taleplerini yerinde
dinlemek için derneğimizi ziyaret
ettiler. Ziyaret sırasında konuşan İl
Müdür Yardımcısı Eryüksel,
Bursa'da geçmişte altı ayda
bağlanan emekli aylıklarının artık
on beş gün içerisinde bağlandığına
dikkat çekerek; “Bu konuda veya
herhangi bir konuda sorunu olan
emeklimiz olursa çekinmeden
müdürlüğümüze başvursun,
gereken hemen yapılacaktır” dedi.
Şube Başkanımız Mesut Özşen de
konuk SGK yetkililerine
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti
belirterek, derneğimiz ve SGK'nın iç içe

çalışan iki örnek kuruluş
olduklarını söyledi.
“Derneğimizin üyeleri, senelerce
SGK'ya prim ödeyerek emekli
olmuş kişilerdir. Bursa SGK'nın
çalışmalarını yakından takip
ediyoruz. Üyelerimizden aldığımız
bilgiler göstermiştir ki, SGK
müdürlüğümüzün hizmetlerinden
emeklilerimiz son derece
memnunlar” diyen Özşen,
konuşmasında emekli aylıkları
arasındaki adaletsizliklere de
dikkat çekti. Tek çatı sistemine
geçilmesine rağmen, emeklilere
tanınan hakların eşit olmadığını belirten
Özşen, “Kurumlar arası uygulama
farklılıkları nedeniyle emekli aylıkları ve
cenaze yardımlarında adaletsizlikler
yaşanıyor. SSK ve Bağkur emeklileri için
410 TL cenaze yardımı uygulanırken,
Emekli Sandığı emeklileri için 1400 TL
cenaze yardımı uygulanıyor” dedi.
Şube yönetim kurulumuzun da
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hazır bulunduğu ziyarette konuşan Şube
Başkanımız Mesut Özşen, emekli maaş
zammı sisteminin tüfe endeksli olmaktan
çıkarılması, seyyanen zam uygulamasına
geçilmesi, ayrıca da derece ve kademe
sistemine geçilmesi gerektiğini belirterek,
“Bu şekil bir sistem ancak emekliler
arasındaki adaletsizlikleri ortadan
kaldırabilecektir” dedi.

ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

LOMBER SPİNAL STENOZ
(BELDE DAR KANAL)
Doç. Dr. Halil İbrahim Seçer
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzmanı
Tanım:
Omurlar, vücudumuza dayanak
olan ve omurilikle sinir liflerinin
korunmasını sağlayan kemik
yapılardır. Omurilik ve sinir lifleri,
omurların ortasında bulunan ve
spinal kanal denen bir kanal içinde
başın alt kısmından başlayarak
aşağıya kuyruk sokumumuzda
sonlanırlar. Omurlar arasında
vücudumuzdaki güç yüklenmelerine
süspansiyon görevi yapan ve
omurları birbirine bağlayan diskler
vardır.
Bu diskler normalde su
içeriği fazla yumuşak yapıdadırlar.
Yaş ilerledikçe bu disklerin
biyolojik yapısı değişir ve sıvı
kaybederler. Bu durumda diskin
yük taşıma ve süspansiyon yeteneği
azalır, sertleşerek bulunduğu yerden
spinal kanala doğru taşarak
fıtıklaşmaya ve kanal çapında
daralmaya neden olabilirler.
Ayrıca omurları birbirine
bağlayan faset eklemlerindeki
büyüme ve anatomik yapılarındaki
değişim, kanalın yanlardan
daralmasına, bazen de omurların
mekaniğin değişmesi ve omurların
birbiri üzerinde kayma ya da
dönmesine neden olur. Çoğunlukla
bu duruma kemik yapılar
arasındaki bağların da kalınlaşması
eklenir ve spinal kanal, hem önden,
hem yanlardan, hem de arkadan
daralır.
Belirtiler Nelerdir?
Dar kanal her zaman belirti
vermeyebilir. Belirti ve muayene
bulguları ile radyolojik bulgular
uyumlu olmayabilir. MR tetkikinde
ciddi dar kanal olan olgularda
belirti olmayabilirken, ciddi belirti

ve bulguları olan olgularda MR
tetkikinde ileri derecede dar kanal
olmayabilir.
Belirtiler genellikle sırt ya
da bacaklarda ağrı, uyuşukluk,
bacaklarda kramp ve güç kaybı
olabilir. Nadiren de idrar ve gaita
kaçırma ya da yapamama
şikayetleri olabilir. Ancak en önemli
belirti yürümekle ve ayakta
kalmakla bacaklarda sızı şeklinde
ağrı, uyuşma ve güçsüzlüktür. Ağrı
oturmakla veya durmakla şikayetler
azalır ya da düzelir. Hastanın
yürüme mesafesi giderek azalır.
Şikayetler sürekli ya da periyodlar
şeklinde olabilir. Öne eğilerek
yürümek şikayetleri hafifletir.
Nasıl Tanı Konur?
Hekim tarafından hastanın
sorgulanması ve muayenesi tanıda
mutlak olması gerekendir.
Radyolojik bulgular tanının
konulmasından çok hekimin tanısını
desteklemelidir. Daha önce de
bahsedildiği gibi radyolojik olarak
ciddi dar kanalı olan olgularda
belirti ve bulgu olmayabilir.
Tanıda direkt grafiler,
manyetik rezonans görüntüleme
tetkikleri ve bilgisayarlı tomografi
en sık kullanılan tanı yöntemleridir.
İhtiyaç duyulduğunda
elektromiyografi (EMG) tetkiki de
yapılabilir. Tüm bu çalışmalar kanal
darlığının şiddeti, sinir kökü basısı,
darlığın yerinin saptanmasını
sağlar.
Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Tedavi, şikayet, muayene
bulguları ve tetkiklerin sonucuna
göre belirlenir. Hafif olgularda ilaç
tedavisi ve öneriler ilk seçenektir.
İlaç olarak hekimin önerisi
doğrultusunda ağrı kesici ve antiinflamatuar ajanlarla kas gevşetici
ajanlar kullanılabilir. Ağrısız
dönemlerde yürüyüş ve hekimin
önerdiği egzersiz ve sporlar
yapılabilir. İlaç tedavisinden
faydalanılmazsa fizik tedavi de
denenebilir. Fizik tedavi ve egzersiz
TÜED -14-

programı kasları güçlendirme
açısından önemlidir. Aerobik,
bisiklete binme, yürüyüş
önerilebilir. Ayrıca belden yapılan
enjeksiyon ve bloklar ağrının
kaldırılmasında kullanılabilir. Bu
enjeksiyonlar faset eklemlerine ya
da sinirlerin çevresine yapılabilir.
Bu tedaviler hastalığı
ortadan kaldırmaz, ancak etkisini
azaltır ya da geçirir. Dar kanal,
ciddi güç kaybı olmadıkça ve idrargaita problemleri oluşmadıkça acil
olarak cerrahi tedavi gerektirmez.
Cerrahi tedavi
yöntemlerinde temel amaç sinirlere
ve omuriliğe olan basının
kaldırılmasıdır. Ayrıca omurganın
mekaniğinde bozulma varsa bu da
tedavi edilmelidir. Basının
kaldırılması için omurların arka
kısımlarının kaldırılması
(laminektomi) en sık tercih edilen
yöntemlerden birisidir. Ayrıca disk
basısı varsa (fıtıklaşma) buda tedavi
edilmelidir. Omurların sabitliğine
bozulma olduğunda omurları vidarot sistemleri veya başka tekniklerle
birbirine tutturup sabitlemek,
omurlar arasına kemik veya başka
materyallerle füzyon yapmak,
önden, yandan veya arkadan
yapılabilecek girişimlerle
sağlanabilir. Hastanemizde de
yapılabilen bir teknikle dar kanal
olgularında belin tek tarafı açılarak
orta kısım ve karşı tarafta da bası
ortadan kaldırılabilmektedir ve bu
yöntem diğer yöntemlere göre daha
az invaziv, ameliyat sonrası dönemi
daha avantajlıdır.
Cerrahi sonrası hastanede
kalış süresi 3-4 gündür. Hasta
cerrahinin şekline göre 3-6 hafta
sonra normal yaşamına tamamen
kavuşabilmekte ve tüm
aktivitelerine geri dönebilmektedir.

ÖZLÜ SÖZLER
Bir mum diğerini
tutuşturmakla
ışığından birşey

TÜRK KADINLARI ERKEKLERE GÖRE
ORTALAMA 6 YIL DAHA FAZLA YAŞIYOR

kaybetmez.
Hz. Mevlana

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), EMEKLİ
istatistiklerine göre, Türkiye'de 2012 "Bir milletin yaşlıları
olan vatandaşları
yılında doğan biri, 1990'da doğanlara Emekli
O milletin yaşama kudretidir
En önemli yaşam göstergesidir
göre 10 yıl daha fazla yaşayacak.
Türkiye'de yenidoğan ölümleri
ise azalırken, genel olarak ülkedeki can
kaybı oranı yüksek gelirli ülkelerin
s e v i y e l e r i n e ç o k y a k ı n i l e r l i y o r.
DSÖ'ye göre, Türkiye'de 2012 yılında
doğanlar için ortalama yaşam süresi 75
iken, Türkiye'de yaşayanların, sağlığı
tehlikeye atacak alışkanlıklardan uzak
durması halinde, ortalama yaşam süresi
80'li yaşlarda bulunan yüksek gelirli
ülkeler seviyesine çıkabilecek.
Türklerin bunun için sigaradan uzak durması ve obezite ile diyabete
neden olan yetersiz spor yapma alışkanlığını terk etmesi gerekiyor. DSÖ
istatistiklerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75 yıl iken, Türk kadınları
78 yıl, erkekleri ise 72 yıl yaşıyor. DSÖ'ye göre, Japon kadınları ortalama 87 yıl ile
en fazla yaşayan kadınlar olurken, sıralamada İspanya, İsviçre, Singapur ve İtalya
85'er yılla Japonya'yı takip eden ülkeler oldu.
Erkeklerde ise en fazla yaşayanlar 81 yıl ile İzlandalılar iken, İsviçre,
Avustralya, İsrail ve Singapur 80'er yılla İzlanda'yı takip etti.

Yoksa geleceğe güvenle bakamaz
İnsanların buna hakkı olmaz.”
Bunlar Atatürk'ün sözleri
Ne güzel görmüş geleceği
Mazide muktedirken, güçlüyken
Bütün gücüyle çalıştı emekli
Onlara karşı minnet duymalı
Onlara saygıyla bakmalı
İşçi, köylü, memur, dul, yetim
Bütün insanlar içindir emeklilik
Aslında bir kırılma noktasıdır
Başka bir hayattır emeklilik
İster ikici bahar diyelim
İster ikinci yaşam
Sekteye uğrar aktif yaşam
Emeklilikten sonra da sürer yaşam
Kimi ek iş peşindedir
Kimi özel işiyle meşgul
Kimi ailesiyle ilgilenir
Emekli, böyle vakit geçirir

TÜED’e
sosyal
medya
kanalıyla
ulaşın

Emeklilik yaşlılığa geçiştir
Emeklilik demoralize değildir
Yaşam çetin geçse de
Emeklilik ikinci şans demektir
Hastalıklar, yalnızlıklar yaşansa da
Tek başına kalsa da emekli
Gençlikteki zorluklarla olduğu gibi
Yaşlılıkla da mücadele etmeli
Vedat Sadioğlu
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TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNDE
YAŞLILAR VE SOSYAL GÜVENLİK
İstihdam Stratejisi'ne uyum sağlamaktır.
Avrupa İstihdam Stratejisinin hedefi daha
fazla iş yaratmanın yanı sıra; gençler, yaşlılar,
engelliler, kadınlar gibi istihdama erişimde
zorluk çeken gruplara sadece maddi yardımlarla sınırlı olmayan ve onlara eşit
fırsatlar ve yeni iş imkanları sağlayacak ortamlar hazırlamaktır. Ulusal
istihdam stratejisi bu hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Tüm grupların
istihdamında eşit fırsatlara sahip olabilmesi için bazı demografik grupların özel
durumlarını dikkate alan politikaların geliştirilmesi esastır. Kişiler, işsizlik ve
işsizliğin neden olduğu risklere karşı korunmalıdır.
Teşvik politikalarının maliyetleri genel bütçeden ve diğer
kaynaklardan sağlanmalı, firmalara yük getirilmemelidir. İstihdam ile ilgili
bütün aktörlerin karar alma süreçlerine etkin katılımı esastır. Ülkemizde sosyal
harcamalar kapsamında yapılan eğitim harcamalarının GSYİH'ye oranı %4
seviyesindedir. Yabancı dil eğitiminde çeşitli sorunlar yaşanmakta, bu durum
bilgiye ulaşımda ve teknolojiyi kullanmada önemli kısıtlar oluşturmaktadır.
Mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin etkin kullanıldığından
bahsedilemez. Oysa yaşlılarımız bu alanda önemli görev alabilirler. Mesleki ve
teknik eğitimde kalite güvencesinin sağlanması amacıyla mesleki yeterlilik
kurumu oluşturulmuş, bu kuruma akreditasyon sağlama görevi verilmiştir.
Akredite mesleki eğitim ve öğretim sistemi bireylerin daha uzun süreyle çalışma
hayatında kalmalarına, değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum
sağlamalarına imkan vermektedir.
Türkiye'de aktif istihdam programlarına ilişkin ortak bir veri tabanı
yoktur. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurullarında henüz farkındalık
oluşturulamamıştır. Toplantılara katılım düzeyi sendikalarda % 70'lerde
gerçekleşmiştir. Hayat boyu öğrenmeye katılım düzeyi AB ülkelerine kıyasla
yetersizdir. Eğitim ve Öğretim programlarının etkinliğinin ölçülmesinde, sosyal
güvenlik sistemi ile entegre izleme ve değerlendirme alt yapısı kurulmalıdır.
Herkese temel beceri ve yetkinlikler kazandırılmalıdır. Hayat boyu öğrenme
özendirilmelidir. Gelir güvencesi ile sosyal sigorta ve sosyal yardımlar yoluyla
işsiz kalan kişilerin gelir düzeyinin korunması amaçlanmalıdır. Güvenceli
esneklik sağlanmalıdır. Sosyal diyalog mekanizmaları iyi işletilmelidir. Sosyal
güvenlik sistemi esnek çalışanların kayıt dışı istihdamını önleyici şekilde
düzenlenmelidir.
Çalışanların bilgilendirilme ve yönetime katılma hakları güvence
altına alınmalıdır. Çocuk, yaşlı, engelli bakım hizmetlerine ilişkin kurumsal
destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kadının istihdama
katılma oranını artıracaktır. Asgari ücretle çalışan veya kayıt dışı çalışan yoksul
kesimler sosyal koruma ihtiyacındadır. İşsizlik sigortası tek başına yeterli
koruma sağlayamamaktadır. Sosyal harcamaların GSYHİ'ye oranı AB
ortalamalarına göre oldukça düşüktür. Yoksulluğun azaltılmasında sosyal
transferlerin etkisi beklenen düzeyde değildir. Toplumsal ve kültürel alanda
bilişim teknolojilerini kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri
artırılmalıdır. Nüfusun yaşlanma eğilimi sağlık sektöründe yeni istihdam
potansiyeli yaratacaktır. Yaşlı bakımı, yeni istihdam imkanı oluşturacaktır.
2023 yılı vizyonu ile hazırlanan Ulasal İstihdam Stratejisi 3'er yıllık
dönemleri kapsayan ve her yılın sonunda güncellenecek eylem planları
aracılığıyla hayata geçilecektir. Eylem planları Ulusal İstihdam Stratejisi
izleme ve değerlendirme kurulu tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir.
Bu kurula uygun görülen sivil toplum kuruluşları temsilcileri alınacaktır.
Umarız emekli ve yaşlıların oluşturdukları sivil toplum kuruluşları burada
öncelikle yer alacaktır. Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif iş gücü
programlarında, bu alanda kurulmuş STK'lar ile iş birliği şarttır. Türkiye
Emekliler Derneği yaşlı açısından aktif yaşlılığın sağlanmasına ve yaşlının iş
gücüne katılma hakkına, anayasamızın sağladığı pozitif ayrımcılık
çerçevesinde sahip çıkılmasına ilişkin gelişmeleri takip edecek gerekli uyarıları
yapacak ve bilimsel çalışmalarına devam ederek stratejinin yakın takipçisi
olacaktır.

Ulusal istihdam stratejisi (2014-2023) ve eylem planları (2014-2015)
yüksek planlama kurulunun 2014/4 nolu kararı ile kabul edilerek 30 Mayıs
2014 tarihli resmi gazete'de yayınlandı. Tespitlere göre istihdamda olumlu
gelişmeler sağlanmasına rağmen işsizlik oranı istenen ölçüde
düşürülememiştir. Strateji temel olarak işgücü piyasasındaki yapısal
sorunların çözülmesini, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama
katkısının artırılarak işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanmasını
hedeflemektedir.
Stratejinin temel politika eksenleri arasında özel politika
gerektiren grupların istihdamının artırılması da yer almıştır. Büyüme
potansiyeli olan sağlık sektörü istihdam açısından önem arz edecektir.
Küresel kriz ülkemizde belirsizlikleri artırmış, güven ortamını ve
beklentileri olumsuz etkilemiş, ekonomik faaliyetlerin ciddi oranda
yavaşlamasına neden olmuştur. Bunun sonucu istihdam ve işsizlik
oranlarında olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır.
İşgücü piyasasının en temel sorunlarından biri kayıt dışı
istihdamdır. Kayıt dışı istihdam tarım sektöründe %90'dan %83.6'ya;
tarım dışı sektörlerde ise %34'ten, %24.5'e düşürülmüştür. Vergi ve prim
teşvikleri ile ekonomik gelişmenin getirdiği kurumsallaşma gibi faktörler
kayıt dışılığın azalmasına etkili olmuştur. Gençler, yaşlılar ve eğitim
seviyesi düşük olanlar arasında kayıt dışı istihdam oranı yüksektir.
Özellikle yaşlı bakımında kullanılan yabancı kaçak işçilik kayıt dışı
istihdam içinde ele alınması gereken önemli bir sorun alanıdır.
Türkiye, Avrupa'da genç nüfusun toplam nüfusa oranının en
yüksek olduğu ülkedir. Nüfusumuzun %50 'si 30 yaşın; %33.4'ü ise 20
yaşın altındadır. Bu oranların 2025 yılında 44.2 ile 29.3 olacağı tahmin
edilmektedir. Demografik fırsat penceresinin zaman içerisinde
kapanacağına yönelik bu tahminler uzun vadede iş gücü piyasasında arz
yönlü sıkıntılarla karşılaşılabileceğine ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde
bir basınç oluşacağına işaret etmektedir. Avrupa İstatistik Ofisi
(EUROSTAT) 2012 verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa
oranı ülkemizde 7.3 iken AB ülkeleri arasında %17.8'dir. genç
istihdamında karşı karşıya kalınan güçlüklere rağmen Türkiye gelişmiş
ekonomilere göre avantajlı demografik yapısını önümüzdeki on yıllarda
daha verimli bir şekilde kullanarak ekonomik ve sosyal gelişme ivmesini
artırma imkanına sahiptir.
Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranı
AB ortalamasının oldukça altındadır. Evde yaşlısına ve çocuğuna bakan
kadın iş gücüne katılmış kabul edilmemektedir. Beşeri sermayemiz
yetersizdir. İller ve bölgeler arasında iş gücüne katılma ve işsizlik oranları
farklılık arz etmektedir. Ücret dışı maliyetler, sosyal güvenlikte pirime esas
kazanç alt sınırının asgari ücrete eşitlenmesi, prim indirimi ile istihdamın
artırılmasına yönelik teşvikler ile aşağı çekilmiştir. Evli ve 2 çocuklu çalışan
için yapılan hesaplamalarda 2010 yılı itibari ile ücret dışı maliyetlerin
ücrete oranı Türkiye'de %35.9 iken OECD ülkeleri ortalaması %24,8'dir.
Evli olmayan çalışanlar için ise bu oran ülkemizde 37.4; OECD'de %34.9
seviyesindedir.
Ülkemiz de eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını
karşılamadaki yetersizliği işgücünün nitelik sorunu, aralarında yaşlıların
da yer aldığı bazı grupların istihdama erişiminde karşılaştıkları ciddi
güçlükler, bir taraftan kayıtdışı istihdamın yüksekliği, diğer taraftan
kayıtlı işgücü piyasasındaki katılıklar, sosyal yardım sisteminin kayıtlı
istihdamı teşvik etmedeki yetersizliği gibi temel yapısal sorunlar iş gücü
piyasasının etkinliğinin, dolayısıyla büyümenin istihdam yaratma
kapasitesinin artırılmasının önündeki engeller arasında yer almaktadır.
Strateji temel olarak bu engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır.
Stratejiye göre ebeveynine ait ölüm aylığı gelirine sahip olanlar ile
sosyal yardımlardan faydalananların bu imkanlarını kaybetmemek için
kayıtdışı çalışmayı tercih edebilecekleri gerçeği göz önünde
bulundurularak bu alanlarla ilgili denetimler sıklaştırılmalı yasal ve idari
önlemler alınmalıdır. Esnek çalışanların sosyal güvenlik haklarının temini
bu alandaki kayıtdışılığı azaltacaktır.
AB adaylık süreci açısından önemli adımlardan biri Avrupa
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