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ERGÜN; “ İSRAİL BU ÇİRKİN SALDIRILARI AİHM'E GİDİYORUZ
Anayasa Mahkemesi,
HEP KUTSAL AYLARDA VE
yaşlılık aylığının eksik
hesaplandığına ilişkin bireysel
KUTSAL GÜNLERDE YAPIYOR... ”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, İsrail'in üç
gencin ölümünü bahane ederek başlattığı ve
soykırıma dönüştürmeye çalıştığı çirkin saldırıların,
hep kutsal aylara denk geldiğine dikkat çekerek,
bunun çok manidar olduğunu, İsrail'in, Ortadoğu'da
yaşatmak istediği, 'Dinlerarası Çatışma' sürecinden
beslenen insanlık dışı bir politik süreç işlettiğini
söyledi. Yaşanan bu kaygı verici gelişmelerin tüm
dünyayı huzursuz ettiğini belirten ERGÜN;
“Mübarek ayları kana bulayan İsrail, sadece
sınırlarının değil, bütün Ortadoğu'nun ve hatta
dünyanın barış ortamını tehdit ediyor” dedi.
Devamı 3. sayfada

başvuruyu derece
mahkemelerince maddi olayı
ve hukuk kurallarının
yorumlanması ve
uygulanmasına yönelik bir
inceleme yapamayacağı
gerekçesiyle reddetti.
Derneğimiz ise eksik maaş
hesaplamasını Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin
gündemine taşımaya
hazırlanıyor.
Devamı 2. sayfada

Yüce milletimizin ve bütün İslam aleminin
Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlarız...
Türkiye Emekliler Derneği Genel Yönetim Kurulu

ERGÜN; “ DERNEĞİMİZ HAKKINDAKİ İDDİALAR SOSYAL
ADALET
MESNETSİZ, HADSİZ VE ÇOK SEVİYESİZ...”
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin
Genel Başkanı Kazım ERGÜN, son günlerde bazı basın yayın
kuruluşlarında derneğimiz hakkında yer alan iddialara çok
sert bir dille yanıt verdi. Yapılan haberlerin periyodik olarak
her üç ayda bir, aynı merkezden yönlendirildiğinin tespit
edildiğini belirten Ergün; "Sizin maksadınızı emekli
topluluğumuz da, toplumumuz da çok iyi biliyor. Ama ne mutlu
ki, akil topluluğumuz bu çirkin saldırının ayırdına varacak
kadar bilinçli bir topluluk olduğunu ispatlamıştır. Derneğimiz
hakkındaki bu çirkin iddialar; mesnetsiz, hadsiz ve çok
seviyesiz bir linç kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir.
Bu teşkilat tam 44 yıldır dimdik ayaktadır ve emeklinin hak
arama mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir. Bugüne kadar
bu mücadeleyi durdurmaya 80 Darbesi de dahil olmak üzere,
kimsenin gücü yetmemiştir".

Devamı 11. sayfada

Bir ülkenin gelişmişlik ve refah
göstergesi, sosyal adalete ilişkin
uygulamaları ile ölçülmektedir. Ülkemiz
bakımından bir değerlendirme yapıldığında,
sosyal adalet göstergelerine göre iyi bir yerde
olmadığımızı söyleyebiliriz.
Türkiye'nin AB üyeliğini hedeflemiş
bir ülke olması, sosyal hakların ve refahın
geliştirilmesi bakımından önemli bir
fırsattır. AB üyeliğinde temel bir fasıl olan
“İstihdam ve Sosyal Politika” müktesebatını
kapsayan konuların tüm kesimlerle
paylaşılarak değerlendirilmesi
sağlanmalıdır. Avrupa sosyal modeli, üye
ülkeler açısından önemli sosyal politika aracı
olarak görülmekte ve iç mevzuata geniş bir
şekilde yansıtılmaktadır.

BAŞYAZI

EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİNDE İYİLEŞTİRİLME YAPILMALI
Önceki yıllarda emeklilere ödenen vergi iadesi
kaldırılarak, ek ödeme adı altında yeni bir
düzenlemeye geçilmiştir. Vergi adaletinin olmadığı bir
dönemde emeklilere aylık aralıklarına göre yüzde 4-5
arasında ek ödeme yapılmaktadır. Emeklilere yönelik
yapılan araştırmada, ek ödeme oranlarının sembolik
kaldığı tespit edilmiş ve 30-40 lira arasında değişen ek
ödemelerin yükseltilmesini istenmektedirler.
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Vergi adaletinden giderek uzaklaşan bir mevzuata
sahibiz. Yüksek gelirliler, istisna ve muafiyetlerle
birlikte daha az vergi ödemektedirler. Buna karşın,
KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler ile düşük gelirlilerin
ve emeklilerin vergi yükü artırılmış, en çok kazanan
kesim olan kurumlar vergisi ile beyana göre gelir
vergisi ödeyen mükelleflerin ödemiş oldukları vergiler,
asgari ücretlilerin ödedikleri verginin bile altında
kalmıştır.
Vergi iadesinin kaldırılmasıyla birlikte emeklilere
ödenen ek ödeme oranları güncellenmelidir.
Emeklilerin harcamalarında en az yüzde 8 vergi
öderken, kendilerine yüzde 4-5 arasında bir ek ödeme
yapılması, emeklilerin üzerindeki vergi yükünü
gösteren en çarpıcı sonuçtur. 1000 lira emekli aylığı
alan bir emekliye ayda 40 lira ek ödeme yapılmaktadır.
Ek ödeme oran, KDV ve ÖTV vergi oranlarına göre
yeniden tespit edilmelidir. Ek ödeme oranları en az
yüzde 8-10 olarak belirlenmelidir.
Emekliler sağlık hizmeti aldıklarında da, sağlık
vergisi ödemektedirler. Emekliler genel sağlık sigortası
adı altında sağlık hizmeti aldıklarında 11 çeşide varan
katkı payı ödedikleri de dikkate alındığında, ek ödeme
fazlasıyla geri alınmaktadır.

Özel ve üniversite hastaneleri emekliler için
gidilemez yerler olmuştur. İlave ücretin alınmasında
yüksek bir oranın belirlenmesi, hastane
sınıflandırmalarının ve puanlandırmalarının
kaldırılması, ilave ücretin yüksek talep edilmesinin
önünü açmıştır. Yüzde 200'e kadar ilave ücret alınması,
emekliler için büyük bir yük oluşturmuştur. Bu
uygulama nedeniyle,
devlet hastaneleri tercih
edilmektedir.
Devlet hastaneleri, özel ve üniversite hastanelerine
göre sadece ilave ücret almamaktadır. Bunun dışında
muayene ücreti, reçete ücreti, ilaç farkı ve ilaç katkı
payı gibi ödemeler ile hastanelere giden emekliler ve
bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına, emekli
aylıklarından kesintiler yapılmaktadır.
5510 sayılı Kanunla başlangıçta yüzde 30 olarak
belirlenen ilave ücreti önce yüzde 70, daha sonra yüzde
90 ve en son olarak da 2013 Ekim ayında yüzde 200
olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, reçete adı altında
yeni bir katkı payı daha getirilmiştir. Devletin aldığı her
bir katkı payı zaman içerisinde tutarlar ve oranlar
yükseltilmiştir.
Devlet kendisi için gelir artışına giderken,
emeklilere ödenen ve yetersiz kalan ek ödemelere ilişkin
bir değişiklik yapmaması, yoksulluğu artıran bir
uygulamaya dönüşmüştür.
Emekliler vergi ve sağlık katkı payları adı altında
büyük bir yük ile karşı karşıyadır. Her şeyden önce,
emeklilere insanca yaşayacakları bir aylık ödenmeli,
her türlü katkı payından emekliler muaf tutulmalıdır.

HAKLARIMIZ İÇİN AİHM'E GİDİYORUZ
Anayasa Mahkemesi, yaşlılık aylığının eksik hesaplandığına
ilişkin bireysel başvuruyu derece mahkemelerince maddi olayı ve
hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanmasına yönelik bir
inceleme yapamayacağı gerekçesiyle reddetti. Derneğimiz ise eksik
maaş hesaplamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
gündemine taşımaya hazırlanıyor.
SSK emeklisi olan başvurucu, 2002 yılındaki Bakanlar
Kurulu kararıyla yaşlılık aylığında artış sağlayan düzenlemenin,
2003 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla geçmişe etkili şekilde
yürürlükten kaldırılması ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu'nun 30. maddesinin 6. bendi gereğince verilmesi
gereken farkların verilmemesi nedeniyle yaşlılık aylığının eksik
hesaplandığını savunarak, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel
başvuruda bulundu. Ankara 1. İş Mahkemesi'nin eksik maaş
hesaplamasına ilişkin açılan davayı reddettiğinin Yargıtay 21.
Hukuk Dairesi'nin de kararı onadığının anımsatıldığı başvuruda,
Anayasa'da güvence altına alınan yaşam hakkı ile eşitlik, sosyal
devlet ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiğini ileri sürdü.
Başvuruyu incelemeye alan Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü,
bireysel başvuruya konu davadaki olayların kanıtlanması, hukuk
kurallarının yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında
delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirmesi ile kişisel bir
uyuşmazlığa derece mahkemeleri tarafından getirilen çözümün esas
yönünden adil olup olmadığının, bireysel başvuru incelemesinde
değerlendirmeye tabi tutulamayacağını belirtti. Anayasada yer alan
hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği sürece ya da açıkça keyfilik
içermedikçe derece mahkemelerin kararlarındaki maddi ve hukuki
hataların bireysel başvuru incelemesinde ele alınamayacağının ifade
edildiği kararda, derece mahkemelerinin delilleri takdirlerinde
açıkça keyfilik bulunmadıkça Anayasa Mahkemesi'nin kararlara
müdahalesinin söz konusu olamayacağı kaydedildi.
-BAŞVURU HUKUK KURALLARININ

YORUMLANMASINA İLİŞKİNAdil yargılanma hakkının bireylere dava sonucunda verilen
kararın değil, yargılama sürecinin ve usulünün adil olup olmadığını
denetleme imkanı verdiğinin belirtildiği kararda, bireysel başvuruda,
adil yargılanmaya ilişkin şikayetlerin incelenebilmesi için başvurucunun
yargılama sürecinde haklarına salgı gösterilmediği, yargılama sürecinde
karşı tarafın sunduğu deliller ve görüşlerden bilgi sahibi olamadığı veya
bunlara etkili bir şekilde itiraz etme fırsatı bulamadığı, kendi delillerini
ve iddialarını sunamadığı ya da uyuşmazlığın çözüme
kavuşturulmasıyla ilgili iddialarının derece mahkemesi tarafından
dinlenmediği veya kararın gerekçesiz olduğu gibi, mahkeme kararının
oluşumuna sebep olan unsurlardan değerlendirmeye alınmamış bir bilgi
ya da belge sunulması gerektiği vurgulandı. Kararda, başvuru konusu
olayda, başvurucu tarafından ileri sürülen hususların aylığının eksik
hesaplandığı iddiasıyla açtığı davada verilen kararın hukuki olmadığı
iddiasına dayandırıldığının, bu iddianın özünün esas itibarıyla derece
mahkemelerince maddi olayı ve hukuk kurallarının yorumlanması ve
uygulanmasına ilişkin olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.
-DAVA AİHM'E TAŞINACAKKararda, mahkemelerin kararında bariz takdir hatası veya
açıkça keyfilik oluşturan herhangi bir durumun tespit edilemediği
dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, başvurucu tarafından ileri sürülen
iddiaların kanun yolu şikayeti niteliğinde olduğu, derece mahkemesi
kararlarının bariz takdir hatası veya açıkça keyfilik içermediği
gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun buldu.
AYM'nin ret kararının ardından iç hukuk yollarını tüketen
emekliler ise eksik maaş hesaplamasından kaynaklanan hak ihlali
iddiaları için AİHM'e başvurmaya hazırlanıyor. Konuya İlişkin bir
değerlendirme yapan TÜED Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, "Anayasa Mahkemesinin kabul edilmezlik gerekçesi ile
reddettiği karar yine derneğimiz tarafından en kısa sürede Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine taşınacaktır" dedi.
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ERGÜN; “ İSRAİL BU ÇİRKİN SALDIRILARI
HEP KUTSAL AYLARDA VE
KUTSAL GÜNLERDE YAPIYOR... ”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, İsrail'in üç gencin ölümünü bahane ederek başlattığı ve
soykırıma dönüştürmeye çalıştığı çirkin saldırıların, hep kutsal aylara denk geldiğine dikkat çekerek,
bunun çok manidar olduğunu, İsrail'in, Ortadoğu'da yaşatmak istediği, 'Dinlerarası Çatışma'
sürecinden beslenen insanlık dışı bir politik süreç işlettiğini söyledi. Yaşanan bu kaygı verici gelişmelerin
tüm dünyayı huzursuz ettiğini belirten ERGÜN; “Mübarek ayları kana bulayan İsrail, sadece
sınırlarının değil, bütün Ortadoğu'nun ve hatta dünyanın barış ortamını tehdit ediyor” dedi.
ERGÜN açıklamasında şunları söyledi:
" Belli ki sadece kınamak yetmiyor. Dünyada barışı ve huzuru
korumakla görevli ciddi ve devasa kuruluşlar var. Bu kuruluşların
artık bazı yaptırımlar uygulayarak harekete geçmesi gerekiyor. Gün
yakınma veya kınama günü değildir artık. Gün harekete geçmek,
ama onların yaptığı gibi kırarak, dökerek, can yakarak değil, güçlü
yaptırımlar uygulayarak bu zulmü durdurma günüdür.
İsrail devleti, uyguladığı bu çirkin politikalar ve insanlık dışı
saldırılarla, aslında Yahudi cemaatini de büyük bir sıkıntıya
sokmaktadır. Bizler bunun farkında olan insanlarız. Biliyoruz ki
birçok Yahudi kardeşimiz de yaşanan bu olaylardan üzüntü
duymakta, İsrail politikalarını desteklememektedir. İsrail devletinin
bölgede yaşattığı bu çirkinliklerin faturasını mütedeyyin Yahudi
kardeşlerimize kesmek, o politikaları üreten kafaların ekmeğine yağ
sürmektir. Bizler asla böyle bir yanılgı içinde olmadık ve
olmayacağız. Ancak Yahudi kardeşlerimizden de ricamız, artık bu
çirkinliklerin yaşanmaması için bu saldırgan politikaları üretenlere
karşı durmaları ve tepkilerini göstermeleridir.
Aksi takdirde sadece bölge barışı ve huzuru değil, dünya barışı
bile sürekli tehdit altında olacak, insanlar huzur yüzü göremeden
yaşayacaklardır. Bölgede doğan ve büyüyen bütün çocuklar bugün
emeklilik, yaşlılık dönemlerine geldikleri halde, bir gün olsun
evlerinde huzur içerisinde oturamamış, bir gün olsun rahat bir uyku
uyuyamamışlardır. Sürekli gerilim, endişe, tedirginlik altında bir
yaşamı ne Filistin Halkı, ne de İsrail Halkı hak etmemektedir. Bu
yüzden 'Artık yeter' diyoruz. Bu insanların huzur içerisinde
yaşamaya ihtiyaçları var.
Bunun için, Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil toplum
kuruluşu olarak; bir çağrıda bulunuyoruz. Madem dünya barışını
korumakla görevli kurum ve kuruluşlar, örgütler bu saldırıları

önlemekte yetersiz ya da isteksizler. Öyleyse dünyanın bütün sivil toplum
kuruluşları harekete geçmeli ve başta bu örgütler olmak üzere, İsrail
devletine ve onun bütün temsilciliklerine ciddi uyarılarda bulunmalıdır.
Bütün dünya sivil toplumunun "Barış ve Huzur Ortamı" çağrısını bu
örgütlere, İsrail devletine ve Yahudi cemaatinin etkin kuruluşlarına
iletmesi gerekmektedir. Dünya sivil toplumu artık harekete geçmeli ve
tek ses olarak, ortak bir mesajla, bu şiddetin durdurulması için ciddi bir
çağrıda bulunmalıdır. Ayrıca bununla da kalınmamalı, sadece İsrail
değil, şiddeti uygulayan veya teşvik eden devletler hakkında ürün
boykotu başta olmak üzere; kültür, sanat, spor, eğitim gibi sosyal
yaşamın tüm etkinlik alanlarında ciddi bir boykot uygulanmalıdır.
Çünkü hiçbir şey insanın yaşama hakkının elinden alınmasından daha
önemli olamaz.
Emekli topluluğumuz bölge barışını ve huzurunu tehdit eden bu
müessif süreci elbette şiddetle kınamakta, ancak kınamanın ötesine
geçecek uluslararası bir tepki hareketinin hızla örgütlenerek,
yaptırımlarla desteklenmiş bir eylem sürecine dönüşmesini istemektedir.
Türkiye Emekliler Derneği; bu eylem sürecinin her boyutunda üzerine
düşecek bütün görevleri yapmaya hazırdır. Çünkü topluluğumuz masum
insanların yaşamlarını yitirdiği bu çirkin bölgesel senaryolara da,
bunların sahneleniş şekline de ve bu çirkin oyunu alkışlayanlara da artık,
"Durun" demenin zamanının geldiğine yürekten inanmaktadır. Bölgede
yaşanan esef verici bu sürecin bitirilmesi için, ortak tek nokta olan
'İnsanlık' noktamızdan harekete geçilmelidir. İşte bu yüzden din
örgütleri, kıtasal veya ırksal yakınlaşma grupları değil; her dini, her ırkı
bünyesinde barındıran, temsil eden ve bu yönüyle "Uluslararası
Diyalog" örgütü olan Birleşmiş Milletler topluluğu derhal harekete
geçmeli, tehdidi ortadan kaldırıcı ciddi yaptırımları uygulamalıdır.

DURU: Aylıklar Arası Uçurum Artıyor
Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve
aynı zamanda Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru, yüzde hesabına göre yapılan
zamların emekli aylıkları arasında uçurumu arttırdığını belirtti.
Enflasyon sepetinde, emeklinin alanına girmeyen birçok kalem malzemeyle
hesaplamalar yapıldığını ifade eden Duru, bunların gerçeği yansıtmadığını
savundu. Ocak/Temmuz 2014 döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 5.70
olarak hesaplandığını belirten Duru, “Zamdan sonra taban aylıklar SSK emeklileri
için 1.047,29 TL, BAĞ-KUR esnaf emeklileri için 813,17 TL, BAĞ-KUR tarım
emeklileri için 602,07 TL, Memur emeklileri için ise 1.280,70 TL olmuştur” dedi.
Emeklilerimizin yaklaşık yüzde 85'i açlık sınırının altında aylık almaktadır” diyen
Duru şunları söyledi: “Enflasyona endeksli zamlar emeklilerin derdine derman
olmaktan uzaktır. Yıllardır ısrarla emekli zamlarının seyyanen yapılmasını ve aynı
kurum emeklilerinin bile arasında oluşan taban-tavan aylık uçurumunun
kapatılmasını istemekteyiz. Yüzdeli zamlar yüksek aylık alanlara daha yüksek,
düşük aylık alanlara daha düşük yansımaktadır. Bu durum da aylıklar arasındaki
uçurumu arttırmaktadır.”
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SOSYAL ADALET
Sosyal adalet göstergelerinin ölçülmesinde
sosyal güvenlik hakları, vergi, ücret sistemleri ile
endüstri ilişkilerini düzenleyen mevzuat büyük
önem taşımaktadır. Bireysel, toplu ve sosyal
güvenlik hukuku mevzuatımızın evrensel
değerlere göre değerlendirilmesi için 19. fasıl
önemli bir zemin olarak görülmeli ve sosyal haklar
geliştirilmelidir.
İstihdam ve sosyal haklar yönünden iyi bir
yerde olmadığımızı söyleyebiliriz. İşsizlik oranı,
kadın ve eğitimli gençlerde yüksek gözükmekte,
kayıt dışı istihdam olumlu gelişmelere rağmen,
yüzde 35 gibi bir seviyededir. Kayıt dışı istihdam,
sosyal güvenlik haklarının kullanılması önünde
büyük bir engeldir. Kayıt dışı istihdam; devlet
açısından vergi ve prim kaybına neden olurken,
çalışan açısından gelecek güvencesini ortadan
kaldırmaktadır.
Gelir dağlımı sonuçları sosyal adalet
yönünden bulunduğumuz yeri en iyi ölçen bir
araçtır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yapılan araştırmada, elde edilen
gelirlere göre nüfus beş gruba ayrılmakta ve
gelirden pay alan yüzde 20 gruplar
açıklanmaktadır. En son yapılan araştırmada; ilk
yüzde 20 grup yüzde 5.9, ikinci yüzde 20 grup
yüzde 10.6, üçüncü yüzde 20 grup yüzde 15.3,
dördüncü yüzde 20 grup 21.7, beşinci yüzde 20
grup yüzde 46.6 oranında gelirden pay almaktadır.
İlk yüzde 20 nüfus grubu ile beşinci yüzde 20
nüfus grubu arasında 9 kata varan bir farkın
bulunması, gelir dağılımı tablosunun adil
olmadığını göstermektedir.

Bir başka istatistiğe göre, kişi başına düşen
milli gelir 10 bin dolar olarak hesaplanmıştır.
Nüfus gruplarıyla kişi başına düşen gelir
kıyaslandığında, yanıltıcı sonuçlar ile
karşılaşılmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir,
kağıt üzerinde hesaplanan bir göstergedir. Kişi
başına milli gelirin kişilerin hanelerine yansıması
için ücret, vergi, eğitim, sağlık ve emekli
aylıklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Emekli
aylıklarının seviyesine bakıldığında, ortalama
1200 lira aylık alanların ağırlıkta olduğu dikkate
alındığında, emeklilerin büyük çoğunluğunun
birinci ve ikinci yüzde 20 nüfus gruplarında yer
aldığını görüyoruz.
5510 sayılı Kanun, hakları daraltan bir
içeriktedir. Ekim 2008 sonrası emekli aylıklarında
yaşanan düşmeler önlenmeli ve yeni bir hesaplama
yöntemi getirilmelidir.
Ekim 2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan
bir çalışanın (SSK, Bağ-Kur ve devlet memuru)
9000 prim ödeme gün sayısının olması durumunda,
aylık bağlama oranı yüzde 50 hesaplanacaktır.
Gelecekte emekli aylıklarının düşmesinde büyük
etken olacak aylık bağlama oranı her bir 360 gün
prim ödeme için yüzde 3 olmadığı sürece, emekli
aylıkları geçim ücreti olmaktan çıkacaktır.
Sosyal devlet, sosyal adaleti sağlayan devlet
olarak tanımlanmaktadır. Bu gerçekler ve
yukarıdaki değerlendirmeler dikkate alınarak,
sosyal adaleti ve sosyal devleti benimseyen
değişikliklere gidilmelidir.

BURUCU: “Tüm Eserlerde Buca
Şubemizden
...........................
Erzak Yardımı
Emeklinin Teri Var”
Sakarya Şube Başkanımız Hüseyin Burucu
yaptığı açıklamada, gençlerin emeklilere saygıda kusur
etmemesini istedi.
Burucu, Emekliler Günü münasebetiyle yaptığı
açıklamada, emeklilerin bu mutlu gününü kutlayarak,
gençlere de nasihatlerde bulundu. Burucu
açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşlılık ve
emeklilik yaşamak, her insanın doğuşundan itibaren
en önde gelen isteğidir. Tabi Allah nasip ederse. Öyleyse
bu mertebeye erişebilen insanlar yani yaşlılar ve
emekliler çok saygı duyulacak, hürmete layık insanlar
olarak görülmelidir. O insanın bu yaşlara gelene kadar
ailesine, çevresine ve ülkesine neler verip de geldiğine baktığımızda, bütün
eserlerde onun terinin olduğunu nasıl inkar edebiliriz. Görülen binalar, yollar,
fabrikalar, hastaneler, okullar kısacası bütün bu eserler onların marifetiyle
meydana gelmiştir. Gökten inmediler ya onlar.”
Emeklilerin yaşı yetmiş işi bitmiş insanlar olmadıklarına dikkat çeken
Burucu, “Bizlerin tecrübe ve birikimlerinden yararlanılmasını istiyoruz. Bu bilgi
birikimi ve tecrübenin en güzel örneğini de Türkiye Emekliler Derneğimiz
vermektedir. Emeklilerin bilgi ve deneyimlerine tam olarak uyan ve yakışan bir
kuruluş olan derneğimiz Türkiye çapında 100 şubesiyle emeklilere ve bütün
topluma hizmet sunmaktadır. Ankara'da herkesin imrenerek baktığı 7 katlı Genel
Merkez hizmet binası, başta Genel Başkanımız olmak üzere Genel Yönetim
Kurulumuz, Basın Büromuz, Hukuk Büromuz ve diğer hizmet bürolarımız
emekliye kesintisiz hizmet sunuyor. İşte böylesi bir yapıyla temsil ettiğimiz
emeklilerimize yakışan bir konuma sahibiz” dedi. Burucu bütün emeklilerin
Emekliler Günü'nü kutlayarak sözlerine son verdi.
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Buca Şube Başkanlığımız, Ramazan ayında
mağdur üyelerinin yüzünü güldürdü. 50 mağdur
üyesine erzak paketleri dağıtan Buca Şubemizin
Başkanı Etem Yüksel, “Şube Yönetimi olarak her yıl
mağdur üyelerimizi tespit edip onların yanında
olmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki hiçbir üyemiz
yaşam mücadelesi altında ezilmesin ve biz de bu
desteği yapmak zorunda kalmasak. Ama ülkemizin
bir gerçeği var ve bizler de öncelikle tabiî ki geçim
sıkıntısı çeken üyelerimizin yardımına koşacağız.
İmkanlarımız el verdikçe bu hizmetimizi
sürdüreceğiz” dedi.

TORBA KANUN'DA EMEKLİLERE YER YOK
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, aylığa hak kazanma koşullarını ve emekli aylığı
hesaplanmalarını yeniden düzenlemiştir. Emeklilere
çalıştıkları dönemlerdeki mevzuata göre emekli aylığı
hesaplanması temel kurgu olmuştur. Karma sisteme göre
aylık bağlanması ise, yeni tartışmaları ve haksızlıkları
getirmiştir. Bunun örnekleri, Ekim 2008 sonrasında
ödenen emekli aylıklarından net bir şekilde görülmüştür.
Torba Kanun hazırlık çalışmalarında Derneğimiz
tarafından emeklilere yönelik taleplerimiz yetkili
makamlara bildirilmiştir. Emeklilerin karşı karşıya
kaldığı eşitsizliklere çözüm bulunması, emekli
aylıklarında adil bir hesaplanmasının getirilmesi ve
emekli aylıklarında yapılan artışların yüzde oran yanında
seyyanen artışlarında seçenekli olarak yeniden
düzenlemesi talep edilmiştir. Torba Kanun şekillenirken,
emeklilere yönelik haksızlıkların gidilmesi için hiç bir
maddenin yer almaması, emeklilerimizi ve emekli
olacakları tedirgin etmiştir.
640 lira aylık bağlanan bir emekli arkadaşımız
şaşkınlık içerisinde Derneğimize geldi. Bu aylıkla nasıl
geçineceğinin sorusunu yönelten emeklimize, cevap
vermekte zorluk yaşıyoruz. Bu haksızlığın düzeltilmesi
için bir fırsat olan Torba Kanunda bu yönde bir
değişikliğin olmaması, herkeste şaşkınlık yaratmıştır.
Başbakan'a çağrı yapmak istiyorum. Bu soruna el atılmalı
ve adil bir emekli aylığı hesaplanması getirilmelidir.
Sigortalılar çalıştıklarında emekli aylıklarının düşmesi
karşısında, kayıt dışı çalışmaya yönelmektedir.
Torba Kanunda, her alandan soruna bir çözüm
aranırken, emekli aylıklarında yaşanan eşitsizliğe yönelik
bir değişikliğin olmaması, yönetim eksikliğini
göstermektedir. Hiçbir devlet, zamana yayılarak emekli

aylıklarının düşürülmesini planlayamaz. Bu yapıldığı
zaman, hukuk devleti değerlerine ve sosyal güvenlik hakları
olan güven ortadan kalkar.
Örneğin, 2000-2008 döneminde çalışması olan bir
sigortalı yaştan beklerken, 4000 gün prim ödemesi olan bir
sigortalıya 2014 yılında 1050 lira aylık bağlarken, 2008
sonrası çalışarak 7000 gün prim ödemesi olan bir sigortalıya
750 lira aylık bağlanmasının gerekçesi olamaz.
Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı
olanlara farklı aylık bağlanmaması, temel kural olmalıdır.
Bunun adı intibaktır. 5510 sayılı Kanun ile intibak kuralları
terk edilmiştir.
Recep ORHAN
5510 sayılı Kanun, sosyal güvenliğin normundan
uzaklaşan yeni bir emekli aylığı hesaplaması getirdiğinden,
Genel
2008 sonrasında çalışılan süre uzadıkça, emekli aylığı düşen
Sekreter
bir sisteme dönülmesi, sosyal devlet uygulamalarında yeri
olmayan bir düzenlemedir.
Ankara
Bu sorununa çözüm bulunmalı ve intibak kurallarının Şube Başkanı
geçerli olduğu yeni bir hesaplama yöntemine geçilmelidir.
Hükümetin 2000 öncesi emeklilere yönelik olarak
yaptığı intibak düzenlemesi ile gösterge değerleri ve prim www.tuedankara.org.tr
ödeme gün sayıları eşit olanların emekli aylıkları eşitlenmiş,
2 milyona yakın emekli, dul ve yetimlerin aylıklarında bir
iyileştirme sağlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Hükümetimizin bu yönde yaptığı katkı ortadayken,
benzen düzenlemenin 2000 sonrası emekli olanlar içinde
yapılması gerekmektedir. Sosyal adaleti sağlayan en önemli
gösterge, emekli aylığı hesaplamaları olduğundan eşitlik
temel kural olmalıdır. 5510 sayılı Kanunun eşitliği bozan
aylık hesaplama parametreleri yeniden düzenlenmelidir.
Emeklisini mutlu eden devletlerin saygınlığı
artmaktadır.

Bursa Şubemizden Üçlü Etkinlik
Nizip Şubemiz’den
30 Haziran Mesajı

Bursa Şube Başkanlığımız; Atamızın emekli oluşunun 87. yılı, Şubemizin
kuruluşunun 43. yılı ve Ramazan ayının başlangıcı olması sebebiyle düzenlediği
toplantıda dar gelirli üyelerimizin yüzünü güldürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da
üyelerine alışveriş çeki dağıtan Bursa Şube Başkanlığımız imkânlar ölçüsünde
bu ve benzeri hizmetleri kesintisiz sürdüreceklerini açıkladı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen,
enflasyona endeksli olarak uygulanan emekli zamlarının yaşadığımız
mağduriyeti gidermeye yetmediğini belirterek, “Zamlar seyyanen olmalı.
Enflasyona endeksli zam sisteminin sorunumuzu çözmediği ve yarın da
çözmeyeceği ortadadır. Ayrıca tedavi katkı paylarının da kaldırılması
gerekmektedir. Bununla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için getirilen
seyahat hakkını olumlu bir gelişme olarak görmekle birlikte bu hakkın 60-65 yaş
aralığındaki vatandaşlarımıza da uygulanması için belediyelere müracaat etmiş
bulunmaktayız. Bu önemli hakkın kazanılması derneğimizin çalışmasıyla
mümkün olmuştur. Bunun gibi hakların başka hakların da alınması için
mücadeleye devam ediyoruz” dedi.
Özşen'in konuşmasının ardından üyelerimiz için hazırlanan alışveriş çekleri
Şube Yönetim Kurulumuz tarafından kendilerine takdim edildi.
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N i z i p Ş u b e
Başkanımız Abdullah
Aslan yayınladığı mesajda
“Emekliler Günü”nü
kutladı.
U l u
Ö n d e r
Atatürk'ün 30 Haziran
1927 günü emeklilik
dilekçesini vermesi
sebebiyle “Emekliler
Günü” içinde bulunulan haftanın 'Emekliler Haftası' olarak
kutlandığına vurgu yapan Nizip Şube Başkanımız Aslan;
Emeklilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
Yaşam mücadelesinin emeklileri zorlar hale getirdiğine
vurgu yapan Nizip Şube Başkanımız Abdullah Aslan
konuşmasına şöyle devam etti:
“Yapılan araştırmalar sonucunda emeklilerin yaklaşık
yüzde 90'nı yoksulluk sınırının altına düşmüş, yaşam
mücadelesi vermektedir. Bu da demektir ki emeklinin yüzde
90'ı yoksuldur. Elbette çözüm bekleyen başka sorunlar da
vardır. Emeklikler; “Gelir adaletsizliğinin bir an önce
giderilmesini, 2000 Yılı sonrasında emekliye ayrılanlar İntibak
s o r u n u n u n ç ö z ü m ü n ü , p ro m o s y o n b e k l e n t i s i n i n
karşılanmasını ve sağlıkta Katkı Payı'nın kaldırılmasını
beklemektedir.”
Şube Başkanımız Abdullah Aslan; “Emekliler Günü ve
Haftası'nı sınır ülkelerde sıcak ve soğuk savaşların durması,
barışın ve istikrarın sağlanması dileklerimle kutluyorum”
dedi.

Şişli Şubemiz Bu Ramazan da
Mağdur Üyelerini Unutmadı

Şişli Şube Başkanlığımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da,
mağdur üyelerine Ramazan nedeniyle gıda yardımında bulundu.
Her Ramazan ayında geçim sıkıntısı çeken emekli, dul ve yetim
üyelerinin yardımına koşan Şişli Şubemiz bu geleneği bu yıl da
sürdürdü.
Konuya ilişkin Haber Bültenimize bir değerlendirme yapan
Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya, “Bu zorlu yaşam
şartlarında yaşam mücadelesi veren emeklilerimize Ramazan
ayında az da olsa bir katkıda bulunmak, aşlarında biraz
tuzumuzun olması, yüzlerinde buruk da olsa yarım bir tebessüm
görmek bizlere huzur vermektedir. Bu mübarek ayın dokusuna
uygun olarak paylaşımın ve dayanışmanın bir örneğini
sergilemeye ve bunu da yıllardır yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Günüç: kutlamaya
mecalimiz kalmadı
Bandırma Şube Başkanımız Mithat
Günüç, 30 Haziran Emekliler Günü
nedeniyle yaptığı açıklamada “Eskiden bu
günü coşkuyla, çeşitli etkinliklerle kutlardık.
Ancak yaşam mücadelesi emeklileri öyle
zorlar hale geldi ki, artık kutlama yapmaya
bile mecalimiz kalmadı. Emekliler adeta
hayatından bezdiler” dedi.
Emeklilerin yüzde 90'ının yapılan
piyasa araştırmaları sonucunda elde edilen
yoksulluk sınırının altındaki gelirleriyle
yaşam mücadelesi verdiklerini belirten
Günüç, “Dört kişilik bir aile için açlık sınırı
bin 158 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 772 liradır. Yani kısacası
emeklilerimizin yüzde 90'ı yoksuldur” şeklinde konuştu.
Emeklilerin çözüm bekleyen başka sorunlarına da dikkat çeken
Günüç, 2000 sonrası için intibak sorununun çözülmesini,
promosyon beklentisinin karşılanmasını, sağlıkta katkı payının
emekliler için kaldırılmasını beklediklerini söyledi. Anayasa ile
yaşlılara ve emeklilere tanınan pozitif ayrımcılığın tam tersi
gelişmeler yaşandığını dile getiren Günüç, “Son olarak Türk Hava
Yolları tarafından, 65 yaş üzeri yolculara uygulanan indirimin
kaldırılması şık olmamıştır. Anayasamızla getirilen bu ayrımcılığın
uygulanabilmesi yasa çıkarılmış ve yönetmeliği hayata
geçirilmişken, Demiryolları ve Denizyollarında indirimler
uygulanmaya başlanmışken, Türk Hava Yolları'nın yüzde 25'lik
indirimi kaldırmasını kınıyoruz” dedi.

Keskin: “Emekliler
Açlıkla Mücadele Ediyor”
Kırıkkale Şube
Başkanımız Basri Keskin 30
Haziran Emekliler Günü
kutlama açıklamasında,
emeklilerin yaşadıkları
kaygılar nedeniyle günlerini
kutlayamadığını ifade ederek,
“Emeklilerimizin yüzde 85'i
açlıkla mücadele ediyor” dedi.
Keskin, Emekliler Günü
Kutlama mesajında şu
ifadelere yer verdi;
“Büyük önder Atatürk'ün emekliye ayrıldığı gün olan 30
Haziran'ın Emekliler Günü olarak coşku içerisinde kutlanmasını
dilerdik. Emeklilerimizin birçok sorununun çözüm beklediği şu
günlerde ne yazık ki, yaşadığımız kaygılar nedeniyle bunu
yapamıyoruz. Emeklilerin yaklaşık yüzde 90' I Türk-İş tarafından
düzenli olarak yapılan piyasa araştırmaları sonucunda elde edilen
Yoksulluk Sınırı'nın altındaki gelirleriyle yaşam mücadelesi
vermektedir.
Diğer taraftan, emeklilerimizin yaklaşık yüzde 85'i de yine
aynı araştırmada ortaya çıkan ve bin 158 lira olan açlık sınırının
altında aylık almaktadırlar. Yani bir başka ifadeyle emeklilerimizin
yüzde 85'i bırakın yoksulluğu açlıkla mücadele etmektedirler.
Elbette çözüm bekleyen başka sorunlarımız da vardır. Gelir
adaletsizliğinin dışında emekliler; 2000 sonrası için İntibak
sorununun çözülmesini, promosyon beklentisinin karşılanmasını,
sağlıkta katkı payının emekliler için kaldırılmasını da
istemektedirler.”

Antalya'da 30 Haziran
Emekliler Günü

Antalya Şube Başkanımız İbrahim Tezcan, emeklilerin
yüzde 75'inin açlık sınırının altında maaş aldığını, yüzde
70'inin de bankalara borçlu olduğunu söyledi.
Antalya Şubemiz ve Antalya Kent Konseyi Emekliler
Meclisi üyeleri, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.
Burada konuşan Antalya Şube Başkanımız İbrahim Tezcan,
30 Haziran Emekliler Günü'nü hüzünle kutladıklarını,
çünkü emeklilerin yüzde 75'inin açlık sınırının altında maaş
aldığını, yüzde 70'inin ise bankalara borçlu olduğunu
kaydetti.
Antalya'da yaklaşık 265 bin emeklinin bulunduğunu
belirten Tezcan, emekliler derneğine üye sayısının ise 13 bin
civarında olduğunu söyledi. Tezcan, emeklilerin birlik ve
beraberlik içinde olması gerektiğini, bu sayede güçlü
olacaklarını ifade etti.
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Tarsus’dan
Konuklarımız Vardı
Tarsus Bakkalar ve Bayiler Odası
Başkanı Erdoğan Yalçın ve beraberindeki
heyet Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz’ı ziyaret etti. Tarsuslu olan Mali
Sekreterimize bir plaket takdim eden Yalçın
ve heyeti, “Tarsusluların böylesine önemli
görevlerde hizmetler üretmesi göğsümüzü
kabartıyor” dedi. Kendisine takdim edilen
plaketi alırken konuşan Ömer Kurnaz da,
“Tarsuslu emeklilerimize hizmet için yola
çıkmıştık, şimdi bütün emeklilerimize
hizmet etmek kısmet oldu. Bu tür plaketler
bu hizmet yarışında bizleri daha da teşvik
ediyor” dedi.

Çorum Şubemiz Lider Anatolia Turizm İle İndirim Protokolü İmzaladı

Üyelerine yönelik faaliyetleriyle dikkat
çeken Çorum Şubemiz, Lider Anatolia Turizm
ile üyelerinin faydalanacağı yüzde 10'luk
indirim anlaşması yaptı.

Şubemiz ile Lider Anatolia Turizm arasındaki
protokol düzenlenen bir törenle imzalandı. Lider
Anatolia Turizm'in Otogar'da bulunan merkezinde
düzenlenen törende konuşan Şube Başkanımız Hıdır
Kınıklı, emeklilerin faydalanacağı bir kapı daha
açtıkları için mutluluk duyduklarını belirterek,
protokolün imzalanmasını sağlayan Lider Anatolia
Turizm yetkililerine teşekkür etti. Kınıklı, emeklilerin
dernek üye kartını göstermesi halinde bu imkandan
faydalanacağını vurguladı.
Lider Anatolia Turizm Müdürü Nadir Demir ise,
Çorum'un yerli firması olarak Çorum halkından
aldıkları gücü ve enerjiyi Çorumlulara harcadıklarını
kaydetti. Lider Anatolia olarak otobüs filosuna 10 yeni
aracı kattıklarını, bu yılın sonuna kadar da 10 otobüs daha
katmayı hedeflediklerini anlatan Nadir Demir, Türkiye
Emekliler Derneği ile yaptıkları protokolün de kendilerini
ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

Adana'da Emekliler Günü 35 Derecede Kutlandı
Adana Şubemiz,
“Emekliler Günü”nü 35
dereceyi aşan sıcak
havada kutladı.
Adana Şube
Yönetim Kurulumuz ve
üyelerimiz, “30 Haziran
Emekliler Günü”
nedeniyle Atatürk
Parkı'nda biraraya
geldi. Şube Başkanımız
Seyfi İyiyürek, aşırı
sıcaklığa ve Ramazan
ayı nedeniyle kentin
değişik noktalarından
gelen 200 civarındaki
üyeye teşekkür etti.
Sorunlarını anlatan İyiyürek, konuşmasının son
bölümünde yerel belediyelerden de beklentilerini şöyle dile
getirdi:
“Kentsel dönüşümde evi olmayan emeklilere öncelik

verilmeli. Emeklilere ek
gelir sağlayacak projeler
sağlanmalı. Kooperatifçilik
teşvik edilmeli, emeklilerin
ucuzluktan faydalanması
s a ğ l a n m a l ı d ı r. Ya ş l ı
emeklilere toplumun
duyarlılığı ile ilgili günler
tertiplenmelidir. Yaşlılara
ve emeklilere sanatsal,
sosyal ve sportif faaliyetler
o r g a n i z e e d i l m e l i d i r.
Emeklilerin öğrenim gören
çocuklarına burs temin
edilmelidir. Su parasında
indirim yapılmalı ki, şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu
tüketiyoruz. Belediye otobüslerinde uygulanan 65 yaş pasolarının
60 yaşa düşürülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca şehiriçi diğer
otobüslerde de pasoları göstererek 1 TL'ye binilmesinin
sağlanması arzumuzdur.”
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TÜED - TURKCELL, ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDEN ORTAK ETKİNLİK

“NESİLLER KUCAKLAŞIYOR”

Üsküdar Şube Başkanlığımız ve Turkcell öncülüğünde
“Nesiller Kucaklaşıyor” projesi hayata geçirildi.
Projeye Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı da
büyük destek verdi. Dedeler ve nineler; proje kapsamında torunlarıyla Altunizade
Millet Parkı'nda Pazar Kahvaltısı için bir araya geldiler. Birlikte yapılan
kahvaltının ardından nesiller kucaklaştı ve birlikte oyunlar oynadılar,
gönüllerince eğlendiler. Dedeler ve nineler torunlarına, kendi çocukluklarının
oyunlarını öğretirken çok mutlu ve çok heyecanlıydılar. Çocuklar da dedeleriyle
ve nineleriyle oyunlar oynarken oldukça mutluydular. Hep birlikte; İp atladılar,
topaç çevirdiler, sek sek oynadılar.
Nesillerin bu heyecanına Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ile
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ortak oldular. Bir süre
huzurevinden gelen yaşam ustalarımızla da sohbet eden Güler ve Türkmen tek tek
bütün katılanlarla tokalaştılar.
Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, “Nesiller Kucaklaşıyor”
projemizin örnek bir sosyal çalışma olduğuna dikkat çekerek, “Emeği geçen
herkesi gönülden kutluyorum. Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şubemizin bu
girişimi dilerim tüm ilçelere güzel bir örnek olur ve nesillerimiz hep kucaklaşırlar”
dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, Üsküdar Şubemizin hep
örnek çalışmalara imza attığına dikkat çekerek, Şube Başkanımız Fatma Önerge
ve Şube Yönetim Kurulu'na bu hizmet için teşekkür etti. Başkan Türkmen,
projenin kapsamının genişletilerek sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için
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Nesillerin heyecanına
Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ile
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de
ortak oldular.

Belediye olarak her türlü
desteğe hazır olduklarını
da ifade etti.
Proje kapsamında; Üsküdar Çocuk Esirgeme Kurumu Kimsesiz
Çocuklar Yuvası'nda kalan minik yüreklerle, huzurevlerinde yaşamlarını
sürdüren kimsesiz yaşam ustalarımız da bir araya getirildi. Dede ve nine sevgisini
yaşamamış olan minik yürekler ve torun sevgisini yaşayamamış olan yaşam ustaları
etkinliğe katılan ailelere duygusal anlar yaşattılar.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Üsküdar Şube Başkanımız Fatma
Önerge de; “Nesiller giderek bir birlerine yabancılaşıyor. Biz de dedeler ve ninelerle
torunları arasında kopmaya başlayan diyalog ortamını yeniden tesis edelim istedik.
Projemiz bu amaçla ortaya çıktı. Turkcell Emekliler Kulübü projemize büyük destek
verdi. Kendilerine bu nedenle bütün emeklilerimiz ve torunları adına şükranlarımızı
sunuyoruz. Ayrıca Üsküdar Kaymakamımız sayın Mustafa Güler'e ve Üsküdar
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e de değerli desteklerinden ve etkinliğimize
katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız belki de uzun zamandır
yapamadıkları bir şeyi yaşadılar. Hatta aralarında hiç sokak oyunları oynamamış
çocuklarımız da vardı. Dedeleriyle ve nineleriyle bu oyunları tanıdılar ve hoşça vakit
geçirdiler. Nesillerin Kucaklaşması Projemizin amacı aslında tam da buydu. Onların
gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti. Beğenilen ve büyük destek
gören bu projemizi gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Hatta bütün Türkiye'ye
yayılması en büyük arzumuz. Dedeler ve nineler torunlarıyla kucaklaşsın ve sokağa
çıkıp birlikte geçmişin o güzel oyunlarını birlikte oynasınlar istiyoruz” dedi.
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Urfa'lı Emeklilerin ilgisizlik tepkisi
30 Haziran Emekliler Günü
kapsamında etkinlik düzenleyen Şanlıurfa
Şube Başkanımız Mehmet Karagöz davete
katılım gösteremeyenlere sitem etti. Karagöz,
“Bizler bu memlekete 25 yıl alın teri döktük
isterdik ki yılda bir kereye mahsus yapılan
gecemizde bizleri şereflendirsinler fakat kimse
gecemize katılmadı” dedi.
Derneğimizin Şanlıurfalı Emeklilere
ve Ailelerine hizmet ettiğini belirten Karagöz;
“Derneğimize şu anda kayıtlı 3 Bin emeklimiz
bulunmakta bu emeklilerimiz için gerekli
çalışmalarımızı yapıyoruz ve emeklilerin daha
iyi hizmet alabilmeleri için 30'a yakın hastane
ile anlaşma yaptık bunun yanı sıra
emeklilerimiz için il içi ve il dışı geziler de
düzenliyoruz” dedi.
Şubemizin 3 Bin'e yakın üyesinin
olduğunu aktaran Karagöz, “Birçok sahada da
emeklilere hizmet vermekteyiz, emekliler günü

olan 30 Haziranı ramazan ayı
dolayısıyla 25 Haziran gecesine
alarak kutladık. o gün yapmış
olduğumuz geceye Sayın
Büyükşehir Belediye Başkanımızı,
ilçe belediye başkanlarını, değerli
hastane baştabiplerini çağırdık sağ
olsunlar gelen ve gelmeyenlere
teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
"25 YIL HİZMET ETTİK, AMA
KİMSE GELMEDİ"
Emekliler olarak ülkenin yapı taşı
olduklarını söyleyen Karagöz, “Bu gecemizi
düzenlerken kimse bize bunu lütfetmedi. 25 yıl
emek verdik bu ülkenin taşında toprağında
emeğimiz bulunmaktadır. Bundan dolayı alın
teri dökerek emekliler gecesini hak ettik, ben
dilerdim ki emeklilere herkes gelip bizim o
gecemize katılıp bizim mutluluğumuzu bizimle

paylaşmalarını isterdim. Ama maalesef kimse
gelmedi, biz bu konuda üzgünüz bizler bu
memleketin büyükleri değil bizler bu
memleketin yaşlı insanları olarak memlekete
yapılan iyi şeylere sevinir, yanlışlara da
üzülürüz. Bizim üzülmememiz için bu
memlekete iyi şeyler yapılması lazım hele, hele
siyasi partilerimizin kısır çekişmelerden
vazgeçip el ele verip bu memleket için bir şeyler
yapması en büyük arzumuzdur” dedi.

Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Nilüfer Şubemizi ziyaret etti
Şube Başkanımız Kenan Pars ve şubemiz yöneticileri
tarafından karşılanan Tayan, geçtiğimiz günlerde açılan Türkiye
Emekliler Derneği Nilüfer Şubemizin başkan ve yöneticilerini
tebrik ederek başarılar diledi.
Nilüfer bölgesinde oturan emeklilerin hak, hukuk ve
dayanışması için kurulmuş olan Türkiye Emekliler Derneği
Nilüfer Şubesi'ni gönülden desteklediğini ifade eden Tayan,
“Yapacağınız çalışmalar işçilerimize, memurlarımıza emekli
olduklarında karşılaşacakları güzel manzaranın aynası
olacaktır” dedi.
Şube Başkanı Kenan Pars ise, emeklilerin kötü durumda
olduğunu ve dernek olarak üyelere yüzde 10, yüzde 20 gibi
indirimler yapılması için özel hastanelerle, marketlerle, çeşitli
mağazalarla anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Trabzon Şubemizden
Emekliler Günü Kutlaması
TÜED Trabzon Şubesi’nde gerçekleşen Emekliler Günü kutlamasında, emeklilerin
muzdarip olduğu genel sorunlara parmak basan TÜED Şube Başkanı Burhan Bayraktar’ın çizdiği
tablo pek iç açıcı değildi. SGK İl Müdürü Musa Bulut’un da katıldığı kutlama etkinliğinde konuşan
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar; “Türkiye,
büyüklüğüne yakışır bir şekilde üretim yapmalı, çalışanının hakkını vermelidir” dedi.
Konuşmasında “Sendikal haklar ve iş güvencesi yönünden üvey evlat muamelesi gören
taşeron işçiliğe son verilmeli ve emekliler, hak ettiği sosyal ve ekonomik iyileştirmelere bir an önce
kavuşturulmalıdır” ifadelerine yer veren Bayraktar, sadece emeklinin değil çalışanın da
sorunlarını gündeme getirdi. Son olarak Soma’da yaşanan maden faciasına dikkat çeken
Bayraktar, çalışma hayatının en riskli yönünün, güvenli çalışma ortamlarından uzaklaşmakla
ortaya çıktığını söyledi.

Safranbolu Şubemizde
Emekliler Günü
Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki ve beraberinde Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 30 Haziran Emekliler Günü münasebetiyle
Belediye Başkanı Dr. Necati Aksoy’u ziyaret ederek emeklilerimizin talep ve
beklentilerini anlattılar.
30 Haziran nedeniyle bir de basın açıklaması yapan Şube
Başkanımız Tiryaki, “ Emeklilerimiz yaşları itibarı ile bu dünyada daha
fazla beklemeye tahammülü olsa bile takati olmayan insanlardır. Bu gerçeği
bütün parlamento üyelerimiz aklından çıkarmamalı ve bir gün kendilerinin
de emekli olacağını asla unutmamalıdırlar” dedi.
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ERGÜN; “ DERNEĞİMİZ HAKKINDAKİ İDDİALAR
MESNETSİZ, HADSİZ VE ÇOK SEVİYESİZ...”
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin Genel Başkanı Kazım
ERGÜN, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında derneğimiz hakkında
yer alan iddialara çok sert bir dille yanıt verdi. Yapılan haberlerin periyodik
olarak her üç ayda bir, aynı merkezden yönlendirildiğinin tespit edildiğini
belirten Ergün; "Sizin maksadınızı emekli topluluğumuz da, toplumumuz da
çok iyi biliyor. Ama ne mutlu ki, akil topluluğumuz bu çirkin saldırının
ayırdına varacak kadar bilinçli bir topluluk olduğunu ispatlamıştır.
Derneğimiz hakkındaki bu çirkin iddialar; mesnetsiz, hadsiz ve çok seviyesiz
bir linç kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir. Bu teşkilat tam 44
yıldır dimdik ayaktadır ve emeklinin hak arama mücadelesini kesintisiz
sürdürmektedir. Bugüne kadar bu mücadeleyi durdurmaya 80 Darbesi de
dahil olmak üzere, kimsenin gücü yetmemiştir".
Kazım Ergün açıklamasını şöyle
sürdürdü:
" 1970 yılında kurulan ve 12 Eylül 1980
ihtilalinde bile taviz vermeden emekli, dul ve
yetimlerimizin hak arama mücadelesini
sürdüren bir güzide kuruluş, bugün
Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil toplum
kuruluşu haline gelmiştir. Belli ki bu durum
bazı güç odaklarını rahatsız etmektedir.
Asılsız iddialarla bezenmiş yayınların
periyodik bir hal alması da bunun en açık
göstergesi olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği, yurt
çapında 100 şubesi ile emeklilere sayısız
hizmetler sunmaktadır. 620 Bin üyemiz bu
hizmetler için derneğimize üye olmuşlardır.
Üyelerimizin dernek üyeliği için ödediği
aidat sadece ayda 1,5 Lira'dır. Dünyanın her
yerinde milyonlarca dernek, üyelerinin
aidatlarıyla ayakta durur ve hizmetlerini bu
kaynakla sunar. Olması gereken de budur.
Aksi takdirde dernekler kendilerine bağış
yapan veya mali destek sağlayan kişi, kurum
veya kuruluşların arka bahçeleri haline
dönüşür. Demokratik yapı olmaktan çıkar,
icazetle çalışan yan kuruluşlara dönüşür.
Türkiye Emekliler Derneğimiz hiçbir
dönemde böyle bir kuruluş olmamıştır ve
olmayacaktır.
Diğer taraftan; binlerce emekli
çocuğuna yüksek öğrenim bursu sağlayan,
binlerce üyesine denize sıfır tesisinde tatil

imkanı sağlayan, Huzurevi, Polikliniği, Düğün
Salonları,Hukuk ve Danışma Bürolarıyla
emeklilere ücretsiz hukuki danışmanlık
hizmeti veren, sağlık kuruluşlarıyla,
bankalarla, iletişim şirketleriyle ve daha
yüzlerce kuruluşla indirim anlaşmaları
yaparak üyelerine her türlü katkıyı sunan
derneğimizin, bütün bu hizmetleri sunamayan
veya ücret karşılığı sunan piyasa simsarlarınca
eleştirilmesi doğaldır. Ancak asılsız iddialar ve
çirkin karalamalar artık bardağı
taşırmaktadır.
Belli odaklarca; temcit pilavı gibi her üç
ayda bir ısıtılarak kamuoyu gündemine
getirilen, "Emekliyi Soyuyorlar" şeklinde
pervasızca ve edepsizce atılan haber başlıkları,
gerçeklerle bağdaşmayan haber içerikleri,
emeklilerimizi de rencide etmeye yönelik
çabalardır. Başta üyelerimiz olmak üzere,
bütün emeklilerimiz, bu asılsız haberlerle
kandırılmış insanlar yerine konulmaktadır.
Açık ve net söylüyoruz;
Derneğimizin, sadece üyelerine sunduğu
taksitli kömür imkanından yararlanan
üyelerimizin aylıklarından yapılan kesintiler,
Danıştay'ın vermiş olduğu karara uygun
şekilde ve üyelerimizin muvafakatleriyle
yapılmaktadır. Zaten, bunun aksi sadece
ülkemizde değil, dünyanın hiçbir yerinde de
mümkün değildir. Hiçbir hukuk sistemi böylesi
bir uygulamaya imkan vermez. Bunu
ilköğretim çağındaki çocuklar bile bilir.

Asılsız iddialara konu edilen Danıştay
Kararı'nda da açıkça, "Muvafakat yoksa
kesinti olmaz" denmektedir. Üyelerimizin
Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiği
muvafakatler olmasa, zaten kesinti de
yapılamaz.
Kaldı ki, üyelerimizin aldığı bir hizmetin
bedelini kendi bütçelerine uygun geldiği için
tercih etmeleri ve 6 taksitte ödemek istemeleri
d e m o k r a t i k h a k l a r ı d ı r. B u h a k k ı n
kullanımından sözkonusu odakların neden bu
kadar rahatsız olduklarını anlamakta güçlük
çekmekteyiz.
Son kez ve kamuoyuna ilanen ifade
ediyoruz ki; Derneğimiz hakkında bir medya
grubu tarafından başlatılan ve periyodik
olarak sürdürülmek istenen kampanyada
kullanılan iddiaların tamamı asılsız, hadsiz ve
iftira niteliğindedir. Derneğimiz üzerinden,
Türkiye'nin en büyük hizmet sağlayıcı
kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu
karalamaya çalışmak da hadsizliğin bir başka
örneği olmuştur.
Bu ülkenin güzide iki kuruluşu olan;
Türkiye Emekliler Derneğimizi ve bizim
üzerimizden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu
karalamaya yönelik bu girişimleri esefle
kınıyor, bu yayın kuruluşlarını evrensel kabul
görmüş yayın ilkelerine uymaya davet
ediyoruz.

Nazilli'de Emekliler Günü Kutlandı
Nazilli Şubemiz, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla
İstasyon Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
yaptığı basın açıklamasında modern Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu, eşsiz devlet adamı büyük önder Atatürk'ün emekli olduğu
30 Haziran'ın 'Emekliler Günü' olarak ülkemizde kutlandığını ifade
eden Nazilli Şube Başkanımız A. Cahit Coşkun, “Emeklilerin sosyal
ve ekonomik sorunları çözüme kavuşup, kendine daha fazla vakit
ayıracağı yerde mevcut sorunları daha da ağırlaşarak katlanarak
sürmektedir. Çalışırken uzun yıllar yüksekten ödedikleri vergi ve
sağlık primleri yetmezmiş gibi emekli olduktan sonra da muayene
ücreti, ilaç katkı payı ve reçete katılım payı adı altında 3 kalem
emekli maaşından SUT uygulamaları adı altında para kesilmektedir.
Bu uygulamadan acilen vazgeçilmelidir” dedi.
Çıkarılan 6283 sayılı İntibak Kanunu ile 2000 öncesi
emeklilerin ücretlerindeki eşitsizlik de sınırlı bir iyileşme sağlansa da
2000 sonrası emeklilerin mağduriyeti acilen giderilmesi

gerekmektedir diyen
Cahit Coşkun; “Biz
bunların halledilmesi
gerekli olduğuna
düşünürken 2008
yılında çıkarılan 5510
sayılı yasa ile 2008
sonrası emekli olanlar
için içinden çıkılmaz
bir sorun yaratılmıştır.
Bu yasa kapsamında
27 yıl bir fiil çalışması olan SSK'lı bir kimseye 736 TL maaş
bağlanmaktadır, bu miktar günümüz şartlarında komik bir rakam olup
yapılan yanlıştan acilen dönülmelidir. Emeklilik de yaşa takılanlar 5510
sayılı yasadan ayrıca etkilenmekte olup çalışsa maaşı düşmekte
çalışmasa ayrı bir sorun olmakta yaşa takılanların sorunu acilen bir
çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.
TÜED -11-

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

VERGİ VE PRİM BORÇLARI ÖDENEMİYOR
Torba Kanun ile getirilen
düzenlemelere bakıldığında, emekli
aylıklarında iyileştirme beklentileri
yer almamış, bunun yerine vergi ve
prim alacaklarına yapılandırma
getirilmiştir.
Vergi ve prim alacaklarının
zamanında ödenmemesinin sebepleri
araştırılmadan, sık sık
yapılandırmalara gidilmesi sorunu
çözen bir uygulama olmamıştır. İki
yılda bir yapılan bu tür yapılandırma
düzenlemeleri sorunu çözmemiş,
vergi ve prim borçlarının artmasına
neden olmuştur.
Gecikme zammı ve gecikme
cezasının yerine enflasyon artışlarına

göre bir yapılandırmanın
getirilmesi, kısa süreli bir
rahatlığı sağlarken, bir süre sonra
borçların yeniden biriktiği gerçeği
ile karşılaşıyoruz.
Devletin alacaklarının
zamanında ödenmesi için teşvikler
fırsata çevrilmeli ve
yükümlülüklerini zamanında
yerine getirenlere daha fazla katkı
sağlanmalıdır.
Alt işveren
uygulamalarında bir takım
iyileştirmeler öngörülürken, kadrolu
işçi çalıştırma ilkesinin terk edilme riski
getirilmiştir. Alt işveren (taşeron) işçi
sınırlandırılmadığı sürece, düşük ücret

ve düşük emekli aylığı gündemdeki
yerine koruyacaktır. Esas olan, çalışma
hayatının korumasız bırakmamaktır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra askerlik görevimi
yaptım. Askerlik süremi borçlanırsam, sigorta başlangıcımı geri
götürür mü?
CEVAP: Askerlik hizmetini işe girdikten sonra yapanların
borçlanması ile sigorta başlangıcı değişmez. Sadece, prim ödeme gün
sayılarına ilave edilir. Sigortalı olmadan önce askerlik görevini
yapanların borçlanması durumunda, askerlik süresi kadar sigorta
başlangıcı geriye götürülür ve prim ödeme gün sayılarına ilave de edilir.
SORU: Ekim 2008 sonrası ilk defa sigortalı oldum. Kız çocuğum
benim üzerinden sağlık hizmeti alıyor. Bana verilen bilgiye göre,
kızımın okuması durumunda, en fazla 25 yaşına kadar sağlık hizmeti
alacağı söylendi. Bir başka yerden aldığım bilgiye göre ise, kız çocukları
çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece, sağlık yardımı alabilir dediler.
Hangi bilgi doğru, bir açıklama yapabilir misiniz.
CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, bir çok maddesiyle eşitsizlikler içermektedir. Bunlardan birisi
de, 5510 sayılı Kanundan önce anne ve babası üzerinden sağlık yardımı
alanların, çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece sağlık yardımı
almaya devam edeceklerdir. Bu grupta olan kız çocuklarının, işten
ayrılmaları veya boşanmaları durumunda da sağlık haklarını almaya
devam edeceklerdir. Ekim 2008 sonrası ilk defa anne ve babası
üzerinden sağlık yardımı alan kız çocuklarının en fazla üniversite
eğitimine ve 25 yaşına kadar sağlık yardımı almaları öngörülmüştür. Bu
uygulama, kız çocukları arasında ayrım getirdiğinden, 5510 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmalı ve kız çocukları arasında eşitlik
sağlanmalı, anne ve babası üzerinden sağlık yardımı almaları
sınırlandırılmamalıdır.
SORU: Sağlık hizmetlerinin paralı verilmesine itiraz ediyorum.
Çalışırken, yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen
emeklilerden muayene, reçete parası, ilaç fiyat farkı ve ilave ücret adı
altında hastanelere gidildiğinde ödemeler yapılmaktadır. Birincisi,
emekliler aldıkları aylıkla geçinemediğinden katkı payı ödeme güçleri
yoktur. Bu nedenle, Türkiye Emekliler Derneği'nin emeklilerin katkı
payından muaf tutulması için bir girişimi var mı? Bu konuda
bilgilenmek istiyorum.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, 5510 sayılı Kanunla
getirilen katkı paylarına karşı çıkmış, her türlü katkı payından

emeklilerin muaf tutulmasını talep etmiştir. Sorunuzda belirttiğiniz gibi,
ödenmekte olan emekli aylıkları geçimi sağlamaktan uzaktır. Emeklilere
destek verilmesi gerekirken, hastaneye gidildiğinde değişik adlar altında
katkı payı alınması, emeklilerin yoğun itirazına neden olmuştur. Sosyal
devletin, emeklilerden katkı payı almaması gerekir.
SORU: İş kazası geçiren bir sigortalı hangi durumlarda sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanır. Bir oran var mı? Bilgilenmek istiyorum.
CEVAP: İş kazası ve meslek hastalığı geçiren bir sigortalının çalışma
gücü kaybı oranı yüzde 10'un üzerinde ise, sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmaktadır. Bu geliri alan sigortalılar çalışarak, aynı zamanda emekli
aylığına da hak kazanabilirler.
SORU: Emekli aylıklarının hesaplanmasında bir terslik var. 2014
yılında emekli oldum ve 850 lira aylık bağlandı. Aynı işyerinde birlikte
çalıştığım arkadaşım on sene önce emekli olmasına rağmen, benden 500 lira
fazla aylık almasının izahını öğrenmek istiyorum. Her ikimizde 25 yıl
çalışarak 9000 gün üzerinden emekli olduk. Aradaki fark, ben on yıl sonra
işe girmem nedeniyle, emekli aylığım bu kadar düşük olabilir mi? Sigorta
mevzuatını yazanların dikkatine sunuyorum. Bu haksızlığı yapanların da
bir çözüm bulması gerekir.
CEVAP: Ekim 2008 sonrasında emekli olanların en büyük şikayeti
emekli aylıklarının düşmesidir. Bunun nedenleri, 5510 sayılı Kanunla prime
esas kazançların güncellenme katsayısı kriterinin değiştirilmesi, aylık
bağlama oranlarının düşürülmesidir. Ekim 2008 sonrasında uzun süre
çalışan sigortalılara bağlanan emekli aylıkları, yeni sistem nedeniyle eski
mevzuata göre kayıplar öngörmüştür. Bu haksızlığın giderilmesi ve emekli
aylıklarını düşüren sistemin değiştirilmesi gerekmektedir. Türkiye
Emekliler Derneği olarak, yetkili yerlere bu soruna çözüm bulunmasını
bildirdik. Her şeyden önce, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları,
giderek eşitsizliğe neden olmaktadır. 2000 sonrasında emekli olanların
intibakları yapılmadığı sürece, emekliler arasındaki farklılıklar giderek
büyüyen bir sorun olarak gündemde duracaktır. Torba Kanun, bu sorunun
çözümü için iyi bir fırsattı. Maliye Bakanlığı'nın engellemeleri ile soruna
çözüm getirilmedi. Sosyal devlet, emekliler arasında ayrım yapmamalıdır.
TÜED -12-

Isparta Belediye Başkanı Günaydın:
“Her Zaman
Yanınızdayız”

Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanımız
Abdulkadir Ersal ve yönetim kurulu üyelerimiz Isparta Belediye
Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret
etti.
30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Şube Başkanımız
Ersal ve yöneticiler, kendisinin de emekli ve derneğimiz üyesi olması
dolayısıyla Başkan Günaydın'a çiçek takdim ettiler.
Ersal,
Isparta'da 72 bin emekli ve 96 bin de çalışanın bulunduğunu söyledi.
'Isparta emekli şehridir' diyen Ersal, derneklerinin Isparta'da 9 bin
461 üyesinin bulunduğunu aktardı. Dernek olarak üyelerinin ve
emeklilerin hak ve hukuklarının korunması amacıyla mücadele
verdiklerini belirten Abdulkadir Ersal, “Belediye başkanımızın
derneğimize olan katkıları büyük. Bu katkıları unutmadık ve
unutmuyoruz. Şahsım ve teşkilatımız olarak kendisine teşekkür
ediyoruz” dedi.
Emekliler Günü'nü kutlayan Isparta Belediye Başkanı
Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, derneğin emeklilerin hak ve
hukuklarının korunması noktasında başarılı çalışmalara imza
attığını belirtti. Kendisinin de emekli ve derneğin bir üyesi olduğunu
hatırlatan Başkan Günaydın, “Emeklilerimizin her zaman
yanındayız ve derneğinize bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonrada her türlü desteği vermeye hazırız. Bizlere yapmış olduğunuz

ziyaretten dolayı son derece mutluyuz. Bu vesile ile Emekliler Gününüzü
kutluyor, sağlık, mutluluk içerisinde nice yıllar diliyorum” şeklinde
konuştu.

Samsun Şubemizden Emekliler Günü Kutlaması
Samsun Şube Başkanımız İbrahim Gür, "Atatürk'ün
emekliye ayrıldığı 30 Haziran tarihinin, Dünya Emekliler Günü
sayılması için, BM'ye başvurduk" dedi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Samsun Şube
Başkanımız İbrahim Gür, 30 Haziran Emekliler Günü ve Haftası
nedeniyle açıklamalarda bulundu. Atatürk'ün emekliye ayrılarak
sivil hayata adım attığı 30 Haziran tarihinin, Dünya Emekliler Günü
olarak kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuru
yaptıklarını söyleyen Gür, "Bütün dünya emeklileri, aynı coşkuyu 30
Haziran'da paylaşabilir. Ortak etkinlikler düzenlenip, küresel bir
dayanışma sağlanabilir. Bu amaçla yola çıkan emekli derneklerimiz,
tüm dünya emeklilerini 30 Haziran'ı Dünya Emekliler Günü olarak
kutlamaya çağırıyor. Umarız BM çağrımıza kulak verir. Ramazan
ayının gelmesiyle birlikte de sıkıntı yaşayan üyelerimiz oldu.
Elimizden geldiğince onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca
2000-2004 yılları arasında emekli olan arkadaşlarımızın
maaşlarında iyileştirmeye gidilecektir. Umarız bundan olumlu bir
sonuç çıkar" diye konuştu.

Gebze'de emekliler günü kutlandı
Gebze'de yaklaşık 12 bin
emeklinin bulunduğunu söyleyen
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç,
emeklilerin katılımının az olmasından
duyduğu memnuniyetsizliği dile
getirdi. Gebze Cumhuriyet
Meydanı'ndaki kutlama programına
yaklaşık 50 kişi katılırken, başkan Ali
Tunç ve yöneticiler Atatürk Anıtı'na
çelenk koydu.
Daha sonra ise Mustafa Kemal
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin
anısına bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün
anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan
başkan Ali Tunç, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk´ün 30 Haziran 1927´de emekli
olması nedeniyle 30 Haziranın "Emekliler
Günü" olarak kutlandığını anımsattı.
Tunç, kutlama etkinliğine katılımın

az olmasına da sitem ederek, “Gebze'de 12 bine
yakın üyemiz var. Telefon ve mesaj yoluyla
haber veriyoruz ancak katılım çok düşük.
Üyelerimizin daha fazla ilgi göstermesini
beklerdik” diye konuştu.
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Etkinliğin ardından dernek merkezine
geçildi ve burada programa devam edildi.
Akşam ise emeklilere şubemiz merkezinde
Ramazan dolayısıyla iftar yemeği verildi.

Torba Yasaya İlişkin Görüş ve Önerilerimizi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Sunduk
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ GÖRÜŞ VE
ÖNERİLERİ
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 4
Haziran 2014 itibariyle görüşülmeye başlanacaktır.
Tasarıda yer alan maddeler ile ilave edilmesini
gerekli gördüğümüz hususlara ilişkin taleplerimiz şu
şekildedir.
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
Kanun Tasarısı genel hatlarıyla incelendiğinde,
esas itibariyle İş Kanunu'nda önemli değişiklikler
yapılmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, işin ve
işletmenin gereği olan istihdamın asıl işveren tarafından
yerine getirilmesini, sosyal güvenliğin ve iş barışın
istikrarı bakımından daha uygun olacağı
düşüncesindedir. Alt işveren (taşeron) uygulamalarına,
ihtiyaç olmadıkça tercih edilmemelidir.
Borçların Yapılandırılması
Kanun Tasarısında, 5510 ve 5502 sayılı
Kanunlarda değişikliklere gidilmektedir. Bunların bir
bölümü idari yapıyı ilgilendirmekte, bir bölümü prim
alacaklarının yapılandırılmasını öngörmekte ve en
önemlisi de iş kazası sonucu ölenlerin yakınlarına ölüm
aylığı ve ölüm geliri bağlanmasında, 5510 sayılı
Kanundaki koşulların aranmayacak olmaması, önemli
bir adımdır.

Madenlerdeki İş Kazaları
Getirilen düzenlemenin Soma Maden işyerleri ile
sınırlı tutulmaması gerekir. Bu değişikliğin, iş kazası sonucu
ölen sigortalıların tamamına uygulanması için, sosyal
güvenliğin ve kanunların eşitlik ilkesi gereği yer altında
çalışan maden işçilerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
Yurt Dışı Borçlanması
Tasarıda, yurt dışı borçlanmalarda ibraz edilen
belgelerdeki son tarihten geriye doğru borçlanma
getirildiğinden, aylıklarda azalmaya neden olacak bir
değişikliktir.
Emekli Aylıklarının Hesaplanması
5510 sayılı Kanunun yürürlüğü ile birlikte çalışılan
süre uzadıkça, emekli aylıklarında önemli tutarda azalmalar
yaşanmıştır. Bunun nedenleri incelendiğinde, 2000 öncesi /
Ocak 2000-Eylül 2008 / Ekim 2008 sonrası dönemlere ilişkin
üç ayrı kısmi emekli aylıkları farklı parametrelere göre
hesaplanmaktadır. Her üç dönemde de çalışması olan
sigortalılara emekli aylıkları hesaplaması yapılırken, en
büyük kaybın 5510 dönemindeki çalışmalarda görülmektedir.
Sosyal güvenliğin temeli, eşitlik üzerine olmalıdır.
Tasarı da böylesine bir düzenleme olmaması, önemli bir
eksikliktir. Uzun süredir kamuoyunun da gündeminde olan
emekli aylıklarındaki azalmalara bir çözüm getirilmelidir.
2000 sonrası dönem için tek bir güncelleme katsayısı ve aylık
bağlama oranı belirlenmelidir. Bununla birlikte, alt sınır aylık
uygulaması benimsenmelidir. Bu yönde değişiklikler
yapıldığında, emekli aylıklarındaki düşmeler önlenecek ve
daha uzun süre çalışma teşvik edilecektir.

Afyonkarahisar Şubemiz Çankaya Şubemiz’den
Ahmet Ege’yle Devam
Üyesine Destek

Mevcut Başkan Ahmet Ege, tek liste halinde seçime girerek, tekrar
güven tazeledi. Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün Divan Başkanı olduğu
genel kurulda, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da Divan’da yer
aldı. Genel Başkanımız Kazım Ergün genel kurulda bir konuşma yaptı.
Konuşmasında TÜED’in güçlenip, sözü geçen bir kuruluş haline gelmesi
için üye sayılarının artması gerektiğini vurgulayan Ergün, “TÜED
Kimsenin arka bahçesi değildir. Ama emeklinin haklarına yönelik izlediği
bir hayat yolu vardır. Bu yolumuz da insan sevgisinden ve saygısından
geçer” dedi.
Kongrede yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Hasan Aytuğ, Osman Ünver, Musa Karşen, Birgül Taş. Denetim
Kuruluna ise şu isimler seçildi; M. Rauf Oya, Şevket Yeşil ve Orhan Akın.
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Çankaya Şubemiz, mağdur üyesinin yardımına koştu.
Engelli üyemiz Engiz Özkök için satın alınan
tekerlekli sandalye, üyemizin eşi bilgi özköke teslim
edildi. Çankaya Şubemiz, Ramazan ayında da
üyelerine gıda yardımında bulunarak üyelerinin zor
zamanlarını paylaşıyor.

TÜED 6 PROJEYLE AB'YE BAŞVURUYOR

Bartın Valisi
Azizoğlu’na
Hoşgeldin
Ziyareti

Türkiye Emekliler Derneğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, Dul
ve Yetimlerimize meslek kursları gerçekleştirmek için yola çıkıyor.
6 Projeyle AB'ye başvuracak olan derneğimizin Proje grubu yoğun bir
çalışma programına girdi. Genel Merkez Uzman ve Personelimizle yürütülecek
çalışmalarda; Basın Danışmanımız Emin Tangören, Bilgi İşlem Müdürümüz
Murat Tokgöz, Yazı İşleri Müdürümüz Tuğba Akgül, Bilgi İşlem Şefimiz Burcu
Demir ve Bilgi İşlem Personelimiz Özben Özay görev alıyor.
Bugün biraraya gelen proje grubumuzun çalışmalarına Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz başkanlık ederken, çalışmalara Projemize destek
verecek olan Lalabey Gelişim Enstitüsü Program Geliştirme Koordinatörü Seda
Özensoy ile projelerde destek sağlayıcı ODS Danışmanlık uzmanları da katıldı.
Hazırlanan projeler; Dul ve yetim üyelerimizin meslek sahibi yapılarak
istihdama yönlendirilmesini hedefliyor.

İskenderun Şubemizden Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e ziyaret

İskenderun Şube yönetimi ve bazı üyeler, Şube Başkanı Mustafa Uyan
başkanlığında İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e bir hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirdiler. Ziyarete TÜED İskenderun Şubesi ikinci Başkanı İlhan Erzin,
Şube Mali Sekreteri Hüseyin Göde, şube yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı
dernek üyeleri de katıldılar.
Sohbet ortamında geçen ziyaret sırasında TÜED İskenderun Şube
Başkanımız Mustafa Uyan hayırlı olsun dileklerini ileterek, emeklilerin yerel
yönetimlerden ve Başkan Seyfi Dingil'den beklentilerini bir kere daha ifade
ederek, “Emekliler ilgi ve alaka isteyen kişilerdir. Yıllarını bu devlet ve millete
adayan kişilere yerel yönetimler dahil herkesin hizmet sunması ortak beklentidir.
Bizler ak saçlılar, emekliler olarak her zaman yanınızdayız. Görevinizde size
başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.
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Bartın Şube yönetim kurulu
üyelerimiz, Bartın'a yeni atanan ve göreve
başlayan vali Seyfettin AZİZOĞLU'nu
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
dileklerini sundular ve karşılıklı fikir
alışverişinde bulundular.

30 Haziran'da
Kütahya Şubemiz
Mevlit Okuttu

Emekliler haftası olması münasebetiyle,
Kütahya şubemiz her yıl olduğu gibi , bu yılda Vilayet
önündeki Atatürk heykeline Dernek çelengini koydu.
30 Haziran 2014 Pazartesi günü şubemiz Başkanı
İlhan Bintez ve yönetim kurulu ile üyelerimizin de
katılımıyla Atatürk heykeline çelenk konuldu.
Aynı gün Şubemizin organize ettiği Mevlit
okutuldu. 30 Haziran 2014 Pazartesi günü Alipaşa
camisinde ikindi namazından sonra, üyelerimizin
de yoğun katılımıyla Mevlit-i Şerif okutuldu.

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

60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN ÜCRETSİZ VEYA
İNDİRİMLİ SEYAHAT HAKKI
Anayasa'mızın 10. maddesi, "çocuklar, yaşlılar, özürlüler,
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz"
düzenlemesiyle yaşlılarımız için pozitif ayrımcılık getirmiştir.
Buna istinaden 4736 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarının
ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri hakkındaki 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 "Ücretsiz
veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" düzenlenerek 04
Mart 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.
İlgili yönetmelik ücretsiz seyahat hakkından
yararlanabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca
"Seyahat Kartı" düzenleneceğini belirtmektedir. Yönetmeliğin
6. maddesi ücretsiz veya indirimli seyahat edecek 60 yaş ve üstü
bireyler için nüfus cüzdanı kullanılacağını ayrıca
düzenlemektedir. 6. maddenin 2. fıkrasında toplu taşıma
araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla 60
yaş üstü bireyler tarafından nüfus cüzdanı ibraz edilmesi
halinde ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının herhangi bir
gerekçe ile engellenemeyeceğini belirtmektedir. toplu taşıma
hizmeti sunana kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz
veya indirimli seyahat hakkı kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı
tedbirleri alacaklardır.
Türk Vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler demiryolları
ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere
veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait halk otobüsü tabir edilen şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklardır. 65 yaş ve
üzeri kişiler; demir yolları ve deniz yollarının şehirlerarası
hatlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Toplu taşım
araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler,
belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve
işletmeler 60 yaş ile 65 yaş arasında bulunan kişilerin de toplu
taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak
yararlanmasını sağlayabilirler. Şehir içi kara ve deniz
taşımacılığından taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif
alanlarda, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar bu
uygulama kapsamı dışında kalmaktadır.
Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının
kullandırılmaması halinde bu haktan faydalandırılmayan her
kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının
tarifesi üzerinden 50 tam bilet tutarında idari para cezası
uygulanacaktır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları
tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. Vatandaşımıza
düşen hakkına sahip çıkma, bunu uygulamayan kişiden yazılı
bir cevap isteme veya yanındakileri şahit göstererek
kaymakamlık veya valiliğe şikayet dilekçesi vermektir. sivil
toplum kuruluşları da bu konuda vatandaşa ve üyelerine sahip
çıkmalıdırlar. Belediyeler, konunun takipçisi olmalı, bundan
sonra yapacakları ihale ve sözleşmelerde ücretsiz seyahat
hakkının tanınması yaşını 60'a çekerek şerh etmelidirler. Ayrıca
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aksi davranış Anayasa' mızın seyahat
özgürlüğü maddesine aykırı
davranışla, Türk Ceza Kanunu
kapsamında suç teşkil edebilecektir.
OECD tarafından yayınlanan gelir dağılımı ve yoksulluk
istatistiklerine göre gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu
ülkeler arasında Türkiye 3.sıradadır. 1.sıra Şili, 2.sıra Meksika,
4.sıra ABD, 5. sırada ise İsrail yer almaktadır. Adaletsizliği ölçen gini
katsayısına göre OECD ortalaması 0,316 iken bizde bu rakam
0,411'dir. Sıfıra yaklaştıkça adalet sağlanmakta, uzaklaştıkça
adaletsizlik artmaktadır.
Göreli yoksulluk oranına baktığımızda OECD ortalaması
%11,1 bizde ise 19,3 dür. En zengin % 10'luk kesimin sahip olduğu
gelir, en yüksek %10'luk kesimin elde ettiği gelirin 15 katı kadardır.
OECD ortalaması % 9,8 dir. 2012 yılı sonu itibariyle kamu sosyal
yardım harcamalarının GSYH içindeki payı %1,40 dır. bundan
yararlanan vatandaşımız 6,4 milyon kişi, hanemiz ise 2,1 milyon
hanedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 milyon 300 bin BağKur'lunun borcu 30 milyar lirayı bulmuştur. İşçi prim
ödemelerinden borç 40 milyara, genel sağlık sigortası prim borcu
gelir testi yaptırmayanlar için 8,5 milyara yaptıranlar için 3,5
milyara ulaşmıştır. Sosyal Güvenlik Destek Priminden borç 2 milyar
civarındadır. Kısaca toplam prim alacağı 80 milyar lirayı aşmıştır.
Maliye Bakanı Sosyal Güvenlik Sisteminin yürümesi için her yıl 77
milyar lira ilave paraya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır. Prim
alacağı yanına kayıt dışı istihdamı eklerseniz bu açığın hatasının
nerede olduğunu kolaylıkla bulursunuz. Emeklinin bunda hiç
günahı yokken açlık sınırında emekli maaş ve geliri alarak cezayı
çekmeye devam etmesi Anayasa'nın insan hak ve hürriyetinin açık
ihlalidir.
39 ülkeden toplam 2493 projenin katıldığı "Uluslararası
Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu" yarışmasında lise seviyesinde
yazılım geliştirme kategorisinde şampiyon Türkiye'den çıktı.
Ülkemiz 01.12.2014'de G20 Başkanlığını devralacak. 20 ülke
Ankara'dan yönetilecek ve finansal küresel sisteme güven
sağlanmaya çalışılacak. Sosyal güvenlik sisteminde çalışan 10
milyon ücretli düşük ücretten bildiriliyormuş. Sistemin bundan
prim kaybı 30 milyar. Bir ekonomide belirli bir gelir düzeyine
ulaştıktan sonra, durgunluk içine girilmesi, orada sıkışıp kalınması,
kişi başı gelir 10 bin dolar seviyesine ulaştıktan sonra bu seviyenin
aşılamaması, orta gelir tuzağına işaret ediyor. Mc Kinsey
Danışmanlık şirketinin 2012'de yaptığı "üretimin geleceği, global
büyüme ve inovasyon araştırmasına göre Türkiye, Dünya'da
yaratılan imalat sanayisi katma değerindeki payı açısından 1990 'da
13. sırada, 2000' de 15. sırada 2010'da ise listede yok. Bu orta gelir
tuzağına düşme belirtisi. Oysa çiçek aşısı 1720'de Türkiye'den
İngiltere'ye getirilmişti. Bunu getiren İngiliz Büyükelçinin eşi bayan
MONTAGO, hemşire Florence Nigtengale kadar tanınmıyor
nedense, çünkü aşının Türkiye' de bulunduğunu gizlemek istiyorlar.
Anayasa'nın 10. maddesindeki düzenlemede tüm dünyaya örnek
olabilecek bir düzenlemedir. Sahip çıkalım.
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