TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
YIL: 12

SAYI: 147

OCAK 2015

ERGÜN; “TÜİK Rakamları bizim gerçeğimizi
yansıtmıyor. Zamlar seyyanen olmak üzere,
yeniden belirlenmeli...”
2015 yılının BİRİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına
yapılacak artışlar belli oldu. Kısa adı TÜED olan
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım
Ergün; “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan
tüfe rakamlarıyla 2015'in birinci altı ayı için belirlenmiş
oldu" dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“2015 yılı OCAK ayından geçerli olacak işçi ve
Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55. Maddesi
uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen
enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in
yaptığı hesaplamalara göre Haziran/Aralık 2014
döneminde 6 aylık enflasyon %2.32 oldu. Bu
hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük
tarihi olan 2000'den önce emekli olmuşların en
düşük işçi emekli aylığı sadece 24,40 Lira artış
alacak ve 1047,29 Lira'dan 1071,69 Lira'ya
emekli çıkacak.
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Hatırlanacağı üzere; 2013 yılında
Kamu Başdenetçisi'nin (ombudsman)
'emeklilere yeni bir intibak yapılsın'
önerisine, Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan (SGK) olumsuz yanıt
gelmişti. "2000 yılı ve sonrasında
emekli olanların intibak umudu",
yasaya kaldı yorumları yapılmıştı. Yeni
intibak çalışmasının, 2014'ün Ocak
ayında görüşülecek olan torba yasaya
alınması bekleniyordu.
Ombudsman Nihat Ömeroğlu'nun
tavsiye kararını uygulanabilir nitelikte
bulmayan SGK, 2000 ve sonraki yıllarda
emekli olanlara aylıklarının
hesaplanması sırasında gelişme
hızından pay verildiği için bu grubun
intibak düzenlemesinin dışında
tutulduğunu belirtmişti. Kurum, 2000
ve sonraki yıllarda emekli olanlara
ilişkin herhangi bir yasal düzenleme
bulunmadığından maaş artışı yönünde
herhangi bir işlem yapılamayacağını
bildirmişti.
TÜED: "DURUM ANAYASA'NIN
EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI..."
Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, SGK'nın 2000
ve sonraki yıllarda emekli olanların
maaşında intibak düzenlemesi
yapılamayacağı görüşünün, emeklileri
üzen bir karar olduğunu ifade ederek,

GENEL BAŞKANIMIZ ERGÜN’DEN
TES-İŞ GENEL BAŞKANI ŞAHİN’E
TEBRİK ZİYARETİ
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konunun Anayasa'nın eşitlik ilkesine
aykırı olduğu esasından da hareketle
yargıya taşınacağını bildirmişti.
TÜED'in sorunun çözüme
kavuşturulması için hükümet
nezdindeki girişimlerine de devam
edeceğini belirten Yazıcıoğlu, sorunun
çözümünde yasal düzenlemenin
gerekliliğine dikkati çekmişti.
Yargıya taşınan bu davamız, Kamu
Denetçisi'nin raporunun da delil olarak
mahkemeye sunulmasıyla güçlü bir
dayanak bulmuş oldu. Mahkeme
durumun incelenmesi için Bilirkişi
Raporunun hazırlanmasını bekliyor.
Davamızın, 17 Mart 2015 tarihinde
sonuçlanması bekleniyor.

Türkiye Emekliler Derneği Genel
Başkanımız ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım Ergün ve beraberinde Genel
Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, Genel
Sekreter Recep Orhan, Genel Mali
Sekreter Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Duru ile
göreve yeni seçilen Tes-İş Genel Başkanı
Mustafa Şahin’i ve Yönetim Kurulu’nu
ziyaret etti. Çiçeği burnunda yönetime,
yeni görevlerinde başarılar dileyen Ergün,
“Türk-İş çatısı altında birleşen bu güzide
emek yuvaları bizlerin de çalışma
hayatlarında önemli yer tutmuştu. Şimdi
de kendimizi yuvamızda hissediyoruz.
Birlik ve dayanışmamızın ilelebet sürmesi
en büyük temennimizdir” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Tes-İş Genel Başkanı Mustafa
Şahin de, “Kutsal saydığımız çalışma
hayatının sonunda yine kutsal kabul
ettiğimiz bir mertebeye, emeklilik
mertebesine geçiyoruz. Emekle geçen bir
ömür emeklilikle taçlanıyor. Geleceğimizi
karşımızda bulduk. Bu ziyaret bizleri
ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

SGK: ''BU İDDİALARIN
KAYNAĞINI ANLAMAKTA
GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ''

İŞTE SGK'NIN YAZILI
AÇIKLAMASININ TAM METNİ:
BASIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan
haberlerde geçen; “Türkiye’de 10 milyonun
üzerindeki emekliyi üzecek düzenlemenin
gelmesi halinde yeniden prim yatırma
dönemi başlayacak” ve “Devlete yıllarca
sağlık primi ödeyen emeklilerden
tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında ayrı
bir prim tahsil edilmesi önerisi de rapora
girdi” ifadelerine yönelik aşağıdaki
açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Haber metinlerinde geçen, “Hastalık sırasında aile
hekimine görünmeden hastaneye gitmeyi önleyen sevk
zincirinin getirilmesine dönük sinyaller de raporda yer
aldı” ifadesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.
Kurumun Stratejik Planı’nın 57’nci sayfasında yer
alan Genel Sağlık Sigortası kapsamında “Sağlık
Hizmetlerine Erişimi Kısıtlamadan Sağlık
Harcamalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak”
amacına yönelik aşağıdaki hedefler belirlenmiştir.
Koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda
toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak, Sağlık
giderlerinin etkin yönetimi için izleme değerlendirme
kontrol ve denetim sistemini geliştirmek, Sağlık
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sigortacılığının gelişimine yönelik politikalar üretmek,
Stratejik Plan’ın 61’inci sayfasında yer alan 2015-2019
döneminde “Sağlık Sigortacılığının Gelişimine Yönelik
Politikalar Üretmek” stratejik hedefi kapsamında;
Sağlık sigortacılığında destekleyici modellerin
geliştirilmesi, rasyonel geri ödeme modellerinin
geliştirilmesi, etkin fiyatlandırma politikalarının
geliştirilmesi ve sağlık hizmeti sunucularının
basamaklarının etkin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılması
stratejileri belirlenmiştir.
Sevk zincirine ilişkin çalışmalar, sağlık hizmeti
sunucularının basamaklarının etkin kullanımına yönelik
toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli
tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
hedeflemektedir.
Ayrıca Stratejik Plan’da yer aldığı iddia edilen,
“kanserden mutluluk çubuğu tedavisine, hacamattan
palyatif bakıma kadar karşılanan sağlık hizmetlerinin
ekstra ücretle sağlanması önerisi de yer aldı” ifadesinin de
kaynağı anlaşılamamaktadır.
Haber metninde yer alan “Sigorta üzerinden
karşılanacak sağlık harcamaları kapsamının daraltılması ve
kapsam dışı kalan sağlık hizmetlerine yönelik tamamlayıcı
sağlık sigortası gibi yeni sigortacılık kolları gelişmektedir.
Ayrıca emeklilerin emeklilik sonrasında meydana gelen gelir
kayıplarının azaltılması için bireysel emekliliğin teşvik
edilmesine yönelik politikalar da hızla artmaktadır”
ifadeleri Stratejik Planı’nın 32’nci sayfasında Çevre Analizi
başlığı altında yer alan ve dünyada yaşanan gelişmelerden
derlenerek hazırlanan “Dünyadaki Gelişmeler” bölümünde
yer almakta olup, ifade haberde yanlış anlaşılmalara mahal
verecek şekilde aktarılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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NORM VE STANDART BİRLİĞİ
Bu tür eşitsizliklerin olmaması ve sosyal
güvenlikte tek çatı oluşumunun sağlanması
hedefiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Kanunu çıkarılmıştır. 5510 sayılı Kanun 6
yılı aşan bir süredir yürürlüktedir. 5510 sayılı
Kanun eşitliği sağlamadığı gibi, Ekim 2008
öncesi dönemdeki kazanımları da etkileyen ve
emekli aylıklarının düşmesine neden olan aylık
hesaplama parametreleri getirmiştir. Prim
kazancı aylık 3000 liranın altında olanların
çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarının
düşmesi öngörüldüğünden, bu soruna çözüm
bulunması gerekmektedir. 10. Kalkınma
Planının 2015 yılı Programında aylıkların
düşmesine dikkat çekilmiş, yeni bir çalışmanın
yapılacağına işaret edilmiştir.
Sosyal güvenlikte ve iş hukukunda,
ekonomik yönden zayıf olan kesimlerin
korunması evrensel bir değer olarak
değerlendirilmektedir. 5510 sayılı Kanun bu
y a k l a ş ı m ı n ç o k u z a ğ ı n d a k a l m ı ş t ı r.
Uygulamada; iki yönlü sorun yaşanmaktadır.
Birincisi, emekli aylıklarının düşmesidir.
İkincisi, gelir ve aylıkların yükseltilmesinde
sağlıklı bir kriterin olmamasıdır. 5510 sayılı
Kanunun 55. maddesine göre altı aylık tüfe
artışına mahkum edilen artış sistemi yerine,
seyyanen zammı esas alan ve refahtan da pay
öngören bir değişikliğe gidilmelidir.
2014 yılı ve 2015 yılı birinci altı ayda tüfe
artışına göre yapılan artışlar, emeklilerin
hayatlarında bir iyileştirmeyi öngörmemiştir.
Tüketici fiyat artışları, sağlıklı bir kriter
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olmadığından, emeklileri temsil eden bir endeks
olarak görülmemiştir. Örneğin, emeklilerin
harcamalarında yüzde 15 artış olmasına
rağmen, 2014 yılında yüzde 3.27 ve yüzde 5.70
olarak uygulanan altı aylık artışların bir
değerlendirmesi yapıldığında, karşımıza olumlu
bir tablo çıkmamıştır.
Emekliler, yüzdeli artışa yoğun bir şekilde
itiraz etmiştir. Türkiye Emekliler Derneği,
emeklilerin haklı taleplerini gündeme getirmiş
ve yetkili makamlarla değerlendirmiştir.
Öncelikle, emekli aylıklarının hesaplanmasında
ve emekli aylıklarına yapılacak zamların
belirlenmesinde eşitliği esas alan değişiklikler
yapılmadığı sürece, emekliler arasındaki
farklılıklar giderek artacaktır.
2014 yılında memur emeklilerine,
memurların toplu sözleşmesine göre 175 lira
seyyanen zam
dikkate alınmıştır. Memur
emeklilerinin çalıştıkları yıllara göre belirlenen
aylık bağlama oranları esas alınarak 12 ay
süresinde 140 lira artış yansıtılmıştır. İşçi ve BağKur emeklilerine ise, bu artışın yarısı bile
yansımamıştır. Bu örnek bile, haksızlığı
göstermek bakımından dikkat çekicidir.
Yüzdeli artışlar, işçi ve Bağ-Kur
emeklilerini korumamaktadır. Siyasi iktidar bu
gerçeği görmeli, emekliler arasındaki uygulama
farklılıklarına son vermelidir. Sosyal devlet,
emeklisine insanca yaşamaya yetecek gelir ve
aylığı ödeyen devlettir.

Ereğli (Konya) Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Şube
Başkanımız Fevzi Aldemir ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Şube Başkanımız Aldemir’den ilçede yaşamlarını sürdüren
emeklilerimizin sorunları ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgiler alan
Belediye Başkanı Özgüven, “İlçemizi emeklilerimiz için rahat ve mutlu
yaşanılabilir bir yaşam alanına dönüştürmek için gayret sarf ediyoruz.
Bundan sonra da bu çabalarımız sürecektir” dedi.
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İSTİHDAM BİÇİMLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA ETKİLERİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile birlikte emekli aylığına hak kazanma
koşulları değiştirilmiş, kademeli geçiş sürecinin dışında
kalan ve ilk sigorta giriş tarihi 1mayıs 2008 olan
çalışanların yaş koşulu yükseltilmiş, prim ödeme gün
sayıları 7200 gün olarak belirlenmiştir.
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Bunun anlamı, gelecekte emekli aylığına hak
kazanmak giderek zorlaşmıştır. İstihdamın dağılımı
incelendiğinde, yüzde 36 gibi bir kesim kayıt dışı
çalışmaktadır. Bu kapsamda olanların emeklilik hakları
da yoktur. Devletin bu duruma çözüm bulması, sigortasız
çalıştırmanın engellenmesi ve daha kapsamlı solarak
üzerine gidilmesi gerekir.
SGK, KİTUP Projesi adı altında kayıtlı istihdamın
teşvik edilmesi için bir dizi etkinlikler yapmış ve kayıklı
istihdamın teşvik edilmesi için öneriler oluşturmuş ve
uygulamaya konulmuştur. Bu tür çalışmalar, duyarlılık
açısından olumlu etkinliklerdir. Sigortalı çalıştırma, aynı
zamanda anayasal bir yükümlülüktür.
Anayasamız, sosyal hukuk devletini temel
almaktadır. Anayasamızın 60. maddesinde, sosyal
güvenliğin bir insan hakkı olduğuna yer verilmiş ve ülkeyi
yönetenlerin bu gerçeğe göre politika oluşturması
öngörülmüştür.
Sigortalı çalışma, emeklilik ve sağlık hakkı için temel
bir güvencedir.
1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye'de yaşayan herkesin
genel sağlık sigortasına tescillerlini yaptırması, bir

zorunluluk olarak sayılmıştır. Buna rağmen, 2014 yılında
5 milyon kişinin genel sağlık sigortasına tescillerini
yaptırmadığından, SGK tarafından borçlu ilan edilmiş ve
sigortası olmayan bu kesimlerin önüne iki seçenek
sunulmuştur. Birincisi; sosyal güvencesi olmayanların
gelir testine gitmesi önerilmiş ve bu kurala uymayanlara
iki asgari ücret üzerinden genel sağlık sigortası prim borcu
oluşturulmuştur. İkincisi; gelir testine gidenlere ise, ailede
gelir ölçülmüş ve brüt asgari ücretin üçte birinden kişi
başına düşen bir gelir tespit edilmesi durumunda, genel
sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenmiştir.
Görüldüğü gibi, sigorta ve sağlık hakkında dağınıklık
ve eşitsizlikler bulunmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu, daha kapsayıcı ve koruyu bir uygulamayı
getirmişti. 5510 sayılı Kanun, sistemin koruyucu
ayaklarını zayıflatmış, SGK'nun giderlerinin
azaltılmasını hedeflemiştir.
Yeni sistemde, sürekli prim ödenmesi esas alınmıştır.
Bu yükümlülüğün sağlanması kolay olmamaktadır.
İşsizlik en büyük sorun olarak gündemde durmaktadır.
Ekonomik büyüme, istihdam açısından da büyük
önem taşımaktadır. Yatırımların ve devletin uyguladığı
istihdam teşviklerine rağmen, istihdam hedeflerinin
uzağında kalınmıştır.
Çalışılmayan aylar için isteğe bağlı sigorta tanınması
olumlu olmakla birlikte, geçim zorluğu yaşayanların bu
haktan yararlanmaları çok zordur. Emekli aylığına hak
kazanma koşulları, istihdam biçimleri dikkate alınarak
yeniden belirlenmelidir.

SAĞLIK HAKKI, PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENMEMELİ
Gündemde en çok tartışılan konu, sağlık hizmetleri
olmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile sürekli
değişikliklere gidilmesi, sisteme olan güveni
sarsmaktadır.
Sağlık hakkı, anayasal bir hak ve kamu eliyle
yürütülmesi de sosyal devletin bir yükümlülüğü olarak
görülmelidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu'nun kazanımlarını ve uygulamalarını daraltan
bir sistematik içerisinde hazırlanmıştır. 506 sayılı Kanun
döneminde sembolik olan bir muayene ücreti
alınmaktaydı. 5510 sayılı Kanun ile birlikte muayene
ücreti yükseltilmiş, bunun dışında reçete ücreti ile
birlikte ilaç gruplarına göre belirlenen taban ücrete göre
ilaç fiyat farkının eczaneler tarafından alınması, vakıf
üniversitesi hastaneleri ve özel hastaneler tarafından
yüzde 200'e kadar ilave ücretin talep edilmesi, sağlık
kuruluşlarının birer ticari işletme gibi yönetilmesine yol
açmış ve bu uygulama cepten ödemeleri artırmıştır.
Emekli aylıklarının seviyesine bakıldığında,
emeklilerin en çok ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinin
böylesine paralı bir yöne götürülmesi, devletin sorumlu
olduğu kamu sağlık hakkını zedelemiştir. Her şeyden
önce, devletin toplumun sağlığını korumakla görevli
olduğu gerçeği piyasa koşullarına bırakılmamalıdır.
Genel sağlık sigortasının getirilmesi, herkesin sevk
koşulu aranmadan dilediği yerde ve zamanda sağlık
hizmetinden yararlandırılması övünülecek bir
gelişmedir. Eskiden, sigortalılar kendilerine belirlenen

yerler dışında başka bir sağlık kuruluşuna sevk olmadan
gitme imkanı yoktu. Bu uygulamaya son verilmesi, olumlu
bir değişikliktir. Bu hakkı teslim ediyoruz.
Olumu değişikliklere rağmen, sağlık sisteminin kamu
ve özel ayrım olmadan eşit bir şekilde yönetilmesi de
toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir haktır.
Üniversite ve özel hastanelere gidildiğinde, ilave ücret
olarak tanımlar adlar altında katkı paylarının istenmesi,
sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmayı
kısıtlamış, ekonomik durumu zayıf olan kesimlerin
aleyhine olan bir sistematiğe dönüşmüştür.
Burada en büyük sorululuk, Sosyal Güvenlik
Kurumu'na ve Sağlık Bakanlığı'na düşmektedir. Sosyal
Güvelik Kurumu; sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı ve özel
hastanelerden satın almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından belirlenen sağlık hizmeti birim fiyatlarının
güncellenmemesi, katkı paylarının artmasına neden
olduğu yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Gerçekten,
Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri incelendiğinde, uzun
süre sağlık hizmeti birim fiyatlarının sabit kalması, katkı
paylarının kapsamının genişlemesine ve yükseltilmesine
neden olmuştur.
Çalışanlar ve emekliler, yüzde 11 gibi genel sağlık
sigortası primi ödemiştir. Bu yüksek prim, sağlık hakkının
ücretsiz verilmesi için bir sigorta sistemi olarak
alınmaktadır. Emekliler, en az 25 yıl bu primi ödemiştir. Bu
nedenle, emeklilerden katkı payı adı altında bir ilave ücret
alınmamalıdır. Devleti yönetenlerin bu çağrımızı dikkate
alması gerekir.
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Arif DURU
Genel Eğt. ve
Teşk. Sekr.
Eskişehir
Şube Başkanı

www.estued.org

Media Markt'tan Ankaralı
Üyelerimize Teknoloji Eğitimi
Media Markt ile
gerçekleştirdiğimiz
“teknoloji eğitimi
projesi”
Avrupa’nın da
ilgisini çekti...
Avrupa'nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt
ve Türkiye Emekliler Derneği ortak bir proje için harekete geçti.
Ekim ayında “Emeklilere Teknoloji Eğitimi” projesi ile yola çıkan
Media Markt, 55-65 yaş aralığındaki emeklileri teknoloji
okuryazarlığı konusunda eğitim veriyor. Ankara CEPA
mağazalarında teknoloji eğitimi alan TÜED üyeleri emekliler,
beyazeşyadan cep telefonuna, tabletten, küçük ev aletlerine,
televizyondan, sağlık ürünlerine pek çok cihazın nasıl daha verimli
ve fonksiyonel kullanılacağına dair bilgilendirildi.

Ankara Şubemiz üyelerine yönelik
gerçekleştirilen etkinlik, üyelerimiz
tarafından yoğun ilgi gördü. Ankara
Şube Başkanımız ve Genel Merkez Genel
Sekreterimiz Recep Orhan yaptığı
açıklamada, "Emeklilerimizin yeni
teknolojileri tanımasında önemli bir adım
olan bu proje bizler için büyük bir
boşluğu dolduruyor" dedi.
TÜED - Media Markt Eğitim Projesi, Media Markt'ın; Bursa,
Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Aydın ve Samsun'daki mağazalarında
Haziran 2015'e kadar devam edecek.
Media Markt, ikinci baharını yaşayan emeklileri, teknoloji
eğitimi ile “torun ve çocuk” yardımından kurtarıyor. Türkiye
Emekliler Derneği (TÜED) ve Media Markt, hayata geçirdikleri
proje ile emeklilerin teknoloji okuryazarlık seviyesini yükseltmek
için kolları sıvadı. TÜED üyesi emeklilerimiz, Media Markt
mağazalarında düzenlenen ücretsiz eğitimle beyaz eşyadan cep
telefonuna, tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan, sağlıklı
yaşam ürünlerine kadar pek çok cihazın nasıl daha verimli ve
fonksiyonel kullanılacağına dair bilgilendirilecek.
Alanında uzman teknoloji danışmanları tarafından verilen
eğitimlerde; televizyon veya cep telefonu alırken hangi kriterlere
dikkat edilmeli, bilgisayar ve tablet kullanımı, beyaz eşyada neden
A++ ürünler tercih edilmeli, yaz veya kış aylarında buzdolabının
derecesi nasıl olmalı, elektrik süpürgesi alırken veya kullanırken
nelere dikkat edilmeli, astım hastası olan bir ortamda temizlik hangi
koşullarda yapılmalı, kalp ve hipertansiyon hastaları için minimum
riskle ölçüm kriterleri gibi konu başlıkları yer alacak. İlki
Optimum'da, ikincisi ise Mall of İstanbul Media Markt mağazasında

gerçekleşen teknoloji eğitimi ile ilk etapta 50 emekliye eğitim verildi.
Bülent Gürcan: “Emeklilerimizi teknoloji ile hayattan
kopmamalarını sağlıyoruz”
Media Markt olarak tüketici elektroniği sektöründe bir ilki
gerçekleştirdiklerini belirten Media Markt CEO'su Bülent Gürcan şöyle
konuştu. “Türkiye Emekliler Derneği ile birlikte uzun zamandır
üzerinde çalıştığımız ve bizi oldukça heyecanlandıran emeklilerimize
özel teknoloji okur yazarlığı eğitimlerine resmi olarak başlamış olduk.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 verilerine göre Türkiye'de 65 ve
üzeri yaşlı nüfus oranı yüzde 7,7 olduğu düşünülünce, emeklilerimizin
teknolojiden korkmak veya hayattan kopmak yerine teknoloji ile hayata
bağlanmalarını istedik. Kullandığımız her teknolojik ürünün bir başka
ürün veya hizmetle iç içe geçtiği, yani televizyondan bile internete
girilebildiği bir dönemde belli bir yaşın üzerindeki jenerasyonun bu
ürünleri kullanırken gençlere danışma ihtiyacı hissetmesi, bizim bu
projeye başlamamızda büyük bir etken oldu.”
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanımız Kazım
Ergün, “Türkiye çapında 100 şubesi ve yaklaşık 630 Bin üyesi bulunan
Derneğimizin Media Markt ile yaptığı işbirliği, emeklilerimizin
teknolojik ürünleri nasıl kullanacaklarına dair bilgi vermesi amacıyla
oldukça kıymetli bir projedir. Üyelerimiz, teknolojik ürünleri daha
verimli ve tasarruflu nasıl kullanabileceklerini bu eğitim sayesinde
öğrendiler. Eğitim sonrasında Media Markt tarafından kendilerine
verilen sertifika ile de bunu tescillediler. Media Markt'a bu özel ve
faydalı projesinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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DERNEĞİMİZE ERİŞİM ARTIK ÇOK KOLAY
İNTERNET ORTAMINDA ÜYELİK ÖN BAŞVURU TALEPLERİ ALINMAYA BAŞLADI...
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezimizce
başlatılan bir uygulama emeklilerimiz tarafından yoğun ilgi
görmeye başladı. İnternet ortamında kurumsal web sayfamızda
bulunan "Üyelik Ön Başvuru" formunu dolduran
emeklilerimize bulundukları ildeki şubemiz en kısa sürede
dönüş yaparak, derneğimize üye olabilmelerini kolaylaştırıyor.
Web sayfamız üzerinden alınan ön başvuru sayesinde
emeklilerimize derneğimiz hakkında kapsamlı bilgiler birebir
sunulabiliyor.
İLK ÜYEMİZ BURSA'DAN GELDİ...
Projenin ilk yansıması da Bursa'dan geldi. Web
sayfamız üzerinden derneğimize Üyelik Ön Başvurusu yapan
Mehmet Kurtuluş'a Bursa Şubemiz tarafından kısa sürede
dönüş yapıldı ve Kurtuluş bu yöntemle yapılmış ilk üyemiz oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Bursa Şube
Başkanımız Mesut Özşen de, proje sayesinde emeklilerimizin
derneğimize erişiminin daha da kolaylaştığına dikkat çekerek,
"Sayın Mehmet Kurtuluş bu yöntem sayesinde derneğimize
erişti ve örgütlü hak arama mücadelemize katıldı. Öncelikle
kendisine ve emekli topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum.
Gücümüz birliğimizden geliyor. Bunu hiçbir emeklimiz
unutmamalı. Bulabilecekleri her yol ve yöntemle derneğimize
ulaşmaya çalışmalılar. Haklarımızı ancak örgütlü
mücadelemizle alabiliriz. Bu gerçeği artık torunlarımız bile
biliyor. Bütün emeklilerimizi derneğimize üye olmaya ve
mücadelemizi yükseltmeye davet ediyorum. Bu projeyi hayata
geçiren Genel Merkez Yönetimimize ve Genel Merkez Proje
Grubumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

Teşkilatımızın Acı Kaybı
Bursa Şubemiz İdari Sekreteri ve Teksif
Sendikası Eski Şube Başkanlarından Cahit
Dursun vefat etti. Merhum Dursun’un
cenazesi 26 Ocak’ta Bursa Ulu Cami’de
kılınan ikindi namazını müteakip Hamitler
Mezarlığı’na defnedildi. Vefatından bir gün
önce Dursun’u tedavi gördüğü hastanede
ziyaret eden Bursa Şube Başkanımız Mesut
Özşen ve Bursa Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz kendisine acil şifalar dilemişti.
Biz de TÜED Genel Merkezi olarak
merhum yöneticimize Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

KDZ Ereğli Şubemizden
Belediye Başkanı Uysal’a ziyaret
Türkiye Emekliler Derneği Kdz. Ereğli
Şubesi Yönetim Kurulumuz, Kdz. Ereğli
Belediyesi yeni başkanı Hüseyin Uysal'ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız Ali Ayhan, Belediye Başkanı
Uysal'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün belediye başkanlarına yazmış olduğu mektubu
sundu. Hüseyin Uysal da bundan sonra belediye olarak şubemizin
yanında olacağını bildirdi.
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ERGÜN; “TÜİK Rakamları bizim gerçeğimizi
yansıtmıyor. Zamlar
seyyanen olmak üzere,
yeniden belirlenmeli...”

ERGÜN’DEN TÜİK’E SERT ÇIKIŞ
BASINDA GENİŞ YER BULDU

ERGÜN: “Elbette ki bu tablo, Anayasamızın eşitlik ilkesine de
aykırıdır. Emekliler arasında ayrım yapılması ve farklı zam
oranları uygulanması kabul edilebilir bir durum değildir.
Hükümetimizden beklentimiz, emeklilerimize ülke refahından da
pay verecek şekilde eşitlikçi ve adaletli bir zam belirlemesi ve 2015
yılında belirlenecek bu yeni zammı uygulamasıdır.”
2015 yılının BİRİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına
yapılacak artışlar belli oldu. Kısa adı TÜED olan
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım
Ergün; “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan
tüfe rakamlarıyla 2015'in birinci altı ayı için
belirlenmiş oldu" dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“2015 yılı OCAK ayından geçerli olacak işçi ve
Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55.
Maddesi uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin
gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu
durumda; TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre
Haziran/Aralık 2014 döneminde 6 aylık enflasyon
%2.32 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı
yasanın yürürlük tarihi olan 2000'den önce emekli
olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 24,40 Lira
artış alacak ve 1047,29 Lira'dan 1071,69 Lira'ya
çıkacak.
Diğer taraftan, 813,17 Lira olan en düşük Bağkur
esnaf emeklisi aylığı 832,11 Lira olacak. Yani en düşük

bağkur esnaf emeklisinin aylığında, 18,94 Lira artış
olacak. Ayrıca, 602,07 Lira olan en düşük Bağkur tarım
emeklisi aylığı da 616,10 Lira olacak. Yani artış miktarı
14,03 Lira olacak.
Ayrıca; 2000'den sonra emekli olan işçi
emeklilerinin 684,12 Lira olan taban aylıkları da bu
artışla ek ödeme dahil olarak 700,05 Lira'ya yükselmiş
olacak.
En düşük memur emeklisi aylığı ise, Ocak ayından
geçerli olacak zamla 1.260,95 Lira'dan, 1.298,77
Lira'ya yükselecek. Memur emeklilerinin taban
aylıklarındaki artış miktarı 37,82 Lira olmuştur.
5510 Sayılı yasayla zamlarımızı enflasyona
endeksleyen parlamentomuzun artık emeklilerimizin
feryatlarını duymasını ve seyyanen zamların
uygulanmasını istiyoruz. Yüzdeli zamlar emekliler
arasındaki makasın açılmasına ve haksızlığın giderek
artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca; Enflasyon sepetinde, emeklinin yaşam
alanına girmeyen birçok kalem malzemeyle yapılan
hesaplamalar bizim gerçeğimizi yansıtmamaktadır.
TÜİK ivedilikle emekliler için bir geçim endeksi

oluşturmalı ve hesaplamalarını bu endeks üzerinden
yapmalıdır.
2000 öncesi İşçi emeklisine günlük; 81 kuruş Bağkur Esnaf emeklisine günlük; 63 kuruş - Bağkur
Tarım emeklisine günlük; 46 kuruş zam yapılmıştır.
2000 sonrası emekli olmuş ve ancak aylık 700,05 Lira
alabilen işçi emeklilerimize ise günlük; 53 kuruş zam
yapılmış olmaktadır. Bunun yanında taban aylık
seviyesindeki memur emeklilerimizin günlük aldıkları
zam da, 1 Lira 26 kuruş olmuştur.
Elbette ki bu tablo, Anayasamızın eşitlik ilkesine de
aykırıdır. Emekliler arasında ayrım yapılması ve farklı
zam oranları uygulanması kabul edilebilir bir durum
değildir. Hükümetimizden beklentimiz, emeklilerimize
ülke refahından da pay verecek şekilde eşitlikçi ve
adaletli bir zam belirlemesi ve 2015 yılında belirlenecek
bu yeni zammı uygulamasıdır. Memur emeklilerine
toplu görüşmeyle sağlanan artışlar ve dönem sonlarında
ödenen enflasyon farkları işçi ve Bağkur emeklilerine de
aynen uygulanmalıdır."

2000 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI (TL)
SSK

BAĞKUR (Esnaf)

BAĞKUR (Tarım)

Memur

TEMMUZ 2014

1.047,29

813,17

602,07

1260,95

OCAK 2015

1.071,69

832,11

616,10

1298,77

·Bağkur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır.
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Genel Başkanımız Kazım Ergün
Üsküdar Şubemizi
Ziyaret Ederek
Çalışmaları Hakkında
Bilgi Aldı...
Genel Başkanımız ve SGK
Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım
Ergün, Üsküdar Şubemizi ziyaret etti.
Şube Başkanımız Fatma Önerge ve
Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre
görüşen Ergün, şubemizin çalışmaları
hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirten Önerge
de, “Genel Başkanımızın engin
birikiminden yararlanma fırsatı
bulduk bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

Safranbolu Şubemizde Kongre Heyecanı Yaşandı
Safranbolu Şubemizin Olağan
Genel Kurulu 18 Ocak 2015
tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın
yaptığı kongrede mevcut şube
başkanımız Saim Tiryaki
yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; İsmail Ağabey, İmral Demir, Mehmet
Yurt, Ahmet Karataş. Denetim Kurulu’na da
şu isimler seçildi; Hüseyin Acar, Birtan
Karaca ve Ali Kemal Yurter.

DURU: “Bizi düşüneni, biz de düşünürüz...”
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Genel Eğitim ve Teşkilat
Sekreterimiz, Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru, emekli maaşlarıyla
ilgili basın toplantısı düzenledi. Duru, 2015 yılında yapılan zam
haberlerinin aslının olmadığını savundu.
Duru, “ 2015 Ocak’tan Temmuz’da ne kadar Tüfe olduğu 6
aylık’da belli olacaktır. Şimdi alacağımız zam 2014 yılını yani Temmuz,
Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2014 aylarının Tüfe oranı
uygulanmaktadır” dedi.
Mevcut hükümetten beklentilerini dile getiren Duru “Beklentimiz
emekli maaşlarına ülke refahından da pay verecek şekilde eşitlikçi ve
adaletli bir zam belirlemesini veya 57’inci hükümet döneminde kaldırılan
sisteme geri dönülmesini talep ediyoruz. Memur emeklilerine nasıl toplu
sözleşmeyle maaşlarına artış sağlanıyorsa biz işçi ve bağ-kur emeklilerine
bu uygulamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Duru son olarak, “Türkiye’de emeklileri düşünen
siyasileri de seçim zamanı düşünürüz” dedi.
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RİZELİ EMEKLİLERDEN
2015 ZAMMINA TEPKİ
Türkiye Emekliler Derneği Rize
Şube Başkanımız Recep Ali Derman,
Hükümetin emeklilere reva gördüğü
yüzde 2.32 zamma tepki gösterdi.
Yaptığı açıklama ile emeklilere verilen zam oranını
gülünç bulduğunu ifade eden Derman, açıklamasında şöyle
dedi:
“Türkiye Emekliler Derneği olarak 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince
emeklilere yapılan yüzde 2.32 zammı kabul edilemez
buluyoruz. 6 aylık enflasyonun % 2.32 olarak açıklanması
gerçek durumu hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.”
GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 15
Altı ayda emeklilerin mutfağına yansıyan artışın yüzde
15 olduğunu belirten Derman, “Her şeye zam var. Emekli, bu
durumu çarşıda pazarda yaşıyor. SSK ve Bağkur emekli
aylıkları sürekli olarak düşmektedir. SSK ve Bağkur'un

ortalama emekli aylığı
850 TL'dir. Bu durumda
emeklilere günlük 66
Kuruş, aylık olarak 20
TL zam yapıldı.” dedi.
EMEKLİSİNİ
K O R U M A Y A N
D E V L E T S O S YA L
DEVLET DEĞİLDİR
2015 yılı bütçesinden emeklilere hiçbir katkı yapılmadığını
vurgulayan Derman, bireysel emekliliğe yapılan yüzde 25 devlet
katkısının emeklilere de yansıtılmasını istedi. Memur
emeklisinin ortalama aylığının 1.300 TL olduğunu, SSK ve
Bağkur emeklilerinin ortalama aylıklarının ise 850 TL olduğunu
ifade eden Derman, aradaki 450 TL farkın kabul edilemez
olduğunu, memur emeklisini koruyan sistemin aynı şekilde işçi
ve Bağkur emeklisini de koruması gerektiğini belirterek, “SSK
ve Bağkur emeklilerinin en düşük aylığı 1.300 TL olmalıdır.”
dedi.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN
40 MAĞDUR AİLEYE
GIDA YARDIMI

İhtiyaç sahibi üyelerimize yardımları
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri takdim ettiler.

Emekli vatandaşlara destek olmak
amacıyla çeşitli kurum ve firmalarla
indirim anlaşmaları yapan Türkiye
Emekliler Derneği Çorum Şubemiz, bu
kez de ihtiyaç sahibi dernek üyeleri için
yardım kampanyası başlattı.
Derneğin yönetim kurulu üyeleri, düşük gelirli ve
yardıma muhtaç 40 dernek üyesine gıda yardımı yaptı. Çorum

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş'ın sponsorluğunda gıda
paketleri hazırlayan derneğin yönetim kurulu üyeleri, hazırlanan
paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Şube binasında düzenlenen törende basın açıklamasında
bulunan Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır
Kınıklı, “Emekli vatandaşım aylık 800-900 lira maaş alıyor. Ve bu
yıl emekliye sadece 23 lira zam yapıldı. Mağdur olduğunu
düşündüğümüz, ihtiyaç sahibi üyelerimize yardım yapma gereği
duyduk. Bize sponsor olan ve destekleri esirgemeyen Ticaret
Borsası Başkanı Ali Bektaş başta olmak üzere tüm
sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Yüreğir Şubemizden Emeklilere
Örgütlenme Çağrısı

MHP Bakırköy
İlçe Başkanlığından
Şubemize Ziyaret

MHP Bakırköy İlçe Başkanlığı Yöneticileri
Bakırköy Şubemizi ziyaret ederek emeklilerin sorun
ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgiler aldılar.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Bakırköy Şube Başkanımız Osman Şakır 2015 yılı
zamlarının emeklilerin beklentisinin çok altında
gerçekleştiğini ifade etti.

Yüreğir Şube Başkanımız Nakış Kocatürk ve Yönetim Kurulu
Üyeleri düzenledikleri basın toplantısında, emeklilerin ağır koşullar
altında ezilen insanlar olduğunu belirterek; Emeklilerden kesilen doktor
muayene ücretinin kaldırılmasını, en az bin 200 lira emekliye maaş
verilmesini, çocuklarını okutamayan icralık olan emeklinin halini,
bankaya borcu olmayan emeklinin olmadığını, devletin kendilerini
düşünmediğini, bu insanların, bu devlete yıllarca hizmet etmiş kişiler
olduğunu, 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve o tarihlerde Yavuzlar Şubesi
olarak bilinen derneğin yakın zamanda Yüreğir Şubesi olduğunu ve 5 bin
kayıtlı üyesi ile Yüreğir gibi bir ilçede önemli bir sivil toplum örgütü
olduğunu ifade etti.
İşçi, Bağ-Kur ve memur emeklisi olan bütün emeklileri bir çatı
altına toplayan, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanımız
Nakış Kocatürk, “Yönetime geldiğimizde şubemizin 2 bin 597 üyesi vardı.
Bugün ise 5 bin 500'ün üzerinde üyesi var. Daha iyi hizmet verebilmek için
sizlerin de derneğe desteklerini beklemekteyiz. Emekli eş ve beyler
Derneğimize bir resimle başvurduklarında anında kayıt yapıyoruz ve
kendilerine bir emekli kartı düzenliyoruz, peki bu kartla ne yapılıyor?
Adana da 9 tane hastaneyle antlaşmamız mevcut. Hasta bu 9
hastaneden istediğini tercih etme hakkına sahiptir. TÜED Kartınızı
gösterdiğinizde hastaneye beş kuruş ödemiyorsunuz. Röntgen, tahlil, giriş
ücreti vs. onlar alınmıyor.
Özel hastanelerde sadece yatış ücretinin yarısını veriyorsunuz.
TEDAŞ’LA Elektrik faturaları ödemesinde emeklinin maaş gününe göre
ayarlama yaptırıyoruz. Emeklinin faize düşmesini istemediğimiz için
bunları yapıyoruz.
Kocatürk, genel anlamda dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu temel
gıda maddelerinden, tüp, yakacak kömür temini, hastalık halinde
muayene, dershane, düğün salonu indirimleri, hukuksal destek, diş
tedavisi, araç muayenesi konularında özel indirimler temin ederek
üyelerin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerinin altını çizdi. Kocatürk,
emeklilerin tatillerini geçirmeye yönelik sosyal tesislerin de temini
noktasında gayret içinde olduklarını ifade etti. “Ayrıca belediye
araçlarından indirimli yararlanıyorsunuz. Cenaze hizmetlerinde de
yardımcı oluyoruz” dedi.
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Gemlik Şubemizden
Protokol Ziyaretleri

Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek ve yönetim kurulu
üyeleri SGK Şube Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim Topçu'yu
ziyaret ettiler. Emeklilerin karşılaştıkları sorunların dile
getirildiği görüşmede karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek ve yönetim kurulu
üyeleri Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi
Başhekimliğine yeni atanan Şahmeran Çelenkoğlu'nu da ziyaret
ederek, emeklilerin beklentilerini anlattılar.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİLERİN KAYIPLARI KARŞILANMADI
2014 yılında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine
birinci altı ayda yüzde 3.27, ikinci altı ayda yüzde
5.70 zam yapıldı. Her iki altı ayda yapılan artışların
yıllık ortalaması yüzde 6.21 olmaktadır. Örneğin,
850 lira aylık alan bir emeklinin birinci altı ayda
aylığı 28 lira artışla 887.80 liraya, ikinci altı ayda
aylığı 50 lira artış 928 lira yükselmiştir. 2014 yılı
birinci altı ayda 28, ikinci altı ayda 50 liranın yıl
ortalaması ise, 53 lira hesaplanmaktadır.
Memur emeklilerine 175 lira seyyanen zam
üzerinden aylık bağlama oranına göre zam
uygulanmıştır. Örneğin, 2014 yılında bir memur
emeklisine (yüzde 80 aylık bağlama oranına göre)
her ay 140 lira zam uygulanmış, işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine ise ortalama 53 lira artış
yansıtılmıştır. 2014 yılı ortalama hesaplamaya

göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri her ay 87 lira
alacaklı gözükmektedir.
2014 yılı uygulamaları göstermektedir
ki, sosyal güvenlik ve maliye hesaplamaları, bir
sisteme göre değil, keyfi bir uygulama olarak
tanımlanabilir. 2014 yılında sosyal güvenlik
eşitlik normu hiçe sayılmış ve emeklilerin
büyük çoğunluğu mağdur edilmiştir.
Benzer eşitsizlik, 2015 yılında da devam
etmiş, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 2.33,
memur emeklilerine yüzde 3 artış yapılmıştır.
Devleti yönetenler, bu tür eşitsizliklere
s o n v e r m e l i v e e m e k l i l e re a d a l e t l i
yaklaşmalıdırlar.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Sigorta hizmetlerimin büyük çoğunluğu, Bağ-Kur'dadır.
2013 yılından itibaren ise, işçi statüsünde çalışmaktayım. SGK'na
gittiğimde, son yedi yılın en çok hizmeti nerede ise, o statüden emekli
olacağım belirtildi. İşçi statüsünde çalışırken, rahatsızlığım nedeniyle 4 ay
raporlu oldum ve bu dönemde primlerimin yatırılmadığını gördüm. Bu
ayları, borçlanma imkanım var mı?
CEVAP: Son yedi yılın yarısından bir gün fazlası olan 1261 gün
prim yatırılma koşulu var. Raporlu olduğunuz ayların primlerini işverenin
yatırmaması, sizin emekliliğini uzatmaktadır. Bu durumda olan
işçilerimizin raporlu olduğu günlere ilişkin işverenle konuşması ve
primlerinin yatırılması sağlanmalıdır. Kanunda, raporlu günlere ilişkin
prim yatırılması zorunluluğu olmamakla birlikte, bazı uygulamalarda
rapor ücreti işverene verilerek hem prim yatmakta, hem de aylıklar tam
olarak ödenmektedir.
Raporlu günlere ilişkin prim ödenmediği zaman, borçlanma imkanı
bulunmamaktadır.
SORU: Özel hastanelerde 12 lira muayene ücreti alınacağı Sağlık
Uygulama Tebliğinde (SUT) olmasına rağmen, 12 liraya ilave olarak
uzman doktor ise,28 lira, hocaya muayene olunduğunda ise daha yüksek
fazladan para alınmaktadır. Bu uygulamanın dayanağı var mı?
CEVAP: Muayene ücreti 12 lira olarak belirlenmesine rağmen,
vakıf üniversitesi hastaneleri, mesai satı dışında kamu üniversite
hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında muayene ücretinden ayrı olarak
yüzde 200'e kadar ilave ücret alınmaktadır. Sağlık hizmeti verenlerle
alanlar arasında böylesine tartışmalar yaşanmakta ve ilave ücret adı
altında yapılan ödemeye itiraz edilmektedir. Sizden alınan ödemelere
ilişkin belgeleri, SGK'na bir dilekçe ile bildirmeniz durumunda gerekli
olan inceleme yapılmakta ve fazla alınan ödemeler iade edilmektedir.
SORU: Yüzde 2.33 artış, bizimle alay etmek gibi bir uygulama
olmuştur. Emekli aylığım 950 lira. 2015 yılı birinci altı ayda 22 lira zam
geldi. Bir ailenin geçiminden sorumlu bir emekli olarak, ülkeyi yönetenlere
sormak istiyorum. Bu hesaplamalardan vazgeçin ve bizlere insanca
yaşayacağımız bir aylık ödensin. Bu talebimi, üyeniz bir emekli olarak
yetkili yerlere bildirmenizi istiyorum.
CEVAP: İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan yüzdeli zamlar,
yoksulluk getirmiş ve emeklilerimizin büyük çoğunluğu yoksulluk
sınırının altında aylık almaktadır. Gelir ve aylıkların artışını öngören 5510
sayılı Kanunun 55. maddesi değişmeli, alt sınır aylığı belirlenmeli ve
emeklilere seyyanen artışlar yapılmalıdır. 2015 yılı taleplerimiz
hazırlanmış ve siyasi partilere gönderilecektir. Genel seçimlerin olduğu bir

yıldayız. Taleplerimizin seçim bildirgelerinde yer alması için mücadele
edeceğiz.
SORU: Sosyal güvenlik destek primi ödenmesinin karşılığının
olmaması, emeklileri mağdur etmektedir. Ben bir işyeri açtım. İki kişi
çalıştırıyorum. Bunun yanında vergi ödüyorum. Bunlar yetmezmiş gibi, emekli
aylığımdan yüzde 15 kesinti yapılmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği'nin
raporlarında sosyal güvenlik destek priminin kaldırılmasını okuduğumda,
memnun oldum. Bu konudaki son durumu öğrenmek istiyorum.
CEVAP: Sizin gibi emeklilerimizin aylıkları geçinmeye yetmediğinden,
bir işyeri açarak ayakta durmaya çalışıyor. Devletin, bir işyeri açan emeklilerin
aylıklarından yüzde 15 kesilmesine itiraz ettik. Bunun haksız bir uygulama
olduğunu belirttik.
SORU: 2000 öncesi dönemde emeklilere uygulanan alt sınır aylığı ve
aylık bağlama oranı ile emekliler korunmaktaydı. 2000 sonrası dönemde
emekli olanlara böyle bir uygulama olmadığından, emeklilerin korunması
ilkesinden vazgeçilmiş. Asgari ücret her yıl belirlenirken, aynı şekilde asgari
emekli aylığı her yıl başında belirlenmelidir. Bu konuda, bir çalışma var mı?
CEVAP: Sosyal güvenlik sistemimiz iyi yönetilmediğinden, 2000 sonrası
eşitsizlikler ve mağduriyetler artmıştır. 2000 öncesi dönemde gösterge sistemi
olduğundan, (gösterge x katsayı x aylık bağlama oranı yüzde 70) alt sınır aylık
uygulanıyordu. Bu uygulama, 2000 sonrası dönemde çalışılan dönemler için
değiştirilmiş ve yüzde 35 olarak alt sınır aylık bağlama oranı belirlenmiştir.
Bunun anlamı, alt sınır emekli aylıkları yarı yarıya küçültülmüştür. Bu
uygulama, emekliler arasında eşitsizlik getiriştir. 5510 sayılı Kanun ile birlikte
emekli aylıkları hesaplanma parametreleri değiştirildiğinden, çalışılan süre
uzadıkça emekli aylıklarının düşmesine neden olan karma bir sistem
uygulanmaktadır. Sizin de belirttiğiniz gibi, her yıl asgari emekli aylığı
belirlenmeli, Emekli Sandığı alt sınır emekli aylığı emsal alınarak sosyal
güvenlik kuruluşlarını kapsayan ortak ALT SINIR EMEKLİ AYLIĞI
uygulanmalıdır.
SORU: (Aliye YILMAZ) Yıllar önce sigortalı olmama rağmen, prim
ödeme gün sayım eksik kaldığından emekli olamıyorum.
CEVAP: Emekli olmanın üç koşulu vardır. 1- Sigortalılık süresi, 2- Prim
ödeme gün sayısı, 3- Yaş koşulu. Bu üç koşul yerine getirilmeden emekli hakkı
kazanılamıyor.
Ancak bununla birlikte, prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı
olmayanlara, yaş koşulu yerine geldiğinde; primleri karşılığı olarak toptan
ödeme yapılabiliyor.
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KESKİN: “Yine hüsrana uğradık”
Kırıkkale Şube Başkanımız Basri
Keskin dernek binasında emeklilere
hükümet tarafından verilen zamla
ilgili olarak bir basın açıklamasında
bulundu.
Dernek yöneticilerinde hazır bulunduğu açıklamada
Başkan Keskin Hükümet tarafından 2015 yılı Ocak ayından
geçerli olacak işçi ve Bağ Kur emekli zamları TÜİK
hesaplarına göre altı aylık enflasyon 2,32 olduğunu bu
hesaplamalara göre en düşük emekli aylığında 24,40
lira olacak en düşük Bağ Kur emeklisine ise 18,94 lira
maaşlarına yansıtılacağını belirtti. Başkanı Keskin” Bu
tablo bizim beklentilerimizi karşılamadığı gibi biz
emeklileri hayali sukuta uğratmıştır. Bizim
enflasyonumuz hesabımıza göre %25 tir. Beklentimiz
yüzdeli zamlardan ziyade seyyanen zam verilmesini
talep etmekteyiz. Biz emeklilerin bu feryatlarına
parlamentomuzdan ve hükümetimizden kulak
vermelerini beklemekteyiz. Emeklilerimizi enflasyona
mahkum edenlere sesleniyoruz. Bu enflasyona
milletvekillerine geçerli değil mi? Kendileri 2015 yılı
için bir emeklinin almış olduğu bir aylık bin lira
karşılığında zaman almaktadırlar. Bu dengesiz durumu
halkımızın ve emeklilerimizin takdirine bırakıyoruz”
ifadesini kullandı.

Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı
Emekliye günlük 81 kuruş zam reva görülürken yargı
mensuplarına 1155 lira maaşlarına zam yapılmakta olduğunu
belirten Keskin, “ Eğer emekliye dar gelirliye kaynak yok diye
verilmiyorsa ülkedeki bu savurganlık neden ve niçin? Elbette ki
bu tablo Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı sınıflar ayrım
yapılması ve farklı uygulamalar kabul edilebilir bir durum
değildir. Hükümetimizden beklentimiz emeklilerimize ülke
refahından da pay verecek şekilde adaletli bir zam verilmesi 2015
yılında bu durumun uygulanması gerekmektedir. Memur
emeklilerine toplu sözleşmeyle sağlanan zamlar dönem
sonlarında enflasyon farklarıyla işçi ve Bağ Kur emeklilerine de
aynen uygulanması gerekmektedir” ifadesini kullandı.

İzmit Şubemiz
Avcılar Şubemizden
Sağlık Anlaşması Akademi Hastanesi’yle
Türkiye Emekliler
Anlaşma
İmzaladı
Derneği Avcılar Şubemiz ile
Avcılar İlçesi’nde sağlık
hizmeti sunan ÖZEL
AVCILAR HOSPITAL
arasında sağlık protokolü
imzalandı.
İmzalanan protokolle, üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerinden
özel imkanlarla faydanması sağlanmış oldu. Buna göre üyelerimiz;
Avcılar Hospital’de poliklinik hizmetlerinden %20 indirimle
yararlanırken, diğer sağlık hizmetlerinden de %15 indirimle
yararlanabilecekler. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Avcılar
Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu, imzalanan protokolün
emeklilerimiz arasında büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade
ederek; “Kaliteli sağlık hizmetlerine, derneğimiz sayesinde uygun
fiyatlarla ve öncelikle erişebilmenin mutluluğunu yaşayan
emeklilerimiz, bu hizmetimizi takdirle karşıladı. Bizler de bu
takdirlerden ziyadesiyle mutlu olduk. Bundan sonra da bu tür
anlaşmaları çoğaltarak, üyelerimizin menfaatleri yönünde daha
kapsamlı hizmetler sunacağız. Çünkü üyelerimiz herşeyin en iyisine
layıktır. Bizler de onlara bu hizmetleri sunabilmek için var gücümüzle
çalışıyoruz” dedi.
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İzmit Şube Başkanlığımız üyelerinin kaliteli
sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için
ilçelerinde hizmet veren Özel Akademi Hastanesi’yle
sağlık protokolü imzaladı. İmzalanan anlaşmayla
üyelerimizin tüm branşlarda muayene ücreti olarak 35
TL. ödeyeceğini belirten Şube Başkanımız Mehmet
Kara, film ve tahlillerde de üyelerimize %15 indirim
uygulanacağı müjdesini verdi.

Bu Teşekkür
Başkanıma

Emekliler Derneği
Geçtiğimiz pazar günü, Türkiye Emekliler
Derneği Bayraklı Şubesi’nin Bayraklı Belediyesi toplantı
salonunda düzenlediği geniş katılımlı, sabah kahvaltılı
toplantıya katıldım. İyi ki katılmışım, birçok güzel insan
tanıdım, emeklilerimizin örgüt yapıları ve etkinlikleri
konusunda bilgi sahibi oldum.

Bilal EYÜBOĞLU
08 Ocak 2015 Perşembe
Yenigün Gazetesi

Emekli insanlar, en verimli çağlarında bu millet ve devlete hizmet vermiş olan
kimselerdir. Birikimlerimizde payları, aş ve işimize katkıları vardır. Yazık ki
milletvekilleri ve müsteşar statüsündeki emekliler hariç büyük emekli kitlesi
mütevazı emekli maaşları ile geçim mucizesi yaşıyorlar. Eğer miras desteği, eş veya
çocuk katkısı yoksa çoğu emekli her ay geçim cambazlığı yaparak yaşıyor.
Emekliler Derneği Bayraklı Şube’nin başkanı olan Selahattin Öztürk, eski bir
milli güreşçimiz ve güreş antrenörü. Binlerce emekliye önderlik ediyor, çok candan ve
gayretli bir insan. O anlattı: Türkiye Emekliler Derneği’nin bir milyon dolayında
kayıtlı üyesi varmış. Derneğin Ankara’da ve Erdek’te sosyal tesisleri var. Lobi gücünü
kullanıp parlamentoya temsilci gönderdiği de olmuş.
Selahattin Başkan, derneklerinin İzmir’de dört şubesi bulunduğunu, üye
sayılarının yüksek olduğunu, yeni girişimleri olduğunu anlattı.
Sevgili emekli öğretmen Yusuf Yılmaz ile İzmir İl Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’nın emekli müdürü sevgili Erol Yengel dostlar derneğe, sevgili
başkan Selahattin Öztürk’e danışmanlık yapıyorlar. Yusuf Beyin müthiş bir çevresi ve
girişimci ruhu, Erol Bey’in de yurtdışı fonlar konusunda engin bir bilgisi var.
Selahattin Başkan, bazı üyelerinin çok darda olduğunu, ağır sorunlar
yaşayan üyelerinin bulunduğunu anlattı. Bir üyesini ailesi bir gece sokağa
bıraktığından üye geceyi sokakta geçirmek zorunda kalmış. Çok üzüldüğünü, benzeri
sorunlar yaşayan üyeleri olduğunu söyledi.
Dernek, toplu konut atağı kararı almış. Amaçları emekli üyelerine konut
edindirmekmiş. Bir projeleri de bir yaşlılar merkezi kurmak. Yatırımlar için Avrupa
fonlarından, bakanlık ve genel merkez desteklerinden yararlanmak istiyorlar.
Başkan, beni bu konularda danışma almak için davet ettiklerini belirtti. Kendilerine
kooperatifleşme, kentsel dönüşüm ve hibe fonları konularında bilgi aktardım.
Kendilerine bir de Mevlâna sunumu borcum oldu.
Başkana, bir hizmet merkezi edinmeleri için uygun bir Rum evi satın
almalarını, dernek genel merkezi ile belediyelerin nakti ve ayni katkılarını sağlayarak
üyelerine uygun bir dernek merkezi kazandırmalarını önerdim. Bu öneriye çok sıcak
baktılar. Böylece hem dernek kiradan kurtulabilecek, hem de üyeler kafeterya ve bir
sığınma evi gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Ah keşke, toplumsal birlikteliğin gereklerini yeterince yapabilsek, ah keşke
sivil toplum kuruluşlarına gereğince sahip çıkabilsek. Var olan yüksek potansiyelimiz
sayesinde hiç şüphesiz nice insanımızın makûs talihini değiştirebiliriz. Ben her şeye
rağmen Emekli Derneği Bayraklı Şubesi’nde gördüğüm dayanışma ve kaynaşmayı
heyecan ve ümit verici buldum.
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Ömer Kurnaz Başkanımız
Yaslanacak sağ yanımız
Biraz yandı mı canımız
Hemen koşarız derneğe
Biri başkan, biri yaver
Kalemim hep sizi över
Kurnaz başkan için değer
Hemen koşarız derneğe
Kuşanmışlar kılıçları
Yanlarında kadroları
Hizmet aşkı her yanları
Hemen koşarız derneğe
Binamızda bir bakın da
Ne hizmetler var yakında
Yola durmayın çıkın da
Hemen koşarız derneğe
Yaptığımız eserlerin
Nesillerden nesillerim
Derneğimde üyelerin
Hemen koşarız derneğe
Ağrıyınca bir yanımız
Merhem olur Başkanımız
Arkadaşlar uyanınız
Hemen koşarız derneğe
Arif olan bunu anlar
Hizmetimizi duyanlar
Biraz da canı yananlar
Hemen koşarız derneğe
Bir iş gelince başıma
Hemen koşarlar yanıma
Bu teşekkür başkanıma
Hacı Bozanlı diyor ki,
Bir de gitsin yardımcıma
Cabbar TÜRKYILMAZ
TÜED Tarsus Şube Üyesi

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
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YARGITAY ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR; YARGIYA GÜVEN AZALIYOR
2000 öncesi emeklilerimizin intibak işlemi yapılırken
bir kısım emeklilerimizin maaşlarının hatalı hesaplandığı
tespit edilmiş, bunun üzerine fazla ödeme yapılanlardan
son beş yılınkiler geri istenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu,
emeklilerimizi fazla ödeme miktarı kadar borçlandırmış
ve aylıklarından kesintiye başlamıştı. Bunun üzerine
emeklilerimiz konuyu yargıya taşıdılar. Emeklilerimiz;
SGK'nın, "Fazla Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin
Yönetmeliği"ne aykırı işlem yaptığı, borcun borç bildirim
belgesi ile tebliği gerektiği halde bunun yapılmadığı
iddiasında idiler. Emeklilerimizin bir diğer iddiası ise
borcun oluşumunda kasıtlarının ve kusurlarının olmadığı
idi. Emeklilerimiz ödenen yaşlılık aylıklarını
harcadıklarını, geri ödemelerinin mümkün olmadığını, bu
hata nedeniyle sebepsiz zenginleşmediklerini iddia ettiler.
Ankara 5. İş Mahkemesi'nde 09.01.2013 tarihinde
açılan dava 12.09.2013 tarihinde karara çıktı. Ankara 5. İş
Mahkemesi'nin 2013/44 Esas, 2013/1183 Karar nolu ilamı
emeklinin davasının reddi yönündeydi. Mahkeme 5510
sayılı yasanın 96. maddesinin özel kanun niteliğinde
düzenleme olduğundan, sebepsiz zenginleşmeyi
düzenleyen borçlar kanunu 96. maddesindeki genel
nitelikteki düzenlemeden önce uygulanması gerektiği
gerekçesiyle; geriye doğru 5 yıllık sürede fazla ödenen
miktarın SGK'nca kesinti yoluyla tahsilini uygun görmüş
ve davayı reddetmiştir. Bu karar, Yargıtay 10. hukuk
dairesince 2013/22791 Esas, 2014/20048 Karar numarası
ile 20.10.2014 tarihinde onanmıştır.
Bir başka emeklimizce İstanbul Anadolu 19.İş
Mahkemesinde 19.04.2013 tarihinde açılan dava 2013/808
Esas, 2013/347 karar no ile 22.10.2013 tarihinde
sonuçlanmıştır. Bu kararda, mahkeme Borçlar
kanununun 96. maddesi gereği sebepsiz zenginleşmeyi
araştırmış, bu konuda ekonomik ve sosyal durumu tetkik
etmiş, iyi niyetle sebepsiz zenginleşen emeklinin bulunmuş
olduğu ekonomik durum nedeniyle sebepsiz zenginleşme
hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma
düşecek olduğu kanaatine vararak, kurum zararının
emekliden talep edilmesinin hakkaniyete uygun
düşmeyeceği gerekçesiyle, yaşlılık aylığından kesinti
yapılmasına ilişkin işlemi iptal etmiştir. Ankara 5.İş
Mahkemesi kararına tamamen zıt olan bu karar:
Yargıtay'ın aynı dairesince, yani 10. hukuk dairesince
2013/23288 Esas, 2014/21928 karar sayılı ilamı ile diğer
karardan 11 gün sonra 31.10.2014 tarihinde onanmıştır. Şu
anda elimizde biri ak, biri kara aynı dairenin 2 Yargıtay
kararı vardır. Aynı durumdaki bir emekli parayı ödeyecek,
diğeri ise ödemeyecektir. Yargı, adalet dağıtacağına
adaletsizlik yaratmıştır. Bu durumda olan binlerce
emekli ne yapacaktır? Dava açsa Yargıtay ak mı diyecektir,
kara mı?
Yargıya güven azaldı. Bu kararlardan sonra nasıl
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azalmasın? Biz hukukçular bu iki
kararı emekliye nasıl izah edeceğiz?
Yargı, insanlara güven veremiyorsa
kim verecek? Yargı kurumlarının,
verimsiz ve objektifliği olmayan
kurum olmaya hakları var mı? Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde ülkemiz aleyhine artan davaların nedeni,
içerdeki yargı kurumları mı? Uluslar arası tüm kurumlar
ülkemizde adaletten şikayet ediyor, adalet reformuna öncelik
vermemizi istiyorlar, haksızlar mı? Hukuk usulü kanunu Sivil
Toplum Kuruluşlarına üyelerin hakları ile ilgili topluluk
davası açma hakkı verirken, anayasa mahkemesi sivil toplum
kuruluşlarına sadece tüzel kişiliğe ait halkların ihlal edildiği
gerekçesiyle bireysel başvuru hakkı tanıyor, bu nasıl bir
çelişki?
Dünya Mutluluk Raporuna göre güvensizlik, mutsuzluk
kaynağının en önemli sebepleri arasında. Toplum, haksızlık ve
adaletsizliğe tahammül edemiyor, özellikle güven duymak
istediği kurumların adil davranmasını bekliyor, haksızlık
yapmasını istemiyor. Öncelikle demokrasi, insan hakları ve
hukukun üstünlüğü ele alınmalı. Ne yazık ki ülkemizin haklar
ve özgürlükler alanında demokrasi performansı iyi değil.
Dünya Adalet Projesi endeksinde 2012 yılında 97 ülke içinde
temel haklarda 76. sıradayız. Sivil özgürlüklerde 44, düzen ve
güvenlikte 70, adalet sisteminde 71. sıradayız. Endekse göre
sınırlı adalet sahibi ülkeyiz. Ülkemizde hayat değişmiş, toplum
değişmiş, ancak hukuk ve siyasi yapıyı bu değişime
uyduramamış, güncelleyememişiz. Toplumun hukuka
üstünlüğüne olan inancını, hoşgörü ve güven duygusunu
aşındırmamalıyız.
Ülkelerin gelişimine katkı vermesini ölçen Bilişim Gelişim
Endeksinde skorumuz 10 üzerinde 4,5. Ülkelerin markasını
artıran 4 değer; yatırım, turizm, ürün ile hizmet ve yetenek
olarak belirlenirken, ülkemiz yetenekli insan dışındaki
değerlerde başarılı ülkeler içinde, en değerli ülkeler
sıralamasında 19. sırada. “Yarını iyileştirmenin tek yolu
bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir” diyor ROBİN
SHARMAN.
Endülüs'te bir milyona yakın kitap yakılıyor. Nobel
Ödüllü Fransız Fizikçi PIERRE CURIE; “Bize Endülüs'ten
yakılmayan 30 kitap kaldı. Biz bu kitaplarla Rönesans'ı
gerçekleştirdik, sonra atomu parçaladık. Yakılan kitapların
hepsi elimizde olsaydı şimdi galaksiler arasında
geziniyorduk” tespitinde bulunuyor. ATATÜRK, Kurtuluş
Savaşı sırasında bile çalışanı düşünüyor, ilk sosyal güvenlik
kurumu olan AMELEBİRLİĞİ'NİN kuruluşuna giden
10.09.1921 tarihli 151 sayılı yasayı çıkartıyor.
Yargıtay kararına karşı Anayasa Mahkemesi' ne bireysel
başvuru yapılacak. Umarız Yüksek Mahkeme adalete güveni
sağlayacak bir karara imza atar.
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