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2000 SONRASI İNTİBAK DAVAMIZDA
BİLİRKİŞİ DE DÜZENLEME TALEBİMİZİ
HAKLI VE YERİNDE BULDU...
ANKARA 3. İŞ MAHKEMESİNCE 2
TEMMUZ'A ERTELENEN DAVAMIZDA
BİLİRKİŞİ RAPORUNU OLUMLU VERDİ...
BİLİRKİŞİ RAPORUNU
DEĞERLENDİREN HUKUK
DANIŞMANIMIZ AV. CAFER TUFAN
YAZICIOĞLU: " BİLİRKİŞİ 2000 ÖNCESİ
İNTİBAKIN 2000 SONRASI EMEKLİ
OLANLARA UYGULANMAMIŞ
OLMASININ EŞİTSİZLİK YARATTIĞINI
TESPİT ETMİŞTİR" DEDİ...
Devamı 2. Sayfa’da

2015 yılında genel seçimlerin
yapılacak olması nedeniyle, siyasi
partilerin seçim bildirgelerinde
ekonomik ve sosyal konular
önemli bir yer tutacağına dikkat
çeken Genel Başkanımız Kazım
Ergün, "Gelecek döneme ilişkin
hedefler belirlenecek. Ekonomik
ve sosyal konuların ağırlığını
işsizlik, istihdam ve sosyal
güvenlik alanında yaşanan
sorunlar oluşturacak. İşte bu
süreçte; Türkiye Emekliler
Derneği, temsil ettiği emeklilerin
sorunlarını gündeme getirmekte
ve siyasi partilere çözüm önerilerini
bildirmektedir. Bu dönemde de, 18
maddeden oluşan taleplerimizi kamuoyu
ile ve siyasi partilerle de paylaşmak
Devamı 8. sayfada
istedik" dedi.

SİYASİLERİMİZ GENÇLERİMİZE
ÖRNEK OLMAK ZORUNDALAR
Öncelikle yaklaşan seçimler nedeniyle,
başta siyasiler olmak üzere herkesi
geleneksel toplum yaşantımızın ve hoşgörü
anlayışımızın gereğini yapmaya ve
birbirlerine saygılı olmaya, birbirlerini
sevmeye, genç nesillere örnek olmaya davet
ediyoruz. Son günlerde miting
meydanlarında toplumun hassasiyetlerini
rencide edici söylemlerin gündeme
getirilmesi, bizleri derinden üzmektedir.
Torunlarımıza, şık olmayan bu tabloları
anlatabilmekte güçlük çekiyoruz. Genç
nesillere, iyi örnekler oluşturamıyoruz. Bu
konuda en büyük sorumluluk siyasilerimize
düşmesine rağmen, yapılan açıklamalar
toplumu germekten başka bir işe yaramıyor.
Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

BAŞYAZI

Devlet Eski Bakanı
Adnan Ekmen
Batman Şubemize
Üye Oldu...

Batman Valisi Azmi Çelik de
Şubemize Konuk Oldu...

18. ve 19. Dönem Batman
Milletvekili olan ve Devlet Bakanlığı
da yapan Adnan EKMEN,
“Çalışmalarını ilgi ve hayranlıkla
izliyorum” dediği derneğimizin
Batman Şubesi’ni ziyaret ederek,
burada üye kaydını da gerçekleştirdi.
Emeklilere sunmaya çalıştığımız
hizmetlerin hem içerik olarak, hem
de kalite olarak ilgi çekici boyutta
olduğunu ifade eden EKMEN, “Bu
örnek çalışmaların artarak
süreceğinden şüphem yok. Bir emekli
olarak ben de bu hak arama
mücadelesinin bir parçası olmak
istedim” dedi.
Ziyarete ev sahipliği yapan Şube
Başkanımız Hüseyin EKMEN, Şube
Başkan Yardımcımız Seyfettin
ÜLGEY ve Şube İdari Sekreterimiz
M. Ali KIRŞAN da, ziyaretten
duydukları memnuniyeti ifade
ederken, “Sayın Bakanımızın
şubemize üye olması bizleri ayrıca
çok mutlu etmiştir. Takdir ve
teveccühleri için teşekkür ederiz”
dediler.

Batman Şube Başkanımız EKMEN, Vali ÇELİK’e Şükran Plaketi Takdim Etti
Batman Valisi Azmi ÇELİK
de Batman Şubemizi ziyaret
edenler arasındaydı.
Şubemizin çalışmalarını
yakından takip ettiklerini
ifade eden konuk Vali,
özellikle şubemizin
gerçekleştirdiği konut
atağından övgüyle söz etti.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Şube
Başkanımız EKMEN de
konuk Vali Azmi ÇELİK’e,
derneğimizin çalışmalarına
verdiği destek ve
emeklilerimizin sorunlarına
göstermiş oldukları yakın
ilgiden ötürü bir şükran
plaketi takdim etti.
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2000 SONRASI İNTİBAK DAVAMIZDA
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DAVAMIZDA BİLİRKİŞİ
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HUKUK DANIŞMANIMIZ
AV. CAFER TUFAN
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Ankara 3. İş Mahkemesi'nde
görülmekte olan İntibak Davamızda
bilirkişi raporunu verdi. 2000 sonrası
emeklilerimizi ilgilendiren davanın
bilirkişisi, raporunda; 2000 öncesi
emekli olanlara uygulanan intibakların,
2000 sonrası emekli olanlara
uygulanmamasının Anayasa'nın eşitlik
ilkesine aykırı olduğunu belirterek, bu
durumun Anayasa Mahkemesince iptali
veya yasa koyucu tarafından yeni bir
yasal düzenlemeyle çözülmesi
gerektiğinin altını çizdi.
Raporu değerlendiren Türkiye
Emekliler Derneği Hukuk Müşavirimiz
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, bilirkişinin
davamızdaki taleplerimizi haklı
bulduğunu belirterek, "Eşitsizlik bu
raporla da tespit edilmiş oldu. Raporda
bilirkişi 2000 sonrası emekli olan
davacımızın aylık 250 Lira civarında
kaybı olduğunu tespit etmiştir. Şimdi
mahkemenin konuyu talebimiz
doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'ne
taşıyarak, yürürlük maddesinin iptalini
istemesini beklemekteyiz. 2 Temmuz'da
görülecek davada bu sonucun çıkmasını

bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde 2000
sonrası emeklilerimiz de tek tek dava
açmadan bu haktan yararlanmış
olacak" dedi.

Av. Cafer Tufan
YAZICIOĞLU

YARGITAY’DAN SIRADIŞI
BİR KARAR DAHA GELDİ
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
emeklilerin kullandıkları
kredilerin, emekli maaşına
bloke konularak tahsil
edilebileceğine karar verdi. Bu
konuda, kredi alırken verilen
muvafakatin geçerli olduğunu
ve kredi sözleşmesiyle aynı anda
alınan taahhütnamelerle
emeklinin maaş hesabı üzerinde
bloke yapma yetkisinin bankaya
verilmiş sayılacağına hükmetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Emekliler
Derneği Hukuk Müşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "Emekli
maaşları yasa gereği haciz edilemez, devir ve temlik edilemez. İcra
iflas kanunu gereği, emekli maaşına haciz uygulanabileceğine
dair, önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir. Ancak
Yargıtay bu genel düzenlemeye aykırı bir değerlendirme yaparak
maaşından kesinti yapılabileceğine ilişkin taahhüdün, haksız şart
olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Emeklilerimiz
bu karar doğrultusunda, maaşlarından olacaklardır. Karar diğer
taksitle satış yapan firmalar için de aynı uygulamayı gündeme
getirebilir. Emekliler imzaladıkları her belgeyi dikkatlice
okumalıdırlar" dedi.
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SİYASİLERİMİZ GENÇLERİMİZE
ÖRNEK OLMAK ZORUNDALAR
Nesillerarası dayanışmanın en güzel
göründüğü alan sosyal güvenliktir. Sosyal
güvenlikte bugünkü emeklinin hakkının elinden
alınmasına birinci neden kayıtdışı ekonomidir.
Kayıtdışı istihdam ciddi rakamlara ulaşmıştır.
Bunlar kayıt altına alınsa 25 Milyar Lira gelir
elde edilebilecektir. Kayıtdışı istihdam genç
neslin istikbalini yok ettiği gibi sosyal çöküntüye
de neden olabilecektir.
Türkiye, yaşlanmakta olan AB için de bir
fırsattır. Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik
kalkınma için nesillerarası dayanışmanın önemi
büyüktür. AB'de aktif işgücü
düşmektedir. 65 yaş üstü nüfusun
çalışma çağındaki nüfusa oranı
2050'de ½'ye ulaşacaktır. Çalışan
nüfusun yaşlı nüfusu destekleme
oranı gittikçe azalmaktadır.
Türkiye; genç, dinamik ve nitelikli
işgücüyle küresel ekonomide
rekabet gücünü sürdürmek
isteyenlerin problemlerine çözüm
olabilecek güce sahiptir.
Ülkemizde, çalışma çağındaki
nüfusun toplam nüfus içindeki payı
artmaya devam etmektedir.
Yaşlanan ve işgücü potansiyeli
küçülen AB'nin bu sıkıntısını
ancak ülkemiz gençliği ortadan
kaldırabilecektir.
Bilim, araştırma ve eğitime
önem verilerek bu alanlara
merkezi bütçeden daha fazla pay

ayrılmalıdır.
Geleceğe umutla bakan aydınlık nesiller
yetiştirmek istiyorsak, öncelikle onlara örnek
olacak söylemler geliştirmeliyiz. ardından
kaliteli gelecek projeleri üreterek, ülke
kalkınmasına en aktif katkıyı sağlayabilecekleri
eğitim ve üretim standartlarını onlara sağlamak
zorundayız.
Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Çünkü
onlar bizim, yıllarca gözümüz gibi baktığımız
bu ülkemizi gönül rahatlığıyla emanet etmek
istediğimiz çocuklarımız,
torunlarımız. Yarınları teslim
edeceğimiz nesillere rehber
olabilecek altyapıları da sunmamız
gerekiyor. Tıpkı bizden önceki
nesillerin bizlere hazırlayıp
sunduğu toplumsal idealler gibi
bizim de genç nesillerimizin önüne,
büyük idealler, büyük projeler
koymamız gerekiyor. Siyasi
liderlerimizden en büyük
beklentimiz işte budur.
Toplumumuzun, yaşları ve
görgüleri gereği gerçek Akil
İnsanları olan emeklilerimizin
sesine kulak verip; torunlarımıza
ufuklar açacak projeleri birlikte
üretelim ve giderek kopmakta olan
“Nesillerarası Dayanışma”yı,
Nesilleri Kucaklaştırarak
sağlayalım.

Tıpkı
bizden önceki
nesillerin bizlere
hazırlayıp sunduğu
toplumsal
idealler gibi
bizim de genç
nesillerimizin önüne,
büyük idealler,
büyük projeler
koymamız
gerekiyor...

BİLGİ KİRLİLİĞİNE YETİŞMEYE ÇALIŞAN SGK,
"HER EMEKLİ BİNLERCE LİRA TOPTAN PARA ALACAK"
HABERLERİNİ DE YALANLADI...
İŞTE KURUMUN KONUYA İLİŞKİN BASIN
AÇIKLAMASI:
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
16 Mart 2015
BASIN AÇIKLAMASI
Bazı yazılı basın kuruluşlarında yer alan “Emekli
Maaşları Eksik Yatmış, Yargıtay: Emekli Maaşları Yeniden
Hesaplanmalı” ifadesi ve “Elazığ ilinde dava açan bir
emeklinin davayı kazandığı ve kararında Yargıtay tarafından
onandığı ve emeklilerin aylıklarında hatalı hesaplama olduğu”
yönündeki haberler gerçekle örtüşmemektedir.
Habere konu emekli 13 Ekim 2000 tarihinde emekli
olmuş ve aylık hesaplama yönteminin değiştirilmesi nedeniyle,
2000 Ocak döneminden itibaren aylıklara yapılan artışları

alamadığını, yapılan aylık artışlarının eksik olduğunu ve
emsallerine göre maaşının az olduğunu belirterek Elazığ İş
Mahkemesine Kurum aleyhine dava açmıştır. Dava yerel
mahkeme tarafından bilirkişi raporu doğrultusunda emekli
lehine karar vermiştir. Yerel mahkeme kararına esas bilirkişi
raporunun incelenmesinde, raporun kanuna aykırı şekilde farklı
yöntemler kullanılarak hazırlandığı anlaşıldığından, Karar
Kurumumuzca temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Yargıtay 10
uncu Hukuk Dairesi 24 Kasım 2014 tarihli 20174/17727 Esas ve
2014/24661 sayılı kararında; emekli hakkındaki bilirkişi
raporunda belirtilen aylık hesaplama yönteminin yasal ilkelere
uygun olmadığı ve hatalı değerlendirme sonucu yazılı hüküm
kurulması nedeniyle kararın Kurum lehine bozulduğu tespit
edilmiştir. Anlaşılacağı üzere, emekli aylıklarının hatalı
hesaplandığı yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta
olup, dava süreci halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
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2000 SONRASI İÇİN İNTİBAK YAPILMALI
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Türkiye Emekliler Derneği, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
getirilen aylık hesaplamalarına yoğun bir şekilde
itiraz etmiştir. 5510 sayılı Kanun, iki aşamalı olarak
değişikliler öngörmüştür.
Birincisi; aylıkların hesaplanmasında temel bir
kriter olan primlerin güncellenmesinde değişikliğe
gitmiş, 2008 öncesi dönemde gelişme hızının eksiksiz
olarak prim artışlarına yansımasının yüzde 30 ile
sınırlandırması, eski ve yeni emekliler bakımından
eşitsizlik getirmiştir.
İkincisi; aylık bağlama oranlarında köklü
değişikliğe gidilmiş, aylık bağlama oranlarında
önemli oranda azalmalar öngörülmüştür. 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4447 sayılı Kanun
hükümlerine göre, eşitsizliği artıran bir aylık bağlama
oranı uygulanmaktadır.
Gösterge sisteminin kaldırılması, eşitsizliği
artırmış ve zamların adil yapılması kurgusunu
bozmuştur. Sosyal güvenliğin temel kurla olan
eşitliğin sağlanabilmesi için, gösterge sistemi
korunması gerekirdi. Kanunlar yapılırken, SGK'nun
giderlerinin azaltılması adına çalışanlar ve emekliler
üzerinden emekli aylıklarını düşürerek tasarruf
yapılması, sosyal güvenliğin normları ve ilkeleri ile
bağdaşmamıştır.
2015 yılında emekli olan bir sigortalımız
Derneğimize geldi. Aylık bağlama kararının
incelenmesini talep etti. Uzmanlarımız gerekli
incelemeyi yaptılar. Sonuçta, bu arkadaşımıza büyük
haksızlık yapılmış. Bunun izahı yoktur. Kararı

incelediğimizde, uzun süre çalışmanın bir
cezalandırmaya dönüştüğünü gördük. Kısaca,
çalıştıkça emekli aylığını düşüren bir hesaplanma var.
Buna benzer çok sayıda aylık bağlama kararları var.
Bu soruna hep birlikte çözüm bulunması gerekiyor.
Bu sorun, öncelikle ülkeyi yönetenlerin gündemine
gelmelidir. SGK, sistemi adil yönetmekle birinci
derecede sorumludur. Eşitsizliklere ve mağduriyete
neden olan kanun maddeleri masaya yatırmalı, eşitliği
temel alan bir değişikliğe gitmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin en büyük
örgütlü gücüdür. Öncelikle, emeklilerimizin
derneğimize üye olması ve güçlerini birleştirmesi
gerekir. Buna, bugün daha çok ihtiyacımız var. Baskı
grubu görevimizi yaparken, ülkeyi yönetenler örgütlü
yapıyı izliyorlar. Taleplerimizin karşılığını bulması
için emeklilerimizin de ortak hareket etmesi son derece
önemlidir.
2000 sonrasında emekli olanların aylıklarındaki
eşitsizliklerinin giderilmesi için yeni bir intibak
yapılmalıdır. Hükümetin, birincisini yaptığı ve büyük
takdir topladığı intibak, 2000 sonrası dönemde emekli
olanlara da uygulanmalı ve mağduriyetlere son
verilmelidir.
Devlet, eşitliği esas almalı, kazançları ve prim
ödeme gün sayıları eşit olanlara aynı aylık
ödenmelidir.

EMEKLİ AYLIKLARI ZAM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ
5502 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı oluşturuldu. Sosyal güvenlik
kuruluşları tek çatı altında toplandı. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile sosyal güvenlik mevzuatında ortak bir
sistemin kurulması öngörüldü. Başlangıçta, bu
değişiklilerin iyi analiz edilmemesi sonucunda,
bazı temel maddelerin yaratacağı mağduriyetlere
karşı çıkılmadığından, 2008 yılından itibaren
uygulamada ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
2008 yılından itibaren getirilen uygulamalara
bakıldığında, emekli aylıklarının
hesaplanmasında ve artışında adil bir sistemin
kurulamadığını görüyoruz. Kanunlar
hazırlanırken, bilimsel bir tartışma ve uzlaşma
olmadığından, norm ve standart birliğinden
uzaklaşan ve eşitsizlikleri giderek artıran bir
kurgu getirilmiştir.
İki aşamalı haksızlıklar yapılmaktadır.
Birincisi; emekli aylıklarına yapılan zamlardır.
Yüzdeli zamların emeklileri koruyan bir sistem
olmadığını yaşıyoruz. Örneğin, yüzde 2.32 emekli
zammını kim savunabilir? 2015 yılı Ocak ve Şubat
aylarında gıda fiyatlarında sırasıyla yüzde 3.52,
yüzde 2.59 artışlar açıklandı. Dolar ve
fiyatlardaki artışların emeklileri daha da
yoksullaştığı gerçeğini Hükümetin görmesi ve
emekli aylıklarında iyileştirmeye gitmesi
gerekiyor.
Emekli aylıklarının açlık sınırının altında

kalması, sosyal güvenlik sisteminin sorgulanmasını
gerektiriyor. 5502 ve 5510 sayılı Kanunlar ile sosyal
güvenlikte eşitlik kuralı sağlanamadığı gibi, 2008
sonrasında emekli aylıkların düşmesini öngören bir
sisteme geçilmesi, sosyal güvenlik sistemine olan
güveni giderek tartışılır bir yöne götürmektedir.
Sosyal güvenlik, sosyal devletin en temel
uygulaması olarak görülmediği sürece, gelecekte
daha büyük sorunlar ile karşılaşılacaktır. TÜRK-İŞ,
HAK-İŞ, DİSK, TÜED ve diğer emek örgütleri,
sosyal güvenlik sistemini masaya yatırmalı, ortak
bir çalışma yapmalıdır. Bu sorunun ertelenecek
yönü yoktur. Sivil toplum kuruluşlarının, temsil
ettikleri kitlelerin karşı karşıya kaldığı böylesine
temel bir konuya çözüm bulmaları için yeni bir
mücadele başlatmaları şart.
Sosyal güvenliğin yerine geçecek bir sistem
olduğu gerçeği iyi görülmeli ve baskı grubu olan
kuruluşlar görevlerini tam olarak yerine
getirmelidir.
Sosyal güvenlik her saniye insanı koruyan bir
sistemdir. Bu sistemin koruma kurgusu zayıfladığı
zaman, toplumun korunması da riske edilmiş olur.
Emekli aylığı hesaplamalarında, çalışılan
dönemler için tek bir mevzuat getirilmelidir. Eşitliği
koruyacak bir sisteme geçilmeli, aylıklardaki
farklılıklara son verilmelidir.
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Media Markt'tan Bucalı
Üyelerimize Teknoloji Eğitimi
Media Markt ile
gerçekleştirdiğimiz
“teknoloji eğitimi
projesi”
Avrupa’nın da
ilgisini çekti...
Av r u p a ' n ı n b i r n u m a r a l ı
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. İzmir
Buca mağazalarında teknoloji
eğitimi alan TÜED üyeleri
e m e k l i l e r, b e y a z e ş y a d a n c e p
telefonuna, tabletten, küçük ev
aletlerine, televizyondan, sağlık
ürünlerine pek çok cihazın nasıl daha
verimli ve fonksiyonel kullanılacağına
dair bilgilendirildi.
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.

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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Bartın'da Muhtarlar Çalıştayı Yaptık
Türkiye Emekliler Derneğimiz Sosyal Projeler Grubunca düzenlenen
Turkcell ve DenizBank'ın da proje ortaklığı yaptığı Bartın Muhtarlar Çalıştayı
Bartın Belediyesi Cep Sineması’nda, yoğun katılımla gerçekleştirildi...

Muhtarlara Seslenen Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
“Sorunlarınızı iyi biliyoruz. Buraya bu sorunları masaya yatırmak ve
çözüm yollarını birlikte üretmek için geldik... Sizlere bir katkımız olursa
Ne mutlu bizlere” dedi.
Türkiye Emekliler Derneğimiz Sosyal Projeler Grubunca düzenlenen, Turkcell ve DenizBank'ın da proje ortaklığı
yaptığı Bartın Muhtarlar Çalıştayı dün Belediye Cep Sinemasında yapıldı. Çalıştaya Türkiye Emekliler Derneği Hukuk
Müşaviri ve Eski Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler
Derneği Genel Merkez Genel Saymanı ve Yönetim Kurulu üyesi Ömer Kurnaz,
Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şube Başkanı Ali Kalaycı, DenizBank Şube
Müdürü Saffet Erkişi, Turkcell adına Orhan Dilek, Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Taner Çetin ve muhtarlar katıldı.

Moderatörlüğünü Hukuk Danışmanımız
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun
yaptığı çalıştayda, Sosyal Güvenlik Uzmanı
Namık Tan, Muhtarları Sosyal Güvenlik hakları
konusunda bilgilendirdi.
Çalıştay’da proje ortaklarımızdan
Turkcell tarafından hediye edilen
iki adet akıllı telefon da yapılan çekilişle
sahiplerini buldu...
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GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN
SEÇİM BİLDİRGELERİNDE
EMEKLİLERİN GÖRMEK İSTEDİKLERİ
TALEPLERİMİZİ SIRALADI
1. İNTİBAK SORUNU GERÇEK ANLAMDA ÇÖZÜLEMEMİŞTİR
6283 Sayılı Kanun'la getirilen düzenlemeler ne yazık ki intibak sorununu gerçek
anlamda çözemediği gibi; 2000 öncesi ve 2000 sonrası emeklileri arasında yeni bir
eşitsizlik yaratmıştır. 2000 öncesi için taban aylığın dikkate alınmaması kazanılmış
hakların ihlali sonucunu doğurmuştur.
Ekim 2008 yılı sonrası dönemde aylık bağlanma sırasında, büyümenin 2000-2008
yılları arasında uygulanan gelişme hızının %100'ü yerine %30'unun dikkate alınması,
aylık bağlama oranında her bir 360 güne uygulanan ortalama yüzde 2.6 oranın yüzde 2
olarak değiştirilmesi, çalıştıkça aylığın düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum, yeni
mağduriyetler yarattığından 2000 sonrası dönemde emekli olanlar için de bir intibak
düzenlemesini gerekli kılmaktadır.
İntibakta eşitliğin sağlanması için memur emeklilerinde olduğu gibi kademe ve
dereceleri olan gösterge sistemi getirilmelidir.
2. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIŞINDA REFAH PAYI DİKKATE
ALINMALIDIR
İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarda sağlıklı
olmayan ve Derneğimizin de karşı çıktığı; aylık/altı aylık enflasyon artışlarına
endekslenmesi, emekli aylıklarının artışını sınırlı tutmuştur. Bu sistemin yetersizliği
görüldüğünden, bazı yıllar farklı Kanunlar ile emekli aylıklarında seyyanen veya
yüzdeli artışlara gidilmiştir. Sonuç olarak, 5510 sayılı Kanun'un gelir ve aylıkların
artışını enflasyona endeksleyen hükmü değiştirilmeli, emeklilere refahtan pay
verilmelidir.
3. ENFLASYON FARKLARI ÖDENMELİDİR
4447 sayılı Kanun ile getirilen emekli aylıklarının aylık enflasyona endekslenmesi,
1.1.2000 itibariyle uygulamaya başlamıştır. Yürürlük maddesi 1.1.2000 olduğundan
19/21 günlük emekli aylığı farkları ödenmemiş ve artışlar ödeme tarihi itibariyle
yapılmıştır. Türkiye Emekliler Derneği, Emekli Sandığı emeklilerine her yıl ödenen
aylık artış farklarının benzer şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanmaması
üzerine konuyu yargıya götürmüş ve 29 aylık tüfe farklarını talep etmiştir. Dava
kazanılmış olmasına rağmen, 2002 Ağustos ayında Kanun değişikliği yapılmış ve sadece
bir aylık farklar ödendiğinden 28 aylık fark hak edişleri ödenmemiştir.
4. 2002, 2006 VE 2008 YILLARINDAKİ ZAM FARKLARI ÖDENMELİDİR
4447 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesine göre memur aylıklarının artışı ile işçi ve
Bağ-Kur emeklilerine yapılan artışın kıyaslamasından oluşacak farkları öngören 1
Kasım 2002 Kararnamesi'nin uygulanmaması, 2007 yılında Bütçe Kanunu ile
öngörülen 2006 yılı enflasyon farkının eksik hesaplanması derneğimizce yargıya
götürülmüştür. Keza 2008 yılında da Bütçe Kanunu ile engellenen aylık enflasyon
farklarından doğan alacaklarımız da AİHM'e taşınmıştır. Emeklilerin, kanunlar ve
kararnameler gereği alacakları yargı süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler daha
fazla mağdur edilmemelidir.
5. 1987-1995 DÖNEMİNDEKİ EMEKLİLERİN KEY ÖDEMELERİ
YAPILMALIDIR
3320 Sayılı Konut Edindirme Kanunu'nun kapsam maddesinde, KEY
kesintilerinin sigortalılar için işverenlerin, emekliler için ise soysal güvenlik
kuruluşlarınca yatırılması düzenlenmiştir. Ev sahibi olmama koşulunun bulunmasının
tespiti ile birlikte sosyal güvelik kuruluşlarınca KEY kesintilerinin emekliler adına
ödenmesi Kanun gereğidir. SSK, emekli olanların sınırlı bir bölümünün KEY
ödemelerini yaparken, büyük çoğunluk listelerde ismi olmadığından KEY ödemelerini
alamamışlardır. Bu konuda davalar açılarak emekliler yargıda hak aramaktadır. 3320
sayılı Kanun'un kapsam maddesine göre hak eden emeklilere KEY ödemeleri
yapılmalıdır.
6. VERGİ İADESİ KARŞILIĞI GETİRİLEN EK ÖDEME ORANLARI
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2015 yılında genel seçimlerin yapılacak olması nedeniyle, siyasi partilerin
seçim bildirgelerinde ekonomik ve sosyal konular önemli bir yer tutacağına
dikkat çeken Genel Başkanımız Kazım Ergün, "Gelecek döneme ilişkin hedefler
belirlenecek. Ekonomik ve sosyal konuların ağırlığını işsizlik, istihdam ve sosyal
güvenlik alanında yaşanan sorunlar oluşturacak. İşte bu süreçte; Türkiye
Emekliler Derneği, temsil ettiği emeklilerin sorunlarını gündeme getirmekte ve
siyasi partilere çözüm önerilerini bildirmektedir. Bu dönemde de, 18 maddeden
oluşan taleplerimizi kamuoyu ile ve siyasi partilerle de paylaşmak istedik" dedi.

YÜKSELTİLMELİDİR
Vergi gelirlerine bakıldığında, dolaylı vergilerin oranının yüzde 70 olduğu açıkça
görülmektedir. Emekliler her türlü harcamalarında KDV, ÖTV gibi toplumda gelir
eşitsizliği getiren ödemelerde bulunmaktadır. Emeklilerin, asgari ücretlilerin ödediği
dolaylı vergiler ile gelirlerin bir bölümü geri alınmaktadır. Önceki dönem
uygulamalarında daha yüksek bir oranda vergi iadesi alınırken, 2007 yılından itibaren
kaldırılan vergi iadesinin karşılığı olarak, emeklilere yüzde 4-5 arasında bir ek ödeme
yapılmaktadır. Emekliler harcamalarında yüzde 8-18 arasında vergi öderken,
kendilerine yüzde 4-5 arasında bir ek ödemenin yapılması yetersiz kaldığından, en az
yüzde 10 ek ödeme getirilmelidir.
7. EMEKLİYE DE PROMOSYON ÖDENMELİDİR
2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince çalışanlara yapılan promosyonun
emeklilere yapılmaması büyük bir eşitsizlik örneğidir. Bu konuda çözüm için
Başbakanlık Genelgesi kapsamına emekliler de dahil edilmeli ve promosyon hakkından
yararlanmaları sağlanmalıdır.
8. EMEKLİDEN KATILIM PAYI ALINMAMALIDIR
Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi doğru bir uygulamadır. Emeklilerin,
istedikleri kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gitmesi olumlu olmakla birlikte katkı payı,
reçete payı ve ilaç fark ücretinin emeklilerden alınmaması sağlanmalıdır. Çalıştıkları
dönemlerde vergi ve sağlık sigorta primini uzun yıllar ödeyen emeklilerin içinde
bulundukları koşullar ve yaşları dikkate alınmalı ve katkı paylarından muaf
tutulmalıdırlar.
9. SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI KORUNMALIDIR
6111 sayılı Torba Kanunu ile 1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde çalışmayan ve evli
olmayan kız çocukları; evlenmesi veya işe girmesi gibi durumlarda anne veya babası
üzerinden almakta oldukları sağlık yardımı haklarını kaybediyorlardı. Torba Kanun ile
bu hak kaybı giderilmiş ve durumlarında değişiklik olan kız çocuklarının; iş bulması ve
yeniden işsiz kalması, evlenmeleri ve sonrasında boşanmaları durumlarında; anne ve
babalarından aldıkları sağlık yardımlarına yeniden kavuşmaları olumlu bir değişiklik
oldu.
Diğer taraftan; 1 Ekim 2008 sonrası sürece yeni dahil olan kız çocuklarının sağlık
haklarının; eğitim süreleri ve en fazla 25 yaş ile sınırlı tutulması, eşitlik ilkesine aykırı bir
uygulama olmuştur.
Bu nedenle, tarih ayrımı yapılmadan kız çocuklarının sağlık yardımlarında eşitlik
sağlanmalıdır.
10.
EMEKLİYE DE SENDİKA HAKKI TANINMALIDIR
Ülkemiz tarafından onaylanmış olan Uluslararası sözleşmelere uygun biçimde ve
Anayasa'nın 90. Maddesi'ne eklenen son fıkra gereği; emeklilere de sendika hakkı
tanınmalıdır. Çağdaş demokrasilerde öngörüldüğü şekliyle, emeklilere de toplu
sözleşme yapabilme hakkı sağlanmalıdır.
Derneğimizin sendikal statüye dönüşmesi için yaklaşık 30 yıldır kararlı bir
mücadele sürdürmekteyiz. Bu mücadelemizde; evrensel hukuk belgeleri ve ILO
sözleşmeleri dayanak olmuştur.
11.
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY'DE EMEKLİLERE DE TEMSİL
HAKKI TANINMALIDIR
Demokrasinin vazgeçilmez yapılanmaları arasında yer alan Ekonomik ve Sosyal
Konsey'in hayata geçirilmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak bu demokratik yapılanma
içerisinde sosyal grupların temsilcisi konumundaki sivil örgütlenmelere yer verirken
emeklilerin bu platformda temsilinin gerçekleştirilmemiş olması doğru bir yaklaşım
değildir. Konseyin yapısı yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı genişletilerek
emeklilerin de bu yapıda yer alabilmeleri sağlanmalıdır.

12.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KALDIRILMALIDIR
Çalışan emeklilerin prime esas kazançlarından kesilen ve sosyal güvenlik sisteminde
karşılığı bulunmayan, sosyal güvenlik destek primi uygulamasıyla ödenen pirimler her
yılsonunda emekli aylıklarına yansıtılmalıdır. Böylelikle, çalışan emeklilerin aylıklarında
bir iyileştirme sağlanacak, ödenen primler karşılığını bulacaktır. Emekli olduktan sonra
bir işyeri açan ve devlete vergi ödeyen, ayrıca istihdama da katkı sağlayan emeklilerimizin
aylıklarından %15 oranında yapılan kesintiler kaldırılmalıdır.
13.
MEMURLUKTAN AYRILMIŞ EMEKLİLERİN İKRAMİYELERİ
ÖDENMELİDİR
Memuriyet görevinden herhangi bir sebeple ayrılarak bir başka sigorta kolundan
emekliye ayrılmış olan kişilere, memuriyette geçen görev süreleri için Anayasa
Mahkemesi'nce uygun görülen ikramiyelerinin ödenebilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler en kısa sürede yapılmalıdır. Mevcut halde yapılmış olan düzenleme
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır.
14.
EMEKLİYE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANMALIDIR
Yaşları itibariyle, hayatlarının son dönemini huzur içerisinde yaşamak durumunda
olan emeklilerimize, referandumda getirilen koşullardan birisi olarak Anayasal çerçevesi
belirlenen pozitif ayrımcılık ilkesi en kısa sürede hayata geçirilmelidir.
Yasama, yürütme ve yargı süreçlerinde emeklileri ilgilendiren hususlarda süreçlerin
en hızlı şekilde sonlandırılmasına yönelik yasal tedbirler alınmalıdır. Emeklilerimizin;
yıllarca süren davaları, yasalaşmayı bekleyen tasarı veya teklifleri bekleyecek zamanları
bulunmamaktadır. Emeklilerimizin davalarına öncelik verilmeli, emeklileri ilgilendiren
yasa tasarıları ve teklifleri parlamento gündeminde öncelikli olarak ele alınmalıdır.
15.
EMEKLİ ZAMLARI EŞİTLENMELİ
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışları 6'şar aylık enflasyona bağlıdır. Memur
emeklileri ise 6289 sayılı yasayla; memurlarla yapılacak toplu sözleşmenin maaşlarına
yansıtılmasıyla zam alacaklardır. Bu durumda; emekliler arasında fark doğduğu takdirde
bu farkı ortadan kaldıracak düzenleme yapılmalıdır.
16.
AKTİF YAŞLANMA POLİTİKALARI ÜRETİLMELİ
2012 Yılı Avrupa Aktif Yaşlılık ve Nesillerarası Dayanışma Yılı olarak ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, aktif yaşlanmayı içeren politikaların sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
belirlenerek uygulamaya konulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Nesillerarası
dayanışma açısından da, emeklilerimizin tecrübelerinden istifade edilecek istihdam
şekilleri yaratılmalıdır. Yaşlılık Bakım Sigortası başta olmak üzere; yaşlılıkta insanca
yaşamayı temin edecek sosyal güvenlik argümanları ve sosyal yardım düzenlemeleri
geliştirilmelidir.
17.
ANAYASA'DA YAŞLILAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN UYUM YASALARI
ÇIKARTILMALIDIR
Yaşlılar için Anayasamızla getirilen pozitif ayrımcılık içeren düzenlemenin uyum
yasaları acilen çıkartılmalıdır. Bu kapsamda; Yaşlıların fizyolojik ihtiyaçları dikkate
alınarak, başta ısınma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kira ve yakıt yardımı
yapılmalıdır. Doğalgaz, elektrik, su, telefon ve ulaşım hizmetlerinde pozitif ayrımcılık
sağlayacak şekilde özel indirimler sağlanmalı, yaşlı bakan ailelere sosyal destek ödemesi
yapılmalıdır.
18.
EMEKLİYE REFAH İKRAMİYESİ VERİLMELİDİR
Yılda iki kez ve dini bayramlarımızda olmak üzere, emeklilerimize birer maaş
REFAH İKRAMİYESİ verilerek, bu kesimin de ülkenin büyümesiyle oluşan refahtan pay
alabilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda; geçmişte ve günümüzde parlamentoda temsil
edilen siyasi partilerin grupları tarafından benzer teklifler TBMM'ye sunulmuştur.
Bütün siyasi partilerin benzer önergeleriyle aslında bir uzlaşı içerisinde bulunduklarının
belgesi bu yasa teklifleri olmuştur.
TÜED -9-

BULUT, “EMEKLİLERİMİZİN SOFRASINA
BİR DİLİM FAZLA EKMEK
KOYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Göreve geldiği günden itibaren
emeklilerin her türlü sorunu ile ilgilenen ve
onların bütçesine katkıda bulunabilmek için
çaba gösteren Türkiye Emekliler Derneği
Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, üç
değişik kurum ile indirim anlaşması daha
yaptı.
Türkiye Emekliler Derneği Karabük
Şube Başkanı Celal Bulut, emeklilerin
sofrasına bir dilim ekmek daha fazla koymak
için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Karabük
Şubesi Hayat Tıp Merkezi, Ela Dünya Göz

Optik ve 5000 Evler'de bulunan Akıntepe
Düğün Salonu ile indirim anlaşması yaptı.
Emekliler Derneğine üye olanların
faydalanabileceği indirim anlaşması firma
yetkilileri ile imzalandı.
Özellikle Hayat Tıp Merkezi ile yapılan
anlaşmanın emekliler için büyük bir fırsat
olduğu gözlenirken, Başkan Bulut indirim
anlaşması imza töreni öncesi şu açıklamayı
yaptı. “Göreve geldiğimiz günden itibaren
emeklilerimizin yanında olduk ve
emeklilerimizin sofrasına bir dilim fazla
ekmek, dört tane zeytin, birkaç dilim peynir

fazla koymak için çalıştık ve çalışmaya da
devam ediyoruz. Bu çerçevede daha önceden
çeşitli firmalarla indirim anlaşması yapmıştık.
Bu günde yine derneğimize üye olan
emeklilerimiz için üç değişik firma ile anlaşma
yapıyoruz. Emeklilerimizin kendileri, eşleri,
çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları
insanların muayene olabilmesi için eski adı
Hayat Polikliniği şimdi ki ismi ile Hayat Tıp
Merkezi ile anlaşma yaparak emekli
üyelerimize %35 ile %60 arasında bir indirim
sağladık. Yine 5000 Evler'de bulunan
Akıntepe Düğün Salonu ile anlaşma yaparak
%15, Ela Dünya Göz Optik ile anlaşma
yaparak %25'lik indirim anlaşması yaptık”
dedi.
Başkan Bulut'un açıklamasından
sonra Hayat Tıp Merkezi Doktoru Yüksel Telli
ise yapılan indirim anlaşması sonucunda
emeklilere nerelerde ne kadar indirim
yapıldığını şu şekilde açıkladı. “Sağlık
problemi olan yoğun bir ilde yaşıyoruz.
Yapmış olduğumuz indirim anlaşmasında
indirim aralığımız çok geniş. %35'lik indirim
uygulamamız cekup uygulamalarında
geçerlidir. %60'lık indirim imkanımız ise,
tomografi çekimlerinde, dopler çekimlerinde,
ultrasyon çekimlerinde uygulanacaktır. Biz
muayene ücretlerinde de emeklilerimize
katkıda bulunuyoruz. Devletin almış olduğu
12 TL dışında herhangi bir şekilde muayene
farkı almıyoruz. Yapılan tetkikler ve filmler de
%60'a kadar indirim sağlıyoruz” dedi.

ŞİŞLİ ŞUBEMİZDEN
ÜYELERİMİZ İÇİN
SAĞLIK ANLAŞMASI
Şişli Şube Başkanlığımız, üyelerimizin sağlık imkanlarından
daha kaliteli yararlanması için ŞİŞLİ KOLAN INTERNATIONAL
HOSPITAL ile protokol imzaladı. TÜED ŞİŞLİ Şube Başkanımız
Mustafa Kahya, İdari Sekreterimiz Mecbure Kaçar, Mali
Sekreterimiz Nilgün Kırtışan ile Eğt. ve Teş.Sekreterimiz Selahattin
Ildam ve KOLAN HOSPITAL GROUP SİGORTA yöneticisi Emel
Demir birlikte sözleşmeyi imzaladılar.
Şube Başkanımız Mustafa Kahya kısa bir konuşma yaparak;
"İmzalanan bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını
temenni ederim, Kolan Hospital bizim istediğimiz teklifi kabul ederek
emeklerimize kaliteli hizmetten yararlanma fırsatı sunuyor.
İmzalanan bu protokol ile İstanbul'da ve KIBRIS'ta bulunan KOLAN

HASTANELER GRUBU'nda geçerli olmak üzere; Ayakta muayene
hizmetlerinde SGK farklarından % 20, Tetkik ve ameliyat
ücretlerinden de SGK farklarından %15 indirim sağlanacaktır.
İmzalanan bu protokolden yararlanmak isteyen üyelerimiz şubemize
bir fotoğrafla gelerek üye kimlik kartlarını alarak Kaptanpaşa Mah.
Darülaceze Cad.No:14 B Blok K:9 OKMEYDANI/ŞİŞLİ adresinde
bulunan ŞİŞLİ KOLAN INTERNATIONAL HOSPITAL'e başvuru
yapabilirler. bu yaşam şartlarında daha kaliteli sağlık hizmeti ve
dalında uzman doktorlardan yararlanmak bütün emeklilerimizin
hakkıdır. KOLAN HOSPITAL GROUP yetkilisi Emel hanım başta
olmak üzere Hastane Yönetim Kuruluna şükranlarımızı sunuyoruz"
dedi.
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Kilis Şubemizde Kongre Heyecanı Yaşandı
Kilis Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 5 Şubat 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın
yaptığı kongrede mevcut şube
başkanımız Mehmet Korkmaz
yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Halil Hançer, Süleyman Öztürk,
Zafer Oruç Yazıcıoğlu, Reşit Yetimoğlu.
Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;
Mehmet Bazoğlu, Şıho Yıldırım ve İsmail
Yıldız.

Nizip Şubemiz de Kongresini Gerçekleştirdi
Nizip Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 8 Şubat 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın
yaptığı kongrede mevcut şube
başkanımız Abdullah Aslan
yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Müslüm Sonar, İbrahim Erdoğan,
Ahmet Çevik, Hüseyin Yıldırım. Denetim
Kurulu’na da şu isimler seçildi; Ali Kalkan,
Mehmet Yetim ve Ahmet Özen.

Karabük Şubemizin Kongresi Yapıldı
Karabük Şubemizin Olağan Genel Kurulu
14 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede mevcut
şube başkanımız Celal Bulut yeniden aynı
göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluştu; Celal Karakuş, Hasan Pekcan,
Hüseyin Aksu, Turan Nacak. Denetim Kurulu’na da şu isimler
seçildi; Kemal Öz, Cafer Çetinkaya ve Numan Ak.
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Lüleburgaz Şubemizde Kongre Yapıldı
Lüleburgaz Şubemizin Olağan
Genel Kurulu 15 Şubat 2015
tarihinde gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Kartal Şube
Başkanımız Arif Yıldız’ın yaptığı
kongrede şube başkanlığına
Reşat Darcan yeniden seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Mümin
Putuş, İrfan Kızıltan, Hasan Orhan, Adnan
Akın. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;
Hasan Güler, Salih Çakar ve Nuri Delioğulları.

Eşrefpaşa Şubemizde de Kongre Heyecanı Yaşandı
Eşrefpaşa Şubemizin Olağan
Genel Kurulu 28 Şubat 2015
tarihinde gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün’ün yaptığı
kongrede mevcut şube
başkanımız Baki Yapıcı yeniden
aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Ayşe Yüzer, Ahmet Cankara, Muhittin
Yalçın, Muzaffer Koska. Denetim Kurulu’na
da şu isimler seçildi; Mustafa Küçükgül,
Mehmet Korkmaz ve Avni Emekoğlu.

İskenderun Şubemiz, emekli dostu merhum Erbakan’ı andı
Başkan Mustafa Uyan;
“Erbakan’ın yüksek zammı tüm
iktidarlara örnek olsun...”
TÜED İskenderun Şube başkan ve yöneticileri,
dernek üyeleri, emekli dostu olarak gördükleri merhum
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 4.yılında
rahmet ve şükranla andılar. Anma etkinliğinde TÜED
İskenderun Şubesi yöneticileri merhum Erbakan için
İskenderun Kaptan Paşa Camisi önünde lokma tatlısı
dağıttılar. Anma etkinliğine katılan SP İskenderun İlçe
Başkanı Halil İbrahim Çelik de, TÜED İskenderun Şube
Başkanımız Mustafa Uyan’a vefa ve duyarlıkları için
teşekkür etti. Etkinlikte bir konuşma yapan TÜED
İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, “Emeklinin
can dostu Erbakan hocamız kalbimizde. Mekânı cennet,
verdiği yüksek zam ise tüm iktidarlara örnek olsun”
dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

Dolar ve Enflasyondaki Yükseliş Karşısında Emekliler Yoksullaştı…
2014 yılında işçi ve Bağ-Kur
emekli aylıklarına altışar aylık
dönemler olarak yüzde 3.27 ve yüzde
5.70 olarak zam yapıldı. TÜİK verileri
esas alındığında; 2014 yılında
emeklilerin ağırlıklı olarak harcama
yaptıkları gıda fiyatlarındaki artışlar ise
yüzde 17 olarak hesaplandı.
2015 birinci altı ayda emekli
aylıklarına yüzde 2.32 zam yapıldı. Ocak
ayında gıda fiyatlarındaki artışlar,
sırasıyla yüzde 3.52, yüzde 2.59 olarak
açıklandı. 2015 yılı ilk iki ayında gıda
fiyatlarında artış yüzde 6.2 olarak

hesaplandı. Buna ilave olarak Ocak ayı
başındaki dolar kuru, 2.35'den 2.60'a
yükselmesi ile iki aylık artış yüzde 23 oldu.
Emekli aylıklarının geçim
özelliğinin olmadığı bir dönemde tüketici
fiyatlarında ve dolar kurlarındaki
böylesine hızlı yükseliş, çalışanların ve
emeklilerin hayatlarını zorlaştırdı.
Emekli aylıklarına yüzde 2.32
yapılan zam, sadaka gibi kaldı ve ortalama
olarak aylıklara yapılan 25 lira zam çoktan
eridi gitti.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: 1981 yılında işe girdim. Daha sonra şirket
ortaklığım oldu. 2005/2007 döneminde şirket ortaklığım devam
ederken, işçi olarak da çalışmam var. Bu durumda ne yapmam
gerekiyor?
CEVAP: Sigortalılık sisteminde tek statü değerlendirilir.
Şirket ortaklığı döneminde çakışma olduğundan, iki türlü
seçenek değerlendirilebilir. Birincisi, Bağ-Kur borcunuz varsa,
4/a sigortalılığınız ile ilgili primleriniz borçlarınıza yönelik
mahsup edilir. İkincisi ise, mahsup yoksa dilekçe vermeniz
durumunda primleriniz tarafınıza ödenir.
SORU: 1982 yılından 1992 yılına kadar Ukrayna'da
çalışmam var. Bu hizmetleri getirdiğimde emekli olabilir miyim?
CEVAP: Hizmetlerin getirilebilmesi için iki ülke arasında
sosyal güvenlik sözleşmesinin olması esastır. Ukrayna ile
Türkiye'nin soysal güvenlik sözleşmesi olmadığından,
hizmetlerinizin Türkiye'de değerlendirilmesi mümkün değil. Bu
şekilde mağduriyetler yaşanmaktadır. Yetkililerin bu konuda
çaba göstermesi ve sosyal güvenlik sözleşme ülke sayısının
artırılmasına çalışılmalıdır.
SORU: Emekli aylıklarına yüzde 2.32 zam yapıldı. 925 lira
aylık almaktayım. Aylığıma 21.45 lira zam geldi. Dernek olarak,
bir girişiminiz var mı, bu soruna çözüm bulmanız gerekmez mi?
C E VA P : S o s y a l g ü v e n l i k s i s t e m i m i z i y i
yönetilmediğinden, eşitsizlikler de giderek artmaktadır.
Özellikle, de 2008 sonrasında aylık alanlara yapılan haksızlıklar
ciddi sorunlara neden olmaktadır. Emekli aylıklarının giderek
düşmesi karşısında, enflasyona endeksli yüzdeli artışlar ile
emeklilerimiz yoksullaşmaktadır. Önce, 2000 sonrası
emeklilerin intibak talepleri yerine getirilmeli ve aylıkların
enflasyona endeksli artış sistemi terk edilmeli, seyyanen artışları
esas alan bir değişikliğe gidilmelidir. Türkiye Emekliler
Derneği'nin baskı grubu görevini tam olarak yapabilmesi için
emeklilerin de üye olması ve güçlerini birleştirmeleri gerekir. Bu
konuda emeklilerimiz duyarsız, 11 milyona yakın emeklinin 600
bini üye. Önce emeklilerimiz örgütlenmeli, taleplerini daha gür

sesle hükümetlere taşımalılar. Bu nedenle, gücümüzü ve sesimizi
birleştirmemiz gerekiyor.
SORU: Hastaneye gittiğimde, genel sağlık sigortası borcum
olduğundan hizmet alamadım. 4 aydır işsiz olduğumdan, devlete
borçlu olmam, nasıl izah edilebilir.
CEVAP: 1 Ocak 2012 itibariyle çalışan ve çalışmayan herkesin
genel sağlık sigortasına bizzat tescil yaptırması kuralı getirildi.
Tescilini yaptırmayanlar, sizin gibi borçlu gözükmekte ve sağlık
yardımı alamamaktadır. SGK, işsizler ve sigortalı olmayanlar için
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmelerini
istiyor. Gelir testi sonucuna göre, ailede kişi başına gelir brüt asgari
ücretin üçte birinden az olması durumunda, genel sağlık sigortası
primi devlet tarafından karşılanıyor. Sizin de gelir testine gitmeniz
gerekiyor. Çıkan sonuca göre, genel sağlık sigortası priminin ne
şekilde ödeneceğine karar veriliyor.
SORU: Yurt dışı borçlanması yaparken, ilk işe giriş
tarihimden itibaren formu doldurmamam nedeniyle aylığım düşük
bağlandı. Bu işlemin düzeltilme durumu var mı?
CEVAP: Aylık bağlandıktan sonra işlem değiştirilemiyor.
Borçlanma yapılırken, eski tarihten başlanarak ne kadar süre
borçlanacağınız açıkça belirtilmelidir. SGK talebi dikkate
almaktadır. Sizin gibi borçlanma talebinde bulunurken, sondan
başlanarak yapılan bildirimler nedeniyle aylıklar düşmektedir.
SGK'nun bu tür eşitsizliklerin yaşanmaması için borçlanma
sisteminde tek bir hesaplama yöntemi getirmesi gerekir.
SORU: 1981 yılında emekli oldum. 25 yıl fiili çalışmam var.
Aylık bağlama kararında ise, 8200 günüm gözüküyor. SGK'na
müracaat edersem, dosyam yeniden incelenir mi?
CEVAP: SGK, prim ödeme gün sayınızın hesaplanmasında bir
yanlış yapmışsa, talep etmeniz durumunda emekli aylığınız yeniden
hesaplanır. Dilekçe ile SGK'na durumunuzu bildirin. Gün sayınızda
yanlışlık yapılmışsa, aylığınız yeniden hesaplanır.
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SGK, SON GÜNLERDE BAZI BASIN
YAYIN ORGANLARINDA YER ALAN VE
"EMEKLİLERE ŞOK" MANŞETLERİYLE
VERİLEN FAZLA ÖDENEN AYLIK
KESİLDİ, KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ.
BİR BASIN BİLDİRİSİ YAYINLAYAN SGK,
"BİR VATANDAŞIMIZA ASKERLİK
BORÇLANMASI NEDENİYLE FAZLA
AY L I K B A Ğ L A N M I Ş . B U H ATAY I
DÜZELTTİK, HEPSİ BU" DEDİ...

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
BASIN DUYURUSU
13 Mart 2015
BASIN AÇIKLAMASI
Bazı basın yayın organlarında yer alan “SGK’ dan Emekliye
Şok, Fazla Ödedik Parayı Ver” şeklindeki haber üzerine yapılan
açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Kurumumuz emeklilerinden A.O.’ nun 23 Ekim 1997 tarihli
tahsis talep dilekçesine istinaden 01 Ekim 1997 tarihinden itibaren
tarafına yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Söz konusu sigortalımızın
yaşlılık aylığı bağlanırken askerlik borçlanma süresi sisteme hatalı
girilmiş, dolayısı ile yaşlılık aylığının unsurlarından birisi olan
aylık bağlama oranı yanlış hesaplanmıştır.
Kurumumuzca sistematik yapılan kontrollerde hatalı girilen
askerlik süresi tespit edilmiş olup, söz konusu kişinin yaşlılık aylığı
tekrar hesaplanmış ve sigortalımıza fazla ödenen tutarın faizsiz
olarak yaşlılık aylığından kesileceği bilgisi verilmiştir.
Ülke nüfusunun neredeyse tamamına hizmet veren ve 10,8
Milyon emeklisi bulunan Kurumumuzda, hataların önüne geçmek
amacıyla yüksek hassasiyet gösterildiği hususu,
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

Proje ortağımız Turkcell’den Isparta Şubemizden
üyelerimiz
için
emeklinin mutfağına katkı
kaplıca anlaşması

SANDIKLI SAFRAN
TERMAL OTEL İLE ISPARTA
ŞUBEMİZ ARASINDA
SÖZLEŞME YAPILDI...
DERNEĞİMİZE AİT
KİMLİK KARTLARI
GÖSTERİLMEK ŞARTIYLA
ŞAHISLAR VE GURUPLAR
HALİNDE
YARARLANILACAKTIR...
BU SÖZLEŞME TÜRKİYE
GENELİNDE DERNEĞİMİZE
KAYITLI TÜM ÜYELERİMİZ
İÇİN GEÇERLİDİR.
İRTİBAT TEL:02725357575
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Emekliyi Evsahibi Yapacak
Projemiz İçin;
TÜED, TOKİ ve
Aile Bakanlığı
Masaya Oturuyor...
Türkiye Emekliler Derneğimiz Sosyal Projeler Grubunca hazırlanan
ve emeklilerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmayı planlayan Konut
Projemiz için daha önce TOKİ’yle başlatılan görüşme sürecine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı da katıldı.
Bakanlıkta gerçekleşen ilk görüşme sonrasında tarafların 8 Nisan’da
geniş katılımlı bir toplantı yapacaklarının müjdesini veren Genel
Başkanımız Kazım Ergün, “Son derece güzel bir niyetle yola çıktık. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımız da projemize sıcak baktı. Toki’yle
görüşmelerimiz zaten sürmekteydi. Bu kez Aile Bakanlığı’nın da güçlü
desteğiyle, yurtçapında önemli bir konut atağı başlatarak emeklilerimizi çok
uygun şartlarla ödeyebilecekleri modern konutların sahibi yapmak
arzusundayız. Umuyor ve diliyoruz ki, genel seçimler öncesi büyük oranda
yol almış oluruz ve emeklilerimize en güzel müjdeyi vermek bizlere nasip
olur” dedi.

BASRİ KESKİN
SGDP DAVASINI
KAZANDI...
Kırıkkale Şube Başkanımız Basri Keskin’in
emekli olduğu halde iş yeri işletenlerden geçmişe
yönelik destek primi kesilmesiyle ilgili açtığı dava
sonuçlandı. Bundan sonra emeklilerden geçmişe
yönelik SGK destek primi kesilmeyecek.
Mahkeme konusu ve sonucu hakkında bilgi
veren Dernek Başkanı Basri Keskin, konuyla ilgili
SGK Başkanlığı'nın bir yazı yayımladığını söyledi.
Keskin, yazıda şu bilgilere yer verildiğini açıkladı:
“Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi
olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları
gayri faal olduğuna ilişkin belgeyi kurumumuza
ibraz etmeleri halinde belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi
tescili sonlandırılacaktır. Şirket ortaklarının ticaret sicil memurluğundan şirketin
faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek,
şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Ticaret sicil memurluğundan
temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayri faal
olduğuna ilişkin belgeyi kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten
itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.
Yukarıda açıklanan şekilde, sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılanlardan yersiz
tahsil edilen sosyal güvenlik pirimi iade edilecektir."
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EMEKLİLER
Çalışırlar yıllarca bilek hakkıyla
Meslekleri ne olursa olsun
Emekli olduktan sonra, elem uzak dursun
Varsın olmasın emeklinin dikili bir ağacı
Çalıştıkları yıllar onlara anı olsun
Ekmek parası, geçim derdi diyerek
TÜED onlara arkadaş olsun
Durusu KÜPELİ

EMEKLİ
Çalışmayı,
verilen emeği,
çok gördüler.
Emekliye...
ayırdılar bizi.
Maaşlarımızı
kırptılar !
Bankalara,
ATM’lere...
Emekli ettiler,
Dolmuş...
Otobüslerde,
hor görüldük !
Adımız,
bedavacılara...
çıktı.
Yollarda...
Emekliye,
Emekliye!
can verdik.
Üstümüze,
gazeteler...
örtülse de!
Bizler gitsek de...
hayat yine!
devam ediyor...
Fahrettin COŞAR
Antalya Şube Üyesi

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

MUHTARLARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ
Muhtarlarımız seçildikten sonra devlet memuru
statüsüne tabi olurlar. Devletle ilgili görevleri vardır. 2108
sayılı kanun gereği muhtarlarımıza bütçeden muhtarlık
ödeneği verilmektedir. Görev ve yetkileri köy muhtarları
açısından 442 sayılı, mahalle muhtarları açısından 454
sayılı kanun ile belirlenmiştir. Muhtarlarımız özerk, lider
kişiler olup, sivil toplum kuruluşları gibi ihtiyaçları
belirleyerek, kamu kuruluşlarına görüş iletirler, yaşam
kalitesinin geliştirilmesine çalışırlar. Büyükşehir yasası ile
köy tüzel kişilikleri kaldırılmış yerine tüzel kişiliği olmayan
mahalleler kurulmuştur. Ancak mahalle muhtarlarının
karar alma süreçlerinde etkin olmaları sağlanamamıştır.
Muhtar, kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkına
sahip olmalıdır. Hakların kullanımında, muhtarlarımız yön
gösterici ve öncü olmak durumundadırlar. Şeffaflık,
katılım, hesap verilebilirlik açısından muhtarlar önemli
işlevler yerine getirebilirler. 1992 yılında kabul edilen
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan
çekinceler, muhtarlar için daha geniş yetkiler verilmesini
engellemektedir.
5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008
tarihinden önce muhtarlarımızın sosyal güvenlikleri 2108
sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası ile
sağlanmakta, bu yasanın 4. Maddesi gereği muhtarlar BağKur kapsamında değerlendirilmekteydiler. 1479 sayılı esnaf
Bağ-Kur yasası da muhtarları Bağ-Kur kapsamına almıştır.
2108 sayılı yasanın yürürlük tarihi 10.09.1979 tarihinden,
5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi 01.10.2008 tarihleri
arasında geçmiş bütün muhtarlık hizmetlerine borçlanma
imkanı getirilmiştir. Muhtarlıktan ayrılanların Bağ-Kur ile
ilişkileri primlerini ödedikleri sürece devam etmiştir.
5510 sayılı yasa muhtarlarımızı 4/b sigortalısı
saymıştır. Yani eski Bağ-Kurluluk kapsamı devam
ettirilmiş, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar olarak
değerlendirilmiştir. Seçildikleri tarihten itibaren 15 gün
içinde mülki amirliklerince sosyal güvenlik kurumuna
bildirim yapılacak, sigortalılıkları seçildikleri tarihte
başlayacaktır. Muhtarlık görevinin bittiği de aynı mülki
amirliklerince 10 gün içinde kuruma bildirilecektir. Muhtar
seçildiğinde 4/c veya 4/a kapsamında sigortalı ise bu devam
edecektir. 5510 sayılı kanun muhtarların geçmiş
hizmetlerini borçlanma imkanını da ortadan kaldırmıştır.
Muhtarlar için sigortalılık hallerinin çakışması yaşanırsa,
öncelik 4/c ve 4/a kapsamına verilecektir.
Muhtarlarımız işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun’a tabidirler. Ödenekleri bütçeden
verilmekte ancak bunun primi devletçe ödenmemektedir.
Kısaca devlet, muhtarlara yaptığı ödemelerde kayıt dışılık
yapmaktadır. Devlet muhtara işine geldiğinde 4/c
kapsamında görevler vermekte, sosyal güvenlik kapsamına
sıra gelince primini ödememektedir. Bu sosyal güvenlik
ilkelerine, temel esaslarına tamamen aykırı bir
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uygulamadır. Muhtarlarımız 4/b
kapsamında bir iş yapmamakta,
tamamen 4/c kapsamında görev ifa
etmektedirler. Devlet bu kapsamda
ödeme yapıyorsa primini de yine bu
kapsamda ödemelidir. Bu yanlışa bir an önce son verilmelidir.
Emekli aylığı alan muhtarlarımız, kanundaki açık hüküm
karşısında sosyal güvenlik destek pirimi ödemezler. 4/b'li
kapsamda prim ödeyecek muhtarlarımız, o kapsamdakilerle
aynı pirimi ödeyeceklerdir. Köy muhtarları 2008 yılı için 15 gün
prim ödeyebilecekken bu her yıl için birer gün artırılmaktadır.
Prim miktarı, muhtarlarca belirlenerek beyan edilecek günlük
kazancın 30 katıdır. Günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin
30' da 1'i, üst sınırı ise 6,5 katıdır. Mahalle muhtarlarına
indirimli prim ödeme imkanı tanınmamıştır. 5510 sayılı kanun
ile getirilen emekli aylığı bağlama sistemi gittikçe aylıkları
düşürdüğünden, düşük belirlenen prim miktarları ile yeterli
emekli aylığına ulaşmak mümkün değildir. 5510 sayılı yasanın
sosyal güvenlik sistemine aykırı bu uygulaması acilen ortadan
kaldırılmalıdır.
Seçilmiş kişilerden milletvekilleri ve belediye
başkanlarına; MAKAM, temsil veya görev TAZMİNATI
ödenirken muhtarlarımız bundan yoksun bırakılmışlardır.
Belediye başkanlarımız 4/a veya 4/b'den aylık alsa da emekli
sandığındaki süreye uygun prim ödemeleri ile emekli
olmuşlarsa makam tazminatı almaktadırlar. Aynı
düzenlemenin hukuk devleti gereği, adalet gereği
muhtarlarımız için de getirilmesi gereklidir. Diğer taraftan
muhtarlarımız olmadığında yerine vekalet eden ihtiyar heyeti
üyelerine de bu hakların tanınması yerinde olacak, eşitsizliği
ortadan kaldıracaktır. Muhtarlarımız ve yardımcıları belediye
ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalı, demiryolları ve
havayollarında gerekli indirim imkanına kavuşmalıdırlar.
Türkiye Emekliler Derneği yaptığı; Muhtarlar
Çalıştayları ile bu sorunları tartışmaya, onları tespit etmeye ve
gerekli mercilere iletmeye devam etmektedir. Muhtarlarımız
kendi sorunlarına çözüm üretebilmeleri için bu çalıştaylara
katılmalı, destek sağlamalı ve sorunlarına çözüm arayanlara
yardımcı olmalıdırlar. Muhtarlarımız; yaşlılarımıza,
emeklilerimize sahip çıkmalı, onların haklarının takipçisi de
olmalıdırlar. Dünyada özgürlük ve demokrasi ciddi bir
gerileme sürecine girdi. 1'in en iyi, 7'nin en kötü olduğu
değerlendirmede insan haklarında notumuz 4, siyasi haklarda
3, özgürlükte 3,5. Netice itibari ile kısmen özgür ülkeler
arasındayız. Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN; “Üstün zeka yerine,
mutlu zeka peşine düşün” diyor. Demokrasinin gerçek bekçileri
muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu görevleri
rahatlıkla yapabilmeleri için de onların haklarının verilmesi
gerekiyor.
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