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30 Haziran Emekliler Günü’nde
Büyük Önderimizin Manevi Huzurundaydık
Genel Başkanımız Ergün’den
30 Haziran Emekliler Günü’nde
Önemli Mesajlar Geldi
Genel Başkanımız Kazım Ergün, 30 Haziran
Emekliler Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride
önemli mesajlar verdi.
İntibakta eşitliğin ve adaletin sağlanabilmesi
için, memurlarda olduğu gibi derece ve kademe
sisteminin getirilmesi gerektiğini belirten Ergün,
“Seçim öncesi verilen vaatlerin yerine getirilmesini
sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Devamı 2. Sayfa’da

Büyük önderimiz Atatürk’ün emekliye
ayrıldığı tarih olması sebebiyle her yıl 30 Haziran
tarihinde kutladığımız Emekliler Günü’nde yine
onun manevi huzurundaydık...
Devamı 8. sayfada

2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
VE BEKLENTİLER
2012 Kasım ayından itibaren tek
başına iktidar olan Ak Parti; 2015 genel
seçim sonuçlarına göre aynı başarıyı
gösteremedi. Seçim sonuçlarına göre,
birinci parti olan Ak Parti, kurulacak
Koalisyon Hükümeti'nin de en büyük
ortağı durumunda. Ak Parti dışındaki
üç siyasi parti, ortak hükümet kurma
konusunda uzlaşmadan çok uzak
kaldıklarından, en büyük sorumluluk
yine Ak Partiye düşüyor. Ülkemizde,
uzlaşma kültürü yeterince
gelişmediğinden, Hükümet
kurulmasında bir takım zorluklar ile
karşılaşılıyoruz.

BAŞYAZI

Devamı 3. Sayfa’da

30 Haziran Emekliler Günü’nde
Ergün’den Önemli Mesajlar Geldi
İntibakta eşitliğin ve adaletin
sağlanabilmesi için,
memurlarda olduğu gibi derece ve
kademe sisteminin
getirilmesi gerektiğini belirten Ergün,
“Seçim öncesi verilen vaatlerin
yerine getirilmesini
sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Genel Başkanımız Kazım Ergün, siyasi
partilerin emeklilerle ilgili verilen vaatlerin
yerine getirilmesini beklediklerini kaydetti.
Ergün, Büyük Önder Atatürk'ün emekliye
ayrıldığı tarih olması sebebiyle her yıl
kutlanan 30 Haziran Emekliler Günü
münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Ergün,
mesajında. “İntibakta eşitliğin sağlanması
için memur emeklilerinde olduğu gibi
kademe ve dereceleri
olan gösterge sistemi
getirilmelidir'' dedi.
Ergün şöyle devam etti: “
5510 sayılı Kanun'un gelir ve
aylıkların artışını enflasyona
endeksleyen hükmü
değiştirilmeli, emeklilere
refahtan pay verilmelidir.
Ö n c e k i
d ö n e m
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. 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince
kamu 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.”
Refah ikramiyesi
Kazım Ergün, “Yasama, yürütme ve yargı süreçlerinde
emeklileri ilgilendiren hususlarda süreçlerin en hızlı şekilde
sonlandırılmasına yönelik yasal tedbirler alınmalıdır” dedi.
Ergün, “Emeklileri ilgilendiren yasa tasarıları ve teklifleri
parlamento gündeminde öncelikli olarak ele alınmalıdır. Yılda iki
kez ve dini bayramlarımızda olmak üzere, emeklilerimize birer
maaş refah ikramiyesi 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" ifadelerini kullandı.
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2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI VE BEKLENTİLER
HDP'nin barajı aşması ile birlikte farklı bir
siyasi tablo oluştu. Milli irade, yüzde 83 olarak,
TBMM'ye yansımıştır. Her şeyden önce, siyasi
partilerin Koalisyon Hükümetinin kurulmasına
yönelik olarak çekinceleri ve kırmızı çizgilerinin
olması, Hükümet kurulmasını zorlaştırıyor. Batı
ülkelerinin çoğunda, Koalisyon ile
yönetilmektedir. Örneğin, Almanya'nın ikinci
dünya savaşından bu yana koalisyon ile
yönetilmesine rağmen, demokrasi ve ekonomi
alanında dünyanın en büyük güçlü ülkelerinden
birisi oldu.
Demokrasi; karşılıklı saygı ve sevgiyi bir
arada topluma yansıtan bir değer olarak
görüldüğü zaman, uzlaşma kültürü gelişmekte
ve ortak değerler korunabilmektedir. Bu
yönüyle, ülkemizde siyasetin yarattığı
kutuplaşma ile en büyük zararı toplum
yaşamaktadır.
Kutuplaşma ile ülkemizde ekonomik,
sosyal, kültürel, hukuksal ve sosyoloji olarak
ağır bedeller ödendi. Artık, kutuplaşmaya ve
ayrışmaya son verilmeli. Uzlaşma ve birlikte
yaşama değerleri üzerinden politikalar
üretilmeli. Siyasi partiler, sadece hizmet yarışı
içinde olmalı, uzlaşma kültürüyle örnek olmalı.
Türkiye, içte ve dışta zorlukları olan bir
ülke. Bu gerçek iyi değerlendirilmeli ve
Koalisyon Hükümeti bir an önce kurulmalı. Yeni
bir seçimi hedeflemek, siyasi partilerin önceliği
olmamalı, ilkeler ve protokol kuralları
belirlenerek Koalisyon Hükümeti en kısa sürede
kurulmalıdır. Türkiye'nin zaman kaybına
tahammülü yoktur. Siyasi belirsizlik, ekonomik

krize kadar giden bir risk oluşturduğundan,
milletin sesine kulak verilmeli ve ortak
paydalarda birleşerek sonuç alınmalıdır.
Gündemde bir dizi sorunlarımız
bulunmaktadır. Bu sorunların çözümüne ilişkin
seçim beyannamelerinde önemli vaatler yer aldı.
Seçim beyannamelerini esas alan bir Hükümet
kurulmalıdır.
Özellikle, sosyal güvenlik alanında çok
sayıda sorun ve eşitsizliğe aykırı uygulamalar
b u l u n m a k t a d ı r. E m e k l i a y l ı k l a r ı n ı n
hesaplamasında ve artışında yeni bir sistem
getirilmeli, 2000 öncesi ve sonrası dönemlere
ilişkin farklılıklara intibak yapılarak çözüm
bulunmalı.
Hukuksal, sosyal ve ekonomik alanda da
sorunların büyümemesi için Hükümetin
kurulması ve toplumu kucaklayan bir
politikanın oluşturulması, ülkemizin
saygınlığını içte ve dışta artıracaktır.
Siyasi partiler, gerekirse büyük bir
Koalisyon Hükümeti çatısı altında örnek bir
kararla bir araya gelmeli ve toplumun
ayrışmasına dur denilmelidir.
Demokrasi yerleşmeden, siyasi partilerin
başarılı olması da mümkün değil. Demokrasi;
özgürlük, birlikte yaşamak, ortak değerlere
sahip çıkmak ve hoşgörü demektir. Bu yönüyle,
siyasi partiler demokrasi ve uzlaşma kültürü
ekseninde birleşmelidir. Barış ve özgürlüğü esas
alan bir kültüre ihtiyaç vardır. Bu eksikliğimiz
giderildiğinde, siyasi partilerimizin saygınlığı
daha da artacaktır.

Ergün, Üsküdar Belediyesi’nin Emekliler İçin Yaptırdığı
“İkinci Bahar Kahvesi”nin Açılış Törenine Katıldı
Üsküdar Belediyesi'nin 60 yaş üzerindeki
yaşlılar için özel olarak düzenlediği 'İkinci Bahar
Kahvesi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Üsküdar Uncular Caddesi üzerinde yer alan 'İkinci Bahar
Kahvesi'nin açılışına; Üsküdar İlçe Kaymakamı Mustafa Güler,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe
Başkanı Halit Hızır, AK Parti İstanbul 1.
Bölge Milletvekili adayı Mustafa
Demiral, Türkiye Emekliler Derneği
Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Emekliler Derneği Üsküdar Şube
Başkanı Fatma Önerge ve çok sayıda
davetli katıldı.
'BÜTÜN İKRAMLAR
BELEDİYE'DEN’
Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, İkinci Bahar
Kahvesi'nde bütün hizmetlerin belediye
tarafından karşılanacağını söyleyerek;
“Burada ikramdan, temizliğe,
güvenliğinden ve diğer bütün
gereksinimlerini karşılamak bizim

vazifemiz” diye konuştu. Başkan Türkmen, Üsküdar'da her mevsimin
bahar ve her mevsimin bir güzellik olduğuna vurgu yaparak, “Biz de bu
güzelliklerden esinlenmiş olacağız ki 'İkinci Bahar Kahvesi' ismini
koyduk. Geleneğimiz , inancımız , aldığımız siyasi ve sosyal kültürümüz
bize büyüklerimize saygıyı emreder. Biz kadim huzurun diyarı dediğimiz
Üsküdar'da eğer ki huzuru tam anlamda tesis edeceksek büyüklerimizi
ihmal edemeyiz. Tabi burada Fatma Hanım konuşması sırasında
duygularına sahip olamadı ve ağladı. Bura
da açtığımız bu mekan denizde bir damla
bile değil. Yaptığımız her projemiz insan
odaklı olsun istiyoruz” dedi.
Türkiye Emekliler Derneği
Genel Başkanımız Kazım Ergün
konuşmasında; “İnsanların alın terlerini
dökerek emeklerin karşılığı olan 'kutsal
hak' dediğimiz emekliliği elde ederler.
Emeklilik yaşamın sonu değil aksine ikinci
bir yaşamdır. Allah herkese nasip etsin.
Emekli bu ülkenin annesidir, babasıdır. Bu
güzel mekanı emeklilere kazandıran
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen'e teşekkür ediyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından 'İkinci
Bahar Kahvesi'nin açılış kurdelesi
kesilerek hizmete açıldı.
TÜED -3-
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Sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmesi,
Anayasada devlete verilmiş bir görevdir. Sosyal
güvenlik, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. Bu
hakkın yerine getirilmesinde, norm ve standart
birliğinin oluşturulması, bu şekilde eşitliğin
öngörülmesi vazgeçilmez bir ilke olarak
benimsenmelidir.
Sosyal güvenliğin eşitlik kuralı üzerine
yürütülmesi gerektiğini belirleyen ILO'nun 102 sayılı
Sözleşmesinde en temel madde olarak
benimsenmiştir. Mevzuat düzenlenmesi yapılırken,
bu kurala uyulması tavsiye edilmiştir. Türkiye, 102
sayılı ILO Sözleşmesini onayladığından, Anayasa
değeri kazanmıştır. Anayasamızın 90. maddesinde
onaylanan evrensel sözleşmelerin mevzuatta da
dikkate alınacağı ve yargı uyuşmazlıklarında ise,
öncelikle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sosyal güvenlik mevzuatımız incelendiğinde,
evrensel ve anayasal hükümlerine aykırı çok sayıda
düzenleme var. Özellikle, sigorta mevzuatının en fazla
değişiklik, aylığa hak kazanma koşullarında
görülmüştür.
Birinci sorun, aylığa hak kazanma koşullarında
yapılan değişikliklerdir. 2000 öncesi dönemde 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı
olanların aylığa hak kazanma koşullarında; bazı yıllar
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aranmış,
bazı yıllar da ise, sigorta süresi, prim ödeme gün sayısı
ve yaş koşulu aranmıştır.
2000 sonrası süreç ile birlikte 1 Ocak 2000
itibariyle 4447 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve aylığa
hak kazanma koşullarında sigorta başlangıcına göre,
sigortalılık süresi ile birlikte prim ödeme gün sayısı ve
yaşı yükselten değişiklikler öngörülmüştür.
Yaştan kısmi aylığa hak kazanmada da, kadınlar

için 50, erkekler için 55 yaş koşulu da 2000 sonrası
dönemde kademeli olarak yükseltilmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, prim ödeme gün sayısını ve yaşı
yükselten kademeli koşullar oluşturmuştur. 2048
yılında kadın ve erkek sigortalılar için yaş 65 olarak
tekleştirilmiştir.
Kayıtdışı istihdamın yüzde 33,3 olduğu ve esnek
istihdamın yaygınlık kazandığı bir dönemde, aylığa
hak kazanma koşullarının böylesine ağırlaştırılması,
doğru bir seçenek olamaz. Gelecek yıllarda, emekli
o l m a n ı n g i d e re k z o r l a ş a c a ğ ı b i r m e v z u a t
bulunmaktadır. Bunun, çalışma ve ülke koşullarına
göre, dengeli bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir.
Esas olan, sigortalılık teşvik edilmelidir.
Aylığa hak kazanma koşulları böylesine
farklılaştırılırken, emekli aylığı hesaplamalarında da
kayıplara neden olacak değişiklikler yapılmıştır. 5510
sayılı Kanun ile birlikte aylık bağlama oranlarında ve
primlerin güncelleştirilmesi katsayılarında azalmalar
öngörülmüş, bu durum emekli aylıklarında düşmelere
neden olmuştur. 2015 yılında bağlanan emekli
aylıklarına bakıldığında, eşitsizlikler ve emekli
aylıklarındaki farklılıklar temel bir sorun olmaya
başlamıştır.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında bütün
sigortalılık dönemlerine kapsayan tek bir hesaplanma
sistemi getirilmelidir. Bunun örneği, Emekli
Sandığıdır. Emekli Sandığı'ndan 20 yıl öncesi veya
sonrasında emekli olmada bir farklılık yok. Aynı
uygulamanın işçiler ve bağımsız çalışanlar içinde
getirilmesi gerekir. Bunun yapılabilmesi için de,
gösterge sistemini esas alan değişiklikler yapılmalıdır.
Sosyal devlet, bu görevi yapmakla yükümlüdür.

YETİM AYLIKLARINDAKİ FARKLILIKLAR
Sosyal güvelik sisteminin iyi yönetilememesi sonucunda,
sigorta mevzuatında sık sık değişikliklere gidilmiş, hak
sahipleri de değişikliklerden farklı şekilde etkilenmiştir.
Mevzuat değişiklikleri sonucu, en karmaşık uygulama,
yetim aylıklarında yaşanmıştır.
Sosyal güvenliğin en temel kuralı, eşitliktir. 102 sayılı
ILO Sözleşmesi de bunu öngörmektedir. Anayasamız da
eşitliği temel alan Kanunların çıkarılmasını emretmektedir.
Ne yazık ki, sigorta mevzuatında yapılan değişiklikler,
hakları kısarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun giderlerinin
kısalması hedeflenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte aylığa hak
kazanma koşulları değiştirilmiş, sigorta başlangıcı esas
alınarak yaş ve prim ödeme gün sayıları belirlenmiştir.
Burada da, eşitsizlik öngörülmüştür. Hakları kısılması
yoluna gidildiğinde, karşımıza en büyük sorun olarak
eşitsizlik çıkmıştır.
Yetim aylığı koşullarının belirlenmesinde de bir dizi
değişikliklere gidilmiştir. 5510 sayılı Kanun, hak sahiplerine
yetim aylığı bağlanmasında 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası
ölüm tarihlerini dikkate almaktadır.
Konuyu, örneklerle açıklamak gerekirse; ana veya
babadan birisi 1 Ekim 2008'den önce ölmüşse bu durumda
sigortalılık statülerine bakılır. Sigortalılık statüsü olarak
ölen kişinin 4/a'lı (SSK'lı), 4/b'li (BağKur'lu) veya 4/c'li
(memur) olması değerlendirilir.
Şayet hem ana hem de baba 1 Ekim 2008'den sonra
ölmüşse iki aylığa birden hak kazanılır. Ancak bu iki aylık

kıyaslanır ve çocuğa yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise
yarısı bağlanır.
Bunun yanı sıra anne ya da babanın ölümü sonrası
bağlanacak aylıklardan bir tanesinin 5434 sayılı Kanun
kapsamında (Emekli Sandığı/Eski Kamu görevlisi) olması
halinde yetim çocuklara her iki aylık tam olarak ödenecektir.
Ana ve babanın her ikisi de memur (4/c'li) ise yalnızca
yüksek olan aylık bağlanabilmektedir.
Ana veya babadan birisi 1 Ekim 2008'den önce ölmüşse ve
eğer anne ve baba farklı statüdelerse yine iki aylığa birden hak
kazanılır. Üstelik burada çocuğa iki aylığın da tamamı
bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için kız ve erkek çocuklan için
bazı şartların olması gerekiyor.
Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
1) 18 yaşından küçük olunmalıdır. Bu yaş koşulu, orta
öğrenim yapılıyorsa 20'ye, yükseköğrenim yapılıyorsa 25'e
çıkar. Bu yaşlar doldurulunca aylık kesilir.
2) 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatına
göre çalışılmaması gerekir.
3) Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmaması gerekir.
Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
1) 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatına
göre çalışılmaması gerekir.
2) Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmaması gerekir.
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmamaları gerekir.
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Vali Orhan Alimoğlu Karabük Şubemizi Ziyaret Etti
KARABÜK VALİSİ ORHAN ALİMOĞLU, BERABERİNDE DEFTERDAR OSMAN
KOÇAŞ VE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ SEZGİN TİRYAKİ İLE BİRLİKTE TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ (TÜED) KARABÜK ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ.

Karabük Valisi Orhan Alimoğlu beraberinde Defterdar
Osman Koçaş ve Halk Sağlığı Müdürü Sezgin Tiryaki ile birlikte
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şubesi ile Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Ziyaretine TÜED Karabük Şubesi ile başlayan Vali
Orhan Alimoğlu dernek binasında Başkan Celal Bulut ve üyelerle
bir araya geldi. Sohbet şeklinde geçen ziyarette TÜED Karabük
Şube Başkanı Celal Bulut “Emekliler Derneği Karabük ilimizin en
büyük sivil toplum örgütü. 10 bin üyemiz var ama Karabük’te 50 bin
emekli yaşıyor. Karabük’e geldiğiniz günden bugüne kadar
emeklilere verdiğiniz değeri biliyoruz, sizin sayenizde Karabük
tarihinde bugüne kadar hiç yapılmayan bir ilke imza attık ve
emeklilerimize elma, armut ve şeftali olmak üzere bin tane fidan
dağıttık. Biz emekliler olarak sizi çok seviyoruz, uzun süre
Karabük’te görev yapmanızı temenni ediyoruz. Derneğimize
gelerek bizleri ziyaret ettiğiniz için derneğimiz yönetim kurulu ve
üyeleri adına size çok teşekkür ederim.”dedi.

TÜED Karabük Şube Başkanı Celal Bulut’a duygu ve
düşünceleri için teşekkür eden Vali Orhan Alimoğlu “Başkanımızın da
ifade ettiği gibi Emekliler Derneği Karabük’ün en büyük sivil toplum
örgütü. Emekli adı üstünde, emeği geçmiş, emek çekmiş, tecrübe
kazanmış insan demektir. Zaman zaman emeklilerimizin hatırını
soruyoruz, fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Dernek Başkanımız sağ
olsun ara uzarsa o hatırlatıyor bize. Ramazan’dan önce sizleri ziyaret
edelim, çayınızı içelim, hatırınızı soralım, selam verelim istedik.
Hepimizin bir birine ihtiyacı var, hep beraber hayat güzel oluyor.”dedi.
TÜED Karabük Şube ziyareti çıkışında yönetim kurulu ve
üyelerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Orhan Alimoğlu daha sonra
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Ahmet Ustaoğlu’nu
ziyaret etti.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ziyaretinde Vali Orhan
Alimoğlu’na Defterdar Osman Koçaş, Halk Sağlığı Müdürü Sezgin
Tiryaki, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Ahmet Ustaoğlu ile
İdari ve Mali İşler Müdürü Şerife Salman eşlik etti.

KURNAZ: “NARLI EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİMİZ
HER YIL YAKLAŞIK 2000 EMEKLİMİZE
HİZMET SUNUYOR...”

Erdek Narlı Sosyal Tesislerimiz hakkında haber
bültenimize bir değerlendirme yapan Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, “Üyelerimizi mutlu ve huzurlu bir tatil yaşarken görünce,
bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi. Kurnaz açıklamasında şunları
söyledi:
“Türkiye Emekliler Derneği Erdek-Narlı Eğitim ve
Sosyal Tesislerimiz yaklaşık 4 dönüm deniz kıyısı arazi üzerine
kuruludur ve 150 yatak kapasitesi ile üyelerimize hizmet
vermektedir. Her yıl yaz sezonunda yaklaşık 2000 emeklimiz
aileleriyle birlikte çok uygun şartlarda tatil imkanına kavuşturulmuştur.
Açık büfe sabah kahvaltısı, Öğle yemeği ve Akşam yemeği ile çay, kahve, soğuk
içecekler ve su; tesisimizde konaklayan üyelerimize ücretsiz olarak sunulmaktadır. Gecelik
yatak ücreti de 2014 yılında üyelerimiz için sadece 40 TL'dir. Üye olmayanlar, şayet boş oda
imkanı olursa tesisimizden 80 TL ücret karşılığında yararlanabilmektedirler.
Tesisimiz, Marmara'nın incisi Erdek'in Narlı Köyü'nde, Kapıdağ Milli Parkı'nda,
denize sıfır pırıl pırıl bir tesistir. Tertemiz havası, bozulmamış doğası ile insanları kucaklayan
tesisimizde wi-fi internet imkanı da bulunmaktadır. Odalarda televizyon ve buzdolabı
bulunan tesisimizin bir de okuma salonu ile oyun odası mevcuttur.
Tesisimizin sosyal medya sayfasında etkinlikler ve üyelerimizin yaşadıkları mutlu
tatillerine ait paylaşımları görülebilmektedir.”
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TÜED Adana’da ”iyiyürek”li ellerde
Adana'da bulunan 480 bin civarındaki emekli, dul ve yetimlerinin
yüzde on kitlesinin üye olduğu Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubemiz
Seyfi Hüseyin İyiyürek ve ekibinin başarılı çalışmaları ile
ivmesini her geçen gün daha da arttırıyor, Altın Çağı’nı yaşıyor.
Adana’da emekli dul ve yetimleri
denince hafızalarda yer edinen Türkiye
Emekliler Derneği Adana Şubesi Başkan
Seyfi Hüseyin
İyiyürek ve ekibinin
başarılı çalışmaları ile altın çağını yaşıyor.
1970 yılından bu güne Türkiye Emekliler
Derneği Genel Merkezi’ne bağlı olarak
emekli ve dul yetimlerine
hizmet
vermenin heyecan ve gururunu yaşayan
,Adana genelinde bulunan yaklaşık 480
bin emekli ve dul yetimlerinin yüzde on
kitlesini üye yapma başarısı gösteren
Türkiye Emekliler Derneği Adana
Şubesi ; Adana’da en fazla üye sahibi
olan STK özelliğini de
elinde
bulunduruyor.
DOLU DOLU ANLATTI
Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Bağ Kur civarı Ertay
İş Hanı Kat 2’de kendi binasında faaliyetlerine devam eden
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubesi ‘nin Yönetim
Kurulunda ise Mustafa Kastalmış, Yaşar Tekin, Sabit Bakıner,
Sebahattin Metiner yer alıyor. Emekli dul ve yetimlerinin her türlü
sorunlarına duyarlı olan , çözümler üreten Türkiye Emekliler
Derneği Adana Şubesini ziyaret ederek Adana Şubesi Başkanı

Seyfi Hüseyin İyiyürekçalışmalarına ilişkin
konuştuk.
“1994’TEN GÜNÜMÜZE HİZMET
ETMENİN ONURU VE GURURUNJU
YAŞIYORUM”
Türkiye
Emekliler Derneği (TÜED)
Genel Başkan Kazım Ergün ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri ile her zaman istişare
içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini
ifade eden TÜED Adana Şubesi Başkanı Seyfi
İyiyürek, “ Derneğimiz 1970 yılından bu güne
emekli dul ve yetimlerimize hizmet etmektedir.
Şubemizin kurucu başkanı aynı zamanda
Genel Merkezimizde yıllarca görev yapan
ağabeyimiz merhum Selahattin Metiner’dir.
Şahsım olarak 1994 yılından bu güne ayrıca 7
yıldan beriaralıksız olarak Şube Başkanı olarak çalışmalarıma devam
etmekteyim. Şahsım ve çalışma arkadaşlarımız olarak bizlerin tek bir
amacı ise
emekli dul ve yetimlerimizin insanca yaşamalarını
sağlamaktır. Yıllarca çalışarak evine alın teri ile ekmek götürenlerin
ikinci baharını yaşadıkları dönemde alın terinin karşılığını
devletimizden almasını sağlamaktır. “ dedi.
Haber: Hüseyin Yetiş

Bursa Şubemizden
Ramazan Bereketi
Bursa şubemiz, ihtiyaç sahibi
ailelere Ramazan ayı münasebetiyle erzak
yardımı yaptı.

ÖZŞEN: ”Hedefimiz 10
bin emekliyi ev sahibi yapmak..”
Türkiye Emekliler Derneği Bursa
Şubesi tarafından organize edilen
kampanyayla birlikte ihtiyaç sahibi her
aileye 70 liralık erzak çeki takdim edildi.
Ramazan ayı dolayısıyla 200 aileye erzak
yardımı yapıldığını ve ileri ki zamanlarda
bu yardımları her ay yapmayı
amaçladıklarını belirten Şube Başkanı
Mesut Özşen, "İlköğretim öğrencilerinden
üniversite öğrencilerine kadar yardım
yaptığımız oluyor. Emeklilerimize ise kış aylarında 5 taksitle kömür yardımında
bulunuyoruz. İnşallah TOKİ ile dar gelirli emekliler için konut projesinin
başlaması için Vali Münir Karaloğlu’yla görüştük. Hedefimiz 10 bin emekliyi ev
sahibi yapmak" diye konuştu.
İntibak sorunu gerçek anlamda çözülmesi gerektiğini ifade eden Özşen,
"Gelir ve aylıkların artışında refah payı dikkate alınmalı. Enflasyon farkları ve
2002, 2006 ve 2008 yıllarındaki zam farkları ödenmeli. Vergi iadesi karşılığı
getirilen ek ödeme oranları yükseltilmeli ve emekliye de promosyon ödenmeli.
Ekonomik ve Sosyal konseyde emeklilere de temsil hakkı tanınmalı" diye konuştu.
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Bursa Şubemizden
TOKİ Ziyaretleri
Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen ve
Yönetim Kurulu, emeklilerimize ucuz ve öncelikli
konut için resmi başvurusunu Vali Yardımcısı İbrahim
Avcı’ya teslim etti. Avcı başvuruyu alırken yaptığı
konuşmada; “En iyi yerlerin emeklilerimize tahsisi
için bizzat görüşmeler yapacağım” dedi.
Heyetimiz bu ziyaretin ardından, İl Dernekler
Müdürü Osman Dikmen’i de ziyaret ederek talebimiz
hakkında bilgi verip, destek istedi.

Çankaya Şubemizden Etimesgut Belediyesi’ne Ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel:
“Emeklilerimiz başımızın tacıdır...”

TÜED Çankaya Şube
Yönetim ve Denetim
Kurulumuz, Etimesgut
Belediye Başkanı Enver
Demirel'i makamında ziyaret
etti. Etmesgut'ta Emeklilere
vermiş olduğu pozitif
ayrımcılıkları nedeni ile Şube
Başkanımız Mahmut
Muammer Yeğin, Belediye
Başkanı Demirel’e
teşekkürlerini iletti ,
Belediye Başkanı Enver
Demirel, emekliler için
yapılabilecek ortak projelerde
buluşma dileğini belirterek
Derneğimize başarılar diledi

Karabük Şubemizden Çorum Şubemiz de
Mağdur Üyelere Destek Yüzleri Güldürdü

Karabük Şube Başkanlığımız mağdur üyelerinin yüzünü güldürdü. Berat
Kandili münasebetiyle yetmiş dul ve yetim üyemize gıda yardımında bulunan
şubemiz üyeleri için yaptığı bu tür desteklerle de yoğun ilgi görüyor. Konuya
ilişkin olarak Haber Bültenimize bir açıklama yapan Karabük Şube Başkanımız
Celal Bulut, imkanlarının el verdiği ölçüde dul ve yetim üyelerinin yanında
olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Kendi yaralarımızı gerektiğinde kendimiz
sarmayı ve dayanışmayı öğrenmek, öğretmek zorundayız. Emekli, dul ve
yetimlerimizin geçim sıkıntısını biliyoruz. Yapılan zamların çare olmadığını da
biliyoruz. Bu yokluk, bu sıkıntılar bize dayanışma ruhunu öğretiyor” dedi.
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Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubemize üye
olan ihtiyaç sahibi ailelere erzak çeki hediye edildi.
Toplam 75 aileye erzak çeki verildiğini belirten
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı, “Halka hizmet hakka
hizmettir. 75 üyemize çeklerini sunmak için buradayız.
Kırıcı değil, yapıcı olmalıyız. Emeklilere bir nebze olsa
nefes aldırabilmek için buradayız. En büyük
destekçilerimiz olan Vali Ahmet Kara, Belediye Başkanı
Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal,
Kömürcü Tuğla ve Yıldırım Nakliyat Osman Sağlam'a
huzurlarınızda teşekkür ediyorum'' dedi.
Toplantıda Emekliler Derneği Çorum Şubemizin
Yönetim Kurulu Üyeleri; Rafet Kaymazlı, İrfan Delibaş,
Serpil As ve Ali Bardakçı da hazır bulundu.

30 Haziran Emekliler Günü’nde
Büyük Önderimizin Manevi Huzurundaydık
Büyük önderimiz Atatürk’ün emekliye
ayrıldığı tarih olması sebebiyle her yıl 30
Haziran tarihinde kutladığımız Emekliler
Günü’nde yine onun manevi huzurundaydık...

Bu yıl 17'ncisini kutladığımız
EMEKLİLER GÜNÜ’nde,
Anıtkabir Özel Defterini, Türkiye
Emekliler Platformumuz adına
Tüm Sivil Emekliler Derneği Genel
Başkanı Gültekin Kurdoğlu
imzaladı. Kurdoğlu özel deftere
şunları yazdı;
“ Büyük Önder Yüce Atatürk;
‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve
emeklilerine karşı tutumu, o milletin
yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle
çalışmış olanlara karşı minnet hissi

duymayan bir milletin istikbale güvenle
bakmaya hakkı yoktur...’ sözlerinizle, tüm
insanlığa büyük bir ders verdiniz, büyük
bir miras bıraktınız.
Emekliye ayrıldığınız tarih olan her
30 Haziran'da burada olup, manevi
huzurunuzda saygıyla eğilmek, bizlere
sonsuz bir kıvanç vermektedir. Bu yıl
emekliye ayrılışınızın 88. yılını
kutluyoruz. 17'nci kez kutladığımız bu
anlamlı günde; "Çağdaş ve demokratik
Türkiye ülkünüzle hayata geçirdiğiniz ve
bizlere emanet ettiğiniz; ilke ve
devrimlerinizin sonuna kadar takipçisi
olacağız" andımızı bir kez daha
huzurunuzda dile getirmenin coşkusu
içerisindeyiz.
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Ülkemizin imarı ve inşası için
koyduğunuz hedeflerden asla sapmadan
gururla, onurla çalıştık ve kutsal hak olan
emekliliği bizler de hak ettik. Bu hakkı da
her zaman, bizlere bıraktığınız çağdaş
ülkenin bir nimeti olarak gördük ve
kıymetini bildik. Kurduğunuz ve tüm
dünyaya örnek eseriniz olan Türkiye
Cumhuriyeti sayesinde bugün 11 milyon
e m e k l i m i z b u l u n m a k t a d ı r.
Cumhuriyetimizin bir nimeti olarak
bizlere sunduğunuz bu haklar için de
sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve bir kez
daha huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz..
Emanetlerinizin sonsuza kadar
yılmaz bekçileri olacağız.
Huzurla uyuyunuz...”

Safranbolu Şubemizden
Ebediyete İntikal Eden
Emeklilerimiz İçin Mevlit
Safranbolu Şubemiz, Ulu Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK , silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, vefat eden
emekli, dul ve yetimlerimizin ruhuna hitaben Safranbolu'da
bulunan GÖĞE EREN türbesinde mevlidi şerif okutturdu.
Mevlit programı İlçe Müftüsü Hasan GÜNEŞ'in
katkıları ile organize edildi. Mevlidimize İlçe protokolü,
halkımız, siyasi parti temsilcileri ile emekli, dul ve
yetimlerimizden oluşan 800 civarında vatandaşımız katıldı.
Şube Başkanımız Saim Tiryaki; “Mevlit programımızı
gerçekleşmesinde emeği geçen Hocalarımız ile derneğimize
katkıda bulunan İlçe müftümüz Sayın Hasan GÜNEŞ, maddi
olarak katkıda bulunan hayırsever işadamlarımız, Belediye
Başkanımız Sayın Dr. Necdet AKSOY , Otobüsleri ile katkıda
bulunan SAFRAN Otobüs Firması’na
emekli, dul ve
yetimlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.
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Sincan Şubemizde Kongre Yapıldı
Sincan Şubemizin Olağan Genel Kurulu
26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede,
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı,
Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Gen.
Eğt. ve Teşk. Sekreterimiz Arif Duru da
hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde, Ali Ulukan yeniden Şube
Başkanlığına seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Süleyman Akyol, A. Vahap İnan, Mehmet
Demiryürek, Ethem Güler. Denetim Kurulu’na
da şu isimler seçildi; Nurettin Kırmızı, Mehmet
Temiz, Selami Ersoy.

KDZ. Ereğli Şubemiz Kongresini Yaptı
KDZ. Ereğli Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 10 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün’ün yaptığı
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, Genel Merkez Denetim
Kurulu Üyemiz Nizamettin Eyidoğan da
hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde, mevcut şube başkanımız Ali
Ayhan yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Saip
Erarslan, Refik Keskin, Temel Şahin, İsmet Tetik.
Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi; Haydar
Arık, Durmuş Erarslan, Ramazan Ergene.

Zonguldak Şubemizde de Kongre Heyecanı
Zonguldak Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 11 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün’ün yaptığı
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, Genel Merkez Denetim
Kurulu Üyemiz Nizamettin Eyidoğan da
hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde,mevcut şube başkanımız Hüseyin
Memiş yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Nihat
Aynur, Aydın Ceylan, Fatma Karataş, İsmail
Bayraktar. Denetim Kurulu’na da şu isimler
seçildi; Seyfi Kalker, Bayram Abacık, Kemal
Kalaycı.
TÜED -10-

Bartın Şubemizde de Kongre Yapıldı
Bartın Şubemizin Olağan Genel Kurulu.
12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde,
mevcut şube başkanımız Ali Kalaycı
yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Hatice
Şükran Uğur, Cemal Yıldırım, Mehmet aydın,
Hasan can Karakaş. Denetim Kurulu’na da şu
isimler seçildi; Nevzat İşlek, Remzi Öcal,
Ahmet Gül.

Kastamonu Şubemiz Kongresini Yaptı
Kastamonu Şubemizin Olağan Genel
Kurulu. 13 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün’ün yaptığı
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz da hazır bulundular. Kongrede
yapılan seçimlerde, mevcut şube başkanımız
İsmail Buturoğlu yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Uçar,
Mehmet Tabancacıoğlu, İsmail Kasap, Abdullah
Bolat. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;
Şükrü Atalay, Recep Değirmenci, Hüseyin Sağıroğlu.

Ayancık Şubemizde de Kongre Heyecanı
Ayancık Şubemizin Olağan Genel Kurulu
14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde
Erden Ekim Şube Başkanlığına seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; A. Turan
Ağan, Yunus Altındal, Sadık Sarısoy, Kemal
Göksu. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;
Selami Altıntaş, Nevzat Erken, Sadettin Kuru.
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Bafra Şubemizde de Kongre Yapıldı
Bafra Şubemizin Olağan Genel
Kurulu.15 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün
yaptığı kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır
bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde, Ünal Bandır Şube
Başkanlığı’na seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Burhan
Balakçı, Yusuf Çakır, Kevser Küçük, Hasan
Basri Kurt. Denetim Kurulu’na da şu isimler
seçildi; Durmuş Köksal, Bayram Bircan,
Ekrem Keskin.

Trabzon Şubemiz Kongresini Yaptı
Trabzon Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 16 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün
yaptığı kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır
bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde, mevcut şube başkanımız
Burhan Bayraktar yeniden aynı
göreve seçildi.
K o n g re d e y a p ı l a n s e ç i m l e r
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Turan Topçu, Ümügül Çalık, İsmail
Sağlam, İlyas Oflu. Denetim Kurulu’na da
şu isimler seçildi; İhsan Ergin, Yavuz Yaylı,
Adnan Turan.

Rize Şubemizde de Kongre Heyecanı
Rize Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 17 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Kongrede yapılan
seçimlerde, mevcut şube
başkanımız Recep Ali Derman
yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Hızır
Çavuş, Ali Öksüz, Paşali Çelik, Mehmet
İpekçi. Denetim Kurulu’na da şu isimler
seçildi; Ali Bakır, Nazmi Günay, Resul
Ergün.
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Konya Şubemizden Üyelerine İftar Yemeği
30 Haziran Emekliler Günü kutlamaları
çerçevesinde etkinlikler düzenleyen Konya
Şube Başkanlığımız, Ramazan ayına denk
gelen bu günde üyeleri için iftar yemeği de
verdi.
Güne Denizbank Mevlana Şube Müdürü
Hakan Akay’ın ziyaretine evsahipliğiyle
başlayan Konya Şube Başkanımız Gülhan
Çağlar, akşam da üyeleri için iftar yemeği
organize etti. İki anlamlı günün biraraya
gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade
eden Çağlar, “Değerli üyelerimizle hem 30
Haziran Emekliler Günümüzü kutlamanın,
hem de mübarek Ramazan’ı idrak etmenin
sonsuz mutluluğu ve huzurunu birlikte
yaşadık” dedi.

Konyalı Üyelerimiz Şubemizin
İftar Yemeğinde Biraraya Geldiler

Denizbank Mevlana Şube Müdürü
Hakan Akay Şubemizi Ziyaret Etti

İzmit Şubemizden
Sağlık Anlaşması

İzmit Şube Başkanlığımız, üyelerimizin diş sağlığını
unutmadı. Özel DONATIM Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile
bir sağlık protokolü imzalayan İzmit Şubemiz üyelerine
diş muayene ve tedavilerinde özel indirim imkanları
sağladı. Üyelerimize hayırlı olsun.

İzmir Şubemize
SGK Ziyareti

İzmir SGK İl Müdürü Engin Bilgili ve beraberinde İl Müdür
Yardımcılarından oluşan heyet İzmir Şube Başkanlığımızı ziyaret
ettiler.. Şube Başkanımız Demir Salih Yenidoğan ve Şube Yönetim
Kurulumuzun ağırladığı Bilgili, emeklilerimizin sorunlarını ve
taleplerini yönetimimizden dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden Şube Başkanımız Yenidoğan da, heyete teşekkür etti.

Buca Şubemizden Üyelerine Gıda Yardımı
Buca Şube Başkanlığımız mağdur üyelerini
unutmadı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden geçim
darlığı çeken 80 üyesine gıda yardımı yapan şubemiz
üyelerine peynir ve bal da dağıttı. Yaşanan ekonomik
krizlerin bedelini en çok ödeyen kesimin; emekli, dul ve
yetimlerimiz olduğuna dikkat çeken Buca Şubemiz,
imkanları ölçüsünde bu gibi yardımları
sürdüreceğinin de müjdesini verdi.
Şube Başkanımız Etem Yüksel, emeklinin artık bu
tabloları yaşamak istemediğine de dikkat çekerek,
“Bize yakışan bir yaşam standardını yakalamak
istiyoruz” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMALARI DEĞİŞMELİ
Haziran ayında en fazla sorulan soruların başında, Temmuz 2015 itibariyle emekli
aylıklarına yapılacak artış oranı ve yeni bağlanan emekli aylıklarının düşük kalması
geliyordu.
2015 birinci altı ayda gerçekleşecek enflasyon oranı; emekli, dul ve yetimlerin
aylıklarına yapılacak artışını belirlediğinden, herkesin gözü TÜİK tüketici fiyat
artışlarına çevrilmiş durumda. Haziran ayı tüketici fiyat artışı eksi çıkması durumunda,
Temmuz zammının yüzde 5'in altına düşmesinden endişe ediliyor.
TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat artışlarının emeklilerin harcamalarını
temsil etmede yetersiz kaldığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle, enflasyon bilmecesinden
emeklilerin kurtarılması, gelir ve aylıkların artışının seyyanen zammı esas alan bir
sisteme dönüştürülmesi gerekiyor.
Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, emekli aylıklarında düşmeyi öngören bir hesaplanma getirdiğinden,
çalışılan süre uzadıkça emekli aylığının düşmesi gibi sosyal güvenlikte yeri olmayan bir
sistem uygulanıyor. Bu yöntemde değişmeli, çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında
artış öngören bir hesaplama getirilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Hükümetin en son çıkardığı 6645 sayılı
Kanuna göre, 1000 liranın altında kalan emekli
aylıklarına 100 lira artış yapılacağı karara bağlandı.
Yetim aylığı alan bir kişi bu artıştan nasıl yararlanacak ?
CEVAP: Emekli aylıkları temel alınarak
hesaplanma yapılacak. Örneğin, hak sahibi olan kişi ana
veya babasından aylık aldığından, önce ana ve babanın
aylığı hesaplanacak, Temmuz ayında yapılacak zam
sonrasında emekli aylığının 1000 liranın altında kalması
durumunda, seyyanen 100 lira artış yapılacak. Örneğin,
bu aylığın yüzde 25'ini alan hak sahibi, 100 liranın da
yüzde 25'i karşılığı olan 25 lira alacaktır.
SORU: Annem SSK'lı, babam Bağ-Kur'lu. Ana ve
babadan çift aylık almam mümkün mü ?
CEVAP: Çocukların ana ve babasının ölmesi halinde
çift aylık alıp alamayacakları ile ilgili en fazla soru
gelmekte. Sosyal güvenlik uygulamalarında belirli şartlar
altında çift aylık alınması mümkün. Bu durumların içinde
hem ana hem de babadan dolayı ölüm aylığı almak da
bulunmakta. Ana ve babadan ölüm aylığı alınması
noktasında ölümlerin 1 Ekim 2008'den önce veya sonra
olması önem taşımaktadır. Kural şu: sizin gibi durumda
olanlar, Örneğin anadan 1 Ekim 2008 öncesi bağlanan
yetim aylığı alınırken, 1 Ekim 2008 sonrasında babadan
yetim aylığı alabilmeniz için farklı statü olması
durumunda, her iki aylık tamdan ödenir.
SORU: 11 ay Bağ-Kur prim borcum var ? Bunun
silinmesi mümkün mü ?
CEVAP: 6645 sayılı Kanun, 2015 Nisan itibariyle 12
ay ve fazla Bağ-Kur prim borcu olanlara, üç ay içinde
primlerini ödemedikleri taktirde borçlarının silineceğini

öngördü. 12 ayın altında prim borcu olanlara böyle bir hak
tanınmadı.
SORU: 2000 Ocak ayında emekli oldum. Emekli
aylığımda refahtan hiç artış olmadı. Bu haksızlık düzeltilecek
mi ?
CEVAP: Sizin gibi yüzbinlerçe emekli var. Emekli
aylıklarında büyük bir eşitsizlik var. 2000 öncesi emekli
olanlara 6283 sayılı kanunla gösterge değerleri ve prim
ödeme gün sayılarına göre intibaklar yapıldı ve bu kesimde
yer alanların aylıklarında eşitlik sağlandı. Aynı
düzenlemenin, 2000 sonrasında emekli olanlar için de
yapılması gerekir. Bu konuda, Türkiye Emekliler Derneği,
mücadele vermektedir. Yeni kurulacak olan Hükümetin de en
büyük görevi bu olmalıdır.
SORU: Özel hastaneler, paralı bir uygulama döndü.
Devlet, kamu hizmeti olan bu uygulamaya bir çözüm
getirmesi gerekmez mi?
CEVAP: Anayasamız gereği, kamu hizmeti olan sağlık
hakkının devlet tarafından yerine getirilmesi bir yükümlülük
olarak ülkeyi yönetenlere verilmiş bir sorumluluktur. Özel
hastanelere tanınan yüzde 200'e kadar ilave ücret alınma
uygulaması, sağlık hizmetlerinin ücretsiz alınması önünde
büyük bir engel oldu. Üniversite ve özel hastanelere
gidildiğinde, ilk sorulan soru, katkı payı ve buna göre alınan
ilave ücretler ile paralı bir sistem karşımıza çıkmaktadır.
Toplumun büyük çoğunlu, ilave ücret veremediğinden, devlet
hastanelerine gitmektedir. Buraların ise, yoğunluktan dolayı
hizmetlerin alınması zorlaşmakta, tetkikler için uzun süreli
randevular verilmektedir. Bu nedenle, katkı payı ve ilave
ücret uygulaması kaldırılmalı, her bir birey istediği yerden ve
istediği zaman ücretsiz sağlık hizmeti almalıdır. Sosyal devlet,
bunu gerektirir.
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Körfez Şubemizden İftar Yemeği
Körfez Şube
Başkanlığımız Ramazan
münasebetiyle üyelerine iftar
yemeği etkinliği düzenledi.
Yemeği üyelerimiz hep
birlikte hazırladılar ve hep
birlikte iftar yaptılar.

EMEKLİNİN
ÇİLESİ
Gittim kayıt oldum derneğimize
Boşa vardım dolu gelsek olur mu
Biz eskiyip kenara mı atıldık
Ölmeden bir mutlu olsak olur mu

Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz,
“Ramazanın coşkusunu ve huzurunu
üyelerimizle birlikte idrak ettik. Yemekleri
birlikte hazırlayıp birlikte aynı sofrayı
paylaşabilmek de ayrı bir huzurdu” dedi.

İskenderun Şubemizden Belediyeye
Emekliye Konut Projesi Ziyareti

Biz devlete yeterince çalıştık
Tecrübe deneyim aldık çalıştık
Söyle kimin tavuğuna iliştik
Aşım kuru soğan sarımsak olur mu
Duyun beyler emeklinin sitemi
Yaşıyoruz ülkemizde matemi
Bizlere aylık bin tl. Yeter mi
Teslim olup bayrak çekmek olur mu
Torunlarım bakar durur elime
Zayıfladım kemer durmaz belimde
Gülüyorlar ağlanacak halime
Hep keriz yerine konsak olur mu

Emekliler, Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i ziyaret etti
Mustafa Uyan “Belediye başkanımızla emeklilerin konut sorununu görüştük”
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan
ve şube yönetim kurulu üyeleri İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i makamında
ziyaret ederek, emeklilerin çeşitli sorunlarını dile getirdiler. Ziyaret sonrası bir
değerlendirme yapan Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanımız Mustafa
Uyan “Belediye Başkanımız Sayın Seyfi Dingil ile yararlı bir görüşme yaptık. Seyfi
Başkan şartların oluşması halinde biz emeklilere İskenderun'da 2+1 olmak üzere belediye
aracılığıyla 500 daire inşa edilebileceğini ve hatta bu konutların altyapılarının da belediye
eliyle yapılabileceğini belirtti. Emekliler için taksitle ödenebilecek ucuz konutlar birer
nimettir. Belediye başkanımızın bu yaklaşımını olumlu bulduk ve ziyaret de kendisine
hassasiyeti için teşekkür ettik. İlerleyen gün ve aylarda Seyfi başkanın bu önerisinin
şartlarını oluşturmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
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Aşık celal çok fermanlar yazacak
Kimdir haklı davamıza kızacak
Bu oyunu emekliler bozacak
Sokaklara inip dursak olur mu
Rize Şubesi Üyemiz
Celal CEBİR

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

ANAYASA MAHKEMESİ VE SANDIK EMEKLİLERİ
Banka sandıkları, kanunla kurulan sosyal güvenlik
kurumları dışında kalan, ancak anlara denk kabul edilen bir
tüzel kişilik olup, sandık mensupları bakımından zorunlu
sosyal güvenlik kurumu niteliğindedir. Sandıklar, emekli
aylıklarına ilişkin artışları senetlerine yazılı hükümler
çerçevesinde tek taraflı olarak belirlemekte olup, bunun
mülga 506 sayılı kanunla belirlenmiş asgari standardın altına
düşmemesi şarttır. Sandık üyeleri yapılan artışlara mülga 506
sayılı kanunun geçici 20.maddesine uygun bir şekilde
yapılmadığı gerekçesiyle sandık aleyhine davalar
açmışlardır. Yargıtay hukuk genel kurulunun 2010/10-155 E.
2010/170 K sayılı kararına göre; 506 sayılı yasa, banka
zorunlu sandıkları için bir alt sınır oluşturur. Devletin
sandıkları üzerinde, tesis senetlerinden ve bu senetlerin
içeriğinden, mali durumlarına kadar geniş bir alanda
denetim ve gözetim hakkı vardır. Artışlar 506 sayılı yasadaki
aylık artışları altında kılamaz.
5510 sayılı kanunun geçici 20. maddesi, sandıkların
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde SGK'ya
devredileceği ve bu kanun kapsamına alınacağı
öngörülmüştür. Bu 3 yıllık süre uzatılmaktadır. Bu nedenle
506 sayılı Yasa mensuplarına sağlanan aylık artış oranlarına
ilişkin haklar, sandıklara tabii olanlara da uygulanmalıdır.
Sandık mensupları emekli aylıklarında artış yapılmadığı için
davalar açmışlardır. Bu arada 6111 sayılı yasa ile 506 sayılı
kanunun 20. maddesine eklenen 5. fıkra sandık mensuplarına
yardımların sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın
belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırmasının esas
alınacağı, bunun mevcut davalara da uygulanacağını
düzenlemiştir. Bu madde 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bunun üzerine iş mahkemeleri muadil aylığı esas
alarak, SGK sigortalısına ödenen muadil aylıktan düşük
olmaması düşüncesi ile mevcut davaları reddetmişler
Yargıtay da bu kararları onamıştır.
Sandık mensupları bu karara karşı anayasa
mahkemesinde bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Bu
arada 25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı yasa ile yürürlüğe giren
düzenlemenin iptali için anayasa mahkemesinde açılan
davada ret kararı verilmiştir. Anayasa mahkemesi 2011/42 E.
Sayılı kararında : “Kazanılmış hakkı kişinin kendisi yönünde
kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş haktır, ileriye dönük
beklenen haklar bu nitelikte değildir. Yasama organının
mahkeme kararlarını değiştirememesi ilkesi kanun yoluyla
kesinleşmiş olan kararları ortadan kaldıramaması
anlamındadır. Düzenleme kanun maddesinin lafzına ve
amacına uygun nasıl uygulanacağı konusunu açıklığa
kavuşturmuştur. Sandıkların alt sınırı kuralını ihlal
etmedikleri sürece, sağladıkları yardımlar için SGK'dan
daha düşük artış oranı belirleyebilmeleri mümkün
görülmelidir. Aksi halde sandığın asli görevi olan üyelerinin
sosyal güvenliğini sağlama fonksiyonu tehlikeye girer. Yeni
düzenleme ile mevcut hükümden ne anlaşılması gerektiğini
açıklığa kavuşturan kural kamu yararı amacıyla getirilmiş
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olup Anayasa'ya aykırı değildir.
Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten
önceki artışlara da uygulanacaktır.
Açılacak davaların kazanılmış hak
doğurması için davada karar
verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi gerekir. Dava açılmış olması
ihtilafın sigortalı lehine sonuçlanacağı anlamına gelmez”
görüşünü beyan etmiştir. Bu kararın yürürlüğe giriş tarihinden
önceki artışlara uygulanmasına bir kısım üyeler muhalif
kalmışlardır.
Bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi
2013/1426 başvuru nolu dosyada adil yargılanma hakkı
kapsamında silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine karar
vererek tazminata hükmetmiştir. Anayasa mahkemesine göre,
hukuk sistemi bireylere sosyal güvenlik hakkı ve buna ilişkin
menfaatleri sağlamaya yönelik düzenlemeler içerdiği takdirde
bu konuda bir mülkiyet hakkı oluşmaktadır. İlgili mevzuatın
aradığı şartları yerine getiren bireyin anayasanın 35. maddesinin
kapsamına giren mülkiyetle ilgili bir menfaatinin doğduğunun
kabulü gerekmektedir. Yasama organı tarafından çıkarılan bir
yasayla, devam etmekte olan yargısal sürece müdahale edilerek,
başvurucunun davalı sandık karşısında dezavantajlı duruma
düşürüldüğü olgusuna dayanan ihlal iddiasını, Anayasa
mahkemesi adil yargılanma hakkının bir unsuru olan silahların
eşitliği ilkesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Mahkeme devletin
sosyal güvenlik alanına ilişkin takdir yetkisinin geniş olduğunu
kabul etmiş emeklilik haklarının geçmişi etkili yeni kanunlarla
değiştirilebileceğini öngörerek, mülkiyet hakkında ihlal
görmemiştir.
Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi kararlarında
sosyal güvenlikte kazanılmış hak olmayacağı görüşünü
savunmaya devam etmektedir. Bu alanda açılmış davalara etkili
kanun çıkartmayı dahi kamu yararına yorumlamıştır. Sadece
yararlar dengesinin kendisine katlanılması zor külfetler
yüklenen davacı aleyhine bozulduğunu zorlama bir yorumla
kabul etmiş ve bu durumu silahların eşitliği ilkesine yönelik
orantısız bir müdahale olarak nitelemiştir. Hukuk kanundan
üstündür kanuna adalet ve eşitlik açısından bakmazsak hukuk
devletinden söz edemeyiz. Demokrasinin olmazsa olması
kuvvetler ayrılığıdır. Yargı, yasama ve yürütme birbirinin yerine
geçemez. Adalet kanun yapanın insafına terk edilemez. Hukukun
ve kanunun ruhu adalettir. Kanunu hukukçunun yorumu ile adil
yapabiliriz. Haksızlık yaratmış kanunda, hakim kanun
koyucunun tezine kayıtsız şartsız uyarsa hukuk, adalet, eşitlik ve
hak ortadan kalkar. Bireyleri, devlete yasama ve yürütmeye karşı
koruyacak hakimdir. Aksi halde toplumun değerleri sarsılır.
Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre
emekli barındıran ailelerin % 15'i yoksul. Şiddetli maddi
yoksunluk ölçütü kullanıldığında bu oran %50'lere varıyor. Aynı
araştırma emekliler arasında maaşlar itibari ile oldukça yüksek
bir gelir eşitsizliği tespit etmiş. Mağdur emekliyi korumak
hukukun ve mahkemelerin öncelikli görevi olmalıdır.
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