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Artık yas tutmak istemiyoruz
Türkiye Emekliler Platformu
artan terör olaylarına
dikkat çekerek,
"Artık yas tutmak istemiyoruz.
Üzerimize düşen görev neyse,
H A Z I R I Z " dedi...
üyelerimiz ocak ayında
evlerine yerleşiyorlar

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından Batman'da Türkiye Emekliler
Derneğimize yaptırılan 1.472 konutun kura çekimi
gerçekleştirildi.
Devamı 7. Sayfa’da

Bu milletin tarihinde tüm dünyaya örnek olmuş;
Çanakkale Destanı gibi, Kurtuluş Savaşı Destanı gibi,
Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden tüm milletçe
kazanılmış haklı gururlar vardır. Türk Milleti'ni
bölmeye kimsenin gücü yetmez. Tarih bunun
örnekleriyle doludur.
Devamı 2. sayfada

TERÖR,
İNSANLIK SUÇUDUR
Terör, bütün ülkelerin en büyük
düşmanı olmuş, kin ve gözyaşından öteye
bir yere varamamıştır. Ülkemiz için PKK
terör örgütünün yaptığı da budur. Masum
insanların görevleri başında kurban
edilmesi, milletimizi yasa boğmuştur.
Kurtuluş savaşının verilmesinde ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında
din, dil ve mezhep hiç yer almamış, vatanı
savunmada et ve tırnak olunmuştur.
Türkiye'nin üzerinde dış güçlerin
büyük oyunu yeniden sahnelenmektedir.
Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü
bozmayı hedeflemiş olan PKK terör
örgütüne finansman ve silah desteğinin
verilmesi, insanlık adına en büyük utanç
olarak görülmelidir.

BAŞYAZI

Devamı 3. Sayfa’da

Artık yas tutmak

istemiyoruz
Türkiye Emekliler Platformu
artan terör olaylarına dikkat çekerek,
"Artık yas tutmak istemiyoruz.
Üzerimize düşen görev neyse, hazırız" dedi.
Türkiye Emekliler Platformu artan terör olaylarına
dikkat çekerek, "Artık yas tutmak istemiyoruz.
Üzerimize düşen görev neyse, hazırız" dedi.

"Milli birliğimiz ve beraberliğimizin
bir kez daha tehdit edildiği, sınandığı
bir dönemden geçtiğimiz açıktır. Yüce
milletimizin terörle ilk imtihanı elbette
son günlerde yaşanan bu hain
saldırılar değildir ve belli ki son da
o l m a y a c a k t ı r. A n c a k , b u ş e r
odaklarının anlayamadıkları birşey
vardır. Büyük Türk Ulusu'nun millet
olma bilinci ve vatan sevgisi bu hain
saldırılarla körelmemekte, aksine
çelikleşmektedir. Bu hain saldırıları
planlayan şer odakları şunu
bilmelidirler ki, bu milletin tarihinde
tüm dünyaya örnek olmuş; Çanakkale
Destanı gibi, Kurtuluş Savaşı Destanı
gibi, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden
tüm milletçe kazanılmış haklı gururlar
vardır. Türk Milleti'ni bölmeye
kimsenin gücü yetmez. Tarih bunun
örnekleriyle doludur.

Yürekleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan ve bu yüce
duyguyla şahadet mertebesine erişen evlatlarımızın manevi
huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Şüheda kanlarıyla
sulanmış topraklarımızda huzurla uyusunlar. Onların, bizlere
bıraktığı emanet vatandır, millet olma bilincidir. Bizler de bu
emanetlere onların yaptığı gibi kanımızın son damlasına kadar
sahip çıkmaya ant içmiş bir milletin evlatlarıyız. Mevzu vatan
olduğunda; yaşımıza, başımıza bakmadan göreve hazır
olduğumuz da herkesçe bilinmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; kutsal görevlerini ifa ederken
şahadet mertebesine eren evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyor,
ve bu aslanları yetiştirmenin gururunu yaşayan kederli ailelerine
sabırlar diliyoruz. Acılarını en derininde hisseden ama Türk
Milleti'nin vakarıyla bunu içlerinde yaşayan onurlu şehit
ailelerimizin ve yüce milletimizin başısağolsun...
Yine bu hunhar saldırılarda gazilik mertebesine ulaşan
yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.
Yetkililerimize de sesleniyoruz; bu hain saldırıların sona
erdirilmesi için; yaşam tecrübeleri, mesleki tecrübeleri ve vatan
savunma tecrübeleri olan emeklilerimiz üzerlerine düşecek her
türlü göreve hazırdır. Bilinmelidir ki, bu vatanın imarı, inşası ve
savunmasında alın teri, el emeği olan bizler yüce milletimizin her
zaman olduğu gibi yine emrindeyiz ve ömrümüz yettiği sürece de
bu görevimizin başında olacağız."
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ (TÜED),
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ
(TÜMEMEKDER),
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
(TESUD),
TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
(TEMAD),
TÜM SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ,
TÜM BAĞKUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ
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TERÖR, İNSANLIK SUÇUDUR
Teröre karşı iki yüzlü davranan devletler,
i n s a n l ı k s u ç u n a o r t a k o l m a k t a d ı r.
Medeniyetleri ile övünen ülkelerin bu
bataklığa destek olmalarının izahı yapılamaz.
Terörün yurdu yoktur. Bu gerçeği
bütün insanlığın görmesi gerekiyor. Bunun en
son örneği, Irak ve Suriye'de yaşanan
bataklıkları gösterebiliriz. Bu ülkelere
yerleşen terör örgütleri, komşu olmamız
nedeniyle en büyük zararı ülkemiz
görmektedir.
Türk Milleti'nin ortak özelliği ve
cumhuriyetin harcı, birlikte yaşamak üzerine
kurulmuştur. Ülkemiz için, Türkiye
Cumhuriyeti bir çatıdır. Bu çatının altında
hiçbir ayrıma yer yoktur. Türk ve Kürt
halkları bin yıllık birlikte yaşadığı gibi,
akrabalık bağı ile de güçlü bir birliktelik
vardır.
Türk ve Kürt diye ayrımı körüklemeye
çalışanların karşısına hep birlikte dikilmemiz
gerekiyor. Böyle bir ayrımın hiçbir izahı
olamaz. Bu tür ayrımları, PKK gibi terör
örgütleri körüklemektedir. Bunun arkasında
olan iç ve dış güçlere karşı millet olarak uyanık
olmamız gerekiyor.
Bu coğrafya, dünyanın en güzel yeri
olarak görülmektedir. Bu nedenle de,
ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar da

olacaktır. Sınırlarımız belirlenmiş, yurtta sulh,
cihanda sulh diyen ulu önder büyük devlet
adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
çağdaşlığı da bu ülkeye getirmiş, insanların
mutlu ve huzur içinde birlikte yaşaması için
temelleri de sağlam atmıştır.
Bugün bu temeller üzerinde oyunlar
oynanmaktadır. Vatanımız ve bayrağımız,
ortak değerimiz ve namusumuz olarak
korunmalıdır.
İç savaş çıkarmaya çalışanlara karşı
siyaset, ayrışmadan birlikte hareket etmelidir.
Terör nedeniyle, çok sayıda canlarımız gitti.
Ü z ü n t ü m ü z b ü y ü k . Te r ö r ü n b ü t ü n
kaynaklarını kurutmamız şarttır. Yurdun her
yeri, Mehmetçiğin ve güvenlik güçlerinin
koruması altındadır. Siyasiler de dikkatli
olmalı, kendi emellerinden ziyade, vatanı ve
milleti ön planda tutmalıdır.
Seçim sonuçları demokrasinin bir
gereği olduğundan, herkesin saygı duyması
gerekir. Bu süreci, siyasetçilerin iyi yönetmesi,
kriz çıkarmaması gerekir. Devletin başı olan
Cumhurbaşkanı da bu sürece destek olmalıdır.
Temmuz ayından itibaren yeniden
hortlayan terör nedeniyle hayatlarını
k a y b e d e n a s k e r, p o l i s , k o r u c u v e
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı
ailelerine başsağlığı dileriz.

TOKİ Isparta'da 4. etap konut çalışmalarına başlıyor
Bir süre önce Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal emekliler ve dar gelirli
aileler için TOKİ aracılığıyla toplu konut yapılması talebinde
bulunmuş ve sadece üyelerinden 1000'in üzerinde imza
topladıklarını açıklamıştı.
Bu talebin ardından AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi
Bilgiç, konuya sessiz kalmadı ve müjdeli bir açıklamada bulundu.

TÜED Isparta Şube Başkanımız
Ersal'ın "Emekliler olarak ucuz konut
istiyoruz" çağrısı karşılık buldu. AK
Parti Milletvekili Bilgiç, seçimin
ardından TOKİ'nin 4. etap konut
çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

" T O K İ İ S PA R TA ' D A 4 . E TA P K O N U T
ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK
Çağrının ardından TOKİ yetkilileriyle görüştüğünü ve
dar gelirli vatandaşlar ile emeklileri kaliteli ve ucuz konut sahibi
yapacaklarını belirten Bilgiç, "Buradan müjdeyi veriyorum.
Seçimin hemen ardından talep toplama çalışmalarını yapacağız ve
TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kanalıyla konut yapım
çalışmalarına başlayacağız. Böylece TOKİ
İsparta'da 4. etap konut çalışmalarına
başlayacak. Emeklilerimizin de, işçimizin de,
memurumuzun da, gencimizin de,
esnafımızın da yaşlımızın da, kısaca
toplumumuzun bütün kesimlerinin
sorunlarını bugüne kadar çözen ve çözecek
olan tek parti AK Parti'dir. TOKİ 4. etap
çalışmalarında ciddi sayıda bir konut
yapacak. Ispartamıza hayırlı olsun" şeklinde
konuştu.
TÜED -3-

TERÖRE KARŞI DURMALIYIZ

Gazi
AYKIRI
Genel
Başkan
Yardımcısı
Kayseri
Şube
Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Ülkemizin uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı
terör nedeniyle, çok sayıda insanımızı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, ortak yaşamayı ve hiçbir
ayrıma yer vermeyen bir temel üzerine
kurulmuştur. Anayasalarımız da, bu ilkeyi esas
almış, ortak değerimiz olan vatana sahip
çıkmada, hiçbir belirsizliğe yer verilmemiştir.
Kurtuluş savaşını omuz omuza veren Türk
ve Kürk kardeşlerimiz, aynı zamanda akraba
bağı ile de et ve tırnak gibidir.
İç ve dış güçler, Türkiye'nin huzurunu
bozmak için PKK terör örgütüne destek vermesi,
insanlık adına üzücüdür. Teröre destek olanların
bir gün kendi kapılarını çalacağını da bilmesi
gerekiyor.
Terör, bir insanlık suçudur ve masun
insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Güzel
ülkemizin değerini bilmek zorundayız. Hiçbir
ayrılıkçı girişime karşı sessiz kalmamalıyız.
Son aylarda yeniden tırmanan PKK
terörü ile insanlarımızın hayatlarını kaybetmesi,
milletimizi derin bir yasa boğmuştur. Başta siyasi
partiler olmak üzere, herkes sorumluluğunu
bilmelidir. Hiç kimsenin gidecek bir yeri yoktur
ve topraklarımızı birlikte korumalıyız.
PKK terör örgütü, yıldırma ile asker, polis,

korucu ve insanlarımızın canına kıymaktadır.
Terörün bir bataklık olduğunu Afganistan, Irak,
Libya ve Suriye'den görmeliyiz.
Devlet, önemli bir değerdir. Devletimize ve
ülkemize birlikte sahip çıkmalıyız. Vatanı bölmeyi
amaçlayan terör odaklarına karşı uyanık
olmalıyız.
Siyasetçilerin ayrışmadan vatana karşı oluşan
tehlikeye karşı birlikte hareket etmelidir. İç savaş
çıkarmaya çalışan güçler var. Bunları iyi
tanımalıyız ve hep birlikte karşı çıkmalıyız.
Anayasamızda hiçbir ayrıma yer verilmemiş,
haklarımızı güvence altına alan hükümler var.
Din, dil ve mezhep gibi toplumu ayrıştırma yerine
birlikte yaşamayı benimseyen bir devlete sahibiz.
Bu coğrafyada yaşayan hiç kimseye ayrımcı
bir uygulama olmadığından, terör ile yeni bir kaos
yaratılmak istenmektedir. Aman dikkat.
Birliğimize yönelik tehlikeleri bertaraf edelim.
Sorunlarımız olabilir. Bunun çözüm yeni
siyaset kurumudur. Demokrasi, herkesi
kucaklayan bir çözüm aracıdır. Taleplerimizi ve
sorunlarımızı bu anlayış içinde çözmeliyiz.
Terör nedeniyle hayatlarını kaybeden asker,
polis, korucu ve vatandaşlarımıza Allah'tan
rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum.

DEVLET, EMEKLİSİNE KARŞI AYRIM YAPMAMALI
Sosyal güvenlik, eşitlik üzerine kurgulanmıştır.
ILO'nun 102 sayılı Sözleşmesi; bu gerçeğe işaret
etmiş, aylığa hak kazanma ve aylıkların
hesaplanmasında norm ve standart birliğini
benimsemiştir.
Türkiye tarafından da onaylanan 102 sayılı
Sözleşme esaslarına tam uyulmadan kanunların
yapılması ve farklılıkların yaratılması, sosyal
güvenlik sistemimizin iyi yönetilmediğinin bir
sonucu olarak görülmelidir.
Ülkeyi yönetenler, farklıkları ortadan
kaldıracak değişiklikleri önemsemediklerinden
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli
aylıklarında büyük bir eşitsizlik oluşmuştur.
1 Temmuz 2015 itibariyle 6645 sayılı
Kanunla SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alanların 1000
liranın altında aylığı olanlara 100 lira seyyanen
zam yapılmış, 1001-1099 lira arasında aylık
alanlara da 1100 lirayı geçmemek üzere bir artış
öngörülmüştür.
Emekli Sandığı emeklilerine ise, 1 Eylül
2015 itibariyle aylık ayrımı yapılmadan Kamu
Toplu Sözleşmesiyle 100 lira seyyanen artış
yansıtılmıştır.
İki farklı uygulamayı kim savunabilir.
Bürokrasinin böylesine ayrımcı öneriler ile
siyasetçileri yanıltılması, devletin emeklisine iki
ayrı formattan bakmasına neden olmuştur.
Emekli Sandığı emeklileri taban aylıkları
1500 liraya yükselmiş, SSK ve Ba-Kur taban
aylıklarında bir seri olmadığından aylıkları
giderek azalan bir hesaplanma sistemi ile karşı

karşıyayız. 2015 yılında SSK ve Bağ-Kur için
bağlanan aylıkların ağırlıklı olarak 1000 liranın
altında kalması, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden
sorgulanmasını gerektirmektedir.
Hiç bir sistemde, çalıştıkça emekliği aylığı
düşmez. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, böylesine bir sistemi ülkemize
getirdiğinden, sosyal güvenliğe olan güven giderek
azalmaktadır. Çalıştıkça aylığının düşeceğini bilen
herkes, gerektiğinde kayıt dışı çalışmaya
yönelmektedir.
Ülkeyi ve soysal güvenlik sistemimizi
yönetenler, bu yanlıştan vazgeçmeli, eşitliği temel
alan ve sigortalı süresi uzadıkça aylığı artan bir
hesaplanma sistemini getirmelidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'nda, sosyal güvenlik sisteminin
açıklarının azaltması ön planda tutulmasının faturası
sigortalılara ve emeklilere kesilmiştir. Emekli aylığını
insanca yaşamaya yetecek bir ölçütten uzaklaştıran
sistemi adı, hiç bir şekilde sosyal güvenlik olarak
adlandırılamaz.
Bu nedenle, sosyal güvenlik mevzuatımız
yeniden ele alınmalı, adil değişikliklere gidilmelidir.
Sosyal güvenlikte tek çatı hedefi eksik kalmıştır.
Devletimiz, bu gerçeğe göre soysal güvenlik
sistemimizi yönetmeli, ayrımsız bir sistemi
getirmelidir.
Gelir dağılımı için de önemli bir araç olan
sosyal güvenlik sistemimiz ile sosyal devletin bütün
gerekleri yerine getirilmelidir. Sosyal barış, sosyal
güvenlik ile birlikte sağlanır.
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Bursa Şubemizden Çanakkale Gezisi

Bursa Şube Başkanlığımız, üyelerini Çanakkale
Şehitlikleri’ne götürdü. Şehit kanlarıyla sulanmış toprakları
gezen üyelerimiz, böylesine kutsal bir kara parçasında
yüreklerinin vatan sevgisiyle dolduğunu ifade ederek,
organizasyonu gerçekleştiren Bursa Şube Başkanlığımıza
şükranlarını sundular. Bursa Şube Başkanımız Mesut

Özşen, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, üyelerinin
beklentilerini karşılamak için tüm samimiyetleriyle gayret
gösterdiklerini ifade ederek, “İmkanlarımız elverdiği sürece
çok daha fazla sayıda üyemizi şehitliklerimizi ziyarete
götüreceğiz. Üyelerimize de göstermiş oldukları samimi
yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Şubemizden Sağlık Anlaşması
Bursa Şube Başkanlığımız,
illerinde hizmet veren Özel Doruk Sağlık
Grubu ile indirim protokolü imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre, Gruba ait
Hastanelerden yararlanmak isteyen
üyelerimize; muayenelerinde %5,
Laboratuar tetkiklerinde %25+%5 SGK,
Röntgen, Ultrason ve MR tomografide de
%25+%5 SGK, Ameliyatlarda %20,
Paket ameliyatlar ve doğumda da %5
indirim uygulanacak. Anlaşmaya göre bu
indirimlerden üyelerimizin yanı sıra
birinci derece yakınları da
yararlanabilecek.
Anlaşmayı şubemiz adına, Şube
Başkanımız Mesut Özşen imzalarken,
Doruk Sağlık Grubu adına da kuruluş
yetkilileri Tarkan Balcı ve Abdullah
Gündoğdu imzaladı. Bursa şubemizin
yaptığı bu sağlık sözleşmesi de
üyelerimize hayırlı olsun diyoruz.
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EMEKLİYE HİZMET
BÖYLE OLUR - 1

KAZIM ERGÜN:
“LAF DEĞİL,
HİZMET
ÜRETİYORUZ.
PROJELERİMİZ
TÜM DÜNYAYA
ÖRNEK
OLUYOR...”
Derneğimiz tarafından Ankara'da
Kızılay'da Kocatepe Cami'ye yakın bir yerde
yaptırılan “Başkent Emekli Konukevi”
inşaatının kaba inşaatı hızla tamamlanırken,
tesis şimdiden ilgi odağı haline geldi.
Hayatlarının ikinci dönemini daha sağlıklı ve
huzurlu bir şekilde geçirmeye çalışan
emeklilerden kesilen yıllık aidatla yaptırılan
sosyal tesis göz kamaştırmaya başladı.
Tesis hakkında bilgi veren Genel Başkanımız Kazım
Ergün, bu hizmetin emeklilerden yılda bir defaya mahsus
kesilen küçük bir aidatla yaptırıldığına dikkat çekerek, şu
ifadelere yer verdi:
“Damlaya damlaya göl olur misali, emeklilerden kesilen

küçük aidatlar genel merkezimizin değerlendirmesiyle süper bir
tesise dönüşmek üzere. Emeklilerin tesisi 10 katlı olup 112 yatak
kapasiteli bir misafirhane. Tesisin içinde toplantı salonu, 2 katlı
otoparkı, kafeteryası bulunuyor. Her odada duş, televizyon,
buzdolabı ve telefon olacak. Tesisimiz inşallah 2016 yılının
sonunda tamamlanacak. Türkiye'nin hangi ilinden olursa olsun,
derneğimize üye olan bir emekli, eşiyle ve çocuklarıyla birlikte bu
tesiste gönül rahatlığıyla kalabilecektir. Üyemiz bir yandan
Ankara'daki özel işini takip edebilecek, bir yandan da huzur
içinde kendi tesisinde dinlenebilecek. Üyemiz tesisinde sabah
kahvaltısı da yapabilecektir. Üstelik üyemiz piyasa şartlarına göre
yüzde 75 daha az para ödeyerek bu tesisten yararlanabilecektir.
Bu tesis, emeklilerden kesilen küçücük aidatların boşa
gitmeden, tekrar hizmet olarak geri döndüğünün bir kanıtıdır.
Gerçekten de tesisimiz tamamlandığında herkesin gıpta ile
bakarak, ”İşte bizim eserimiz” diye övünebileceği bir tesis
olacaktır. A sınıfı bir misafirhaneyi emeklilerimizin hizmetine
sunmaktan büyük kıvanç duyuyoruz.”
TÜED -6-

EMEKLİYE HİZMET
BÖYLE OLUR - 2
KAZIM ERGÜN: “LAF DEĞİL, HİZMET ÜRETİYORUZ.
PROJELERİMİZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR...”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından Batman'da Türkiye Emekliler Derneğimiz için
yaptırılan 1.472 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Törende ayrıca Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen,
TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca'ya TOKİ'nin Batman'a
göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
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üyelerimiz ocak ayında
evlerine yerleşiyorlar
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu
konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından
Batman'da Türkiye Emekliler Derneğimize
yaptırılan 1.472 konutun kura çekimi
gerçekleştirildi.
Atatürk kapalı spor salonunda yapılan kura
çekimi için emekliler salonu hınca hınç
doldurdu. Batman'ın Kuyubaşı köyü
mevkiinde yaptırılan ve Ocak 2016 yılında
teslim edilecek olan 2 +1 ve 3+1 şeklinde
yapılan konutlar için noter huzurunda kura
çekimi yapıldı.
Kura çekimi törenine katılan Ak Parti Batman Milletvekili Ziver
Özdemir burada yaptığı konuşmada, Emekliler Derneği'nin öncülük yaptığı,
Batman'ın mümkün olan kıraç arazisinde ve Batman'ı özellikle bu ova
kesiminden kurtarmak adına çok güzel bir girişim olduğunu söyledi.
Batman'da ve bölgede özellikle böylesi güzel anlamlı girişimlerde bulunmak
istediklerini ifade eden Özdemir şöyle konuştu:
"Malumunuz son süreçle beraber bölgede herkesin ihtiyaç duyduğu,
hepimizin çok aradığı son 3 sene içerisinde bölgede ve Türkiye'de kardeşliğin
huzur ve müreffeh bir yaşamın tadına vardık. Bu yaşamı bu huzuru idame
ettirmek içinde elbette bu toplumun bireyi olan sizler emekliler bu süreçte de
katkı sunacağınız diliyoruz. Bizler huzur istiyoruz. Huzur olacak ki bu güzel
hizmetler bu memlekette olsun. Çünkü silahın yankıladığı bir yerde kimse
hizmet etmez. Kimse yeni konut yapmayı düşünmez. Kimse yeni bir iş yeri
açmayı düşünmez. Çünkü önce can güvenliği, huzur ve barış gereklidir. Biz
bu güzide kitleden dua etmenizi istiyoruz. Bu süreçte hayatını kaybedenler
sizlerin evlatlarınızdır. İster dağda ki olsun, ister korucu olsun, ister asker
olsun , ister iş adamı olsun, ister iş makinesi çalıştıran operatör olsun, ister bir
minibüs şoförü olsun bunlar sizin evlatlarınız. Sizin bu süreçte sivil inisiyatifi
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ortaya koymanız lazım. Sesiniz çıktıkça evet sadece sloganlarla barış değil, biz
barışı talep edeceğiz. Barışın olması içinde insanımıza sahip çıkacağız."
Törende söz alan TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca,
TOKİ'nin Türkiye genelinde yapmış olduğu çalışmalardan söz etti. Karaca,
Toplu Konut idaresi (TOKİ) olarak 58, 59, 60, 61 ve 62 hükümetleri
dönemimde bu güne kadar 81 il ve 3 bin 103 şantiyede 676 bin 811 konut
yapmaya başladığını ve bunların 563 bin 487'sinin sosyal konut niteliğinde
olduğunu söyledi. Türkiye genelinde TOKİ çalışmalarının aralıksız
sürdüğünü ifade eden Karaca konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu güne kadar, 539 bin 348 konutu tamamladık ve sizlerin kullanımına
teslim ettik. Bu güne kadar 70.89 milyarlık 5 bin 278 adet ihale
gerçekleştirdik. Eski parayla 70 katrilyon liraya tekabül etmektedir. Burada
sadece konutları değil sosyal alanlarda yapıp teslim ediyoruz. Sosyal
donatılar dışında 72 bin derslikli 985 okul, 989 adet spor salonu, 172 adet yurt,
95 sağlık ocağı, 266 adet Hastane bunların dışında 530 noktada ticaret
merkezi, 570 adet cami ayrıca 18 adet stadyum sporumuza sunduk. Yerel
yönetimlerle birlikte 372 projede 272 bin konut planladık. Bu projelerle 900
bin işçiye istihdam sağladık. Toplam 48 katrilyon hak ediş ödemesi

gerçekleştirdik. Batman'da bu güne kadar 44 şantiye'ye 4 bin 520 konut, 8 ilk
öğretim 5 lise, 2 yüksek okul, Kütüphane, Lojman, uygulama oteli, 5 adet cami,
spor salonu , Ticaret merkezi 4 Hastane, Kamu binaları stadyum
yapılmaktadır."
Daha sonra söz alan Batman Vali Yardımcısı Cihat Arık, bugün bin 472
konutun kura çekimi yapıldığını ve bunun çok anlamlı olduğunu belirterek,
"Özellikle birlik ve beraberlik duyduğumuz bugünlerde huzur ve güven
ortamının neler yapabileceğinin en güzel ifadesi ve örneğidir" diye konuştu.
Kurada isimleri çıkan emekliler de, ev sahibi olacakları için çok mutlu
olduklarını söyledi.
Törende ayrıca Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanımız
Hüseyin Ekmen, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca'ya
TOKİ'nin Batman'a göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi
verdi. Batman'da TOKİ tarafından yaptırılan 2+1 ve 3+1 konutlarında ara
ödeme için Ekim ayı sonuna kadar süre verilirken Ocak ayında konutların
anahtar teslimi yapılacak.
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İskenderun Şubemizde Kongre Yapıldı
İskenderun Şubemizin
Olağan Genel Kurulu. 7
Mayıs 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer
Kurnaz’ın yaptığı Kongrede
yapılan seçimlerde, mevcut
şube başkanımız Mustafa
Uyan yeniden aynı göreve
seçildi.
Kongrede yapılan
seçimler sonucunda Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluştu;
Malik Yorulmaz, İlhan
Erzin, Hüseyin Göde, Nevzat
Kaçar. Denetim Kurulu’na
da şu isimler seçildi; Halil
Besler, Hatice Yıldırım,
Mehmet Yakışan.

Gölcük Şubemiz
Kongresini Yaptı
Gölcük Şubemizin Olağan Genel Kurulu. 25 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 Osman Kılıç yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Sami Tezer, Ergün Şahin, Mehmet Ürer, Hasan
Kaba. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi; Ali Rıza Aytaç, Nihat Kocaman, Şükrü Onat.
TÜED -10-

İzmit Şubemizde de Kongre Yapıldı

İzmit Şubemizin Olağan Genel Kurulu. 26 Temmuz 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
Mehmet Kara Şube Başkanlığına seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Kenan Şaşmaz, Mehmet
Emin Denizer, Adem Özata, Adnan Yıldız. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi; İsmet Demirel, Muhsin
Yıldız, İsmail Özer.

Erzurum Şubemiz Kartal Şubemizden İftar Yemeği
Kongresini Yaptı
Erzurum Şubemizin Olağan Genel
Kurulu. 7 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün
yaptığı kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı da hazır
bulundu. Kongrede yapılan seçimlerde,
Ahmet Değen Şube Başkanlığına seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Cemil Uygur, Zekeriya Araz, Lütfi
Yıldız, Necdet Seven. Denetim
Kurulu’na da şu isimler seçildi; Metin
Dinç, Canip Dağlı, Ahmet Karaoğlu.

Kartal Şube Başkanlığımız,
üyelerine İftar Yemeği
etkinliği düzenledi. Yoğun
katılımla gerçekleşen
yemekte konuşan Kartal
Şube Başkanımız Arif Yıldız,
“Ramazan; dayanışma
demektir, paylaşma demektir,
kardeşlik demektir. Bu
yüzden biraraya gelip bu
coşkuyu hep birlikte
yaşayalım istedik” dedi.
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Nazilli Şubemizden hükümet vurgusu
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şube Başkanımız
Faruk Baştepe, 7 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin
kurulamamasının emeklileri mağdur ettiğini belirtti...
TÜED Nazilli Şubesi en kısa zamanda hükümetin kurulmasını istiyor. Şube
Başkanımız Baştepe, hükümetin kurulamamasından dolayı emeklilerin mağdur
olduğunu belirterek, bu belirsizliğin ülkeyi kaosa götürmesinden duyduğu endişeyi
dile getirdi. Başkan Baştepe, “Nazilli Emekliler Deneği olarak 7 Haziran'da yapılan
seçimlerin sonra biran önce hükümetin kurulmasını bekliyorduk. Emekliler olarak
hükümetin kurulamamış olmasından üzüntülüyüz. Zaten emekli bu hayat şartlarında
zor günler geçirmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar faiz artışları bizleri kötü
şekilde etkilemektedir. Emeklinin dövizle işi olmaz fakat faizle işi olabiliyor. Çünkü ya
kendine ya da aile yakınlarına kredi çekmek zorundadır. Emekli en büyük besin
kaynağı olan kırmızı eti çoğu emeklimiz ayda bir kilo bile kırmızı eti evine
alamamaktadır. Emekliler olarak bir an önce hükümetin kurulması emekliye daha iyi
yaşam şartları sağlanmasını bekliyoruz. Ülkemizde akan kanın bir an önce durmasını
istiyoruz" ifadelerini kullandı. Baştepe ayrıca, şehit olan asker ve polislere de
Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Promosyon Yolda
Emekli sabırsızlıkla beklediği banka
promosyonuna bu kez kavuşacak gibi.
Basına yansıyan haberlere göre, AKP
ağırlıklı seçim hükümetinin başta emekliler
olmak üzere, sosyal kesimlere yönelik
hazırladığı pakette promosyon ödemesi de
yer alacakmış.
Kuşkusuz bu konuda yaşanan gelişmeler
sevindirici.
Yıllardır talep etmelerine karşın bankaların
üvey evlat gözü ile baktığı emekliye de
promosyon ödenecek olması var olan
ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldıracak.
Nedense çalışanlara promosyon ödeyen
bankalar, özellikle kamu bankaları emekliye
karşı cimri davranarak, bu ödemeye
yanaşmadı.
Anımsanacağı üzere, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı daha önce yaklaşık 11
milyon emekliye de promosyon için kamu
bankaları ile çeşitli kez görüşmeler yapmış,
ancak hep eli boş dönmüştü.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
yürütülen son görüşmelerde olumlu
aşamaya gelinmiş, iş imzalara kalmış.
Görüşmelerde salt memur emeklileri için
öngörülen promosyondan işçi ve Bağ-Kur
emeklilerinin de yararlanması benimsenmiş.

ÞÜKRÜ KARAMAN
Köþe yazarý
http://www.hedefhalk.com/

Hükümetin bu yöndeki girişimleri 1
Kasım’da yapılacak seçime, bu kitlenin
oyunu almaya yönelik olsa da yıllardır dile
getirilen talebin karşılanması adına olumlu
bir gelişme.

lira alan bir
emekliye ödenecek
para da her dönem
için 900 lirayı
bulacak.

Kamu bankalarının promosyon ödemeye
başlamasının ardından, özel bankalar da
müşteri yitirmemek için bu uygulamaya
geçebilir.

Maaş arttıkça promosyon miktarı da
artacak.

Gerçi özel bankalar halen çeşitli
kampanyalarla maaşını getiren emekliye bir
kez belirli miktarda para veya çeyrek altın
veriyor.
Bu kampanyalarla hatırı sayılır emekliyi de
müşteri olarak kazandı.
SGK ile yapılacak özel anlaşma sonucu
promosyon belirli dönem ödenecek.
Tabii kamu bankalarının tüm emekliye
ödeyeceği promosyona özel bankalar ne
denli olumlu yaklaşacak?
Yukarıda vurguladığım gibi, müşteri
yitirmemek, yenilerini kazanmak amacıyla
özel bankaların da promosyona sıcak
bakacağını umuyorum.
Umarım görüşmeler en kısa sürede
sonuçlandırılır, 11 milyonluk kitle yıllardır
beklediğini alır.

SGK yaklaşık 11 milyon emekliye yılda
toplam150 milyar lirayı aşkın maaş ödüyor
PTT dahil 22 banka bu maaşları ödüyor ve
pastadan pay almak için yarışıyor.
Anlayacağınız büyük pastadan pay kapmak
için bankalar arasında kıyasıya bir yarış var.
Özel bankaların son yıllarda başlattığı
kampanya da buna yönelik.
Bankalar bu parayı ödeme gününe dek
kullanıyor, kazanç sağlıyor.
Emekli de bu kazançtan payına düşeni
istemekte haksız mı?
Kısaca emekli bu kez beklediğini alacak gibi.
Bu para analarının ak sütü gibi helal.

Doğrusu da bu zaten.

Peki bir emekli her dönem kaç lira
promosyon alacak?

Emekliler arasında ayrımcılık yaratacak
uygulama zaten düşük aylık alan işçi ve BağKur’lulara yeni bir darbe olurdu.

Kamu kurumlarında çalışanlara maaşlarını
aldıkları bankalar, promosyon olarak belli
dönemler için para ödüyor.

Geçtiğimiz günlerde bağıtlanan toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde de konu masaya
getirilmiş, yanılmıyorsam bağlayıcı bir
karar alınamamıştı.

Ödemeler brüt maaşın yüzde 60'ı şeklinde
veriliyor.

Bu arada toplu iş sözleşmesi uyarınca
memur emeklilerinin aylıklarına 1 Eylül’den
geçerli olmak üzere yapılacak seyyanen 100
liralık zamdan hala haber yok.

Kamu personeline uygulanan formüle göre;
promosyon verildiğinde ortalama bin 500

Emekli memur bu parayı bekliyor.

Güle güle harcasınlar.
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İskenderun Kaymakamına TOKİ Ziyareti
İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İskenderun Kaymakamı
H a s a n Ö z y i ğ i t ’ i m a k a m ı n d a z i y a re t e t t i l e r.
Emeklilerimizin ucuz konutlara kavuşturulması için
derneğimizce hazırlanan ve ülke gündemine sokulan
TOKİ Konut Projemizin değerlendirildiği toplantıda,
uygun arazi tahsisi konusu da tartışıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, “Emeklilerimiz,
yaşlılarımız için ne yapılsa azdır. Onların hakkını
ödeyemeyiz. Konut projesi örnek bir çalışmadır. Türkiye
Emekliler Derneği’ni bu projeden ötürü tebrik
ediyorum” dedi.

Bakırköy Şubemiz üyelerini
iftar yemeğinde buluşturdu

Bakırköy Şube Başkanlığımız üyelerini iftar
yemeğinde biraraya getirdi. Ramazan ayının
kutsiyetini hep birlikte yaşayan üyelerimize hitap
eden Şube Başkanımız Osman Şakır, bu kutsal ayın
en önemli özelliğinin paylaşmak olduğuna dikkat
çekerek, “Birarada olalım, ramazanın coşkusunu,
huzurunu hep birlikte paylaşalım istedik.
Üyelerimiz de hem birbirleriyle tanışma fırsatı
buldu, hem de dayanışmanın güzel bir örneğini
sergilemiş olduk. Mutluyuz, huzurluyuz” dedi.

Mersin Şubemizden İndirim Anlaşmaları
MEPİAD Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Özcan Demir ve Yönetim Kurulu Asil Üyesi
Hasan Yılmaz ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Akbudak ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet Şenol Keskin'e şubemizde nezaket
ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında yapılan anlaşmayla;
üyelerimize, Mersin’de faaliyet gösteren; Beyaz Eşya,
Mobilya, Bilgisayar, Züccaciye, Perde ve Çeyiz
Malzemeleri satışı yapan 17 firmada %3 ile %20
arasında değişen oranlarda indirim imkanı sağlandı.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİLER BURUK BIRAKILDI
Emekliler için iki farklı zam sisteminin olması, emekliler arasında yeni bir
eşitsizliğe neden olmuştur. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının altı aylık tüfe
sistemine göre artırılması, büyük eleştiri almaktadır. Emeklileri gerektiği gibi temsil
etmeyen tüketici fiyat artışları ile reel olarak (satın alma) emekli aylıkları
küçültülmektedir.
Emekli Sandığı emeklerinin aylık artışları Kamu Toplu Sözleşmelerine göre
yapılmaktadır. Memurlara yapılan artışlar olduğu gibi, memur emeklilerine de
yansıtılmaktadır.
1 Temmuz sonrasında yapılan artışlara göre, taban aylıklarda yüzde yüze
varan farklılığın oluşması, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunda olduğundan, SSK ve
Bağ-Kur emeklileri cezalandırılmıştır. 100 lira seyyanen yapılan artışta bile SSK ve
Bağ-Kur emeklilerinden 1100 liranın üzerinde aylık alanların bu zamdan yoksun
bırakılması, Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 100 liradan herkesin
yararlanması, devletin bir ayıbı olarak görülmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Yetim aylığı almaktayım. 285 lira olan
aylığıma 100 liradan hiç bir artış yapılmadı. Bu nasıl bir
adalet?
C E VA P : 1 0 0 l i r a s e y y a n e n a r t ı ş ı n
hesaplanmasında esas olan aylık dikkate alınmaktadır.
Aylığın toplam değeri 1100 liranın üzerinde ise, hak
sahibi olanlara bir artış yapılmamıştır. Emekli Sandığı
kapsamında olanlara ise, 100 lira hak sahibine bağlanan
oranlara göre yansıtılmıştır. Bu konu, eleştiri aldığından,
bu durumun bütün emeklilere yansıtılması için Türkiye
Emekliler Derneği, Hükümete bir rapor sunmuş, eşitliğin
sağlanması istenmiştir.
SORU: İş kazasında geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi için hangi koşullar aranmaktadır ?
CEVAP: İş kazasına uğrayan sigortalı,
sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile
kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş
kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak
kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı
bulunmamaktadır.
SORU: Engeli işçi statüsünde çalışanların erken
emeklilik koşullarını öğrenmek istiyoruz.
CEVAP: Sorunuza cevabı iki grupta vermek
gerekir. Birincisi; Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya
başladığı tarihten önce malül sayılan ve bu nedenle
malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları
ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve
en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından
yararlanırlar. İkincisi; SGK'ca yetkilendirilen sağlık

kuruluşlarından alınan raporların incelenmesi sonucu,
çalışma gücündeki kayıp oranının;- % 50 ila % 59 arasında
olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı
olmaları ve 4320 gün,- % 40 ila % 49 arasında olduğu
anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları
ve 4680 gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık
aylığından yararlanırlar.
SORU: 1975 yılında Bağ-Kur sigortalığım var. BağKur'da hizmetin ise, 9 ay. 1981 yılından itibaren SSK olarak
çalıştım. Bazı yıllar çalışmadığım dönemler var. Prim gün ve
yaş koşulumu öğrenmek istiyorum ?
CEVAP: Sizin gibi durumda olanların Bağ-Kur
başlangıçları büyük avantaj sağlıyor. Bu durumda, 5000
gününüzü ne zaman yerine getirirseniz, 44 yaşında
emekliliğe hak kazanacaksınız.
SORU: Bizler mağdur edilen 2008 sonrası
emeklileriz. Gazeteler de, bizim gibi durumda olanlar iiçin
intibak haberleri çıkıyor. Bunun gerçeğini öğrenmek
istiyoruz.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, bu konuyu
gündemine alarak, yoğun bir çalışma yapmaktadır.
Hükümete de, kapsamlı bir rapor verildi ve 2000 sonrasında
emekli olanların intibaklarının yapılması istendi. Bu
haksızlığın giderilmesi için intibak şart. Bugün emekliler
arasında sistemden dolayı eşitsizlik var. Bu eşitsizlik,
primleri (kazançları) ve prim ödeme günleri aynı olanlara,
aynı aylık verilerek giderilmelidir. Devlet, emeklisine eşit
gözle bakmaya mecburdur. Devlet, herkesi aynı oranda
korumalıdır.
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emeklisi en mutlu 3 ülke
arasında olmak istiyoruz...
Türkiye Emekliler Derneği ve Yaşlılık
Platformu Hukuk Danışmanı, dünyada bir ilk
olarak yayınlanan "Yaşlılık Hukuku"
kitabının yazarı Bartın Eski Milletvekili Av.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu;
“İsviçre, Norveç ve Lüksemburg'un
yakaladığı yaşam standartları bizim
yaşlılarımız için de sağlanabilmelidir..."

BİR ŞEHİDİN
KADERİ
Bu kara yazıyı kimler yazıyor
Bu vatan sadece garibanın mı
Sahipsizlik yüreğimi eziyor
Bu vatan sadece garibanın mı
Hiç şehit verdi mi ağalar, beyler
Askerlik yaptı mı fabrikatörler
Kimin için öldü bu garibanlar
Bu vatan sadece benim mi beyler

fotoğraf: Emin Tangören

Uluslararası Yaşlılara Yardım Kurumu (Help Age International) her yıl yaptığı
Global Yaşlılığa Bakış Endeksi'nin 2015 sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre emeklisi en mutlu ilk üç ülke şöyle sıralanıyor.
Lüksemburg, Norveç ve İsveç…
2014 yılı sonuçlarında 36.1 puanla 77. sırada olan ülkemiz, 2015 yılında puanını
36.3'e yükselterek; 96 ülke içinde 75. sıraya çıktı.
Birinciliği 90.1 puanla İsviçre yakaladı.
Sağlıkta; 52. sıradaki yerimiz değişmezken, yaşlıya uygun yaşam alanları
çevresinde de 40. sıradaki yerimiz değişmedi.
Emekli için eğitim ve uygun istihdam kapasitesinde 93. sıradaki yerimiz de
değişmezken, puanımız 6'dan 7'ye yükseldi.
Bu alanda 76.3 puanla birinci Norveç oldu.
Emekli gelirinde ise ülkemizin sıralaması geriledi.
2014 yılında 73.3 puanla 33. sırada yer alan Türkiye; puanını 73.6'ya
çıkartmasına rağmen 35. sıraya düştü.
Bu alanda birinci, 89.7 puanla Lüksemburg oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan,
Türkiye Emekliler Derneği ve Yaşlılık Platformu Hukuk Danışmanı, dünyada bir
ilk olarak yayınlanan "Yaşlılık Hukuku" kitabının yazarı
Eski Milletvekili Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu;
Ülkemizin yaşlılık alanındaki çalışmalarının giderek daha verimli hale geldiğini
belirterek; "Bu gelişme, özellikle Anayasamızın 10. maddesinde yaşlılarımız için getirilen
pozitif ayrımcılığa rağmen ne yazık ki, yeterli olamadı. Bu alanda dünya liginde alt
sıralardan kurtulamıyoruz. Bunun en önemli faktörlerinden birisi de emeklilerin
gelirlerindeki eşitsizlik ve yetersizliktir.
Emeklilerimiz açlık sınırı altında kalan gelirleriyle yaşam mücadelesi
sürdürmektedirler.
Emekli istihdam sıralamasındaki puanımız çok düşük kalmıştır. Bu alanlarda
acilen çalışmalar yapılmalı, sivil toplum kuruluşlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla
koordineli etkin politikalar üretilmelidir.
Dünyadaki başarı örnekler incelenmeli; İsviçre, Norveç ve Lüksemburg'un
yakaladığı yaşam standartları bizim yaşlılarımız için de sağlanabilmelidir" dedi.
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Param olsa bedelini öderim
Avrupa'ya seyahate giderim
Neden şehit olmak benim kaderim
Bu vatan sadece benim mi beyler
Sayende bir karış toprağım oldu
Yaprağım açmadan güllerim soldu
Yarı aç, yarı tok yüzüm mü güldü
Bu vatan sadece garibanın mı
Aşık Kemal, boşa kürek çekiyor
Bizim beyler bildiğini okuyor
Neden sade benim kanım akıyor
Bu vatan sadece garibanın mı
TÜED Gebze Şube Üyemiz

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

EMEKLİLERE KONUT İÇİN TOKİ-TÜED İŞBİRLİĞİ
TUİK'in 2014 yılı hane halkı tüketim harcamaları
anketine göre; emekli aylığının % 29,1 kira ve konuta
gitmektedir. Bunu % 24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %
13,6 ile ulaştırma giderleri takip etmektedir. Emekli aylığının
% 66,9'u bu 3 harcama kaleminde toplanmaktadır. Sağlık %
2,1; eğitim %1,1' de kalmaktadır. Furtune Dergisinin
ülkemizde yaptığı bir ankete göre de; emekli aylığının
harcamalarında aynı oranlar bulunmuştur. Willy Brandt'ın
1970'lerde başlattığı “Yeni Uluslararası Düzen”
girişimlerinden bu yana kitlesel yoksulluk ve adaletsizlik
sorunlarına el atılmadı, atılmaya çalışıldı ise de başlamadan
ortadan kaldırıldı. Ülkemiz mevcut sorunları çözmekten
ziyade onlarla boğuşmak durumunda kalarak enerjisini boşa
harcayan ülke görüntüsü veriyor. Güvenlik başta olmak
üzere karşılaşılan sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki
sorunları çözecek akıllı bir strateji ortaya konulamıyor.
Sorunları çözebilen, toplum için ümit ve heyecan yaratabilir.
Sosyo-ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, neoliberal politikalar neticesinde sosyal devlet anlayışı zayıfladı,
devletin toplumsal işlevinde daralma meydana geldi. Çeşitli
grup ve örgütler devlet benzeri sosyo-ekonomik
yapılanmaları ile etki alanlarını genişlettiler. Adil olmayan
uygulamalar ve yasal düzenlemeler de bunu teşvik etti.
Toplum adına hizmet üretmenin, insanların bir arada
yaşayabilmesi için temel kanalların açık olmasının yolu
aksadı. AB hedefi, demokratik değişim, adalet ve temel
hakların sağlanması, temel haklar ve hukukun üstünlüğüne
tam saygı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınmasıdır. Etkili bir sivil toplum diyalogu ve iletişim
stratejisi gerekmekte, kurumları daha kapsayıcı hale getirme
zorunluluğu doğmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu hassas
coğrafyada uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak
taşıdığı sorumluluğuna olan ihtiyaç artmıştır.
Nüfusumuzun %86,8'i herhangi bir derneğe üye
değildir. Kalan rakamın %2,6'sı kadın üye; 10,6' sı ise erkek
üyedir. Sivil toplum kuruluşlarının %56'sı dernek, %13'ü
vakıf, %38'i kooperatiflerden oluşmaktadır. Toplumsal
sorunların çözümü olan bir sivil toplum, demokrasiyi
topluma yayacaktır. Sivil toplum kuruluşları katılımcı
demokrasinin hayata geçirilmesinde kilit role sahiptir.
Sadece vatandaşların devlet karşısında sahip oldukları
haklara değil, aynı zamanda sorumluluklarına da vurgu
yapar. En önemli işlevlerinden biri de vatandaşların çeşitli
sorunlarına çözüm üretmektir. Sivil toplum, vatandaşlığı oy
vermenin ötesine taşıyan, aktif olarak demokratik süreçlere
katan ve değiştirme gücünü hayata geçiren bir niteliğe taşır.
Sivil toplum kuruluşları sorunlara çözüm üretirken çözümün
taraflarını, özellikle de kamuyu harekete geçirir. Türkiye'de
sivil toplumun gelişimi ve sivil toplum- kamu işbirliğinin
güçlendirilmesi projesi AB'ce desteklenmekte, işbirliğinin
davranış ilkeleri belirlenmeye çalışılmaktadır.
Anayasa'mızın 10. maddesi ile yaşlılarımız için pozitif
ayrımcılık benimsenmiştir. Bu dünyada ilk olan
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düzenlemelerdendir. Yaşlılarımızın
ve emeklilerimizin güçlü kuruluşu
Türkiye Emekliler Derneği
anayasadaki bu düzenlemeden aldığı
güçle emekli ve yaşlılarımızın
sorunlarına çözüm üretmektedir. Yaptığı araştırmalar ile
emeklilerin profilini ortaya koyan, emeklilerimizi ve yaşlıları
AB'de, BM'de ve diğer çeşitli uluslararası platformlarda temsil
eden Türkiye Emekliler Derneği, SGK yönetiminde seçimle
gelerek onların güçlü savunucusu olmuştur. Ülkemizde
emeklilerin önemli sorunlarının başında gelen konut sorununun
çözümü için kamu-sivil toplum iş birliği çerçevesinde TOKİ,
valilikler ve belediyeler ile birlikte harekete geçmiştir. TOKİ,
emeklilerimiz için konut yaparken mevcut projelerinden
kontenjan ayırma yoluna gittiği gibi onların dernekleri vasıtası
ile müracaatlarına talep örgütlenmesi açısından da bakmıştır. Bu
iki ayrı yöntem Türkiye Emekliler Derneği ile Batman'da ve
Şanlıurfa'da hayata geçirilmiş, bu uygulama örnek alınarak
diğer illerimizde de, yerel yönetimlerin desteğine mazhar
olmuştur. Sosyal Devlet anlayışı kapsamında planlı kentleşme ve
kamunun toplu konut yapımı bu sayede gerçekleştirilmektedir.
TOKİ, piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt
gelir grubu ile yoksul grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı ile
şehirlerimizin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze
almakta, sosyal devlet olmanın bir gereği olan konut üretimine
sadece barınma merkezi anlayışı ile değil, sosyal donatılardan
çevre düzenlemelerine estetiği gözeten konforlu yaşam
alanlarıyla öne çıkan projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluş
felsefesine uygun olarak “dost eli” anlayışı ile hizmet
vermektedir. Yoksul vatandaşına hizmet eden adalet ve anlayışla
yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, vatandaşların devlete
olan güveninin pekişmesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği ile TOKİ'nin işbirliği;
meşruiyet, şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik, çoğulculuk,
karşılıklı saygı, cevap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde
yürümektedir. Bu nedenle, TOKİ'nin projeleri talep
örgütlenmesi yolu ile yapması tercih edilmelidir. Eşitlikçi ve adil
bir toplum bu şekilde oluşur. Konutların, yaşlıların yaşamlarına
uygun olarak inşa edilmesi, yaşam alanında yaşlılara özel alanlar
yaratılması, yaşlı dostu kentler oluşturulması açısından
gereklidir. Yaşlı hakları konusunda Türkiye Emekliler
Derneği'nin çalışmaları, dünyada bir ilk olarak yayınladığı
“Yaşlılık Hukuku” çalışması BM'i, AB'ni ve dünya'nın saygın
üniversitelerini bu alanda çalışmaya yönlendirmiştir. Bu
nedenle, bu alandaki birikimini TOKİ'ye aktarması insanlığa
örnek projelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi ve veri
üretmek ve bunları paylaşmak gereklidir. Toplumsal
yardımlaşmayı ve birlikteliği destekleyecek girişimler ve bu
girişimlere Anayasamız gereği pozitif ayrımcılık tanınan yaşlı ve
emeklilerin katılımı ve katkı vermeleri takdirle karşılanacaktır.
TOKİ ve Türkiye Emekliler Derneği işbirliğinin artarak sürmesi
önündeki bürokratik engellerin kaldırılması sosyal devletin ve
onu yönetenlerin kutsal görevidir.
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