TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
YIL: 13

SAYI: 154

AĞUSTOS 2015

TÜED’den TOKİ’ye
Emekliye Konut Ziyareti

Başkanlar Kurulumuz
Ankara’da Toplandı
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar
Kurulumuz, 30/31 Ağustos 2015 tarihlerinde
Ankara’da, Genel Merkez Konferans Salonumuzda
toplandı ve gündemindeki konuları değerlendirdi.
Yapılan müzakereler sonucunda emekliler
olarak taleplerimizin kamuoyuna duyurulması
kararlaştırıldı.
Kamuoyuna duyurulan taleplerin başında
emekli aylıklarına eşitlikçi bir düzen getirecek şekilde
seyyanen artışlara geçilmesi ve memur emeklilerine
toplu sözleşmeyle sağlanan hakların işçi ve Bağkur
emeklilerine de yansıtılması talepleri yer aldı.
Devamı 8. Sayfa’da

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN
TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI SAMİ ER'LE
EMEKLİYE KONUT PROJEMİZİ DEĞERLENDİRDİ...
Devamı 2. sayfada

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ
Sosyal güvenlik sistemimizin norm ve
standartlara uygun yönetilememesi sonucunda,
statülere göre gelir ve aylık alanlar arasında
büyük bir eşitsizlik oluşmuştur. Bu durumdan
sorumlu ve yetkili olanlar ders çıkarmalı,
gelecek güvencesi olan bir sistemin eşitlik
üzerine kurgulanması sağlanmalıdır.
7 Haziran seçimleri öncesinde siyasi
partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde, bu
soruna esaslı bir çözümün tam olarak yer
almamasını, büyük bir eksiklik olarak
değerlendiriyoruz. Bu sorunun ertelenmesi
durumunda, eşitsizlikler giderek büyüyecektir.
Bu nedenle, 1 Kasım seçim bildirgelerinde
sosyal güvenlik sistemi kapsamlı olarak ele
alınmalı, eşitliği esas alan değişikliklere
gidilmelidir.

BAŞYAZI

Devamı3.3. Sayfa’da
sayfada
Devamı

TÜED’den TOKİ’ye
“Emekliye Konut” Ziyareti

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN
TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI SAMİ ER'LE
EMEKLİYE KONUT PROJEMİZİ DEĞERLENDİRDİ...
KAZIM ERGÜN: “LAF DEĞİL, HİZMET ÜRETİYORUZ.
PROJELERİMİZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR...”
Toki Başkan Yardımcısı Sami Er'i
ziyaret eden Genel Başkanımız Kazım
Ergün'e, Genel Sekreterimiz Recep
Orhan, Genel Merkez Denetim Kurulu
Başkanımız Ali Tunç, Afyonkarahisar
Şube Başkanımız Ahmet Ege ve Genel
Başkan Danışmanımız Mehmet Emin
Tangören de eşlik ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Toki
Başkan Yardımcısı Sami Er, emekliler için toplu konut
üretiminin altyapı çalışmalarının yurt çapında bütün
hızıyla sürdüğünü belirterek, derneğimizle yapılan
Batman TÜED-TOKİ konut işbirliğinin örnek bir çalışma
olduğunun altını çizdi. Ziyarette; Toki Finansman Dairesi
Başkanı Ayhan Karaca da hazır bulundu.
Ziyaretin ardından TÜED HABER BÜLTENİ’ne bir
değerlendirme yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün,

TOKİ ile başlatılan konut projesi çalışmasında iki model
üzerinde anlaşıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:
“Birinci yöntem, TOKİ’nin yurt genelinde yaptığı
konutlardan emeklilerimize kontenjan ayırması olacak. İkinci
yöntem de bizim daha ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz
Talep Örgütlenmesi yöntemi olacak. Buna göre şubelerimiz
arsa temini için bulundukları il ve ilçelerin yerel yönetimlerine
başvurarak arsa teminine başladılar bile. Bulduğumuz
arsalar üzerinde TOKİ gerekli çalışmaları yaparak bizim için
konut üretecek. Umuyoruz ki yurtçapında onbinlerce
emeklimiz uygun şartlarda sağlıklı konutlara sahip
olabilecekler. Batman’da başlattığımız ve Ocak ayında
üyelerimize teslim edilecek 1472 konut bütün Türkiye’de
konuşuluyor. Emeklilerimiz için ne yapsak azdır. Laf değil,
hizmet üretiyoruz. Dünyaya örnek olan projeler geliştirip,
emeklimizin hizmetine sunuyoruz. Emeklinin gerçek
temsilcisi olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İyi bir
ekiple örnek çalışmalar sergilemeye, Konut Projemiz gibi, Yaz
Kampı Projemiz gibi, Başkent Konukevi projemiz gibi,
Türkiye’de ve dünyada ilk olan Bilimsel Araştırmalarımız,
Kaynak Yayınlarımız gibi daha onlarca hizmetimizi yılmadan,
yorulmadan sürdürmeye kararlıyız.”
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EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ
5502 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı oluşturulmuş, tüzel kişilik
olarak tek bir çatı ile sosyal güvenlik sistemimiz
yönetilmektedir. Her kesimin Yönetim
Kurulunda temsil edilmesi, özerlik adına
önemli bir güvence olarak da
değerlendirilmiştir.
Aynı gelişmenin sosyal güvenlik
mevzuatında da yapılması ve statü
farklılıklarını ortadan kaldırılması gerekirken,
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile var olan bütünlük daha da
bozulmuştur. 5510 sayılı Kanunla birlikte gelir
ve aylık bağlanan kesimlerin mağdur edildiği
görülmüş, sorunlar ve farklılıklar günümüze
kadar taşınmış ve en büyük eleştiri de bu yönde
yapılmıştır.
Ülkeyi yönetmeye talip olan ve
hedeflerini seçim bildirgelerinde açıklayan
siyasi partilerin birinci önceliği, sosyal güvenlik
sistemimizin aksayan ve düzeltilmesi gereken
yönlerini esaslı bir şekilde ele almak olmalıdır. 7
Haziren seçim bildirgelerindeki hedeflerin
gerçekçi olmadığını gördük. 1 Kasım 2015
Seçimleri için hazırlanacak bildirgelerde, bu
durum esaslı olarak değerlendirilmeli ve sosyal
güvenlik sitemimizin sorunlarına çözüm
getirilmelidir.
Bugüne kadar soruna esaslı bir çözümün
öngörülmemesi nedeniyle, gelir ve aylıklarda
bazı dönemlerde iyileştirmelere gidilmiştir.
Örneğin, 1 Temmuz 2015 zamları sonucunda
bin liranın altında aylık alanlara 100 lira

iyileştirme, bin lira ile bin 100 lira arasında
aylık alanlara bin 100 lirayı geçmemek üzere,
100 lira artış yapılmıştır.
Memur emeklilerine ise, 1 Eylül 2015
tarihinden geçerli olmak üzere aylık
aralıklarına bakılmaksızın 100 lira seyyanen
iyileştirme sağlanmıştır.
Görüldüğü gibi, işçi, Bağ-Kur ve memur
emeklilerine yapılan artışlarda bile eşitlik
gözetilmemiş, 100 lira seyyanen zam işçi ve BağKur emeklilerinin büyük bölümünden
esirgenmiştir.
Ay n ı d u r u m , e m e k l i a y l ı k l a r ı n
hesaplanmasında da yaşanmaktadır. 1 Ekim
2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda aylığa hak kazanma ve emekli
aylıklarının hesaplanmasında hak kayıplarına
neden olan değişikliklere gidilmiş, işçi ve BağKur emeklilerinin aylıklarında önemli
azalmalar görülmüştür.
Sorunların çözümüne ilişkin Türkiye
Emekliler Derneği, 18 maddeden oluşan
taleplerini açıklamış, kamuoyuyla da
paylaşmıştır.
Teknik ve yol gösterici bir çalışma olan
taleplerimizin siyasi partilerce dikkate
alınmasını ve 1 Kasım 2015 Seçim
Bildirgelerinde değerlendirilmesini umuyoruz.
Ülke ve millet olarak, huzura ve
dayanışmaya ihtiyacımız var. Birlikteliğimiz
korunduğu sürece, her sorunun çözümü vardır.
Bu yönde siyasi partilere de büyük sorumluluk
düşmektedir.

Vali Emeklilere 'Büyük'lük yaptı...

Adana Valisi Mustafa Büyük, TOKİ aracılığıyla üyelerini
ucuz konut sahibi yapmak için yoğun bir çaba gösteren Türkiye
Emekliler Derneği (TÜED)Adana Şube Başkanı Seyfi H. İyiyürek ve
yönetimini ve TÜED Yüreğir Şube Başkanı Nakış Kocatürk’ü
makamında kabul ederek, taleplerini dinledi.
TÜED Adana Şube Başkanı İyiyürek, çalışmalarını
kapsayan bir dosyayı Vali Büyük’e sunarak, Adana Şubesi’nin
yaklaşık 50 bin, Yüreğir Şubesi’nin de 12 bin üyesi olan bir sivil
toplum kuruluşu olduklarını ve evi olmayan emekli üyelerine uygun
ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istediklerini, bununla ilgili
çalışma yaptıklarını söyledi. Konut sahibi olmak için 25 bin kişinin

ismini yazdırdığını belirten İyiyürek, şunları söyledi:
“Konut konusunda yaptığımız çalışmalar
sırasında Başbakanlığın talimatıyla Valiliğe
başvurmamız istendi. Sayın Valim Batman’da ve
Şanlıurfa’da emekliler için TOKİ vasıtasıyla ev yapıldı
ve bunlar hak sahiplerine verildi. Adana’da da evi
olmayan emeklilerimiz var. Onların talepleri
doğrultusunda böyle bir yola çıktık. Şu anda da hazine
arazisi aramaktayız. Bu konuda emeklilerimiz adına
sizlerden destek bekliyoruz. Çekeceğimiz kura ile
belirlenecek kişileri TOKİ’ye sunacağız. Toplam 10 bin
ev için Milli Emlak’a arsa verilmesi için destek
istiyoruz.”
Adana Valisi Mustafa Büyük de TOKİ’nin
hazine arazilerine ucuz maliyetli konutlar yaparak, dar
gelirli vatandaşlara ayda 250 lira gibi 20 yıl vadeyle ev
sahibi yapma imkanı tanıdığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Tabi burada önemli olan nokta doğru projeleri doğru yerde
yapmak gerekir. Alt yapısı olan, şehirle bütünleşecek yerlere konut
yapılmalı. Böyle 10 bin konutdan ziyade etap etap yapılırsa daha uygun
olur. Bu tür projeler için hazine arazilerimiz var. Ama bunların da
şehirlerin imar ve gelişimine uygun olması gerekli. Hazine arazisini
imarlı hale getirmek gerekir. Bu konutlar yapılırken de okul, cami ve
sosyal aktiviteleri de içinde barındıran bir çalışma olmalıdır. Bu konuda
arkadaşlarıma konunun araştırılması için ricada bulunacağım. Bununla
ilgili olarak TOKİ ile de görüşeceğim.”
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SSK VE BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARI BİRLİKTE OLANLARIN
AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI
Gazi
AYKIRI
Genel
Başkan
Yardımcısı
Kayseri
Şube
Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler
ile birlikte aylığa hak kazanma koşullarında
değişikliklere gidilmiştir. 1 Mart 2011 itibariyle
yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla birlikte, şirket
ortağı veya bir işyeri sahibi olanların başka bir
işyerinde işçi statüsünde çalıştırılmasına imkan
getirilmiştir. Kişi isterse, hem 4/a sigortasından, hem
de 4/b sigortasından tavanı aşmamak koşuluyla
prim de ödeyebilir ve bu şekilde daha yüksek emekli
aylığına hak kazanabilir,
Kişi isterse 4/b
sigortalılığını ödemeyebilir.
Bağ-Kur'da aylığa hak kazanma koşullarının
SSK'ya göre daha ağır olması nedeniyle, böyle bir
değişikliğe gidilmiştir. Bu şekilde, uzun yıllar BağKur'lu olan birisinin 1 Mart 2011 itibariyle kendisini
bir başka işyerinde 4/a sigortalı göstermesi ve son
yedi yılda 1261 gün SSK'dan prim ödemesi
durumunda, SSK'daki sigortalılık süresini, prim
ödeme gün sayısını ve yaş koşulunun birlikte yerine
getirmesi halinde, emekli aylığına hak
kazanmaktadır.
Bu durumda olanların sistemi iyi bilmemeleri
gerekmektedir. 2013/26 sayılı SGK genelgesinde, bu
kapsamda olanların nelere dikkat edecekleri
örneklerle sıralanmıştır. Hem 4/a sigortalı, hem de
4/b sigortalı olan bir kişinin, aylığa hak
kazandığında işten çıkışı yapıldığında, aynı gün

aylığa müracaat edilmesi gerekmektedir.
4/a sigortalılığına son veren bir Bağ-Kur
sigortalının, emeklilik müracaatını geciktirmesi
durumunda, sistemde Bağ-Kur prim borcu
oluşacağından, emekli aylığının bağlana bilmesi için
Bağ-Kur borcunun kapatılması koşulu aranmakta ve
bu şekilde aylığın bağlanması gecikmektedir.
Özetle, süresinde müracaat etmeyenlerin BağKur prim borcu oluşacak, burnun kapatıldığı ayı
takip eden ay başından itibaren SSK'dan emekli
aylığı bağlanmakta ve aylığı bağlanan sigorta
müdürlüğü sosyal güvenlik destek priminin
kesilmesini SGK'na bildirimde bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik mevzuatımız
dağınık bir kurgu ile yönetilmektedir. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
sorun ve farklılık yaratan bir içerikte olduğundan,
değişmesi gerekiyor. Çalışma süresi uzadıkça, emekli
aylıklarını düşüren bir hesaplanma sistemi terk
edilmelidir.
Statü farklılıkları olan işçi, esnaf ve memur
emekli aylıkları tek bir sisteme göre yürütülmediği
sürece, nimet/külfet dengesi kurulamaz ve aylıklarda
eşitlik sağlanamaz.

GELİR VE AYLIKLARDA EŞİTSİZLİKLER BÜYÜYOR
Sosyal güvenlik sistemi, evrensel sözleşmelerde önemli
bir sosyal hak olarak görülmüş, çalışanların en büyük
güvencesi olarak değerlendirilmiştir. Anayasamızda ve
sigorta mevzuatımıza bakıldığında, sosyal güvenlik temel bir
insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır.
Bugüne kadarki uygulamalar bakıldığında, sosyal
güvenlik sistemi dağınık ve eşitlikten uzak kalan bir mevzuat
ile nimet/külfet dengesi gözetilmeden yönetilmiş, statülere
göre sosyal güvenlik kurumları oluşturulmuş, çalışanlar
arasında denge ve eşitlik kurulamamıştır.
2000'li yıllarda sosyal güvenlik sistemimiz masaya
yatırılmış, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Çözüm seçenekleri aranırken, norm ve standart
birliğinden uzak kalan seçeneklerin gündeme getirilmesi, bu
yönde taslakların hazırlanması, sorunun esaslı bir şekilde ele
alınmadığının işareti olarak değerlendirilmiş, bu yönde
eleştiriler yapılmıştır.
Kamu çalışanlarını kapsayan Emekli Sandığı, işçiler
için SSK ve bağımsız çalışanlar için Bağ-Kur mevzuatlarını
eşitlik temelli bir süzgeçten geçirmek gerekirken, eşitlikten
uzaklaştıran ve emekli aylıkların düşmesine neden olan 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ile
yeni sorunlara neden olan değişikliklere gidilmiştir. Bu
durum, sosyal barışa da büyük zararlar vermektedir.
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı
Kanunla birlikte aylığa hak kazanma koşullarında ve emekli
aylıklarının hesaplanmasında köklü değişikliklere

gidilmiştir. Özellikle de, prim kazançlarının güncellenmesinde
ve aylık bağlanma oranlarında kayıpların öngörülmesi, emekli
aylıklarının düşmesine neden olmuştur.
Hiçbir Hükümet yetkilisi ve bürokrat, 2015 yılında
650 lira bağlanan emekli aylığını savunamaz. Buna karşı da
duyarsız kalamaz. Ne yazık ki, 5510 sayılı Kanun’un, bu
gerçeklerden uzak kalan bir parametre ile hazırlanması,
mağduriyetleri de büyütmüştür. Sistemin getirdiği büyük
mağduriyeti gören sorumlu ve yetkililer, bazı dönemlerde aylık
artışları ile birlikte seyyanen zamlar yapmak mecburiyetinde
kalmıştır.
Bu duruma nasıl gelindi. Bunun iyi değerlendirilmesi
gerekir. Hiçbir sistem, çalıştıkça aylığın düşmesini öngöremez.
Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunda değişikliklere gidilmeli,
sigortalı çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarını artıran bir
sistem değişikliğine gidilmelidir.
2000 öncesi emeklilerin mağduriyeti 6283 sayılı Kanunla
yapılan intibak ile giderildi, gösterge değerleri ve prim ödeme
gün sayıları eşit olanlara, aynı aylık ödenmeye başlandı. Bu
çalışmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Benzer uygulamanın, 2000 sonrasında emekli olanlar için de
yapılması, haksızlığa uğrayanların ve daha uzun süre prim
ödemiş olan emeklilerin aylıklarında yeni bir intibak ile eşitlik
sağlanmalı, hakları teslim edilmelidir. Sosyal devlete yakışan
da budur. Bu şekilde, emekli aylıkları eşitlenecek, sosyal barış
sağlanacaktır.
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Ömer KURNAZ
Genel
Mali Sekreter
Tarsus
Şube Başkanı
www.tuedtarsus.org.tr

Tarsus Şubemizden Kaymakam Atmaca’ya ve
Güvenlik Birim Amirlerine Nezaket Ziyareti

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkez
Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, Tarsus
Kaymakamı Bekir Atmaca’ya ve ilçede görev yapan güvenlik
birimlerinin amirlerine nezaket ziyaretinde bulundu ve “hayırlı
olsun' dileklerini iletti.
Yönetim kurulu üyeleri (2. başkan) Arif Kılınç, Recep
Koyuncu ve Bilal Zıldır ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkez Mali Sekreteri ve
Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü
Salim Çakan'ı, makamında ziyaret etti.
Ömer Kurnaz ardından İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı
Yavuz Bulut'u, makamında ziyaret ederek, almış olduğu terfiden
dolayı tebrik etti.
Türkiye’de herkesin asker doğup, asker ölebileceğinin

altını çizen Başkan Ömer Kurnaz, ülkemizde son günlerde yaşanan kaos
ortamı ile birlikte şehit düşen asker ve polislere Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine başsağlığı diledi, gazilere ise acil şifalar diledi. Binbaşı
Yavuz Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus
gibi önemli bir kentte görev yapmanın gururunu yaşadığını sözleri
ekledi.
Son olarak İlçe Garnizon Komutanı-Askerlik Şube Başkanı
Vedat Topak'ı da beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret
eden Başkan Kurnaz, Tarsus'un on bin yıllık tarihi geçmişiyle daima göz
doldurduğunu ve devletin tüm kurumlarında görev yapan asker,
müdür ve personellerine başarılar diledi.
Bu ziyaretlerin ardından İlçe Kaymakamı Bekir Atmaca’yı
da ziyaret eden heyetimiz Atmaca’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Avcılar Şubemiz
Üyelerini Akçay’a Götürdü
Avcılar Şube Başkanlığımız, Avcılar Belediyesi ile yürüttüğü
ortak bir etkinlikle üyelerini Akçay Turban Tesisleri’nde 3 günlük tatile
götürdü. 80 Üyemizin katıldığı etkinlikle ilgili konuşan Avcılar Şube
Başkanımız Necdet Kömeçoğlu, “ Avcılar Belediye Başkanımız sayın Dr.
Handan Toprak Benli’nin değerli katkılarıyla üyelerimizi ücretsiz
olarak Akçay’da ağırlama imkanı bulduk. Sayın başkanımıza ve emeği
geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Benzeri etkinliklerin
sürdürülmesi hususunda da başta belediyemiz olmak üzere
kurduğumuz ikili ilişkiler kapsamında tüm kuruluşlarla
ortaklaştırılmış çalışmalarımız sürecektir. Üyelerimizi kısa süreli de
olsa böyle bir imkana kavuşturmuş olmanın mutluluğunu ve huzurunu
yaşıyoruz” dedi.
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Emekliye Bir Destek Daha
Şükrü KARAMAN
Memur emeklilerine bir destek de İdare Mahkemesi’nden
geldi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) memur emeklilerine 30
yıldan sonraki hizmet süreleri için de emekli ikramiyesi
verilmesini öngören kararının ardından Ankara 12. İdare
Mahkemesi’nden de emekli lehine karar çıktı.
AYM daha önce, Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan
‘’emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan süreler
dikkate alınmaz” ibaresini anayasaya aykırı olduğuna
hükmederek iptal etmişti.
AYM’nin daha önce aldığı bu kararı destekleyen, memur
emeklisini sevince boğan bir diğer haber de idare
mahkemesinden geldi.
Mahkeme 30 yılın üstündeki 8 yıl 5 aylık hizmetinin
karşılığı için ikramiye ödenmesini talep eden ancak SGK’dan
Anayasa Mahkemesi kararından önce emekli olduğu için
geriye dönük hak talep edemeyeceği gerekçesiyle başvurusu
ret edilen emekli memuru haklı buldu.
İdare mahkemesi, 30 yılın üzerindeki hizmetin karşılığı
olan ikramiyenin memur emeklisine ödenmesine hükmetmiş
oldu.
12. İdare Mahkemesi’nin kararında “Davacı Anayasa
Mahkemesi kararı ile birlikte geçmişte elde edemediği bu
hakkını talep etme olanağı elde etmiştir” görüşüne yer verildi.
Her iki karar 30 yılın üstündeki hizmetler için de ikramiye
ödenmesini hükmetmesine karşın SGK memur emeklisine bu
parayı ödenmekten kaçınıyor.
Kararın ardından SGK’ya başvuran emekliler olumsuz
yanıt alıyor, başvuruları ret ediliyor.
Daha önce emekli olmuş binlerce memur, idare
mahkemesinin bu kararını emsal göstererek yargıda hakkını
arıyor.

H e m AY M ’ n i n h e m d e i d a r e
mahkemesinin kararını dayanak gösteren
memur emeklileri 30 yılın üzerindeki
çalışmalarının karşılığını alabilmek için
SGK’ya dava üstüne dava açıyor.
Davayı kazanan memur emeklisinin en
az 10 bin lira daha ikramiye alabileceği
belirtiliyor.
SGK’ya karşı açtığı davayı kazanacak
her bir emeklinin alacağı 10 bin lira alt
gelir grubundaki bu kitle için hatırı sayılır
bir para.
Devlete yıllarca hizmet eden, emek veren, neredeyse ömrünün
yarısını burada geçiren dar gelirli memur emeklisi hizmetinin
karşılığını alamamaktan mağdur oluyor, haksızlığa uğruyor.
AYM’nin ilgili maddeyi iptal etmesi, ardından idare
mahkemesinin kararı bu haksızlığı önledi.
Sonuçta yargı haklı yakınmalara yol açan haksızlığa “ dur”
dedi.
Yargıya taşınan memurun 30 yıldan sonraki çalışmalarını
dikkate almayan düzenleme kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl
olan emeklilik süresi döneminde uygulamaya konmuştu.
Daha sonra emeklilik yaşı kadınlarda 60’a, erkeklerde ise 65’e
yükseltilmişti.
Yaş kriterinden ötürü 30 yılın çok üzerinde çalışmak zorunda
kalan memura, emekli olduğunda ancak 30 yıl üzerinden ikramiye
ödeniyor.
Yani 30 yılın üzerindeki emeklerinin karşılığını alamıyor.
Yargı yakınmalara neden olan bu haksızlığın önüne set çekti.

EMEKLİLERİMİZİN SORUNLARININ
YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye Emekliler Derneği Çorum
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, MHP
Milletvekili Adayı Prof.Dr. Vahit Doğan, Av. Aybüke Topçubaşı Ekici, Fatih Özcan,
MHP Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Fatih Göktuğ ve
partililer katıldı.
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BAŞKANLAR KURULUMUZDAN
EMEKLİ AYLIKLARI RAPORU
GENEL MERKEZ UZMANLARIMIZCA HAZIRLANAN
“2015 YILI EMEKLİ AYLIK ARTIŞLARI
DEĞERLENDİRME RAPORU”
BAŞKANLAR KURULUMUZCA MASAYA YATIRILDI...
RAPOR ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN
TALEPLERİMİZİN HÜKÜMETE BİR DOSYA HALİNDE SUNULMASI
KURULUMUZCA KARARA BAĞLANDI...

2015 YILI EMEKLİ AYLIK ARTIŞLARI
DEĞERLENDİRME RAPORU
Sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin
olmaması, emekli aylıklarında eşitsizliğe neden olmaktadır.
Emekli Sandığı kapsamında olan kamu çalışanları ve
emeklileri için, 5434 sayılı Kanun'da emekli aylığı
hesaplamalarında bir değişiklik yapılmamıştır.
Memur emeklilerinin hakları ve aylık artışları kamu
görevlileri toplu sözleşmesiyle düzenlenirken, SSK ve Bağ-Kur
emekli aylık artışının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesinde yer alan altı aylık
tüketici fiyat artış oranlarına mahkum edilmesi ve hiç bir pazarlık
hakkının olmaması, statülere göre emekli aylıkları arasında ciddi
bir fark yaratmıştır.

göre düşük kaldığı yönünde eleştiriler yapılmaktaydı. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan
değişiklikler sonucunda; emekli aylığı hesaplanma sistemleri olan
prim kazançlarının güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında, 506
ve 4447 sayılı Kanunlara göre hak kayıpları öngörülmüş, Ekim 2008
sonrası emekli olanların aleyhine bir durum oluşmuştur.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında öngörülen kayıplar
karşısında, ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, 6645
sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'na eklenen geçici 65. maddeyle, 2015 Temmuz ayında, 1000
liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 1000 lirayı
geçmeyecek şekilde 100 lira seyyanen artış yapılmıştır. 1000-1100
lira arasında değişen emekli aylıklarına ise, 1100 lirayı aşmamak
üzere 100 lira seyyanen artış uygulanmıştır.

2. Memur Emekli Aylıkları
Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli
aylığı hesaplamalarında ve artışında hak kayıplarına neden olan
değişiklikler öngörmüştür.
Hükümet, bu farklılığın ve eşitsizliğin giderek büyümesi
karşısında, bazı dönemlerde emekli aylıklarında iyileştirmeler
öngören değişikliklere gitmiştir.
2015 yılı için iki ayrı düzenleme yapılmıştır. Birincisi; 6645
sayılı Kanunla, 1 Temmuz 2015 itibariyle SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine, 1000 liranın altında aylık alanlara seyyanen 100 lira,
1000-1100 lira aralığında aylık alanlara ise, 1100 lirayı geçmemek
üzere 100 lira iyileştirme yapılmıştır. İkincisi; 3. dönem kamu
görevlileri toplu sözleşmesiyle, Emekli Sandığı kapsamında olan
emeklilere, aylık aralıklarına bakılmadan 100 lira iyileştirme
yapılmıştır.
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere yapılan ve tüm
memur emeklilerin yararlandığı 100 lira artıştan, SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinden 1100 liranın üzerinde aylık alanların
yararlandırılmaması, sosyal güvenliğin eşitlik ilkesini zedelemiş,
emekliler arasında ayrıma neden olmuştur. Devlet, emekli aylığı
artışlarında bütün emeklilerine eşit bir şekilde yaklaşmalıdır.
Uygulama ayrıntıları ve farklılıklar şu şekilde özetlenebilir:
1. SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıkları
Ekim 2008 sonrasında bağlanan aylıkların, önceki dönemlere

3. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle Eylül 2015 itibariyle,
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere, 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanunu'nun mülga ek 70 maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında olan özel hizmet tazminatlarına 15 puan artış
yapılmış ve bunun karşılığı olarak memur emeklilerinin tamamına
ortalama 100 lira artış yapılmıştır.
Sonuç:
Eylül 2015 itibariyle; ek ödeme dahil, en düşük memur emekli
aylığı 1515 liraya yükselmiş, 2008 itibariyle emekli aylık
hesaplamalarında yapılan değişiklikler nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur en
düşük emekli aylığı 700-800 lira aralığında kalmıştır.
Sosyal devlet ve sosyal güvenlik uygulamalarında böylesine bir
çarpıklığın olmaması gerekir. Bu yönüyle, SSK ve Bağ-Kur emekli
aylıklarında ortaya çıkan eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi ve
2000 sonrası emekli olanların aylıklarındaki kayıpların giderilmesi
amacıyla en kısa sürede yeni bir İNTİBAK yapılmalıdır.
2000-2008 döneminde uygulanan; 4447 sayılı Kanun'un geçici 4.
maddesiyle, her yıl sonunda kamu çalışanları ve emeklileri ile SSK ve
Bağ-Kur emekli aylığına yapılan artışlar karşılaştırılmış ve oluşan
farklar dönem başında emekli aylıklarına yansıtılmıştır. Benzer bir
madde, 5510 sayılı Kanuna geçici bir madde olarak eklenmeli ve
emekliler arasındaki farklılığa son verilmelidir.
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Başkanlar Kurulumuz
Ankara’da Toplandı
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulumuz, 30/31
Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara’da, Genel Merkez Konferans
S a l o n u m u z d a t o p l a n d ı ve g ü n d e m i n d e k i ko n u l a r ı
değerlendirdi.
Yapılan müzakereler sonucunda emekliler olarak
taleplerimizin kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı.
Kamuoyuna duyur ulan taleplerin başında emekli
aylıklarına eşitlikçi bir düzen getirecek şekilde seyyanen
artışlara geçilmesi ve memur emeklilerine toplu sözleşmeyle
sağlanan hakların işçi ve Bağkur emeklilerine de yansıtılması
talepleri yer aldı.

BAŞKANLAR KURULUMUZUN SONUÇ BİLDİRGESİNDE ŞU TALEPLERİMİZ SIRALANDI
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, 30/31
Ağustos 2015 tarihlerinde toplanmış ve gündemindeki
konuları değerlendirmiştir.
Yapılan müzakereler sonucunda aşağıda sıralanan
taleplerimizin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:
· 2015 yılında 5510 Sayılı Kanun gereği; SSK ve BağKur emekli aylıklarına yapılan zamlar, emeklilerin geçim
koşullarında bir iyileştirme öngörmemiştir. Buna karşın,
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere ise kamu
çalışanları toplu sözleşmesiyle elde edilen haklar aynı
şekilde uygulanmıştır.
· İki ayrı uygulama, emekli aylıkları arasında
farklılığa neden olmuş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık
tüfe artışına mahkum edilmiştir. Görülmektedir ki, yüzdeli
artışlar mevcut eşitsizliği katlayarak büyütmektedir. Bu
nedenle emekli aylıklarına eşitlikçi bir düzen getirecek
şekilde seyyanen artışlara geçilmelidir.
· 1 Temmuz 2015 itibariyle, 6645 sayılı Kanunla SSK
ve Bağ-Kur'dan aylık alanlardan 1000 liranın altında
olanlara 100 lira, 1000-1100 lira arasında aylık alanlara ise
1100 lirayı geçmemek üzere 100 lira artış yapılmıştır.
· 1 Eylül 2015 itibariyle memur emekli aylıklarına ise
hiçbir ayrım yapılmadan 100 lira artış uygulanacaktır. Bu
ikili artış sistemi, 2008 sonrasında aylıkları giderek düşen
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ayrımcı bir
uygulamaya dönüşmüştür.

· Emekli aylıklarında var olan eşitsizliklerin ve 2000
sonrası emekli olanların aylıklarındaki kayıpların
giderilmesi amacıyla en kısa sürede yeni bir İNTİBAK
yapılmalıdır.
· SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı giderek
düşmüş ve 700-800 lira aralığında aylıklar bağlanmıştır.
Emekli Sandığı kapsamında olan memur emekli
aylıklarında düşmenin olmaması ve yapılan artışlarla
birlikte en düşük memur emekli aylığı Eylül ayı itibariyle
1515 liraya yükselmiştir. İşçi ve Bağkur'lu emeklilerin ek
ödeme dahil taban aylıklarıyla, memur emeklilerinin taban
aylıkları arasındaki makas, Sosyal Sigortalar Tarihi'nde hiç
görülmedik bir şekilde tam 2 KATINA çıkmıştır. Her şeyden
önce, bütün emekliler için ortak bir alt sınır aylığı
getirilmelidir.
· Sosyal devlet, bütün emeklilere eşit bir gözle
bakmalıdır. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için,
yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Yıl sonunda yapılan
artışlar kıyaslanmalı ve SSK emeklileri ile Bağkur emeklileri
aleyhine oluşan farklar emekli aylıklarına yansıtılmalıdır.
· Diğer taraftan, derneğimizce ülke gündemine ve
seçim gündemine taşınan emeklilerin konut sorununun
TOKİ proje ortaklığıyla çözülmesi hususunda, TOKİ
tarafından sunulan iki çözüm önerisinden biri olan Talep
Örgütlenmesi formülü derneğimizce kabul görmüş ve halen
şubelerimizce tercihen yürütülmektedir. Bu konuda, TOKİ
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işlemlerinin hızlandırılması için yetkileri göreve
çağırıyoruz.
· Kamu çalışanlarına 2007/21 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi kapsamında ödenmekte olan Promosyonların
aynı şekilde emeklilerimizin aylıklarının bulunduğu kamu
bankalarınca emeklilerimize de ödenmesi yönünde gerekli
düzenlemeler acilen yapılmalıdır.
· Sağlıkta katkı payları ve ilave ücretler emeklilerin
ödeme gücünü aşar bir duruma gelmiştir. Bu uygulamadan
emeklilerimiz muaf tutulmalıdır.

Kırıkkale Şube Başkanımız
Basri Keskin de, bir sonraki dönemde
aday olmayacağını açıklayarak,
Başkanlar Kurulumuza bir veda konuşması yaptı.
Genel Başkanımız Ergün ve Başkanlar Kurulumuz da,
kendisine bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek,
bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi...
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“KIDEMLİ VATANDAŞLAR”
ÖDÜLLERİNİ ALDI

örnek kıdemli vatandaşlarına
ödülleri verildi.

Yaşlılık platformu üyesi, Yalılık
Konseyi Derneği'nin düzenlediği
“2015 yılı Örnek Kıdemli Vatandaş”
ödül töreni Ankara'da yapıldı.
Va l i l i k l e r v e B ü y ü k ş e h i r
Belediyelerince belirlenen ülkemizin

Toplantıda derneğimizi Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu
temsil etti. Örnek kıdemli vatandaşlar
teşekkür konuşmalarında özellikle derneğimizin yayın ve
çalışmalarından takdirle söz ettiler. Törende, İstanbul
ilinden sanatçı Zihni Göktay ile Mehmet Akif Ersoy'un
torunlarından sanatçı Selma Argın'da ödül aldılar.
Eskişehir'den Milli Eğitim Eski Bakanı Prof.Dr. Orhan
Oğuz'da ödüle layık görülenler arasında idi. Genel
Başkanımız Kazım Ergün'de daha önce ki yıllarda örnek
kıdemli vatandaş ödülü almıştı.

Bursa Şubemiz Üyelerimizin Kalp Sağlığını Unutmadı
TÜED BURSA ŞUBEMİZ VE ÖZEL ÇEKİRGE KALP VE ARİTMİ
HASTANESİ’YLE ÜYELERİMİZE SAĞLIK ANLAŞMASI YAPILDI.
KALP MUAYENESİ İÇERİĞİ: EKG,EKO,GNL.KARDİYOLOJİK
MUAYENE,KAN TETKİKLERİ(GEREKLİ GÖRÜLÜRSE EFOR VE HOLTER)
17:00-21:00 Saatleri arası muayene için gelindiğinde (Akşam Polikliniği)
(Sadece 12 TL. SGK Katkı payı alınacaktır. Bunun dışında herhangi bir ücret
alınmayacaktır.)
Gündüz Polikliniği(08:00-17:00) tercih edildiğinde; %50 indirim uygulanacaktır.
Bu uygulama 01.03.2016 tarihine kadar geçerlidir.
MUAYENE
İNDİRİMLİ
ÜCRETLERİ ÜCRETLERİ
SGK KATKI PAYI..................12 TL. ---MUAYENE KATKI PAYI........25 TL. 12,5 TL.
KAN TETKİKLERİ................ 5 TL. 5 TL.
HOLTER(Ritim ve Tansiyon) 30 TL. 15 TL.
EFOR ................................
20 TL. 10 TL.
Not: Akşam Polikliniğimiz için indirim uygulamamız 31 Aralık 2015 tarihine
kadar geçerlidir.
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Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen
Anlaşmayı imzalarken, “Üyelerimize
sağlıklı bir hayat diliyoruz” dedi

Van Şubemizde Kongre Yapıldı
Van Şubemizin Olağan Genel Kurulu, 2
Ağustos 2015 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yaptığı kongrede, yapılan
seçimlerde, Mehmet Kaya yeniden Şube
Başkanlığı'na seçilirken; Yönetim
Kurulu Üyeleri de şu isimlerden oluştu;
Şükrü İnan, İhsan akdemir, Taşdemir
Güven, Raşit Adli. Denetim Kurulu
Üyeleri de şu isimlerden oluştu;
Süleyman Yıldızbaş, Mehmet
Poyrazoğlu.

Batman Şubemiz Kongresini Yaptı
Batman Şubemizin Olağan Genel Kurulu
3 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın yaptığı
kongrede, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz' da hazır bulundular. Kongrede
yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına
Hüseyin Ekmen seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Seyfettin Ülgey, Mehmet Ali Kırşan, Mine
Tüfekçi, Seyfettin Güner. Denetim
Kuruluna' da şu isimler seçildi; Mehmet
Selim Altunkaynak, Kamil Örnek, Öztekin
Kara.

Aydın Şubemizde de Kongre Heyecanı Vardı
Aydın Şubemizin Olağan Genel Kurulu 7
Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz'ın yaptığı kongrede,
seçimlerde Şube Başkanlığına Durmuş
Uzuner seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Aziz
Yaman, Mehmet Anmaz, Salih Köse, İlhan
Süren. Denetim Kuruluna' da şu isimler
seçildi; Soner Gündüz, Kadir Yaşar, Haydar
Gazioğlu.
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Isparta Şubemizde de Kongre Yapıldı
Isparta Şubemizin Olağan Genel Kurulu 8
Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede, Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ile Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz' da hazır
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde
Şube Başkanlığına Abdulkadir Ersal
seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Faik Yıldız, Elmas Öz, Sabri Şahin,
Mehmet Şevik. Denetim Kuruluna' da şu
isimler seçildi; Nuri Tavlı, Mustafa Tekeli,
Mehmet Tunç.

Antalya Şubemiz Kongresini Yaptı
Antalya Şubemizin Olağan Genel Kurulu
9 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede, Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ile Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz' da hazır
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde
Şube Başkanlığına İbrahim Tezcan
seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Baturay Günan Mehmet Akkoca, Mustafa
Ali Akdaş, Fahretdin Daniş Akaydın.
Denetim Kuruluna' da şu isimler seçildi;
Abdurrahman Altıngeyik, Turgut Akın,
Mustafa Akgül.

Sakarya Şubemizde de Kongre Heyecanı
Sakarya Şubemizin Olağan Genel Kurulu
19 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın yaptığı
kongrede, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz' da hazır bulundular. Kongrede
yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına
Sinan Turan seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Remzi Berk, Yalçın Ercan, Bekir Yolaç,
Fahri Aslan. Denetim Kuruluna' da şu
isimler seçildi; Nazmi Topçuoğlu,
Abdulkadir Demirok, Yaşar Külhan.
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Kütahya Şubemizde de Kongre Yapıldı
Kütahya Şubemizin Olağan Genel Kurulu
21 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın yaptığı
kongrede, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz ile Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Duru'da hazır bulundular. Kongrede
yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına
İlhan Bintez seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Üzeyir Ergani, İbrahim Sami Eskikent, Ali
Rıza Güneş, Sevgi Taşer. Denetim
Kuruluna' da şu isimler seçildi; Ali Osman
Arısoy, Recep Taşpınar, Ramazan Çiçek.

Tavşanlı Şubemiz Kongresini Yaptı
Tavşanlı Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 22 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın yaptığı kongrede, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Duru'da hazır
bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Ahmet
Kalender seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Eyüp Ergül, Şerif Hasçelik, Mehmet
Özsarı, Tarık Sarıöz. Denetim
Kuruluna'da şu isimler seçildi; Ahmet
Külcü, Zeynel Çardak, Mustafa Çetin.

Manisa Şubemizde de Kongre Heyecanı
Manisa Şubemizin Olağan Genel Kurulu
23 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın yaptığı kongrede, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz'da hazır
bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Hasan
Karaoğlu seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Tahsin Balkan, Reis Öncü, Mehmet
Akkoyun, Salim Çağlar. Denetim
Kuruluna' da şu isimler seçildi; Hasan
Eroğlu, Mustafa Korkmaz, Hüdaverdi
Bolova.
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Soma Şubemizde de Kongre Yapıldı
Soma Şubemizin Olağan Genel Kurulu 24
Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın yaptığı
kongrede, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz'da hazır bulundular. Kongrede
yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına
Necati Arslan seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Feyiz Sığırtmaç, Sadettin Zeybek, Olcan
Çıplak, Ali Bostancı. Denetim Kuruluna'
da şu isimler seçildi; Musa Sağır, İsmail
Kolukısa, Ahmet Aksu.

Balıkesir Şubemiz Kongresini Yaptı
Balıkesir Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 26 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın yaptığı kongrede, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz'da
hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Kenan
Siyer seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
............................ Denetim Kuruluna'
da şu isimler seçildi;
......................................................

Bandırma Şubemiz Kongresini Yaptı
Bandırma Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 27 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın yaptığı kongrede, Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz'da
hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Mitat
Günüç seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
İbrahim Bilgin Akalın, Atilla
Yedikardaşlar, Fettah Kara, Şeyhmus
Kozan. Denetim Kuruluna' da şu
isimler seçildi; İrfan Canbaz, Mustafa
Kumanuva, İlhan Işık.
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Bursa Şubemizde de Kongre Heyecanı
Bursa Şubemizin Olağan Genel Kurulu
28 Ağustos 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın yaptığı kongrede, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Duru'da hazır bulundular.
Kongrede yapılan seçimlerde Şube
Başkanlığına Mesut Özşen seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Ali Tiryaki, Bayram Sağır, Ahmet Arif
Tezbulur, İsmail Bırkan. Denetim
Kuruluna' da şu isimler seçildi; Emirali
Gürkan, Meryem Çelik, Özhan Tetik.

Eskişehir Şubemizde de Kongre Yapıldı
Eskişehir Şubemizin Olağan Genel Kurulu
29 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan ile Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz'da hazır
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde
Şube Başkanlığına Arif Duru seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Şaban Özdemir, Tahir Koparan, Semil
Eroğlu, Hilmi Yılmazoğlu. Denetim
Kuruluna' da şu isimler seçildi; Beyzat
Acar, Ziya Legoz, Mevlüt Kara.

AKTİF YAŞLANMA İNDEKSİ
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BM
Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun, “Türkiye'de Aktif
Yaşlanma İndeksi Pilot Çalışma Toplantısı” 17 Eylül'de
Ankara Wyndham Otel'de gerçekleştirildi.
Toplantıda; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ çalışmalar hakkında bilgi verirken 65 yaş üstü
vatandaşların ücretsiz taşınması ile ilgili tüm ülkede geçerli tek kart uygulamasının şimdilik teknik nedenlerle mümkün
olamayacağını belirtti. Toplantıda Derneğimizi Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan YAZICIOĞLU temsil ederken Genel
Müdürlük Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Coşkun GÜRDOĞAN, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'ndan Olga
KHARİTONOVA ile Vitalia GEVCAİTE açıklamalar yaptılar. Vitalia GEVCAİTE, Derneğimizin “Emekli Profili
Araştırması”nı takdirle karşıladı ve geliştirilmesini istedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİLER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR
Siyasi partilerin seçim heyecanı kısa sürdü. 7 Haziranda yapılan
seçimlerden sonra Hükümet kurulamaması üzerine, 1 Kasım 2015 milletvekili
seçimlerinin yapılacak olması ile birlikte gündem değişmiş ve yeni hedeflerin
açıklanması beklenmeye başlanmıştır.
Emekli aylıklarında yaşanan düşmeler, emekli aylıklarındaki artış
sisteminin sağlıklı bir yöntem olmaması, sorunların ve mağduriyetlerin
artmasına neden olmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, sorun yaratan ve aylıkları azaltan bir özellik taşıdığından,
seçim bildirgelerinde bu yönde esaslı değişiklikler öngörülmelidir.
Emeklisini mutlu etmeyen hiçbir sistem sürdürülemez.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Ben bir şirket ortağıyım. Bir başka işyerinde
ise, işçi statüsünde çalışmaktayım. Emekli olma koşullarım
konusunda aydınlanmak istiyorum.
CEVAP: 6611 sayılı Kanunla birlikte önemli
değişiklikler yapıldı ve sizin gibi durumda olanların 1 Mart
2011 tarihiden sonra işçi statüsünde çalışması ile birlikte
öncelik 4/a olarak kabul edildi ve işçi statüsünden emekli
olma hakkı tanındı. Emekli olabilmeniz için son yedi yılda
1260 gün, bir başka ifadeyle 3.5 yıl sigortalı olarak
çalışmanız gerekiyor. Emekliliğe hak kazandığınızda, işten
ayrıldığınız gün emeklilik dilekçenizi vermeniz gerekiyor.
Bir gün bile geç vermeniz durumunda, sistem Bağ-Kur'lu
olarak göstereceğinden, Bağ-Kur borcu oluşacak ve borç
sıfırlanmadan emekli olma imkanı olmadığından, bu
duruma dikkat edilmesi gerekiyor. Sizin gibi durumda
olanlara emekli aylığı bağlandığında, şirket ortaklığınızın
devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destek primi
kesilecektir.
SORU: Aldığım emekli aylığı ile geçinemediğimden,
elimdeki küçük tasarrufu değerlendirerek bir işyeri açtım.
Emekli aylığımdan kesilen yüzde 10 sosyal güvenlik destek
priminin tamamen kaldırılması gerekir. Bu konuda
bilgilenmek istiyorum.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği olarak, bir
işyeri açan ve istihdam yaratan, vergi ödeyen emeklilerden
haksız bir şekilde alınan sosyal güvenlik destek priminin
tamamen kaldırılmasını savunuyoruz. Umarız, taleplerimiz
arasında yer alan bu isteğimiz, seçim bildirgelerinde
değerlendirilir.
SORU: 2003 yılında emekli oldum. 1050 lira aylık
almaktayım. En büyük beklentim, benim gibi durumda
olanlar, refahtan pay almadığından, yeni bir intibakın
yapılması gerekiyor. Derneğinizin bir üyesi olarak bu
konuda bir çalışmanız var mı, öğrenmek istiyorum?

CEVAP: Bu konu, en büyük beklentiye dönüştüğünden,
çalışmalarımızda en fazla yer alan bir sorundur. Emekliler
arasında büyük bir eşitsizliğe neden olan bu tür farklılıkların
çözümü, yeni bir intibak yapmaktan geçmektedir. Bu konudaki
mücadelemiz ve çalışmalarımız sürecektir.
SORU: Özel ve üniversite hastanelerinin paralı bir
sisteme dönüşmesi, en çok emeklileri mağdur etmeye başladı.
Muayene için istenen paraların giderek artması, hocaya göre
fiyatın değişmesi, tetkiklerde katkı payının istenmesi, önemli
bir haksızlıktır. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor.
Bilgilenmek istiyorum.
CEVAP: Genel sağlık sigortası ile birlikte sağlık
hizmetlerinde kamu ve özel eliyle verilmeye başlanmıştır. Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT) ile ticari bir işletmeye dönüştürülen
sağlık kuruluşlarının cepten ödemeleri artıran uygulamaları
karşısında, toplumun büyük çoğunluğunun bu ödemeleri
yapma imkanı olmadığından, devlet hastanelerinde yığılmalar
gözlenmiştir. Sosyal devlet, böyle bir sistemi savunamaz. Kamu
ve öze sağlık kuruluşlarında birliktelik sağlanmalıdır.
Emeklilerden, katkı payı ve ilave ücret alınmamalıdır.
SORU: Doktorun yazdığı ve kemik erimesini önleyen
ilacın SGK tarafından ödenmediği söylendi. Böyle bir durum
olabilir mi?
CEVAP: Sağlık Uygulaması Tebliği (SUT) ile sürekli
ilaçların ödeme kriterlerinde değişiklikler yapılmaktadır.
Belirttiğiniz ilaç, SUT ile bedeli karşılanmayan ilaç listesine
alınmıştır. Bu gibi kısıtlamalar ile ödeme gücü olmayanların
ilacı alamaması durumunda, sağlık gibi temel bir hak yok
sayılmaktadır. Bu kısıtlamanın kaldırılması ve bütün ilaçların
ödeme kapsamına alınması gerekir.
TÜED -14-

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

GLOBAL YAŞLILIĞA BAKIŞ İNDEKSİ 2015
HELP AGE INTERNATIONAL ( Uluslar arası Yaşlı
Yardım Kuruluşu) tarafından her yıl yayınlanan
GLOBAL YAŞLILIĞA BAKIŞ İNDEKSİ 2015 sonuçları
açıklandı. 96 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre
ilk 3 sırada; İsviçre, Norveç, İsveç yer alırken, son üç
sırayı; Mozambik, Malavi ve Afganistan paylaştı. Türkiye
75. sırada yer aldı. 2014 yılında ülkemiz 77. sırada idi.
2015 yılında Dünya nüfusunun % 12,3'ü 60 yaş üstü
nüfusu kapsıyor. 2050 yılında bunun %21,5'e ulaşılacağı
tahmin ediliyor. İndekste; gelir güvenliği, sağlıklı yaşam,
eğitim ve istihdam kapasitesi ve uygun yaşanabilir çevre
koşulları kriter olarak alınıyor. Gelir güvenliğinde sosyal
güvenlik geliri önemli kriterken yaşlılıkta yoksulluk oranı
da dikkate alınıyor. Yaşlılıkta refah ve gelir dağılımı
puanlamaya etki ediyor. Sağlıklı yaşamda 60 yaşında
hayatta kalma beklentisi, 60 yaşında sağlıklı ve iyi olmak,
olumlu psikolojik durum nazara alınan kriterler. Eğitim
ve istihdam kalitesinde yaşlılar için yaratılan çalışma
imkanı, yaşlıya uygun iş ve yaşlının eğitim statüsü önem
ifade ediyor. Yaşlı için yaşanabilir uygun çevre
koşullarında; sosyal ilişkiler, fiziksel güvenlik, sivil
toplum özgürlüğü ve kolay ulaşım nazara alınan kriterler.
İndekste ülkemiz Asya Pasifik ülkeler grubunda
değerlendirilmiş. Türkiye gelir güvenliğinde 35. sırada,
sağlıklı yaşamda 52, eğitim ve istihdam kapasitesinde 93,
yaşanabilir çevre koşullarında ise 40. sırada. Türkiye 75.
sıradaki yerini 36,3 puanla alırken birinci İsviçre'nin
puanı 90,1, sonuncu Afganistan'ın puanı 3,6. Gelir
güvenliğinde puanımız 73,6 iken birinci 89,7 puanla
Lüksemburg. Sağlıklı yaşamda puanımız 52,5. birinci
83,9 puanla Japonya. Eğitim ve istihdam kapasitesinde
puanımız 7, birinci 76,3 puanla Norveç. Yaşanabilir çevre
koşullarında puanımız 67,6; birinci 83,7 puanla İsviçre.
Görüldüğü üzere Türkiye'nin en zayıf olduğu alan eğitim
ve istihdam kapasitesi. Türkiye'nin 2015 yılında %10,3
olan 60 yaş üstü nüfusunun 2050 yılında % 26,6'ya
ulaşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye gelir güvenliğinde, 2014 yılında 73,3
puanla 33. sırada yer almıştı. 2015' de puanını 73,6'ya
çıkardı, ancak sıralamada 35. sıraya düştü. Sağlıklı
yaşamda yaşanabilir çevre koşullarında puanımız ve
yerimiz değişmedi. Eğitim ve istihdam kapasitesinde
yerimiz değişmezken puanımız 6'dan 7'ye çıktı.
Anayasa'mızın 10.maddesinde yaşlılarımız için getirilen
pozitif ayrımcılığın uyum yasalarının çıkmaması bizi
gerilere atıyor. Emeklilerin gelirlerindeki eşitsizlik ile
yetersizlik puanımızı olumsuz etkiliyor. Açlık sınırı
altında kalan gelirleri ile yaşam mücadelesi veren
emeklilerimizin puanımızı düşürmesi en doğal sonuç.
Eğitim durumumuzun iyi olmadığı görülürken yaşlımıza
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istihdam yaratmamızın zorluğu
açık. Bu alanlarda kamu, sivil
toplum kuruluşları ve uluslar arası
kurumlarla iş birliği halinde
çalışmalar yapılması zorunluluğu
ortada. Başarılı örnekler iyi incelenmeli, eksiklerimizi
tamamlamalıyız.
Dünya nüfusunun % 54'ü kentte yaşarken,
Türkiye'de bu oran %77. 2050' de Dünya'da beklenti % 66,
bizde % 88. Bugün 29,6 olan ortalama yaş, 2050 'de 40,2'ye
çıkacak. Dünya'da 29,7'den 38'e çıkacak. Sosyal güvenlik
açıklarının GSMH içindeki payının 2050' de bugünkünün
yaklaşık 3 katına, %16'lara çıkacağı tahmin ediyor. 2050'de
demans rahatsızlığı bugünkünün 3 katı daha yaygın olacak.
Ülkemizde son 10 yılda kişi başına milli gelir % 48,6 artarken
bu dönemde trafikteki araç sayısı % 68,9'a yükselmiş,
otomobilde oran % 70,8.
Toplumlarda nihai amaç bireylerin iyi oluşlarını
artırmaktır. İyi oluş, yaşamın maddi yönlerini içerdiği kadar
manevi yönlerini de içermektedir. İnsanların yaşam
standartlarını belirleyen indeksler önemli etmenlerdir.
Bireyin iyi oluşunu mümkün olduğunca hızlı artırmalıyız.
Eylemin kalitesi ve amacı olmalıdır. İyi ve sağlıklı oluşu,
doğru bir şekilde ölçen gösterge ve indekslere itibar etmeli
sonuçlarını iyi değerlendirmeliyiz.
Yaşlılar için alınan öznel veriler dikkatle takip
edilmelidir. Artık dünya, yurt içi gayri safi hasıla yerine,
gayri safi mutluluk ölçütünü kullanmaya hazırlanmaktadır.
Yaşam memnuniyeti anketi sonuçları buna örnektir.
İnsanlarımızı daha mutlu, yaşamlarını daha kaliteli hale
getirmek gerekir. Global Yaşlılığa Bakış İndeksindeki
kriterlerin mutluluğu olumlu veya olumsuz etkilediği açıktır.
Yaş arttıkça mutluluk artmalıdır. Sonuçlardan netice
çıkarmak ve politika üretmek gereklidir. Türkiye Emekliler
Derneği'nin Emekliler Profili anketleri ve yaşlılık alanındaki
çalışmaları, kurumlar ve siyasi partilerce dikkatlice
değerlendirilmelidir. Dünya Ekonomik Forumunun
yayınladığı Küresel rekabet Endeksi 2014-2015 raporunda
144 ülke arasında 45. sırada yer alan Türkiye, en iyi
performansı pazar büyüklüğünde, en zayıf performansı ise
emek piyasasının etkinliğinde göstermiş. Önerilen; daha
verimli istihdam ve eğitim politikaları.
Toplum için umut ve heyecan, sorunların tespiti ve
çözülebilirliği oranında artar. Stratejik bir vizyon
çerçevesinde akıl ve deneyim önderliğinde oluşturulacak
irade, sorunları çözer. Çözüme odaklanmak etkili bir sivil
toplum diyalogu sağlamak sosyal devlet anlayışını hakim
kılmak gereklidir.
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