TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
YIL: 13

SAYI: 155

EKİM 2015

45. Yılımızda
21. Kongremizi
Başbakan
Davutoğlu’nun
Katılımıyla
Gerçekleştirdik
Başbakan DAVUTOĞLU:
“Değerli Genel Başkanımızın vurguladığı bir husus da, konut hususuydu.
21. GENEL KURULUMUZDAN BEKLENTİLER
TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla ev sahibi yapacağız.
Emeklilerimize 240 TL taksitle konut edinme imkanı sağlıyoruz.
BAŞYAZI
Benim evim yok diyen emekli kalmayacak.”
Devamı 8. sayfada

Türkiye Emekliler Derneğimizin 21. Genel
Kurulu büyük bir şölene dönüşmüş,
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Ahmet
Erdem, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı
Yakup Akkaya ile SGK Başkan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ve diğer seçkin konuklar ile renkli
bir tablo yaşanmıştır.
45. Yılımızı yaşarken gerçekleştirdiğimiz
21. Olağan Genel Kurulumuza emeği geçen;
başta Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay
olmak üzere, herkese sonsuz şükranlarımızı
sunuyorum. Kongremizin Divan Başkanlığı
görevini yürüten TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri
ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar
ile yine Divan Yönetiminde görev alan; TÜRK-İŞ
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş
Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel
Kurulumuza evsahipliği yapan Tes-İş Sendikası
Genel Başkanı Mustafa Şahin ile teşkilatına
katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkürü
bir borç biliyorum.

Devamı 3. sayfada

TÜRK-İŞ Yönetiminden
Der neğimize Ziyaret
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar,
TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandır ma Sekreteri
Eyüp Alemdar, TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin,
TES-İŞ Genel Mali Sekreteri Sedat Çokol,
Demir yol-İş Genel Mevzuat Sekreteri İsmail Baygın,
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ü
Makamında Ziyaret Ettiler...

21. Olağan Genel Kurulumuz münasebetiyle Ankara’da
toplanan Başkanlar Kurulumuzu da selamlayan konuk heyet
adına, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay Başkanlar

Kurulumuza hitap etti. Konuşmasında, emeklinin hak arama
mücadelesinin sarsılmaz sembolü haline geldiğimize dikkat çeken
Atalay, kongremizin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN:
"BUNU PLANLAYANLAR, UYGULAYANLAR
VE ALKIŞLAYANLAR; İNSAN OLAMAZLAR..."
Kısa adı TÜED olan, Türkiye Emekliler Derneğimizin Genel Başkanı Kazım Ergün,
artan terör olaylarına dikkat çekerek, "Artık yas tutmak istemiyoruz. Üzerimize düşen görev
neyse, hazırız" dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
"Birliğimizin 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 olmayacaktır. Ancak, bu şer odaklarının
anlayamadıkları bir şey vardır. Büyük Ulusumuzun BİRLİK, BERABERLİK ve
KARDEŞLİK bağları; bu hain saldırılarla körelmemekte, aksine çelikleşmektedir.
10'ncu ayın 10'unda, saat 10:00'da gerçekleştirilen hain saldırı da bunlardan
birisidir. Demokrasimize, kardeşliğimize, barışa atılmış bombalar onlarca insanımızın
canlarını yitirmesine, onlarca vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olmuştur. Bu kalleş
saldırıda yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve
milletimize başsağlığı diliyoruz. Hain saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar
temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
ERGÜN: "Kalleşçe girişimleri, bu girişimleri tezgahlayan odakları, buna alet olanları
ve insan bile diyemeyeceğimiz bu varlıklara alkış tutanları LANETLİYORUZ...”
Bu hain saldırı başta olmak üzere; kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize
yönelik olarak gerçekleştirilen bütün kalleşçe girişimleri, bu girişimleri tezgahlayan
odakları, buna alet olanları ve insan bile diyemeyeceğimiz bu varlıklara alkış tutanları
LANETLİYORUZ. Yüce Allah bunların Bin türlü belasını versin, diyoruz.
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 ülkemizin her zaman olduğu gibi yine emrindeyiz ve ömrümüz
yettiği sürece de bu görevimizin başında olacağız."
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ERGÜN:
“Bilinmelidir ki, bu vatanın imarı,
inşası ve savunmasında alın teri,
el emeği olan bizler ülkemizin
her zaman olduğu gibi yine emrindeyiz
ve ömrümüz yettiği sürece de
bu görevimizin başında olacağız.”

21. GENEL KURULUMUZDAN BEKLENTİLER
Türkiye Emekliler Derneği, yurdumuzun
her köşesinde 45 yıldır kesintisiz olarak,
emeklileri temsil etmektedir. Bu yönüyle
bakıldığında, 21. Olağan Genel Kurulumuz,
emeklilerimizin sesi olmuştur. Bu Genel Kurul
ile emeklilerimizin haklarının korunması ve
geliştirilmesi yönünde omuzlarımızda büyük
bir yük oluşmuştur.
Genel Kurul konuşmamda; insanca
yaşamaya yetecek bir emekli aylığının
ödenmesi, 2000 sonrası emekliler için intibak
yapılması, sağlık hizmetlerinde alınan katkı
paylarından emeklilerin muaf tutulması,
emeklilere promosyon verilmesi ve TOKİ
projesi ile üyelerimizin konut sahibi olması
öncelikli taleplerimiz olarak savunulmuştur.
Bu taleplerimiz sayın Başbakanın
bilgisine sunulmuş, bu konuların takip edilmesi
ve müzakere edilmesi için de bir fırsata
dönüşmüştür.
Sayın Başbakan emekliler için
yaptıklarını anlatmış, yapılacak olanların ise
çalışmalarının sürdürüleceği müjdesini
vermiştir. Öncelikle, bugüne kadar sonuç
alınamayan banka promosyonları alt limiti
olarak her yıl 300 lira promosyon verileceğinin
müjdelenmesi, olumlu bir gelişme olmuştur.
TOKİ projesinin hızlanması ve üyelerimizin
konut sahibi olması için sayın Başbakanımızın
talimatı bizleri mutlu etmiştir.
Emeği geçenlere ve katkı verenlere bir kez
daha teşekkür ediyorum.
21. Olağan Genel Kurulumuza katılan
delege arkadaşlarımın vakur davranışı, konuk

severliliği ve haklarına sahip çıkma kararlılığı
beni fazlasıyla mutlu etmiştir.
Dünyada ve ülkemizde örnek bir kuruluş
olduğumuz 21. Olağan Genel Kurulumuz ile bir
kez daha görülmüştür. 103 şubemize ve
delegelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu
coşku ve güç birliğinin artarak devam
edeceğine inanıyorum. Bu onurlu görevi ve
bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğimizden de
hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Türkiye Emekliler Derneği, hak aramada
örnek bir kuruluş olmuştur. Bunun kararlılığı
Genel Kurulda da sergilenmiştir. Aslında
bizlerin statüsü sendika olmalıdır. Bu talebimizi
de her platformda seslendirmeye devam
edeceğiz. Teşkilatımızın gücü ve mücadele
yönümüzün sayın Başbakan tarafından tespit
edilmesi, Derneğimizi onurlandıran sözler
olarak tarihe geçmiştir.
Yeni dönemde omuzlarımıza büyük bir
yük binmiştir. Şurası bilinmelidir ki,
emeklerimizin mutluluğu için daha fazla
çalışacağız.
Taleplerimizin takipçisi olacağız.
Genel Kurulumuzun iradesi ile yeni
Yönetim Kurulumuz oluşmuş, aramıza katılan
ve yeni çalışma döneminde bizimle birlikte
olacak olan Türkiye Emekliler Derneği Kartal
Şube Başkanı Arif Yıldızı da kutluyorum.
Yeniden seçilen arkadaşlarıma da üstün
başarılar diliyorum.
Her şey emekli için…

Nilüfer Şubemizden
Cumhuriyet Balosu

Nilüfer Şube Başkanlığımız, Cumhuriyetimizin 92.
yılına denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız
münasebetiyle üyelerine Cumhuriyet Balosu düzenledi. Büyük
Önder Atatürk’ün; “Cumhuriyet Fazilettir” sözlerini hatırlatan

Şube Başkanımız Kenan Pars, “Büyük önderimizin bizlere emanet
ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bundan sonra da çalışacağız. Gelecek nesillerimize emanet
edeceğimiz bu büyük erdem, gururumuzdur” dedi.
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EMEKLİLERİMİZE DE
PROMOSYON VERİLMELİ

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

Türkiye Emekliler Derneği, uzun bir süredir
emeklilerimize promosyon verilmesi için yoğun bir
mücadele vermektedir.

alacakları düzenlendiğinden, aynı genelgeye
emeklilerinde dahil edilmesi için uzun bir süredir talep
etmekteyiz.

Bu talebimizi Başbakanlığa, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı'na bildirmemize rağmen, yapılan
toplantılardan sonuç alınamaması emekliler üzerinde
büyük bir burukluk yaratmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda SGK Başkanlığında yapılan
toplantılarda sonuç alınamamış, bankalar ikna
olmamıştır. Bankalar, elbette ticari bir kuruluş
o l d u ğ u n d a n p ro m o s y o n v e r i l m e s i n e o l u m l u
bakmayabilir. Bunu anlayabiliriz. Bu konunun
düzenlenmesinden kamu sorumlu olduğundan, dengeli
bir yolun bulunması ve emeklilerimize promosyon
verilmesi gerekir.

Kamu eliyle sonuçlanması gereken banka
promosyonlarından sonuç alınmaması üzerine,
bankalar bir kereye mahsus olmak üzere altın veya en
fazla 300 lira vermiş, emekli aylıklarının kendilerinde
k a l m a s ı n a ç a b a g ö s t e r m i ş t i r. B u y a k l a ş ı m ,
emeklilerimizle alay edilmesine dönüşmüştür.
Hükümetimizin çabalarına rağmen, bu konuda
bankalar ikna edilememiştir. Bankalar; faizsiz kredi
olarak gördükleri emekli aylıklarının uzun yıllar
kendilerinde kalmasının karşılığında,
küçük
miktarlarda teşvik yarışına girmişlerdir.
Bu uygulamaya itirazlar çığ gibi büyümüş,
emeklilerimizin promosyon haklarının bankaların
karlarında yer aldığına yönelik yoğun eleştiriler
yapılmıştır. Bankaların emeklilere promosyon
vermemesi, bankaların haksız kazanç elde ettikleri
yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Başbakanlığın
2007/21 sayılı Genelgesinde çalışanların promosyon

Bu sorun 21. Olağan Genel Kurulumuzda da gündem
maddesi olmuştur. Bugüne kadar gösterilmeyen kararlı
tutum, Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
tarafından her yıl emeklilerimize 300 lira promosyon
verileceğinin müjdelenmesi önemli bir değişiklik ve
gelişme olmuştur. Sayın Başbakana emekliler adına
teşekkür ediyoruz.
Bu şekilde promosyon ile ilgili ilk adım atılmıştır.
Bütün emeklilerimize eşit bir şekilde uygulanması,
aylıkları düşük olanlar için doğru bir tercih olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği, bu sorunun 2007/21
sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında çözüm
bulunmasını talep etmektedir. Gelecek yıllarda
promosyonun daha yüksek bir miktarda ödenmesi için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BEKLENTİLER
Türkiye Emekliler Derneği 21. Olağan Genel
Kurulundan büyük bir başarı ile çıkılmış ve 22. Çalışma
Dönemi için bizlere büyük sorumluluk verilmiştir.
Uzun yılladır emeklilerimize hizmet etmenin heyecanı
içindeyim. 21. Olağan Genel Kurulumuzda yeniden Genel
Sekreterlik görevine büyük bir destekle seçilmem, beni
oldukça mutlu etmiştir.
Sizlerin bana yüklediği görevin bilinci içinde
çalışacağım. Hak arama da Derneğimize büyük bir
sorumluluk düşmektedir. Aslında sivil toplum kuruluşları
içerisinde büyük bir yere sahip olduğumuz bilindiğinden,
emekli, dul ve yetimlerin sorunlarının çözümü konusunda
baskı grubu görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye
çalışacağız.
Emekli aylıklarında oluşan eşitsizlikler, 21. Genel
Kurulumuzda en fazla tartışılan konu başlığı olmuştur.
6283 sayılı Kanunla 2000 öncesi emekli olanlara yapılan
intibak ile gösterge değerleri ve prim ödeme gün sayıları
aynı olanların emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderilmiş,
farklılıklara son verilmiştir. 2000 öncesi emeklilere intibak
yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Aynı uygulama, 2000 sonrasında emekli olanlara
uygulanmadığından, emekli aylıklarındaki eşitsizlikler
bütünüyle giderilememiştir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte getirilen emekli aylığa
hesaplanma kriterleri Ekim 2008 sonrasında emekli
olanların aylıklarında kayıplara yol açmış, yeni dönemde
tartışılan ve eleştirilen bir gündem maddesi olmuştur.
2000 sonrası dönemde çalışılan süreler ve ödenen prim
kazançlarına gösterge sistemi uygulanmadığından, emekli
aylıklarındaki farklılıkların izlenmesi ve değerlendirilmesi
zorlaşmıştır. Gösterge sistemi yerine bütün dönemlerin
değerlendirilmesi, çalışılan dönemlere göre yürürlükte olan
Kanunlara göre emekli aylığı hesaplamalarının karma bir

sisteme göre yapılması, kendi içinde büyük bir eşitsizliğe
neden olmuştur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu hükümleri, daha uzun süre sigortalı çalışmayı
cezalandıran bir hesaplanma sistemi getirdiğinden, Ekim 2008
sonrasında çalışılan sigortalı süre uzadıkça emekli
aylıklarında kayıplar artarak dikkat çekmeye başlamıştır.
Bu uygulama, sosyal güvenliğin temel kuralı ve normu
olan eşitliğe aykırı bir sisteme dönüşmüştür. Gelecek yıllarda
da en fazla tartışma konusu olacak bu uygulama değiştirilmeli,
nimet/külfet dengesine göre tüm yılları kapsayan tek bir kriter
ve emekli aylığı hesaplanması getirilmelidir.
Emeklilerimizin bir işyeri açması durumunda alınan
sosyal güvenlik destek priminin kaldırılacak olması, doğru bir
adım olmuştur.
Bir başka uygulama olan hizmet akdiyle çalışan
emeklilerimiz adına ödenen yüzde 30 sosyal güvenlik destek
priminin karşılığı yoktur. Bu kapsamda ödenen sosyal
güvenlik destek primleri, yıl sonunda emekli aylıklarına bir
iyileştirme aracı olarak değerlendirilmelidir. Örneğin, 360 gün
soysal güvelik destek primi ödenmesi durumunda, aylık
bağlanma oranlarına belirlenecek tutarda bir ilave yapılabilir.
Emeklilerimizden alınan sosyal güvenlik destek primlerinin
emekli aylığına yansıması getirildiğinde, kayıt dışı çalıştırma
da zorlaşacaktır.
Sosyal güvenlik; toplumun gelecek güvencesidir. Refahın
artması ve başkasına muhtaç olunmadan yaşanması için
emekli aylıkları ile ilgili kriterler yeniden ele alınmalıdır.
Sosyal devletinde en büyük uygulaması olan sosyal
güvenlik haklarının korunması ve geliştirilmesi için
anayasamızda devlete bir görev olarak verilmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlik sistemimizin
dağınıklıktan kurtarılması ve emekli aylıklarında eşitliğin
sağlanması için çalışmalarına bu dönemde de devam
edecektir.
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Recep ORHAN
Genel
Sekreter
Ankara
Şube Başkanı
www.tuedankara.org.tr

BAŞLARKEN
Eğitim ile teşkilatın; sevgi ile muhabbetin;
demokrasi ile devletin hakim olduğu ülkede her evde
pişen yemeğin, tadı ve lezzeti bir hoş olur.
Değerli okuyucularımız;
45 yıllık temiz mazisi olan Türkiye Emekliler
Derneği'nin; başta kurucularını, bugüne kadar gelen
genel başkanlarını, her kademedeki yönetim ve
denetim kurulu üyelerini, şube başkanlarını ve şube
yönetim ve denetim kurulu üyelerini ve destek
çalışmalarında bulunanları, ebediyete intikal edenleri
Allah'tan rahmet dileyerek hatıralarını saygıyla
anarız. Hayatta olanlara sağlıklar diler, hürmetle
kucaklarız.
Değerli okuyucular;
Türkiye Emekliler Derneği 45. Yılında,
Türkiye'nin Van'ı, Şanlıurfa'sı, Diyarbakır'ından;
Tekirdağ'ına, Lüleburgaz'ına. Rize'sinden; Mersin,
Hatay, İskenderun'una, Nizip, Gaziantep'den Samsun
Zonguldak'ına, Türkiye'mizin dört bir tarafından, 103
merkezden gelen, başkent Ankara'da toplanan, 21.
Olağan Genel Kurul'da demokrasinin örneğini
gösteren bütün delegelerimize, şubelerinde kalıp
hizmeti aksatmayan yönetici ve dernek çalışanlarına,
genel kurulumuzu yöneten divan başkanı ve divan
kurulu üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Genel kurulda delegelerimizin teveccühleriyle

yeniden aynı göreve seçilen çok değerli Genel
Başkanımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Bugüne kadar
sürdürmüş olduğu topluma örnek olan başarılı
hizmetlerinin devamı dileği ile sonsuz saygılarımı
sunuyorum.
Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali
Sekreterlik görevlerine seçilen arkadaşlarımı da
kutluyor, görevlerinde üstün başarılar dileği ile saygılar
sunuyorum.
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliği
görevine beni layık gören ve görev tevdi eden bütün
delegelerimize, şube başkan ve yöneticilerimize sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
Genel Merkez'imizde ve şubelerimizde çalışan; bilgi
ve becerilerini mücadelemize katan herkesi sevgiyle ve
saygıyla tebrik ediyorum.
Türkiye çapında, derneğimize üye olan, emeğine ve
ülkesine sahip çıkan üyelerimizi tebrik ediyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Henüz Derneğini hatırlamayıp
aramıza katılmayan emekli arkadaşlarımıza da sevgi ve
selamlar gönderirken, bulundukları yerleşim
bölgelerinde onlara hizmet sunmak için bekleyen Türkiye
Emekliler Derneği şubelerimize katılmalarını bekliyor,
kendilerine sağlıklı ve huzurlu yaşamlar diliyorum.

Arif YILDIZ
Genel Eğt. ve
Teşk. Sekreteri
Kartal
Şube Başkanı
www.tuedkartal.org.tr
tuedkartal@hotmail.com

Kayseri Şubemizde Kongre Heyecanı
Kayseri Şubemizin Olağan Genel Kurulu 5 Eylül 2015
tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz ile Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Duru'da hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Gazi Aykırı seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu
şu isimlerden oluştu; Dursun Şahin, Recep Lalelio, Ahmet
Aksu, Yusuf Aykırı. Denetim Kuruluna' da şu isimler
seçildi; Necati Kumru, Mahmut Taştan, Necdet Ceylan.

Kırıkkale Şubemiz de Kongresini Yaptı
Kırıkkale Şubemizin Olağan Genel Kurulu 6 Eylül
2015 tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, ile Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Duru 'da hazır bulundular. Kongrede yapılan
seçimlerde Şube Başkanlığına Zekeriya Aytekin seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Akat, Feyyaz Şeran,
Hüseyin Baran, Erol Tekin. Denetim Kuruluna' da şu
isimler seçildi; Mehmet Çulhaoğlu, Fikri Keleş, Mehmet
Gürbüz Şimşek.
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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.

Kömeçoğlu; “Ne mutlu bizlere ki
emeklilerimiz ev sahibi olacak...”
Türkiye Emekliler Derneği Avcılar Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu; TOKİ ile Derneğimiz arasında
yapılan protokol gereği, ülkemizin bazı illerinde inşa edilen 'Emekliler Mahallesi'nin bir benzerinin de Avcılar'da
hayata geçeceğinin müjdesini verdi. Gazete İstanbul'a konuşan Kömeçoğlu, “Emeklilerimiz artık ev sahibi
olabilecek” dedi.
Kömeçoğlu; Belediye Başkanı Handan Toprak'la görüştüğünü belirterek, “Sayın başkan sağolsun
duyarlılık gösterdi ve emekli konutlarının inşa edilebilmesi adına belediye tarafından bir yer tahsisi
yapılabileceğinin sözünü verdi” dedi.
Avcılar Belediyesinin kendisine olan yaklaşımından mutlu olduğunu ifade eden Kömeçoğlu,
Belediyenin gösterdiği duyarlılığın İstanbul Valiliği'nden ve İlçe Kaymakamlı'ğından da geleceğine inancının tam
olduğunu belirtti ve 'Emekli Evleri' sayısını da vererek, "Avcılar'a yapılması planlanan 3000 konutu evi olmayan,
ihtiyaç sahibi üyelerimize kazandırmak için her türlü çabayı ve mücadeleyi vereceğiz” dedi.
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MARMARA ŞUBELERİMİZ
KONUT İÇİN EL ELE VERDİ

Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç, Gölcük Şube Başkanımız Ali Osman Kılıç,
Körfez Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz ve İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ettiler...

Gebze Şube Başkanımız Ali
Tunç, Gölcük Şube Başkanımız Ali
Osman Kılıç, Körfez Şube
Başkanımız M. Derviş Ilgaz ve İzmit
Şube Başkanımız Mehmet Kara,
emeklilerimizi konut sahibi yapmak
için elele verdiler. Kocaeli Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret
eden heyetimiz emeklilerimizin
daha çağdaş yaşam alanlarında
hayatlarını sürdürebilmeleri için
başlattığımız ve TOKİ ile birlikte
yürüttüğümüz konut projemiz için
destek istedi. Heyetimizi
samimiyetle karşılayan Vali
Güzeloğlu, projenin hızla
yürütülebilmesi için vali yardımcısı
Derviş Ahmet Sert'i görevlendirdi.
Vali yardımcısı Sert ve Defterdar
Dursun Ali Özel' ide ziyaret eden
heyetimiz adına konuşan Ali Tunç,
“Emeklilerimizi ev sahibi
yapabilmek için büyük bir adım
attık, bu konuda bizlerden desteğini
esirgemeyen sayın Valimize, vali
yardımcımıza ve defterdarımıza
şükranlarımızı sunuyoruz. Arsa
temininden sonra hızlaıca
konutların yapımına
başlanabilmesi için TOKİ ile de
görüşmelerimiz kesintisiz
sürmektedir” dedi.

Sivas Şubemizden
TOKİ Atağı
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Sivas Şube Başkanımız
Ziyaeddin Yılmaz ve yönetim
kurulu üyeleri 20 Ekim 2015
tarihinde Sivas Valisi Alim
Barut'u makamında ziyaret
ettiler. Yılmaz ve heyeti; emekli,
dul ve yetimlerin sorunlarını dile
getirip, derneğimiz öncülüğünde
gerçekleşen TOKİ aracılığı ile
düşük taksitler ödeyerek,
emeklileri ev sahibi yapma
projemizi paylaşmanın
mutluluğunu yaşadılar.
Vali Barut, Belediye Başkanı
Sami Aydın'ın da Esentepe
mevkisinde TOKİ arazisinin
hazır olduğunu ifade ettiğini
belirterek, emeklilerimizin
taleplerinin içtenlikle yerine
getirileceğinin sözünü verdi.
Şube Başkanımız Yılmaz,
S i v a s Va l i s i B a r u t ' u
ziyaretlerinin oldukça verimli
geçtiğini belirterek; “
Emeklilerimizi uygun şartlarla
ev sahibi yapma projemizi
destekleyen sayın valimize ve
sayın belediye başkanımıza
emeklilerimiz adına
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

45. Yılımızda
21. Kongremizi
Başbakan
Davutoğlu’nun
Katılımıyla
Gerçekleştirdik

Davutoğlu: “Emeklilerimizden ricam şu; kendi çocuklarınızı, torunlarınızı
ellerinden tutun getirin, onlara hayatı öğretin.
Biz gerekli salon düzenlemelerini, hazırlıkları yapalım,
herhangi bir masraf olacaksa
bütününü de taahhüt ediyorum size…”

Türkiye Emekliler Derneğimizin
Ergün: “Yıllardır, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
21.Olağan Genel Kurulu Başbakan
kamuda çalışanlar promosyon alıyor.
Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla
Bu promosyon müjdesini sizden bekliyoruz...”
gerçekleşti. TES-İŞ Sendikası Kongre
Salonu'nda 21 Ekim Çarşamba günü
yapılan kongremizde Genel
Başkanımız Kazım Ergün
delegelerimizin takdiri ve
teveccühleriyle yeniden aynı göreve
seçildi.

Genel Sekreterimiz Recep Orhan'ın açılış konuşması ile
başlayan Kongre'de Divan Başkanlığını Türk-İş Genel Mali
Sekreteri ve aynı zamanda Yol-İş Genel Başkanı olan Ramazan Ağar
yürüttü. Divan Heyetinde ayrıca; Türk-İş Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar,
Kongremize ev sahipliği de yapan Tes-İş Sendikası'nın Genel
Başkanı Mustafa Şahin, Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan ile
Gaziantep Şube Başkanımız Kadir Sümer görev yaptı.
45. yılımızı yaşarken idrak ettiğimiz, 21. Olağan Genel
Kurulumuz'da, Genel Başkanımız Kazım Ergün bir konuşma
yaparak taleplerimizi sıraladı. Ergün konuşmasına; kongreyi
teşrifleriyle onurlandıran başta Başbakan Davutoğlu olmak üzere,
divan heyetine, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının
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yönetici ve temsilcilerine, yurdun dört bir yanından Ankara'ya
gelerek coşkulu Genel Kurulumuzu gerçekleştirmemize ve
heyecanımıza ortak olan kıymetli delegelerimize, basın mensuplarına
teşekkürlerini sunarak başladı.
Genel Başkanımız Ergün konuşmasında şunları söyledi:
"Biz emekliler bize uzatılan dost elinin kıymetini bilen
insanlarız. Biz emekliler bir ömrü boşuna yaşamış insanlar değiliz.
Boş buğday başağı değiliz. Boş teneke değiliz. Biz inançlı, imanlı,
bilgili insanlarız. Ülkemizi, vatanımızı, devletimizi her şeyin üstünde
tutan insanlarız. Bugün üzüntüler yaşıyoruz. Şehitlerimize, terör
münasebetiyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, kardeşlerimize
ağlıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin, ailelerine,
yakınlarına yürekten başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da
Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
Türkiye bir cennet ülke. Hiç kimse emekliyi yaşı yetmiş, işi
bitmiş, mezar taşı olarak görmesin. Emekli ülkesini seven insandır.
Çünkü her türlü medeni eserlerde alın teri olan insanlardır. Eğer
ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması noktasında
bize bir görev düşüyorsa inanınız ki, bu vatan için canımızı seve seve
vermeye hazırız.
Bugün siyasi bir arenaya dönüşmesin diye kongremize
hazırlanırken azami gayret gösterdik. Hiç kimse bize kırılmasın. Bizi
şereflendirme noktasında, bizi onurlandırma noktasında
katılımınızla çok mutlu ettiniz. Özellikle; 16 Aralık 1998 tarihinden
sonra bizi şereflendiren ilk başbakansınız. Size çok teşekkür
ediyoruz.
Emekli vefalı insandır. Kendisine yapılan güzellikleri bilen
insandır. Biz güzel şeyleri alkışlayacak kadar, çiçek verecek kadar,
onu bağrımıza basacak, başımıza taç yapacak kadar olgun insanlarız.
Ama sizi hazır genel kurulumuzda görmüşken, emeklilerin
beklentileri noktasında kısa mesajlar vermek istiyorum.
Bizim taleplerimiz doğrultusunda yıllardır bir çok şey yapıldı.
Yapıldığı içinde teşekkür ettik, çiçek verdik. Ama bu çiçek noktasında

bir şikayetim var. Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilmeyiz.
Eğilen de namert oğlu namerttir. Ama bize bir güzellik yapıldı. 16
Nisan 2015 günü Çalışma Bakanımız sayın Faruk Çelik, genel
merkezimizi ziyaret etti. 42 dakika 8 saniye süren çok verimli bir
görüşmeyi akşam kanallarda izliyoruz, sevdalısı olduğumuz basın ve
medya, sadece bakana verdiğimiz çiçeği ve plaketi gösterdi. Bu
yakışmıyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirmeleri lazım. Oysa biz
medya önünde sayın bakana her türlü bilgiyi verdik, taleplerimizi
sıraladık.
Kısaca bir hususu izah etmek istiyorum. Yıllardır, 2007/21 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile kamuda çalışanlar promosyon alıyor. Bu
promosyon müjdesini sizden bekliyoruz.
Ayrıca; 22 yıl sürmüş bir mücadeledir, intibak meselesi, 2000
sonrası emeklilerimiz de bir beklenti içerisindeler.
Türkiye'yi karış karış gezerken; emeklinin en çok şikayet
konusu şu oldu; hiç kimse sağlığına, gençliğine güvenmesin.
Yaşlanmak ilahi kaderdir, hastalanmak ilahi kaderdir. Ne kadar
kendinize bakarsanız bakın bir gün kendinizi hastanenin kapısında
bulursunuz, eczanenin kapısında bulursunuz. Emeklinin bir ayağı
hastanede, bir ayağı eczanededir. Sağlıkta katkı paylarının emekliler
açısından ciddi sıkıntı doğurduğunu size arz etmek istiyoruz.
Türkiye'de altın proje; bunun da fikir babası biziz, bizim
kuruluşumuz. Sayın Bakan Faruk Çelik bizi ziyarete geldiğinde, bu
projemizi duyunca; "Sayın başkanım, hemen başbakanımıza
gidelim" dedi. Bu proje, emeklilerin TOKİ vasıtasıyla konut sahibi
olması projesidir. Allah'tan dileğimiz; herkese Allah dünyada mekan,
ahirette iman nasip etsin. Dünyaya örnek olan bu projemize
desteklerinizi bekliyoruz.
7 Haziran seçimlerini yaptık. Emeklinin hayatı ihaleye çıktı.
Ama emekli sağduyulu davrandı ve bu ihaleye katılmadı. 1 Kasım'da
da ülkemiz büyük bir imtihandan geçecek. Dileğimiz; herkesin yüz
yüze bakabildiği, dostça birbirini kucakladığı, huzur içerisinde bir
seçim yaşamaktır. Allah, milletimize bunu nasip etsin."
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Genel Sekreterimiz Recep Orhan:
“ Bütünlük ve beraberliğimizi hiç kimsenin yıkmasına,
kimsenin kötü niyet beslemesine fırsat vermeyeceğimizi,
bir kez daha ifade ediyoruz...”
Genel Kurulumuzun açış
konuşmasını yapan Genel
Sekreterimiz Recep Orhan,
teşkilatımızın köklü bir kuruluş
olduğuna dikkat çektiği
konuşmasında şunları söyledi:
“45.yılımızı yaşadığımız şu
günlerde gerçekleştirmekte
olduğumuz genel kurulumuzun
heyecanı ile hepinizi en içten sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
21.Olağan Genel Kurulumuzu
onurlandırdığınız ve bu demokrasi
şölenimizi bizlerle paylaştığınız için
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.
Değerli delegelerimiz, bu

k o n g r e m i z i T ü r k i y e
Cumhuriyetimizin sayın Başbakanı
Ahmet Davutoğlu da teşrifleri ile
onurlandıracak. Yine sayın Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız teşrif
edecekler. Bu sebeple zamanı
ekonomik kullanmak adına daha önce
ilan edilmiş olan gündemimiz gereği
divanı oluşturacağız. Türkiye'nin dört
bir yanından Türkiye Emekliler
Derneği'nin toplam 103 şubesi ve buna
bağlı olarak 400'e yakın şube
delegelerimizle şu anda burada hazır
bulunmaktayız.
21. Olağan Genel Kurulumuz'da
ülkemizin ve emeklilerimizin içinde

bulunduğu problemleri ve çözüm
önerilerimizi de; başta Başbakanımız
olmak üzere siyasilerimizin ve
kamuoyunun önünde masaya
yatırma imkanını bulmuş olacağız.”

Divan Başkanı Ramazan Ağar:
“ Bütün çalışılan dönemleri kapsayan
tek bir emekli aylığı hesaplanması kriteri getirilmelidir.
Türk-İş olarak bu konuda katkı vermeye hazırız.”
Genel Başkanımızın
konuşmasının ardından kürsüye
gelen Divan Başkanı Ramazan Ağar
Genel Kurul'a hitap etti. Emekliliğin
kutsal bir hak olduğunu vurgulayan
Ağar, konuşmasında şunları söyledi:
"Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan her değişiklik, yeni bir
eşitsizlik yaratmıştır. Sosyal güvenlik
eşitliği temel alan bir hak
olduğundan, kanunlar yapılırken bu
ilkeye özen gösterilmelidir. Örneğin,
2000 öncesinde emekli olanların
aylıklarındaki eşitsizlikler, 6283
sayılı Kanunla intibak yapılarak, 1

Ocak 2013 itibariyle düzeltilmiştir.
Başta Hükümetimiz olmak üzere,
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
İntibak şu demek; prim kazançları
ve prim ödeme gün sayıları eşit
olanların aylıklarındaki farklılıkların
ortadan kaldırılmasıdır. 2000 öncesi
emeklilere Hükümetimiz tarafından
yapılan intibakın, 2000 sonrasında
emekli olanlara da uygulanması
durumunda, bütün emekliler arasında
tam bir eşitlik sağlanacaktır.
Bir konuyu daha paylaşmak
istiyorum. Bu konu, çalışanların ve
emeklilerin ortak talebidir. 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile emekli
aylıklarının hesaplanmasında karma
bir sistem getirilmiştir. Bu uygulama,
kendi içinde eşitsizliğe neden
olmaktadır. Bu nedenle, bütün
çalışılan dönemleri kapsayan tek bir
emekli aylığı hesaplanması kriteri
getirilmelidir. Türk-İş olarak bu
konuda katkı vermeye hazırız."

AĞAR: “2000 öncesi emeklilere Hükümetimiz tarafından yapılan intibakın, 2000 sonrasında
emekli olanlara da uygulanması durumunda, bütün emekliler arasında tam bir eşitlik sağlanacaktır. ”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem:
“ Kamusal karar alma sürecinde Türkiye Emekliler Derneği
en önemli paydaşlarımızdan birisi oldu.
Bu yüzden öncelikle derneğinizin
görüş ve önerilerini dikkatle takip ediyoruz...”
Genel Kurul'a hitap eden
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ahmet Erdem de, Sosyal Devlet
a n l a y ı ş ı n d a S i v i l To p l u m
Kuruluşlarının görüşlerinin son
derece önemli olduğuna dikkat
çekerek, “Kamusal karar alma
sürecinde Türkiye Emekliler
Derneği en önemli paydaşlarımızdan
birisi oldu. Bu yüzden öncelikle
derneğinizin görüş ve önerilerini
dikkatle takip ediyoruz” dedi. Bakan
Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü:
“ Örgütlenme ve dernekler
demokrasinin çalışma hayatının
olmazsa olmazlarıdır. Bir sivil
toplum kuruluşu olan ve aynı
zamanda kamusal karar alma
sürecinde en önemli paydaşımız olan
Türkiye Emekliler Derneği'nin
önemini ve değerini biliyoruz. Yapıcı,
yol gösterici ve uzlaşmacı olduğu
sürece örgütlü mücadele sonucunda
kazanımlar elde edilmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği de bu
anlamda önemli fonksiyonları icra
etmektedir. Bir tarafta üyelerinin
menfaatlerini korumayı ve
geliştirmeyi ilke edinmiş, diğer
tarafta ise ülkemizin birliğine
bütünlüğüne, sosyal diyaloga ve
toplumsal uzlaşmaya katkı
sağlamıştır. Cumhuriyetin herkesten
önce kimsesizlerin kimsesi olduğu
ilkesi, emeklilere olan yaklaşımla
s o m u t l a ş m a k t a d ı r. Ç a l ı ş m a
hayatları boyunca ülkemizin
gelişimine büyük katkısı olan
emeklilerimizin emeklilik haklarının
en iyi şekilde verilmesi devletin önde
gelen görevleri arasındadır. 2002
yılından önce aylık almak için

sabahın erken saatlerinde
banka kuyruğuna giren, sağlık
hizmeti almak için günlerce
hastane kapısında bekleyen
emeklilerimiz 2002'den sonra
emeklisine değer veren bir
yönetimle rahat bir nefes aldı.
Evinde aylığını almaya başladı.
Yıllardır beklenen intibak
düzenlemesi hayata geçirildi.
Sosyal güvenlik destek primi
%15'den, %10'e düşürüldü.
Emeklilerimiz enflasyona
ezdirilmedi. Son 13 yılda çok
önemli düzenlemeler yapıldı.
Sosyal güvenlik reformu ve
genel sağlık sigortası hayata
geçirildi. İşçi, esnaf, memur
ayrımına son verildi. Norm ve
standart birliği sağlandı. Sağlık
karnesi kaldırıldı. E-reçete
uygulamasına başlandı.
Vatandaşlarımızın istediği
hastaneye ve eczaneye
gidebilmesi sağlandı. Böylece
sağlık hizmetlerinden
memnuniyet oranı 2002'de %30
iken, 2015'te %75'e çıktı.
Vatandaşlarımızın ayağına hizmet
götürmek amacı ile 81 il
müdürlüğümüzün yanında Türkiye
çapında 520 sosyal güvenlik merkezi
açıldı. Küresel ekonomik kriz
döneminde istihdam paketleri devreye
sokuldu. İşveren sigorta priminde % 5
oranında indirim sağlandı.
Kadınların, gençlerin ve engellilerin
istihdamı teşvik edildi. 2002'de 12
milyon aktif sigortalı sayımız, 21
milyona ulaştı. Emekli sayımız ise 5
milyondan 11 milyon 222 bine ulaştı.
Tabii ki bu yapılanlar yeterli

değildir. Emekliler her şeyin en iyisine
layıktır. Şartlar el verdiği müddetçe
ülkemizin yakaladığı refah düzeyi
emeklilerimize yansıtılmaya devam
edecektir. İnşallah istikrarlı bir
yönetimle daha iyi düzenlemelerin
yapılacağından kimsenin şüphesi
olmasın. Her zaman emeklilerimizin
yanındayız. Ve yanında olmaya
devam edeceğiz. Türkiye Emekliler
Derneği'nin 21. Olağan Genel
Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını
d i l i y o r, h e p i n i z i s a y g ı l a r ı m l a
selamlıyorum.

ERDEM: “Emekliler her şeyin en iyisine layıktır. Şartlar el verdiği müddetçe
ülkemizin yakaladığı refah düzeyi emeklilerimize yansıtılmaya devam edecektir…”
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Başbakan Ahmet Davutoğlu:
“ Hiç tereddüdünüz olmasın
bu söz mutlaka yerine gelecektir.
Emeklilerimiz yılda en az 300 TL
promosyon almaya başlayacaklar…”

21. Olağan Genel Kurulumuza
katılan Başbakan Davutoğlu da
delegelerimize hitap etti.
Konuşmasında emeklilere her yıl en
az 300 TL maaş promosyonu
verilmesi için çalışma başlattıklarını
belirten Davutoğlu, TOKİ ile birlikte
yürüttüğümüz konut projemize de
büyük destek vereceklerini ifade
ederek; “Evi olmayan emekli
kalmayacak” dedi. Davutoğlu
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Ülke için de; emeklilerimiz
toplumsal gelişmenin toplumsal
refahın en önemli göstergeleridir.
Eğer bir toplumun refahını, gelir
adaletini, geleceğe bakışını ve insana
saygısını görmek istiyorsanız iki
kesime bakacaksınız. Birisi daha
üretime katkı aşamasına gelmemiş
çocukların ve gençlerin geleceğe
nasıl hazırlandığı, çünkü onlar
eğitime ayırdığınız payla, onları
geleceğe yönelik hazırlamanızla, bir

toplumun geleceğini inşa edersiniz.
Diğeri de onurla, topluma en iyi
hizmeti yapmış olmanın vakarıyla,
emeklilik aşamasına gelmiş olan
emeklilere gösterilen saygı. Emeklilere
saygı göstermeyen topluma ve
kendisine saygı göstermemiş olur.
Bunun için nereye gidersek gidelim
mutlaka emeklilerimize hürmeti,
hayatımızın en önemli ahlaki prensibi
olarak görmüşüzdür.
Değerli genel başkanı dinlerken
belki hukuken emekli, belki bedenen
kıdemli, yaşlı demiyorum, psikolojik
olarak ne kadar dinç, her türlü
meydan okumaya hazır olduğunu bize
gösterdi. Vatan bizden bir şey
emrederse hazırız dedi. Sadece ses
tonuyla değil ya da bunu sözle değil,
gerektiğinde eylemle de
gösterebileceğini bir kez daha ortaya
koydu. Aslında kendisi bütün
e m e k l i l e r i m i z i y a n s ı t ı y o r.
Emeklilerimizin başı dik, vakur, değil

namerde, merde dahi muhtaç
olmadan yaşaması bizim en önemli
i l k e m i z d i r. B u b e n i m d e d e m
rahmetliden çok sık duyduğum bir
sözdü. Hayatımın da şiarı oldu.
Yarabbi bana öyle fevzi kanaat ver ki,
değil namerde merde dahi eyleme
muhtaç. Allah sizi değil namerde,
merde dahi muhtaç eylemesin.”
Başbakan Davutoğlu
konuşmasında ayrıca, işçi ve bağ-kur
emeklilerine de yılda 1200 TL ek
ödeme yapılacağını söyledi.
Emeklilerin her birinin birer hayat
profesörü olduğunu vurgulayan
Başbakan, yeni nesillere aktaracak
çok önemli tecrübelerinin olduğunun
da altını çizdi. Davutoğlu bu konuda
şunları söyledi:
“Emeklilerimizde gördüğüm
heyecan, şevk, Türkiye'nin
meselelerini sahiplenme bilinci beni
çok memnun etti. Biraz önce de tekrar
zikrettim. Onlar hayat profesörleridir
ve inşallah bundan sonra sık sık
emeklilerimizle gençlerimizi bir
araya getirerek, gençlerimizin
emeklilerimizden bu anlamda bir
tecrübe aktarımı temin etmelerini
sağlayacağız. Ayrıca bundan sonraki
genel kurullarına da torunlarını
getirme tavsiyesinde bulundum. Bir
emekli bir torun. Tekrar bütün
emeklilerimize buradan saygı hürmet
hislerimi ifade etmek istiyorum.
Onların başları dik, onurlu bir hayat
sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa
yapacağımızın teminatını bir kez
daha sizlerle paylaşmak istiyorum.”

DAVUTOĞLU: “Değerli Genel Başkanımızın vurguladığı bir husus da, konut hususuydu.
TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla ev sahibi yapacağız.
Emeklilerimize 240 TL taksitle konut edinme imkanı sağlıyoruz.
Benim evim yok diyen emekli kalmayacak. Gördüğünüz gibi sayın genel başkan
bütün taleplerinizi zihnimize, kağıtlarımıza ve en önemlisi gönlümüze yazıyoruz…”
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Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde; Genel Başkanımız Kazım Ergün
yeniden aynı göreve seçilirken, yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu;
Genel Başkan Yrd. Gazi Aykırı, Genel Sekreter Recep Orhan,
Genel Mali Sekreter Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız.
GENEL MERKEZ
Seçim sonucunda Genel Merkez
YÖNETİM KURULU
Denetim Kurulu da şu isimlerden oluştu;
Denetim Kurulu Başkanı Mesut Özşen,
Denetim Kurulu Raportörü
H.Seyfi İyiyürek, Denetim Kurulu Üyesi Ali Tunç.
GENEL MERKEZ
DENETİM KURULU

Kazım Ergün
Genel Başkan

Gazi Aykırı
Genel Başkan Yrd.

Recep Orhan
Genel Sekreter

Ömer Kurnaz
Genel Mali Sekr.

Arif Yıldız
Gen. Eğt. ve Teşk. Sekr.

Mesut Özşen
Başkan

H. Seyfi İyiyürek
Raportör
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Ali Tunç
Üye

basında 21. olağan genel kurulumuz
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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
ç a l ı ş m a n ı z g e r e k i y o r. E m e k l i l i ğ e h a k
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
k u r u l u ş l a r ı n d a b i r l i k t e l i k s a ğ l a n m a l ı d ı r.
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.
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ATANIN YOLU
BU MU ?
Bir sözüm var Kemalistim diyene
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Memleket bir sofra yiyen yiyene
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Atatürk kurmuştur Cumhuriyeti
Bağrına basmıştı yüce milleti
Laiklik ilkesi din hürriyeti
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Seçim gelir işçi köylü paşadır
Seçim biter bütün emek boşadır
Bakarsın ki elde gezen maşadır
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Mercedese kurulunca ağalar
Zam furyası birbirini kovalar
Petrole güç yetmez koşun boğalar
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Artık umut toto ile bilete
Dayanılmaz yokluk denen illete
Adaletsiz gelir kıydı millete
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Ahmet Akar söyler kısa kes derler
İşine gelene belli bes derler
Doğruyu söylesen tamam sus derler
Atatürk'ün yolu böyle mi gider
Ahmet AKAR- Kartal Şube Üyesi

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

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 21. GENEL KURULU
1970 yılında Kurucu Başkan Sadi HEPER ve arkadaşları
tarafından kurulan Türkiye Emekliler Derneği, Bakanlar
Kurulunun 20 Eylül 1973 tarih ve 7/7146 sayılı kararı ile
“TÜRKİYE” ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır. Proje ve fikir
üreterek, cesur adımlarla, fikirlerini açık açık söyleyerek, doğruyu
ve çözümü zamanında görerek kendi yolunu çizen Türkiye
Emekliler Derneği 45 yıldır emekli ve yaşlımızın güçlü savunucusu
olmuştur. Ülkemizi dünyanın ve Avrupa Birliği'nin saygın
kuruluşlarında temsil etmekte, sosyal sigortalar kurumunda
emeklilerin seçilmiş temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
Dünya'da özgürlük ve demokrasinin ciddi bir gerileme
sürecine girdiği zamanlarda dahi Atatürkçü çizgisi ile
demokrasinin güçlü savunucusu olan Türkiye Emekliler Derneği,
geçmişin bilançosunu çıkarıp, deneyimlerini Türkiye'nin gelişmesi
için kullanmaktadır. Sorunlara çözüm üretecek yaratıcılığı
gösteriyor, ülkemizin dünyaya kıyasla nasıl bir performans
sergilediğinin takipçisi oluyor, güçlü kurumsal yapısı sadece
ülkemizde değil dünyada da takdir topluyor. Kapsayıcı ve yapıcı
yapısı baskı grubu oluşu, güçlü demokrasiye kapı açıyor, istikrar
içinde kilit aktör oluyor.
Fayda yaratarak, farkını gösteren Türkiye Emekliler Derneği,
çağdaş sivil toplum anlayışı ile, üyeleriyle iletişim kuruyor, bilgi
esasına dayanan daha etkin, dinamik, etkileşimci ve katılımcı bir
bakış açısı ortaya koyuyor. Emekli ve yaşlımızın ihtiyaçlarını,
ilgilerini ve sorunlarını yaptığı araştırmalarla kamu oyunun önüne
getiren Türkiye Emekliler Derneği, üyesini aktif vatandaş yapmaya
çalışıyor. İnsan odaklı çalışması, aktif, erişimli ve insan ile direkt
iletişime geçen kurgular oluşturuyor. Emekli ve yaşlıya bakış
bilincini, insanca ve çevreci yaşam isteğini, tecrübeyi ve onun
gençlere aktarılmasını ön plana alıyor. Topluma hizmete yönelik
yaklaşımlarıyla, üyesi ile bütünleşmeyi hedefliyor. Ülkenin
demokratik kurumlarından biri olarak aktif bir rol alan kurum
olarak karşımızda duruyor.
Geleneklerimizden, günlük hayattaki alışkanlıklarımızdan,
kültürümüzden ilham alarak, bunları günümüz teknolojilerini
kullanarak yeniden yorumlayan ve nesiller arası dayanışmaya
önem veren Türkiye Emekliler Derneği, yaşlı ve emekli dostu yaşam
alanları ile yaşlı ve emekli dostu TÜRKİYE için mücadele ediyor.
Neyin yanlış yapıldığını ortaya koyarak, yarını iyileştirmeye
çalışıyor. Değişime hızla ayak uyduruyor. İnsanımıza daha nitelikli
bir hayat sağlama, tüketim değil üretim toplumu olma, kaybolan
değerlere sahip çıkma ana prensiplerinden. Aileleri ve dostları
bölen değil, birleştiren, insanları bir araya getiren, ilişkilerini
güçlendiren, topluma seçenekler veren mekanizmalara odaklanmış
durumda.
Türkiye Emekliler Derneği 21.Genel Kurulunda 17 yıl sonra
yine ülkemizin Başbakanını ağırladı. Genel Başkan Kazım
ERGÜN; Genel Kurul açılış konuşmasında dost elin kıymetini
bildiklerini, inançlı, imanlı, bilgili insanlar olduklarını, vatan ve
bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tuttuklarını, bu ülke için görev
düşerse her türlü göreve hazır olduklarını, ülkeleri için canlarını
vereceklerini yineledi. Kazım ERGÜN; bugünün eserlerinde
emeklinin alın terinin olduğunu, vefalı emeklilerin sorunlarına yer
vermeyen medyanın gün geçtikçe önemini yitirdiğine dikkat çekti.
Emeklilerin sorunlarını tek tek sıralayan genel başkan, seçimlerde
emeklilerin hayatının ihaleye çıkmasına katılmadıklarını belirtti.
Genel Kurulda Divan Başkanlığı yapan Türk-İş Yönetim
Kurulu üyesi Ramazan AĞAR, Türkiye Emekliler Derneği'nin çok
cüzi aidatlarla büyük işlere imza attığının, hak arama kutsal
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ

Basım Tarihi: ..../11/2015

görevini en iyi şekilde yerine getirdiğinin
altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Ahmet ERDEM' de
örgütlenmenin önemine dikkat çekerek,
derneğimizin kamusal alanda karar alma
sürecinde paydaşları olduğunu belirterek, Türkiye Emekliler
Derneği'nin yapıcı, yol gösterici, uzlaştırıcı, üyelerine kazandırıcı yapısı
ile ülkemizin birliğinin temsilcisi olduğunu açıklayan Bakanımız,
bütünlüğü toplumsal diyalogu benimsemiş, TÜED'e takdirlerini dile
getirdi. Bakanımız, hükümetleri döneminde emeklilere ve yaşlılara
değer veren yönetimde bulunduklarını, onlara insanca hizmet edecek
sağlık yapısını ortaya koyduklarını, ölüm sıralarını kaldırdıklarını,
emekliyi enflasyona ezdirmediklerini, kurdukları sosyal güvenlik
merkezleri ile hizmeti ayaklarına getirdikleri, kayıt dışı çalışmayla
mücadelede önemli mesafe katettiklerini ve emekliye değer veren
yönetimlerine devam edeceklerinin altını çizdi.
Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU emeklileri insan onurunun
temsilcileri olarak gördüklerini, insanlığın ancak emeklisine verdiği
önemle kendi onurunu koruyabileceğini, onların hayatının toplumsal
gelişmenin en önemli göstergesi olduğunu söyleyerek, onurlu, ülkesine
ve insanlığa hizmet etmiş emekliye saygı gösterdiklerini, onlardaki aşk
ve enerjinin kendilerine güç verdiğini açıkladı. Kıdemli
vatandaşlarımızın dinç dimdik ayakta ve meydan okumaya hazır
olduklarını gördüğünü söyleyen başbakan, başı dik ve vakur
emeklilerimizi namerte muhtaç etmemek için uğraştıklarını belirtti.
Kendi hükümetlerinden önceki dönemlerde kuyrukların, maaşlarının
dahi ödenemediği ve IMF'den borç alınarak ödendiği dönemlerin
geride kaldığını, emeklinin duasını almanın şart olduğunu belirten
Başbakan, emeklinin de kendilerine güvendiğini açıkladı. Terörün
ülkenin başbelası olduğunun altını çizerek, bu hadise de emeklilerin
yanlarında durmalarına takdir ve teşekkürlerini iletti. Her kesimin
temsilcisi Türkiye Emekliler Derneğini ve onun üyelerinin başlarının
tacı olduğunu, onların birlik ve beraberliğinin ülkenin geleceğine
güvenle bakmayı sağladığına işaret etti. Evinde emekli olmayan hane
hemen hemen olmadığını vatan için her şeyi yapmaya hazır emekli
varken korkmadıklarını, onların HAYAT PROFÖSÖRÜ olduklarını,
emeklilere ihtiyaçları bulunduğunu, emekli ve genci bir araya getirip,
onların gençlere ülkenin dününü ve tecrübelerini anlatmak imkanı
sağlamak için Türkiye Emekliler Derneği'nin geliştirdiği projelere
destek vereceğini açıkladı. Sosyal güvenlik reformu ile norm ve standart
birliğini sağladıklarını, 2002'den bu yana emekli aylıklarında önemli
artışlar olduğunu, nüfusun %98'ini Genel Sağlık Sigortası, %84,5'unu
sosyal güvenlik kapsamına aldıklarını, evde maaş ödemeye
başladıklarını, hastane şartlarını iyileştirdiklerini bunların lütuf değil
görevleri olduğunun altını çizdi. Her emekliye en az 300 TL olmak üzere
promosyon ödemesinin, ayda tüm emeklilere 100 TL ilave ödemenin,
esnaf için sosyal güvenlik destek priminin tamamen kalkacağının
müjdesini verdi.
“Şefkatli ve Kudretli Türkiye, devlet; milletin kendisidir”
mesajını ileten başbakan'ın katılımı ile 21. Genel Kurulunu icra eden
Türkiye Emekliler Derneği'ne başarılar diliyor, ona emek verenlerden
yaşayanları saygı ile yitirdiklerimize minnet, şükran ve rahmetle
anıyorum. Nice yıllara Türkiye Emekliler Derneği.
Türkiye Emekliler Derneği'nin hayat profesörü üyelerinin
dualarını alanların yolları açık olsun. Onların dualarını alanlar asla
kaybetmezler.

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Emin TANGÖREN
YAZI KURULU
Gazi AYKIRI
Recep ORHAN
Ömer KURNAZ
Arif YILDIZ
Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın
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