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SGK 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
ERGÜN OY BİRLİĞİYLE
YENİDEN EMEKLİ TEMSİLCİSİ

Genel Başkanımız Kazım Ergün
10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen
SGK 4. Olağan Genel Kurulu’nda
delegelerin takdirleriyle yeniden
emeklileri temsil etmek üzere SGK
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı'nın da
DİVAN yönetiminde görev aldığı genel kurulda
derneğimizi şu isimler temsil etti. Genel Sekreterimiz
Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Merkez Denetim
Kurulu Üyemiz ve Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç,
Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu.
Devamı 8. sayfada

2016 YILINDAN
BEKLENTİLER
2015 yılında en temel sorun
olarak, ülkenin birliğini ve milletimizin
huzurunu bozmaya yönelik terörün
şehirlerimize kadar inmesini
gösterebiliriz. İç ve dış güçlerin birlikte
rol aldıkları bu oyunu yine Türk Milleti
birlikte çözecektir. Bu ülkede yaşayan
her bir bireyimizin vatandaşlık bağı ile
üst kimliği Türk Milleti olarak
tanımlanmaktadır. Alt kimlik olarak
herkesin kendini tanımlaması, dilini
konuşması ve kültürel zenginliklerini
yaşaması ise ortak değerlerimizdir.

BAŞYAZI

Devamı 4. sayfada

BARTIN ŞUBEMİZDEN
MİLLETVEKİLİ
YILMAZ TUNÇ'A
ZİYARET
Bartın Başkanı Ali Kalaycı ile Hukuk
Danışmanımız Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu
B a rt ın m illet v ek ili Y ılm a z Tu n ç’ u
makamında ziyaret ederek; Bartın Şube
Başkanımız Ali Kalaycı'nın girişimleri ile
başlatılan, emeklilerimize TOKİ tarafından
yapılacak konutlar hakkında görüştüler.
Milletvekili Tunç bu girişimler nedeniyle

Derneğimize teşekkür ederek Bartın'da
yapılacak inşaatlarla ilgili arazi
sorununun çözüldüğünü ve konunun izin
için Başbakanlığa sunulduğunu belirtti.
Bartın Şube Başkanımız Kalaycı olayı
başından itibaren sahiplenen ve emekli dostu
olan milletvekilimize teşekkür ederek,
emeklinin konut talebinin artarak sürdüğünü

belirtti. Hukuk Danışmanımız Yazıcıoğlu da,
daha önce Batman'da hayata geçirilen örnek
konut projemiz hakkında milletvekilimize bilgi
verdi.

BARTIN ŞUBEMİZDEN KONUT MÜJDESİ
Bartın Şubemiz ve TOKİ işbirliği
ile Bartınlı emeklilere yapılması
planlanan toplu konutlar için
belirlenen 118 dönümlük arsanın
yanında 2 farklı mevkide daha arsa
belirlendi.
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı
Bartınlı emeklilere yeni yıl müjdesi verdi.
Toki'nin Bartın'a 7 Bin konut yapması için
girişimlerini başlattıklarını ifade eden Kalaycı;
“Toplu konutlar için belirlenen 108 dönümlük arsanın yanında 2 farklı

mevkide daha arsa belirlendi. 118 dönümlük arsa
Bartın Mugada yolu üzerindeki Şahne mevkiinde
bulunurken arsanın oluru alındı ve Milli Emlak
tarafından TOKİ'ye teslimi gerçekleştirildi. Diğer
arsalar ise Dallıca Köyü Mezarlığı üstü ile Gecen
Köyü civarında bulunuyor. Dallıca Köyünde tespit
edilen arsa da 500 dönüm” dedi.
Konut ihtiyaçlarının giderilmesi için Bartın
Şubemize hergün çok sayıda emeklimizin, talep
örgütlenmesini oluşturabilmek için başvuruda
bulunduğuna dikkat çeken Kalaycı, “7 Bin konut diye
yola çıktık ancak tespit edilen arsalara da bakarak bu
sayının 10 Bin'e yükselmesini ve 2016 yılı bahar
aylarında da ilk kazmanın vurulmasını bekliyoruz” dedi.

SAĞLIK SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR...

Uzman Dr. Aslı TURAN
MAGNET TIP MERKEZİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON

Derneğimiz tarafından düzenlenen
sağlık seminerlerinin 8'incisi Genel
Merkezimizde Ankara, Çankaya ve
Sincan Şubelerimizden üyelerimizin
katılımıyla düzenlendi.
Tandoğan MAGNET Tıp Merkezi
doktorlarından Uzm. Dr. Aslı Turan
tarafından Derneğimiz Genel
Merkezinde verilen seminerde "Diz
Eklemi Hastalıkları Korunma ve Tedavi
Yöntemleri" konusu işlendi.
Turan sunumunda şunları söyledi:
“ Diz, vücudun ağırlık taşıyan en
hareketli eklemidir. Bu nedenle
hastalıklara ve yaralanmalara sıklıkla
maruz kalır. Diz eklemi üstte uyluk, altta
kaval kemiğinin eklemleşmesi ile oluşur.
Bu iki kemiğin arasında amortisör görevi
gören menisküs denilen yastıkçıklar
bulunur. Bu yapıyı kalın ve dayanıklı
bantlar (ligamentler) bir arada tutar,
kaslar ise eklemin etrafını destekler ve
hareketi sağlar. Bu yapılardan herhangi
birinin yaralanması veya yıpranması diz
hastalıklarını başlatabilir.
Diz hastalıklarını kolaylaştıran en
önemli risk faktörü aşırı kilodur. Dize
fazla yük binmesi eklem kıkırdaklarının
ve menisküslerin erken yıpranmasına
n e d e n o l u r. B u y ı p r a n m a d i z
kireçlemesinin ve menisküs yırtıklarının
en önemli sebebidir. Vücut yapısı bir
diğer risk faktörüdür. Vücut ağırlığı diz
eklemine dengeli olarak dağılıyorsa
eklem kıkırdağı ve menisküste zedelenme
olmaz. Ancak bu yük dağılımı yapısal
olarak bozuksa ve dengesiz bir dağılım
varsa fazla yük altında kalan alanlarda
erken yıpranma olacaktır. Ayrıca ayakta
çok duranlar, fiziksel olarak ağır ve çok
çömelip doğrularak iş yapanlar, çok
merdiven çıkanlar, futbol, koşu, uzun
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atlama gibi spor yapanlar daha çok risk
altındadır. Yaş önemli bir risk faktörüdür.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte dizin çatısını
oluşturan bağlarda gevşeme ve eklem
kıkırdaklarında yıpranmalar başlar.
Ne Zaman Doktora Görünmeli?
Eğer yürürken dize yük veremiyorsanız,
dizde
şişlik hissediyorsanız, dizinizi
bükmekte, çömelmekte zorluk çektiğinizde,
diz veya bacakta gözle görülür bir şekil
bozukluğu olduğunda, dizde takılma
kilitlenme hissi varsa, boşa basma ve dizde
dönme hissi varsa en kısa zamanda bir Fizik
Tedavi uzman hekimine başvurmanız gerekir.
Doktorunuz muayene ve tetkikler neticesinde
sorunun nedenini ve derecesini saptayarak
size bir tedavi planı oluşturacaktır. Diz
yakınması olanların küçük bir kısmı cerrahi
müdahale gerektirir. Doktorunuz cerrahi
gerektiren bir durum saptarsa size bir
ortopedi uzman hekimine yönlendirir.
Diz eklemi hastalıklarının tedavisinde
çeşitli ilaç tedavileri, fizik tedavi ve
rehabilitasyon ve kaplıca tedavileri
kullanılabilir. Ayrıca, diz eklemi içine çeşitli
enjeksiyon tedavileri uygulanabilir. Tedavide
a m a ç a ğ r ı y ı g i d e r m e k , h a re k e t t e k i
kısıtlanmayı düzeltmek, aktivitelerin
sorunsuz yapılmasına yardımcı olmak ve
hastalığın ilerlemesini engellemektir.
Diz hastalıklarından nasıl korunuruz?
Fazla kilolardan kurtulun.
Uygun olmayan sert, çok düz veya
topuklu ayakkabılarla uzun yürüyüşler
yapmayın.
Bozuk yollarda, yokuş ve rampalı
yollarda yürüyüş yapmayın.
Dizlerde ağrıyı başlatacak kadar uzun
yürümeyin, doğru egzersizleri öğrenin.
Uzun süre çömelmeyin.
Eğer ağrı varsa merdiven çıkmayın.
Sağlıklı beslenin, sigaradan uzak durun.

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE
100 TL SEYYANEN ZAM ÖNGÖREN
KANUN TASARISI YASALAŞTI...
6655 SAYILI YASAYA GÖRE;
2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile
2016 yılında bağlanacak aylıklar;
5510 Sayılı Kanun’un
55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılacak ve
bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında
ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla
2016 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere
100 TL tutarında ayrıca artırılcak.
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 6655
Kabul Tarihi: 25/12/2015
MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili
Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince
münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan
makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından
kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca
belirlenir.).”
MADDE 2- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun geçici 67 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında
yer alan “31.12.2015” ibaresi ile geçici 68 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile
geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibareleri “31/12/2020” şeklinde; geçici 31 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi
“31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi
“31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 4
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015”
ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 67- 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak
sahiplerine;
a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;
1) 2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci
maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır ve bu şekilde
belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında ödenmesi gereken
miktar esas alınmak kaydıyla 2016 yılı Ocak ödeme
döneminden geçerli olmak üzere 100 TL tutarında ayrıca
artırılır.
2) 2016 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak
üzere, 55 inci maddeye göre 2016 yılı Temmuz ayı ödeme
dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir.
b) 2016 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm

aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre
2016 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a)
bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.
c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak
kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;
1) Son takvim ayı 2016 yılının birinci yarısına ait olanlara
bağlanacak gelirler birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt
bendine göre,
2) Son takvim ayı 2016 yılının ikinci yarısına ait olanlara
bağlanacak gelirler sadece birinci fıkranın (a) bendinin (2)
numaralı alt bendine göre,
artırılarak ödenir.
d) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre
yapılacak artış tutarı;
1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş
göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan
sürekli iş göremezlik derecesi oranında,
2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,
3) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş
göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya
gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi
üzerinden tespit edilen artış tutarı hak sahiplerinin hisseleri
oranında,
4) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri
uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi
olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik
sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına
olan oranına göre,
uygulanır.
e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde
artırılan gelir ve aylıklar, 2016 yılında bu maddede belirtilen
artışlar dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.
MADDE 7- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri
1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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2016 YILINDAN BEKLENTİLER
Terör en çok da bölge insanına zarar
vermektedir. Kamuya ait olan kurumların hedef
alınması, okulların yakılması, insanların eğitim ve
sağlık gibi hizmetlerden yoksun kalması, terörün
b i r b a t a k l ı k o l d u ğ u n u g ö s t e r m e k t e d i r.
Milletimizin her bireyi, ülkemizin huzurunu
bozmaya yönelik teröre karşı ortak karşı duruş
sergilemelidir. Hiç kimsenin ölmesini ve geride acılı
aileler bırakmasını istemiyoruz.
2015 yılında iki genel seçim yapıldı. Haziran
2015 genel seçimlerinde hiçbir siyasi parti
çoğunluğu elde edemediğinden, koalisyon
girişimleri sonuçsuz kaldığından Hükümette
kurulamadı. 1 Kasım 2015 tarihinde seçimler
yenilendi ve Ak Parti bu kez yeniden iktidar olacak
çoğunluğu sağladı.
2015 genel seçimleri ile ilgili siyasi partilerin
vaatlerinin ekonomik ve sosyal hedeflere yönelik
olması dikkat çekiciydi. Çalışanların ve
emeklilerin sorunlarına yönelik ortak hedeflerin
belirlenmesini, sosyal devletin zayıflayan yönünü
düzeltmeye yönelik girişimler olarak
değerlendiriyoruz.
Asgari ücrette yüzde 30 artışın yapılması, işçi
ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ek ödeme şeklinde
100 lira seyyanen öngörülmesi, emeklilerin bir
işyerine sahip olduklarında aylıklarından kesilen
sosyal güvenlik destek priminin kaldırılmasını ve
istihdam teşvikleri ile ilgili hedeflerin
açıklanmasını ve bunların eylem takvimi yapılarak
programlanmasını, siyasete olan güveni artıran
politikalar olarak değerlendiriyoruz.

Hükümetin öngördüğü hedefler ile
sorunların çözümlendiğini söylemek de gerçekçi
olmaz. Bu adımları iyi bir başlangıç olarak
yorumlamak gerekir. Emeklilerin ortak sorunu,
aylıkların hesaplanmasında ve artışında
yaşanmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, eşitliği öngörmeyen karma
emekli aylığı hesaplanma sistemini
genişlettiğinden, emekli aylıkları kendi içinde
giderek farklılaşmaktadır. Bu soruna çözüm
bulunmalı ve hesaplanma sistemi yeniden
belirlenmelidir.
Sosyal güvenliğin temel kuralı eşitlik üzerine
kurulmuştur. 5510 sayılı Kanunun bir çok yönü bu
kapsamda yeniden ele alınmalı ve eşitliği temel
alan değişikliklere gidilmelidir. Prime esas kazancı
ve prim ödeme gün sayısı eşit olan sigortalılara,
aynı aylığın bağlanması gerekir. Bu yönüyle 5510
sayılı Kanun’un aylık hesaplanma sistemi
değiştirilmeli, karma hesaplanma yönetimi yerine
çalışılan dönemleri kapsayan tek bir hesaplanma
getirilmelidir.
1 Ekim 2008 sonrasında çalışılan sigortalı
süre uzadıkça aylıkların düşmesi, tedirginlik
yaratan bir uygulamaya dönüşmüştür. Prim
ödeme gün sayısını yerine getiren sigortalılar,
bugünkü hesaplanma sistemi nedeniyle kayıt dışı
çalıştırmaya yönelebilir. Bu gerçek görülmeli ve
adil bir emekli aylığı hesaplanma yöntemi
getirilmelidir.

Batman Valisi Azmi Çelik
Batman Şube Başkanımız
Hüseyin Ekmen’le
Emeklilerimiz İçin Yapımı Süren
Konutları İnceledi
Batman Valisi Azmi Çelik, beraberinde Batman Şube
Başkanımız Hüseyin Ekmen ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ile yetkililerin de bulunduğu bir heyetle, emeklilerimiz için
yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi. Dünyaya örnek bir
projenin temelinin Batman’da atılmaya başlamasından büyük
memnuniyet duyduğunu ifade eden Çelik, “En kısa sürede yeni
evlerinde oturmaya başlayacak olan emeklilerimize bu
konutların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen de yaptığı
açıklamada, “Sayın Valimizin gösterdiği yakın ilgi emeklilerimizi
son derece mutlu etmiştir” dedi.
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İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

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

Ülkemizin en temel sorunu, işsizliktir. Bu yönde
büyük bir çabanın harcandığını görmekteyiz.
Ekonomide görülen büyümeye karşın, aynı şekilde
istihdamın artmaması, üzerinde ciddiyetle durulması
gereken bir konudur.
İstihdam teşvikleri, işsizlik sorunu için önemli bir
adımdır. Özellikle de 18 yaş üzeri kadınlar ile 18-29
yaş aralığında olan erkeklere yönelik teşviklerin
öngörülmesi, gençlerde oluşan işsizlik sorununa bir
katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Teşviklerin uygulamasına bakıldığında, süre ile
sınırlandırıldığını görüyoruz. Genç istihdam
teşvikleri 2015 yılı sonuna kadar işe girmiş olan
sigortalılara uygulandığından, 2016 yılında işe girecek
kadınlar ve gençler teşvik uygulaması dışında
tutulmuştur.
2016 yılı için Hükümetin yeni hedeflerinde
girişimcilik öne çıkıyor. Gençlerden ilk defa işyeri
kuranlara 50 bin lira hibe, işini büyütenlere 100 bin
lira faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor.
Bir başka teşvik ise, ilk defa işe girecek olan
gençlerin, bir yıllık ücreti hazine tarafından
karşılanacaktır.
Teşviklerin istihdama katkısı olmakla birlikte
işsizlik sorununu çözecek olan esaslı hedefler ve
istihdam yaratacak yatırımlar planlanmalıdır.
Gençlerde ve kadın istihdamında işsizlik sorunu
giderek artmaktadır. 2015 yılı Eylül ayında genel
işsizlik oranı yüzde 10.3, gençlerde ise yüzde 18
düzeyindedir. Kadınların işgücüne katılma oranı ise,
yüzde 32 gibi çok düşük bir orandadır.
Çalışma çağındaki nüfusumuzun giderek artması,

istihdam yaratacak kararların alınmasını
gerektirmektedir. İstihdam, emeklilerin de en büyük
gelir güvencesidir. Emekli aylıklarının ödenmesinde en
temel gelir kaynağı prim ödemeleridir.
İstihdamın yapısı incelendiğinde, iki grupta prim
ve vergi kaybı yaşanmaktadır. Birincisi, kayıt dışı
istihdamın yüzde 34.8 gibi yüksek bir oranda
olmasıdır. Kayıt dışı oranın giderek azalması, olumlu
olmakla birlikte önemli prim ve vergi kaybına neden
olmaktadır. 9 milyonu aşan bir kayıt dışı istihdam
kapsamında olanlar soysal güvenlik haklarını
kullanamadıklarından, en büyük zararı bu kesim
ödemektedir.
İkincisi, SGK istatistiklerinde primlerin yarısına
yakını asgari ücret üzerinden ödendiğini görüyoruz.
Ücretlerin bir kısmı eksik gösterildiğinden, SGK prim,
maliye vergi kaybına uğramaktadır. Asgari ücret
üzerinden prim ödenen sigortalıların asıl kaybı ise,
emekli aylıklarında görülmektedir.
Kayıt dışı ile mücadelede kararlı bir yol haritası
belirlenmeli, toplumun soysal güvenlik bilinci
güçlendirilmeli, kayıt dışının azaltılması için geleceğe
ışık tutacak bir eylem planlaması yapılmalıdır.
Teşvikler, anayasal bir hak olan sigortalı
çalıştırmayı özendirecek ve kayıt dışı ile mücadele
önemli bir araç olacak şekilde belirlenmelidir. Bu
konuda, toplumsal bir bilinç geliştirilmeli, sigortalı
çalıştırmaya yönelik kampanyalar hazırlanmalıdır.

DEMOKRASİ, KARDEŞLİK VE BARIŞ
Türkiye Emekliler Derneği kuruluşundan
günümüze kadar emeklilerin hak ve menfaatlerini
savunduğu gibi, toplumsal barışın korunması da
büyük çaba göstermiştir. Derneğimiz, temsil etmekte
olduğu emekli ve varisi hak sahiplerinin insanca
yaşamaya yetecek bir aylık almaları için 45 yıldır
mücadele vermektedir. Sosyal barışın yerleşmesinde
en kapsamlı uygulama sosyal güvenlik alanıdır. Bu
alanın iyi yönetilmesi durumunda sosyal devlet ön
plana çıkacağı gibi, iş ve sosyal güvenlik hakları da
korunmuş ve geliştirilmiş olacaktır.
Demokrasi; toplumsal değerlerin ve yönetim
şekillerinin en önemli güvencesidir. Temel hak ve
özgürlükler demokratik sistem ile korunabilir.
Türkiye cumhuriyeti kuruluş felsefesi üniter yapısı
ve birlikte yaşamayı temel aldığında bu değerlerin
günümüzde de korunması büyük önem
taşımaktadır.
Türk halkının kimliklerini bir zenginlik olarak
görmek gerekir. Başka bir ifade ile farklılıklarımız
en büyük zenginliklerimizdir. Türkiye uzun bir
süredir farklılıklar ile birlikte yaşamanın değerini
bilmemesi sonucunda kimlik siyaseti yapılmıştır.
Terörün getirmiş olduğu ölüm, gözyaşı ile halkımıza
büyük bedeller ödetilmektedir. Belirtmeliyim ki,
siyasetçiler insanlarımıza yaşam güvencesini
sağlayacak, toplumsal barışa katkı yapacak
politikalar geliştirmelidir. Bugün bunun eksikliğini
ve ezikliğini yaşıyoruz. Ayrışmaya kadar giden siyasi
kamplaşmalar toplumun birlikte yaşaması üzerinde
en büyük risk oluşturmaktadır. Bu riskleri ortadan

kaldıracak politikalar geliştirilmeli ve özellikle terörü
sonlandıracak duruşlar gösterilmelidir.
2016 yılının toplumsal barışın korunacağı bir yıl
olmasını temenni ediyorum.
Cumhuriyetin
değerlerini ve demokratik sistem içinde birlikte
yaşamanın kıymetini bilmeliyiz.
Türkiye'nin çevresi olan ülkelerde iç savaş büyük
bir tehlike arz etmektedir. Ülkemiz bu tür tehlikelerin
uzağında kalması gerekir. İç savaş her ülkenin çöküşü
demektir. Bu çökmenin en büyük nedeni bu ülkelerde
demokrasinin ve insan haklarının tam olarak
işlememesidir. Bu nedenle ülkemizin kıymetini
bilmeliyiz. Ulu Önder Büyük Atatürk'ün en önemli
sözü olan ve dünya barışı için büyük önem taşıyan
Arif YILDIZ
YURTTA SULH, DÜNYADA SULH ilkesi dış
Genel Eğitim ve
politikamız için temel alınmalıdır.
Teşkilatlandırma
Günümüzde sosyal haklarda büyük önem
Sekreteri
taşımaktadır. Emekli ve varisi hak sahipleri
bakımından eşitsizliklerin olması en temel sorun
Kartal
olarak görülmelidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Şube Başkanı
Genel Sağlık Sigortası Kanunu eşitliği sağlamaktan
uzak kalmıştır. Sosyal güvenlik; sosyal adalet ve
emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylık www.tuedkartal.org.tr
sağlamayı öngörmektedir. Bu yönüyle 5510 sayılı
Kanun yeniden ele alınmalı ve eşitliği sağlayacak
değişikliklere gidilmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği Van'dan Tekirdağ'a
103 şube teşkilatıyla hak arama mücadelesini
sürdürmektedir. Bütün emeklilerimizin derneğimiz
çatısı altında bu haklı mücadeleye katılmalarını
bekleriz.
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ERGÜN: "Başta konut projemiz olmak üzere,
dünyaya örnek olacak Altın Projeler üretiyoruz."
TÜED Haber Bülteni: Emekliler için
Ocak ayında gelecek zamları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Genel Başkanımız
Kazım Ergün,
TÜED Haber
Bültenimize önemli
açıklamalarda
bulundu.
2015 yılının
sonunda
önümüzdeki
döneme ilişkin
görüşlerini
dile getiren Ergün;
İntibak'tan
ucuz konuta,
sağlık katkı
payından
promosyona,
aylık zamlarından
destek primine,
birçok konuya
değindi.

KAZIM ERGÜN: Sosyal güvenlik
sisteminin uygulanmasında farklı kanunlara göre
emekli aylığı hesaplanması ve artışı
öngörüldüğünden, emekli aylıkları arasında
eşitsizlikler bulunmaktadır. Öncelikle, emekli
aylıklarının hesaplanmasında ve zamların
belirlenmesinde, eşitliği esas alan bir değişikliğe
gidilmesi gerekiyor.
Emekli aylıklarındaki eşitsizlikler ve
Ekim 2008 sonrasında bağlanan aylıklardaki
düşmeler nedeniyle, 1 Ocak 2016 itibariyle 100 lira
seyyanen artış yapılacak. Bu artış sonrasında 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 55. maddesi gereğince, 1 Temmuz
2015- 31 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan, altı
aylık tüfe artışı oranında zam yapılacaktır. Bu
yöndeki itirazımız, tüfe hesaplanmasında
emeklilerin harcamaları tam olarak dikkate
alınmadığından, 450 madde üzerinden yapılan
tüketici fiyat artışları ile yapılan zamların emeklileri
koruyan bir yöntem olarak bakmıyoruz. Yeni bir
artış sistemi getirilmeli ve özellikle de seyyanen
artış benimsenmelidir.
TÜED Haber Bülteni: Sosyal güvenlik
destek priminin kaldırılması konusunda ne
düşünüyorsunuz?
KAZIM ERGÜN: Sosyal güvenlik
des tek priminin kaldırılmas ına yönelik
girişimlerimiz vardı. Aldığı emekli aylığı ile
geçinemeyen ve bir işyeri açan emeklilerimizden
haksız bir uygulama olarak kesilen sosyal güvenlik
destek priminin kaldırılması, bu kapsamda olan
emekliler için olumlu bir değişiklik olmuştur. İşyeri
açanlara teşvik verilerken, emeklilerden bu yönde
bir kesintinin olması haksız bir uygulamaydı.
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
TÜED Haber Bülteni: Ucuz konut
düzenlemesi emeklilere nasıl katkılar sağlar?
KAZIM ERGÜN: Türkiye Emekliler
Derneği, 11 milyon emeklinin temsilcisi
konumundadır. İşçi, Bağ-Kur ve memur
emeklilerini temsil etmekteyiz. Yurtçapında 3 Bin
500 emekliyle yaptığımız anket çalışmasından yola
çıkan uzmanlarımız temsil ettiğimiz kesimin temel
sorunlarının başında kira sorununun geldiğini tespit
ettiler. Gazi Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışma
sonrasında; emeklilerimizi konut sahibi yapacak
Altın bir proje geliştirdik. Dernek olarak, konut
sahibi olamayan emeklilerin bu proje ile
desteklenmesini hedefledik. Batman ve Şanlıurfa'da
ilk örneğini gerçekleştirdik ve TOKİ'yle yapılan
işbirliği ile çok sayıda emeklimiz konut sahibi oldu.
Bu projeyi Türkiye geneline yayıyoruz. Bir çok
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şubemizde çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Va l i l i k l e r i m i z , K a y m a k a m l ı k l a r ı m ı z v e
Belediyelerimiz ellerindeki hazineye ait arazilerin
emeklilere konut yapılabilmesi için TOKİ'ye devrine
yönelik taleplerimize birçok yerde olumlu yanıt
verdiler. Yüzbinleri bulacak konut yapılması
konusunda Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Türkiye Emekliler Derneğimizin 21. Genel Kurulu'nda
TOKİ'ye talimat vererek, bu proje ile emeklilerin konut
sahibi olacaklarının müjdesini verdi. TÜED ile
TOKİ'nin ortaklaşa yapacakları bu büyük proje ile
emeklilerimizin konut sahibi olmaları mutluluğunu
birlikte yaşayacağız. Bu Altın projemiz sayesinde 240250 TL gibi taksitlerle emeklilerimizi evsahibi
yapabilmenin temellerini attığımız için sonsuz bir
mutluluk yaşıyoruz.
TÜED Haber Bülteni: Emeklilerin
temsilcisi konumundasınız. Gelecekte emekliler
için ne yönde çalışmalarınız var?

KAZIM ERGÜN: Türkiye Emekliler
Derneği, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için
çalışmalarını sürdürmektedir. Norm ve standart birliği
sağlanmadan, eşitlikten söz edilemez. Birinci
hedefimiz olan 2000 öncesi emeklilerin intibakları
yapılarak, eşitlik sağlandı. Aynı uygulamanın 20002008 döneminde emekli olanlar için de yapılmasını
hedefliyoruz. Bu konuda yetkili makamlara
raporlarımız sunuldu. Ayrıca hukuki süreçleri de
işletmekteyiz. Bu konuda açtığımız davalar da halen
sürmektedir. 2000 sonrası emekliler için intibak
yapıldığında, bütün emeklilere eşitlik sağlanmış
olacaktır. Emekli aylıklarının insanca yaşamaya
yetecek bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz.
Sayın Başbakanın 21 Ekim 2015 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz 21. Olağan Genel Kurulumuzu
onurlandırdığında kendisinden talep ettiğimiz hususlar
arasında Promosyon konusu da vardı. Sayın Başbakan
burada salona hitap ederken, "Emeklilerimize 300 lira
promosyon ödenecektir" dedi. Biz dernek olarak bu
tutarın da yükseltilmesine çalışacağız.
Ayrıca; emeklilerden sağlık hizmeti alırken
kesilen katkı payı ve ilave ücret uygulamasının
kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda başlattığımız
hukuki mücadelemiz de devam etmektedir.
Derneğimiz sadece ekonomik haklarımızın
geliştirilmesi için değil, emeklilerimizin mutlu yaşam
endeksini yükseltecek sosyal projeler geliştirmek ve
toplumla dayanışmamızı artıracak sosyal sorumluluk
projeleri üretmek ve bunları hayata geçirmek için de
yoğun çaba harcamaktadır. Birçok kamu kuruluşu ve
sivil toplum kuruluşuyla, yine derneğimizin bizzat
öncüsü ve kurucu üyesi olduğu "Türkiye Emekliler
Platformu", "Yaşlılık Platformu" gibi sosyal
dayanışma gruplarıyla dünyaya örnek olacak
çalışmaların hazırlığı içerisindeyiz. Emeklilerimiz de,
kamuoyu da bizi izlemeye devam etsinler. Örnek
projelerimiz peş peşe gelecek.

KARABÜK ŞUBEMİZİN
BATMAN ŞUBEMİZDEN
ENGELLİ SPORCULARA DESTEK SAĞLIK ANLAŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Yaşam Boyu Engellileri Koruma Spor Kulübü'ne sponsor olan
Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanlığımız, sporculara
forma ve spor malzemesi desteğinde bulundu. Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele
ederek Batman'ı temsil eden Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor
Kulübü Başkanı Vedat Çoban, desteklerinden dolayı Batman Şube
Başkanımız Hüseyin Ekmen'e şükranlarını sundu. Forma ve spor
malzemesi desteği hakkında bilgi veren Çoban: “Bu yıl kulüp olarak iki
branşta Batman'ı temsil ediyoruz. Tekerlekli Sandalye Basketbol
liginde ve Ampute Futbol 1. Ligi'ndeyiz. Arkadaşlarımızın forma ve
spor malzemesi eksiği bulunuyordu. Türkiye Emekliler Derneği Şube
Başkanı Sayın Hüseyin Ekmen, takımlarımıza sponsor olarak bizlere
forma ve spor malzemesi temin etti. Desteklerinden dolayı kendisine
teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubemiz ile Medikar
Hastanesi arasında yapılan indirim protokolü iyileştirildi ve
süresi uzatıldı. Protokole göre dernek üyelerine, eş ve
çocuklarına muayene, ameliyat ve yataklı hastalarda %20,
check up ve SGK tarafından ödenmeyen hizmetler için %15
oranında indirim uygulanacak.
Protokolün imza töreninde konuşan Celal Bulut,
üyelerimizden yoğun ilgi gören sağlıkta indirim anlaşmalarını
sürdürdüklerini belirterek; " Üyelerimizin 2016 yılında da
kaliteli sağlık hizmetlerine en uygun şartlarla erişebilmeleri için
sağlık anlaşmalarımızın sürelerini uzatıyoruz. Bu vesile ile
üyelerimize sağlıklı bir yıl diliyoruz" dedi.

İskenderunlu emekliler
240 lira ile ev sahibi olacak

TOKİ aracılığı ile yapılacak olan konutlar için
önemli bir adım atıldı ve Toprakkale Belediyesi
konut için 200 dönüm arsa tahsis etti.
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Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci
ve İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan, bir araya
gelerek 200 dönümlük konut arsasının anlaşmasını
imzaladılar. Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim
Demirci, emeklilerin evsiz barksız kalmaması için Belediye
olarak 200 dönüm arsa tahsis ettiklerini ifade ederek,
”Hepimiz emekli olacağız. Evsizlik gerçekten çok zor.
Emeklilerimizin yaşamını daha rahat ortamda kendi
evinde geçirmesi için böyle bir karar aldık. İyi bir iş
yaptığımıza da inanıyoruz. Emeklilerimize hayırlı olsun”
dedi.
İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan ise,
yaptığı açıklamada, emekli olan ve üzerine ev olmayan
herkesin bu haktan yararlanabileceğini ifade ederek,
”Evleri Toki yapacak ve halkımız parayı Toki'ye ödeyecek.
Biz sadece aracılık ediyoruz. Ayda 240 lira ve 20 yılda
ödenecek. 3 bin adet konut yapmayı planlıyoruz. İlk etapta
bin 500 konut yapacağız. İkinci etapta ise, bin 500 konut
daha yapacağız. Emekliler için bu fırsat çok önemlidir”
dedi.

SGK 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
ERGÜN OY BİRLİĞİ İLE
YENİDEN EMEKLİ TEMSİLCİSİ
Genel Başkanımız Kazım Ergün 10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen SGK 4. Olağan
Genel Kurulu’nda delegelerin takdirleriyle yeniden emeklileri temsil etmek üzere SGK Yönetim
Kurulu üyeliğine seçildi.
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı'nın da Divan yönetiminde görev aldığı genel kurulda
derneğimizi şu isimler temsil etti. Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Merkez Denetim
Kurulu Üyemiz ve Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç, Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan
Yazıcıoğlu.

SGK’nın Yeni Yönetim Kurulu Seçildi
Sosyal Güvenlik Kurumu Yöneticileri, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Temsilcileri, İşçi ve İşveren Sendikalarının
Temsilcileri ve Sivil Paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen
SGK 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim
kurulu temsilcileri seçildi.

S G K B a ş k a n Ve k i l i C e y l a n ;
“Kurumumuz sürekli yeni düzenlemeler
yaparak milletine daha iyi hizmet
vermenin gayreti içindedir”
SGK 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci
bölümünde yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. SGK
Başkan Vekili Cevdet Ceylan, seçim öncesi katılımcılara
hitaben yaptığı konuşmada sosyal güvenlik alanında son
dönemlerde önemli yasal düzenlemeler yapıldığının altını
çizerek, “Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan tüm
vatandaşların maaşlarına zam yapıldı. Madenlerde
çalışanların emeklilik yaşı öne alındı. Yine madende çalışan
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vatandaşlarımız için yeni düzenlemeler
getirildi. Sosyal Güvenlik Destek Primi
yüzde 15’den 10’a indi. Yurt dışında
çalışmaya başlama süresi, Türkiye’de
çalışılmış gibi kabul edilerek emeklilikte
dikkate alınması konusu düzenlendi. Ayrıca
yurt dışına işçi götüren müteahhitler için 5
puanlık prim teşvikinden faydalanma, kadın sigortalıların
doğum borçlanmasının 2’den 3‘e çıkarılması yine bu
dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler arasında
yer alıyor. Ayrıca bu süreç içerisinde birkaç defa
yapılandırma yasaları çıkarılarak işverenlerimiz, BAĞKUR’lu esnaflarımız ve tarım kesiminde çalışanlar için
ödeme kolaylıkları gerçekleştirildi” açıklamalarında
bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.
Mustafa Kuruca ise, ülkemizdeki üç farklı yapının 2006
yılında tek çatı altında birleştirildiğini belirterek, “Bu
ihtiyaç 1970 yıllarda başlayıp hem yerli hem yabancı
uzmanlar tarafından önerilen bir sistem olmasına rağmen
2006 yılında hayata geçirilmiştir. Geç kalmakla birlikte
önemli ve ülkemizdeki tüm nüfusu kapsayan sürdürebilir bir
sosyal güvenlik sisteminin kurulması ve yürütülmesi
noktasında çok önemli olan bu reform dokuz
yıl önce tamamlandı ve tüm çalışanların
emeği ile bugünkü noktaya gelmiştir” dedi.
Başkan Yardımcısı Kuruca; “SGK EDevlet Sistemi Üzerinden En Çok İşlem
Yapılan Kurum”
Sosyal Güvenlik Kurumunun,
otomasyonu en fazla kullanan ve e-Devlet
sistemi üzerinden en çok işlem yapan
Kurumların başında yer aldığını vurgulayan
Kuruca, “Bu toplantıdaki görüş ve öneriler
değerlendirilerek, yeni seçilen yönetim
kurulu ile Sosyal Güvenlik Kurumunun daha
ileriye gideceğini, vatandaşlara daha hızlı,
adil, kolay, anlaşılabilir bir hizmet vereceğini
temenni ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcilerine söz verildi. Temsilciler bu
bölümde Kurumdan beklenti ve dileklerini
dile getirdi.

SGK’nın ülkenin can
damarı olduğuna vurgu
yapan Türkiye Emekliler
Derneği Başkanı Kazım
Ergün, Kurum hizmetlerinin
göz ardı edilemeyeceğini
ifade etti ve bu konuda emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Çalışma hayatı sonunda elde
edilen emeklilik hakkının en
kutsal haklardan biri
olduğunun altını çizen Kazım
Ergün; “Bu kutsal hakkın
elde edilebilmesi için yıllarca
sürdürülen bir çalışma
yaşamı ve alın terinin izleri
vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece çalışanların
değil; emeklilerin, dulların, yetimlerin ve kimsesizlerin de
çatısıdır. Elbette ki bu kutsal çatının korunması da bütün
milletimizin en önde gelen vatandaşlık görevlerinden
birisidir. Geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza
bırakacağımız miraslar arasında belki de en önemlisi
onların ve onlardan sonra gelecek nesillerin hem
bugünlerini hem de yarınlarını güvence altında tutacak
olan bu çatıdır. Hepimiz bu nadide yapıyı korumak ve
kollamakla yükümlü olduğumuzu asla unutmamalıyız.
Elbette ki böylesine büyük bir yapıdan tüm toplumun
beklentileri vardır. Öncelikle emeklilerimizin en büyük
beklentisi olan ve önemli bir haksızlığı ortadan kaldıracak
olan intibak düzenlemesinin en kısa sürede yapılmasını
bekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir
düzenlemeyle yaşanan bir adaletsizliği ortadan
kaldıracağı için toplumun gözünde daha da güçlenecek,

saygınlığı daha da artacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle
bütün milletimizi kucaklayan bu güzide kuruluşumuzun
4.Olağan Genel Kurulu’nun bütün sonuçlarıyla
Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; emeği
geçenlere teşekkür ediyor, şahsım ve emekli topluluğumuz
adına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler yaptığı konuşmada,
”SGK 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı” ile 2006 yılında
yeniden yapılandırılan Kurumun geride bıraktığı ve
gelecekte yapacağı çalışma döneminin temellerinin atılacağı
bir yapı olarak gördüklerini vurguladı. Pirler konuşmasına
şöyle devam etti; “Sosyal güvenlik sisteminin mali
verilerindeki genel olarak iyileşme eğiliminde olduğunu
görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve bu konuda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu olumlu gidişin
korunması sosyal güvenlik sisteminin sürdürebilirliği
açısından da son derece önemli bir konu”dedi.
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Antalya Şubemizin konseri
İzleyenleri mest etti

Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubemiz
Türk Sanat Müziği Korosu Muratpaşa Belediyesi
Konferans Salonu’nda muhteşem bir yıl sonu konseri verdi.
Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubemiz
bünyesinde üç ay önce kurulmasına rağmen kısa sürede
hazırlıklarını tamamlayıp Muratpaşa Belediyesi
konferans salonunda yıl sonu konseri ile ilk konserlerini
veren Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubesi Türk
Sanat Müziği Korosu dinleyenlerinden tam not aldı.
Sorumluluğunu Hamide Akın'ın üstlendiği koro
şefliğini ise Hayati Göver'in yaptığı koro 20 ye yakın eser
seslendirdi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser
programında hicaz, nihavent ve muhayyer kürdi,
makamında eserler dinleyicileri mest etti.
Alkışlar bizi mutlu etti.
Konser sonunda kısa bir konuşma yapan koro

sorumlusu Hamide Akın koronun oluşumunda ve
çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti. Dernek
bünyesinde koro kurulmasının gündeme geldiği günlerde
büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydeden Akın, 'Dernek
bünyesinde böyle bir projenin gündeme gelmesi bizlere büyük
bir mutluluk ve heyecan yaşattı. Koro şefimiz ile koromuzu
oluşturan tüm arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmalara
başladık. Kısa zamanda tahmin edemeyeceğimiz bir ölçüde
hazır olduğumuzu hissettik. Bugün görüyorum ki
dinleyicilerimizden almış olduğumuz alkışlar bu işi
başardığımızın göstergesi oldu. Bu anlamda arkadaşlarımla
gurur duyuyorum önümüzdeki aylarda daha güzel eserleri
dinleyicilerimiz ile buluşturacağız' şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Gaye Usluer
Eskişehir Şubemizi ziyaret etti
Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru ve
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Usluer, emeklilerin sorunları
hakkında bilgi aldı. Usluer, CHP'nin emeklilere yönelik iki maaş ikramiye,
İntibak Yasası, emekli maaşlarının arttırılması, emekli olup da çalışmaya
devam edenlerden kesinti yapılmaması, sağlıkta katkı payının kaldırılması
gibi vaatlerinin seçimle sınırlı kalmayacağını söyledi. Usluer, CHP grubu
olarak mecliste bu konularla ilgili kanun teklifleri verdiklerini belirterek,
emeklilerin huzurlu bir hayat yaşaması için mücadele edeceklerini ifade
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Duru da, sorunlarımızın
parlamentoya taşınması konusunda gösterdikleri hassasiyetten ötürü
konuk milletvekili Usluer'e teşekkür etti.
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AVRUPA BİRLİĞİ
EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI
DANIŞMA KURULU
TOPLANDI
Avrupa Birliği Bakanlığı'nın AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı'nda oluşturduğu
Danışma Kurulu toplantısı 22 Aralık'ta AB Ulusal Ajans
binasında yapıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan
Merkez Başkanı Mesut Kamiloğlu nitelikli, ihtiyaca dayalı,

uygulanabilir, çeşitlilik taşıyan projeler beklediklerini açıkladı.
Derneğimizin de üye olduğu Danışma Kurulu'nda temsilcimiz
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emekli ve yaşlılara yönelik özellikle
nesiller arası dayanışmayı destekleyen projelerin
desteklenmesini istedi.

DERNEĞİMİZDEN
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ’NE
ZİYARET
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu Atılım
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik eski Bakanı Prof.Dr. Nami Çağan'ı makamında
ziyaret ederek, sosyal güvenlik alanındaki son gelişmeleri

ve Derneğimiz Yaşlılık Hukuku çalışmalarını değerlendirdi.
Toplantıda Çankaya Şubesi üyemiz 21. Dönem Zonguldak
Milletvekili Boray Baycık ile Atılım Üniversitesi İş Hukuku
Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Sarper Süzek 'te hazır bulundu.

YAŞLILIK HUKUKU
VE YAŞLI HAKLARI
ÇALIŞMALARIMIZI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAŞLI BAKIM TEKNİSYENLİĞİ
ÖĞRENCİLERİNE ANLATTIK
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu Gazi
Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım
Teknisyenleri Bölümü öğrencilerine Doç.Dr. Fatma
Arpacı'nın daveti üzerine Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku
çalışmalarını anlattı. Bakım teknisyenlerinin yaşlı haklarında

yerini, kanunlarımızda onlarla ilgili düzenlemeleri anlatan
Yazıcıoğlu'na öğrenciler alanları ile ilgili sorular sorarak özellikle
kendi sorunlarını anlattılar. Yazıcıoğlu öğrencileri Derneğimiz
çalışmaları hakkında bilgilendirerek onları sivil toplum
kuruluşlarında aktif görev almaya davet etti.
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VAN ŞUBEMİZDEN
KONUT MÜJDESİ
Türkiye Emekliler
Derneği Van Şubemiz
yönetim kurulu üyeleri,
Va n Va l i s i İ b r a h i m
Taşyapan'ı makamında
ziyaret ederek, gerekli
görüşmeleri yaptılar.
Va n Ş u b e B a ş k a n ı m ı z
Mehmet Kaya 4 ayda 11 bini
bulan başvuranların bulunduğu
dilekçeyi Vali Taşyapan'a
sunarak; “Ciddi bir talep var,

bu tür bir girişim emekliler için
bulunmaz bir nimet” dedi ve
sayın Valimizin de olurunu
alarak, ”Emeklilerimizin konut
talebinin TOKİ'ye bildirilmesi
konusunda desteğe ihtiyacımız
var” dedi.
Van Valisi Taşyapan ise;
Emekliler için başlatılan konut
çalışmasının güzel bir çalışma
olduğunu ve gerekli mercilerle
irtibata geçeceklerini belirtti.
Ayrıca ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
hayırlı olması temennisinde
bulundu.

Babaş'tan Derneğimize teşekkür...
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yerel
gazetelerin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda
emeklilere yönelik yapılacak olan konut projesi hakkında
da açıklamalarda bulundu.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün
Turan'ın geçtiğimiz aylarda Kastamonu'ya gelerek
müjdesini verdiği emekli konutları hakkında
değerlendirmelerde bulunan Babaş, konutlar için şu anda
toplam 7 bin 500 başvurunun bulunduğunu belirtti.
Emekliler Derneği'nin bu projenin ortaya çıkmasında
yadsınamaz derecede katkıları olduğunu vurgulayan
Babaş; “Şehrimizde 7 bin 500 emekli vatandaşımızın evi
yok. Bu konudaki çalışmaların fitilini ateşleyen ve bizi bu
konuda hareketlendiren Türkiye Emekliler Derneği oldu.
Onların bu konuda çok büyük azmi var. Emeklilere konut
yapılması için büyük uğraş verdiler. O yüzden bu konuda
yanlış anlaşılmalara da yer vermemeliyiz. Ben
çalışmalarımızın temelini oluşturan ve 7 bin 500 emekli
vatandaşımızın ev sahibi olmadığı bilgisini bizlere
ulaştıran Türkiye Emekliler Derneği Kastamonu Şubesi
Başkanı İsmail Buturoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür ediyorum” dedi.

EMEKLİLERDEN ANITKABİR'E ZİYARET
Türkiye Emekliler Derneği
Nilüfer Şubemiz Anıtkabir
ziyaret programı düzenledi.
Üç otobüsle Ankara'ya gelen
emekliler, duygu dolu anlar yaşadı.
Nilüfer Şube Başkanımız Kenan Pars,
bu tür organizasyonların emekliler için
çok önemli olduğunu belirterek;
“Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret
ettik, Atatürk bir kaç sene daha
yaşasaydı ülkemizin durumu çok farklı
olurdu” dedi. Üyelerimiz daha sonra
eski TBMM'yi ziyaret ederek geziyi
tamamladılar.
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FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞLILIK
Doç. Dr. Fatma Arpacı tarafından kaleme alınan ve
Derneğimiz Eğitim ve Kültür Serisi’nde
üyelerimizin ilgisine sunulan eser,
üyelerimizden ve kamuoyundan yoğun ilgi gördü.
İşte o çalışmadan; her yaşta genç görünme sırları:
Tersine Yaşam
Hayat zor.
Bütün bir ömrünüzü, hafta sonlarınızı
harcıyorsunuz,
Sonunda elinize geçen ne oluyor?
... Ölüm, harika bir ödül!
Hayat tersine yaşanmalıydı bence.
Önce ölümü savuşturmalıydık başımızdan.
Yirmi yılımızı huzurevinde geçirip,
Çok gençleştiğimiz için atılmalıydık.
Altın bir saatimiz olduktan sonra işe başlamalıydık.
Kırk yıl çalışmalıydık, ta ki
Emekliliğin tadını çıkarabilecek denli
Gençleştiğimiz güne kadar
Üniversiteye gitmeliydik sonra,
liseye hazır hale gelene dek
Parti yapmalıydık
İyice ufalmalıydık, oyun oynayıp
Sorumluluklarımızı unutmalıydık.
Küçük bir bebek olunca annemize dönmeli,
Son dokuz ayımızı yüzerek geçirmeli
Ve sevgi dolu bir bakışta son bulmalıydık.
Norman Glass

HER YAŞTA GENÇ GÖRÜNMEK...
Yaşlılıkta Dış Görünüş
Genel yaşlılık değişiklikleri ile birlikte ileri yaşta olma çoğu
kez bağımlılığa yol açan sağlık sorunları ve sakatlıklara neden
olur. Bağımlılık ve hastalığın sorumlu olduğu durumlardan biri
de artrittir. Artrit fiziksel sınırlamalarla birlikte yaşlının kendi
kendine giyinebilmesini de etkiler. Birçok yaşlı günlük yaşam
faaliyetlerini bağımsızca yürütmek ister. Bu faaliyetler arasında
yer alan giyim konusu ise özellikle önemlidir. Fonksiyonel ve
rahat giysiler yaşlı bireyin fiziksel ve duygusal refahını etkiler.
Giyim birey kendi kendine yeterli olacak ve fiziksel faaliyetlerini
s ü r d ü r m e y e t e n e ğ i n i g e l i ş t i re re k k e n d i k e n d i s i n e
giyinebilmesinin kıymetini artıracak şekilde tasarımlanmalıdır.

Bu aynı zamanda yaşlı bireyin kendisine olan öz saygısını da artırır.
Fonksiyonel giysi tasarımı yaşlı bireyi psikolojik olarak tatmin eder,
çünkü yaşlı giysilerini giydiği zaman kendisinin güncel renk ve
modelde giysi giyindiğini düşününce başkalarına bağımlı olmadığına
da inanacaktır. Yaşlının giysileri onun vücudunun çeşitli
pozisyonlarına uyacak şekilde tasarımlanmalıdır. Yaşlı giysilerini
oturma pozisyonunda rahatça giyinebilmeli ve uzanarak rahatça
dinlenebilmelidir.
Yaşlılık döneminde metabolizma yavaşladığı ve ısı duyarlılığı
arttığından yaşlılar daha çok üşümektedirler. Bu nedenle hafif fakat
izolasyon sağlayan giysileri tercih etmeleri gerekir. Yaşlı bireyin
giysileri hava durumuna ve yaşlının katılacağı faaliyetlere uygun
olarak seçilmelidir. Kıyafet seçilirken yaşlıyı rahatsız edecek herhangi bir durumun olmayacağı koşullara dikkat edilmelidir. Eğer
giysiler yaşlı için fonksiyonel ve rahat bir biçimde hazırlanırsa, sağlık
sorunu bulunan yaşlı birey kısmen kendi kendine giyinebilir.
Ayrıca yaşlılarda en önemli sorunlardan birinin de giysinin vücuda uyumu ve boyutları ile ilgili olduğu bilinmektedir. Hazır giyim
ürünlerinde yaşanılan sorunlar omuz, göğüs, bel çevresi, kol ve etek
boyu ile ilgilidir. Bu durum yaşlı bireylerin giysilerini diktirme
nedenlerindendir. Ancak giysileri diktirmek yaşlılar için yorucu ve
pahalı olmaktadır. Bu nedenle hazır giyim üreticilerinin bu sorunları
dikkate almasında fayda vardır. Hazır giysilerin üretiminde model ve
renklerin gençlere yönelik olması, yaşlıların kendilerine uygun hazır
giysi bulmalarını zorlaştırmaktadır. Yaşlıların tercihle ri
doğrultusunda giysilerin tasarlanması, giysi konforu, rahat ve mutlu
bir yaşam sürmeleri açısından önemlidir.
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Yaşlının kuru cildini
tahriş etme eğiliminde olan
yün gibi kumaşlardan çok,
en iyi sıcaklığı sağlayacak olan
flanel gibi düz ve yumuşak
kumaşlar tercih edilmelidir.
Giysi seçimi yapacak olan bir yaşlıya yardım edecek
pozisyonda olan yaşlıya bakan kimse, güvenliğin göz önüne
alınacak tek faktör olmadığını da düşünerek yaşlının kişisel
tercihlerini daima göz önüne almalıdır. Yaşlı bireyin ayağının
takılıp düşmesine neden olacak uzun elbiseler ya da kolaylıkla
tutuşabilecek bol elbise kolları tavsiye edilmez. Yaşlı birey
giysilerini kendi başına seçmelidir. Yaşlı, sıkmadan askıya asıp
kurutulabilecek kumaşlardan yapılmış olan giysiler gibi giysileri,
kolayca yıkanıp ütülenebilecek giysileri seçmesi için teşvik
edilmelidir. Yaşlının kuru cildini tahriş etme eğiliminde olan yün
gibi kumaşlardan çok, en iyi sıcaklığı sağlayacak olan flanel gibi
düz ve yumuşak kumaşlar tercih edilmelidir. Tüm gün
giyildiğinde koyu renkler can sıkıntısı verir. Açık ve çekici renkler
ruhu canlandırma eğilimindedir.
Giysi yaşlı tarafından kolaylıkla vücuda giyilebilmelidir.
Büyük düğmeler küçük düğmelerden çok daha kolay idare edilir.
Fermuarlar ve basit kopçalar güvenle açıp kapatmada yardımcı
yollardır. Son zamanlarda kan basıncı ölçmede kullanılan
manşetler gibi birbirine sıkıştırıldığında kolayca yapışan
yapışkan bantlar kullanılmaya başlamıştır. Bu materyal
günümüzde metre olarak satılmakta, giysilere dikilmekte ve
açıp kapama işlemini daha da kolaylaştırmaktadır. Yapışkan
bantların giysinin ön ya da yan tarafında olması rahatlık
sağlar.
Ayakkabıların ve çorapların hijyen açısından olduğu
kadar estetik olarak da uygun olması öncelikle önemlidir.
Kordon bağları olan, alçak ve geniş topuklu ayakkabılar en
güvenlisi olup en iyi desteği sunar. Desteği olmayan terlikler
kullanılmamalıdır. Teri emmeye yardım eden pamuklu
çoraplar en iyisi olup sık sık değiştirilmelidir. Destek çorap
daha iyi dayanacağı için değerlidir fakat yaşlının onları giyip
giymemesi için denenerek karar verilmelidir. Bu tür
çorapların çoğunluğu pamuklunun aksine nemi emmeyen
naylondan yapılmaktadır ve nemli ayaklar yaralanma ve
enfeksiyonlara daha eğilimlidir. Sıkı olmayan ve dolaşıma
engel olmayan çoraplar alınmalıdır. Dolaşım sistemi
rahatsızlıklarına neden olacağı açık olan yuvarlak dizbağları
dizlere giyilmemelidir. Çorapları yuvarlama ve katlama iyi bir
uygulama değildir, çünkü gevşek bir şekilde yuvarlanan
çoraplar düşme eğilimindedir ve eğer sıkı bir şekilde
yuvarlandı ise kan dolaşımına engel olacaktır. Basit bir jartiyer çorapları emniyete almada daha güvenli bir yöntemdir.
Dolaşım yetmezliği olan yaşlılar kendilerinin bu mevcut
problemlerini artıracak bir şey yapmaktan kaçınmalıdır.
İç çamaşırı kısıtlayıcı olmamalıdır fakat ihtiyaç
duyulduğunda destek sağlayabilmelidir. Çoğu yaşlı kadın
göğüsleri ve karınları bir korse ile desteklendiğinde

kendilerini daha iyi hisseder. İç çamaşırı cildin yüzeyi ile herhangi
bir şekilde sürtünmeye neden olmamalı, teri emici ve vücuda
uygun olmalıdır. Kirletme ve damlatma yaşlılar arasında oldukça
sık görülen bir sorun olduğu için erkeklerin şortları ya da uzun iç
çamaşırları ve kadınların iç çamaşırları kolayca yıkanıp
ütülenebilen materyallerden yapılmalıdır. Kolayca yıkanabildiği
ve çabukça kuruyabildiği için naylon ve sentetik kumaşlar kullanılabilir. Daha kolay yıkanabildiği fakat daha emici olduğu için
pamuklu ya da pamuklu karışımı tercih edilir. Pamuklu
kumaşlara cilt hassasiyetinin olması daha az olasıdır.

Giyeceklerde aranacak başlıca
özellikler;
• Vücudu dış ortamın tüm etkilerinden
koruması,
• Sıcak havalarda güneşten koruması,
• Tehlikeli maddelerin ve etkilerin
vücuda zarar vermesini önlemesi,
• Mümkün olduğunca teri emebilen,
alerji yapmayan doğal maddelerden
yapılması,
•S e r b e s t h a r e k e t e o l a n a k
verebilmesidir.
• Giyecekler seçilirken sağlık kurallarına uygun ve temiz olmasına özen
gösterilmelidir. Giyeceğin pahalı olmasının
sağlık açısından bir güvence sağlamayacağı
unutulmamalıdır. Sıcağa ve soğuğa uyum
yeteneği azalan yaşlılar en iyi termal
konforu sağlamak amacı ile giysi seçimi ve
kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç
duyarlar. Bundan başka, yaşlılar kendileri
için uygunluk ve stil tercihlerinin bu
uygunlukla ilişkisi konusunda da bilgiye
ihtiyaç duyarlar. Televizyon, gazete ve
magazin gibi kitle yayın araçları yaşlıların
giysi tercihine göre giysi bilgisi edinmesine
ve giysi harcamalarını bilinçli birer tüketici
olarak yapmalarına yardımcı olmalıdır.
• Ev ekonomistleri, sağlık uzmanları ve
yaşlı bakımı verenlerin tüm düzeylerde
verecekleri eğitim yaşlı ve sakat bireylerin
giysi ihtiyacı bilgisini içermelidir. Bu eğitim
yaşlı ve sakat bireylerin bağımsız bir şekilde
yaşamasına ve öz saygılarının artmasına
yardımcı olacaktır.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

TÜFE ARTIŞLARI ALIM GÜCÜMÜZÜ KORUMUYOR
2015 yılı Aralık ayını geride bırakıyoruz. Emekli aylıklarına yapılan
altı aylık tüfe artışları yönteminin emeklileri koruyan bir sistem
olmadığından eleştiriler yapılmaktadır. Diğer taraftan, emeklilerin ve
bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetine başvurduklarında
ödedikleri muayene ücreti, katılım payları ve ilave ücret uygulamasıyla
emekli aylıklarına yapılan zamlar fazlasıyla geri alınmaktadır.
Emekliler her şeyden önce sosyal güvenlik sisteminin güvencesinde
olduklarını ve insanca yaşamaya yetecek bir gelir ve aylığın ödenmesini
istemektedir. 2016 yılında olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve
sosyal devletin en kapsamlı uygulaması olan sosyal güvenliğin tüm
toplumu kucaklayan yönünün geliştirilmesi hedeflenmelidir

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Asgari ücretin artması ile prim
ödemelerinin de artacağı belirtilmektedir.
Askerlik borçlanmasını yapmamı önerir
misiniz ?
CEVAP: 2016 yılında uygulanacak
olan asgari ücret yüzde 30 arttığından, aynı
şekilde primlerde de artış olacaktır. Bu
nedenle, Aralık 2015 sonuna kadar Sosyal
Güvenlik Kurumu'na başvurmanız
durumunda, 2015 yılı asgari ücret üzerinden
prim ödemesi uygulanacak, 2016 yılına göre
yüzde 30 avantajınız olacaktır. Bu fırsatı
değerlendirenler daha az prim ödemiş
olacaklardır.
SORU: Sigorta başlangıcının
tespitinde hangi kriterler dikkate
alınmaktadır ?
CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatında
sıkça değişiklikler yapıldığından, işe giriş
kriterlerinde de farklılıklar bulunmaktadır.
1/4/1981 tarihinden önce işe başlayanlara
yaş sınırı bulunmamakta, 1/4/1981
tarihinden itibaren işe girenler için
başlangıç tarihi ise 18 yaşını doldurdukları
tarih esas alınmaktadır. 18 yaşından önceki
primler ise aylık hesaplamalarında dikkate
alınmaktadır.
SORU: 2016 yılında SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine altı aylık tüfe artışı, memur
emeklilerine ise kamu sözleşmeleri dikkate
alınarak yüzde 6 zam yapılacaktır. Bu
uygulama haksız olduğundan, Türkiye
Emekliler Derneği'nin görüşlerini
öğrenmek istiyoruz.

CEVAP: Sosyal güvenlik sistemimiz,
eşitlik kuralı her dönem ihmal edilmiştir. Bu
durumu taban aylıklarında da görülebilir.
5510 sayılı Kanun ile birlikte Ekim 2008
itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında
düşme söz konusudur. Bunun nedeni olarak da,
Kanunların ve aylık hesaplamalarının ve artış
sistemlerinin sık sık değiştirilmesidir. Bu
haksızlığı her zaman gündemde tutmaya ve
2000 sonrası emekliler için intibak yapılması
için mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.
SORU: Ben vefat eden Bağ-Kurlu
eşimden dul aylığı alıyorum. Kısa bir süre
sonra kendim de isteğe bağlı sigortadan emekli
olacağım. Bu durumda, eşimden aldığım aylık
kesilir mi?
CEVAP: Eşinizden aldığınız aylığın
kesilmesi söz konusu değil. Her iki aylığı
birlikte alırsınız. Eğer yetim aylığı alan
çocuğunuz varsa, aynı dul aylığınızı kendi
emekli aylığı ile birlikte almaya devam
edersiniz.
SORU: SSK'dan eşimden dul aylığı
alıyorum. Babamdan da yetim aylığı alabilir
miyim?
CEVAP: Burada soysal güvenlik
statülerine bakılmaktadır. Babanızdan yetim
aylığı alabilmeniz için Emekli Sandığı emeklisi
olması gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli
olanlara ise, ölüm tarihlerine bakılmakta ve
yetim aylığının hak edip etmediği
araştırılmaktadır.
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EMEKLİYE
BİR SELAM
Emekliye bir selam,
Bu ne güzel bir kelam.
Üç kuruş zam, vesselam.
Hey gidi dünya heyyyy…
Maaş günü aybaşı,
Gençliğin kara kaşı.
O günleri andıkça,
Dökülür gözden yaşı.
Emeklilik çok hoştur.
Her zaman cebi boştur.
Hep düz yollar yokuştur.
Bu da nasıl bir iştir?
Her sabah erken kalkar.
Hemen cebine bakar.
Cepte para yok ise,
Döner yatağa bakar.
Parmak ile hesap yap,
Maaş gününe bak.
Eğer karanlık ise,
Hemen lambayı yak.
Temmuz'u bekle üç kuruşa,
Alacaklı gelir hep koşa koşa.
Neler gelir bu garip başa.
Duman çöktü bu başa.
Emeklinin cebi boş,
İçmeden her gün sarhoş,
Ne yaz belli ne de kış,
Bilmem ki bu da nasıl bir iş.
Emeklinin karnı aç,
Bakıma her gün muhtaç,
Camilerin önünde,
Gelip geçenlere bak.
A.Bedreddin SANAÇ
Harput/Elazığ

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

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 4. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5.maddesi
uyarınca 3 yılda bir yapılan Genel Kurul toplantısı 10 Aralık'ta Ankara'da
yapıldı. Toplantı 8 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Genel
Kurulun usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre düzenleniyor.
Yönetmeliğin 5.maddesine göre kurumun en son yayınlanan bütçe ve
bilançoları, faaliyet raporları, performans programları, orta- uzun vadeli
gelir-gider dengesi, sigorta kolları itibariyle yapılan en son aktüeryal hesap
sonuçları, toplantıdan önce CD olarak temsilcilere gönderildi.
Toplantı öncesi gösterilen slaytta; kaliteli ve sürdürülebilir sistem
kurulduğu, güven kapısı oldukları, mobil sosyal güvenlik merkezlerinin
hizmete sunulduğu, biyometrik kimlik doğrulama ve elektronik reçeteye
geçildiği, e-devlet uygulaması üzerinden işlem kabul ettikleri, ALO 170
iletişim merkezinin 24 saat her soruya cevap verdiğini, 5502 SMS hattının
yürürlüğe girdiği, hizmet takip projesi ile bir günde emekliliğin
hedeflendiği, Anka Batıkent Veri Merkezinin işlevsel hale geldiği, kayıtdışı
istihdamla mücadelede iyi yol alındığı, yaşlı emekliye maaşının evde teslim
edildiği, 18 yaş altı tüm çocukların sağlık giderlerinin karşılandığı, genel
sağlık sigortası uygulamasından memnuniyet duyulduğu gösterildi.
Kurum Başkan Vekili Cevdet Ceylan personel eksikliğini, kurum
personelinin mali sıkıntılarını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Süleyman Soylu; geçmişteki sıkıntıları hatırlatarak, SGK' nın
GSYH' ye olan açık oranını düşürdüklerini, kayıtdışılığı % 52'lerden %
35'lere indirdiklerini, gelir-gider dengesini % 71,51 den 93 lere
çıkardıklarını, uzlaşmacı anlayışla çalıştıklarını, dayanışma, sosyal adalet,
hukuk devletinin unsurlarının sistemin yıl haritasında olduğunu belirtti.
Bakanımız ülkenin emekli maaşı ödemek için IMF kapılarında kaldığı
günleri, KEY, deprem vergileri, eğitim katkı payının gelirleri ile emekli
maaşlarının ödendiğini unutmamamız gerektiğini belirterek, Anadolu
medeniyetinin bize bıraktığı değerlere sahip çıkılmasını istedi.
Genel Kurul toplantısı başlamadan önce sosyal taraf temsilcileri söz
aldılar. İşveren temsilcisi, kurumun mali verilerinin iyileşme içinde
olduğunu, işverenin prim yükünü yüksek bulduklarını, sosyal yardımlarsosyal sigorta ilişkisinin bir yasa ile düzenlenmesini, yönetim kurum
yetkilerinin gözden geçirilerek karar almada katılımcı anlayışının egemen
kılınmasını istedi. Mevzuat hazırlanmasında da katılımcı anlayışın olması
gerektiğini belirten temsilci, prim gelirlerinin yüzde 70'ini özel sektörce
ödendiğini belirtti. İşçi temsilcileri, bazı hakların geriye götürüldüğünü,
emekli aylıklarını artırımında gelişme hızının dikkate alınmadığına,
emekli aylıklarında alt sınırının kaldırılarak, açlık sınırı içinde aylık
almaya emeklinin mecbur edildiği, stajda geçen sürelerin borçlanılmasını,
yurt dışında askerlikte ve polislikte, öğrencilikte geçen sürelerin sigortalı
sayılmasını, sağlık katılım payı ve gittikçe yükselen sağlık ilave ücret
alınmasının gözden geçirilmesini istediler.
Sağlıktan yararlanmada 2008 öncesi ve sonrası kız çocukları
arasında yapılan ayrımın ortadan kaldırılmasını isteyen işçi temsilcileri,
kurumda özerk yönetim talep ettiler. Örgütlülüğün önemine dikkat çeken
temsilciler, aktüeryal denge sorunlarının devam ettiği tespitinde de
bulundular. Avrupa sosyal şartının 30.maddesi gereği asgari gelir desteği
sağlığın piyasaya terk edilmemesi, devletin sosyal güvenlik ve sosyal
koruma harcamalarının artırılması, kamu emekliliğinden vazgeçilmemesi
talepler arasında yer aldı.
Genel kurulda memur sendikaları temsilcileri de, sivil toplum
kuruluşları ile kurumsal ilişki içinde olunmasını, koruyucu sağlığa önem
verilmesini, kurum çalışanlarının memnuniyetlerinin yükseltilmesini,
memurların ek ödemelerinin emeklilerine de yansıtılmasını, yıpranma
payının yeniden gözden geçirilmesini, sürekli kanun ve yönetmelik
değişikliklerinin önüne geçilmesi dileklerini ilettiler. Esnaf ve sanatkarlar
sosyal güvenlik destek priminin kalkmasından memnuniyetlerini dile
getirdiler, prim borcu olsa da sağlıktan yararlanabilmelerini istediler. Oda
temsilcileri de üyelerin sorunlarına dikkat çekerek, norm ve standart
birliğinde en azda eşitlemeye karşı çıktılar. Türk tabipler birliği özellikle
sağlıkta yaşanan olumsuzlukları örneklerle anlatarak, sık sık yapılan
sağlık uygulama tebliğlerinin sistemi karmaşık hale getirdiğini
hatırlattılar.
Emekli temsilcileri gittikçe düşen emekli maaşlarından, açlık
sınırındaki emeklinin sorunlarından, 2000 sonrası intibak talebinden,
promosyondan, emekliden katkı payı ve muayene ücreti alınmasının
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yanlışlığından, aylık artışlarında memur ile
işçi arasındaki farklardan, bugün 700 lira
bağlanan emekli aylığından, sağlıkta paralı
hizmet nedeniyle emeklinin hastaneye
gidememesinden bahsettiler.
Genel kurulda hiçbir komisyon
kurulmadı ve kurulmaması önergesi verilerek
kabul edildi. Oysa bu genel kurulun yetkileri olmasa da demokrasimiz
açısından önemli bir işlevi vardır. Yönetim kurulu üyeleri için oy kullanırken
bile oy vermeden giden temsilciler kendilerine sunulan bir denetim
mekanizmasını kullanamamışlardır. Demokrasi kayıtsızlığı, katılımsızlığı ve
parlamentoda muhalafet partilerinin, bağımsız medyanın, diğer eleştiri ve
öneri getiren kurumların zayıflığının rejimi asla olamaz. Vatandaşların, onların
temsilcilerinin ödevlerini yerine getirmeleri gerekir. Demokrasi bir kültürdür
ve çökmemesi için onun kurumlarına sahip çıkılmalıdır. Toplum aktif
vatandaşlardan oluşmalıdır. Üşengeçliğin demokraside yeri olamaz. Siyaset,
ikna ve tartışma aracılığıyla eylemde bulunmayı gerektirir. Siyasetin kararları
gerekçeli olmalıdır ve bunu siyaset dışı kurumlar sağlamalıdır. Hukuk
devletinin en önemli kuralları, iktidarı denetleme ve gerektiğinde değiştirme
olanağının garanti altına alınmasıdır. Bu süreçte SGK Genel Kurulu önemli
araçlardan biridir ve süreci etki altına alabilecek yapıdadır. Kamusal yaşamda
önemli yeri vardır, temel hakları savunmak zorundadır. Bilimsel çalışan
kurumların temsilci gönderdiği SGK Genel Kurulu, bilime önem veren, kendi
alanında kamusal tartışmalar yaratan bir yapıdadır. Geniş, uzun süreli ve
toplumsal tartışmaların yeri bu çeşit kurullardır. Temsilciler zengin bilgi sahibi
oldukları gruplarının gerçek konularını ve amaçlarını bu toplantıda
iletebilirler. Hükümete sunulacak bir raporun çıkacağı alandır, çözüm önerilen
yerdir. Toplumsal dinamiklerin temsilcileri parlamentonun yürürlüğe koyacağı
yasaları lehlerine etkileme, kırmızı çizgilerini belirleme yeri olarak bu genel
kurulu kullanmalıdırlar. Bu kurul siyasetin kararlarına gerekçe oluşturacak
tartışmaların yapılabileceği tek platformdur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu; anayasa tartışmalarının
yapıldığı şu günlerde, sosyal güvenlik alanında bu tartışmalara ışık tutacak
kararlar almalıydı. Demokrasinin fikir mücadelesi konusundaki eksikliğini,
sorunlar hakkında bilgi yönünden yeterli tartışma açığını kapatabilecek
yerlerden biri SGK Genel Kurulu'dur. Sorunlara çözüm üretmek yeridir,
denetim görevinin yerine getirildiği yerdir. Sivil toplum kuruluşları,
demokrasilerde giderek daha önemli rol oynamaktadırlar ve kamusal ya da yarı
kamusal görevleri devralmışlardır. Onların bağımsızlığını bizzat hükümet
garanti edecektir. Sivil toplum kuruluşları temsil ettikleri toplumsal dinamikler
adına, siyasi tartışmalara açıkça katılmalı, çözüm önerileri sunmalı, güçlerini
ve etkilerini her platformda göstermelidirler. Demokrasinin gelişmesinin,
toplumun zenginleşmesinin göstergesi budur. Amaçlarına, kuruluş hedeflerine
ulaşabilecekleri bir fırsatın yaratıldığı yer bu genel kuruldur. Aksi davranış,
kurumları kuruluş felsefesindeki demokratik temelden koparır, hesap verme,
şeffaflık ilkelerinden uzaklaştırır, ihmal edilmelere neden olur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu, halkın iradesinin sosyal güvenlik
alanında belirtileceği ve bu konuda alınacak kararların etkileneceği yerdir.
Eşitliğin, onu sağlayacak hakların aktif bir biçimde yaşama geçirileceği
platformdur. Kayıtsızlık, kamusal görevlere katılıma ilgisizlik temsil edilenler
aleyhine telafisi güç sonuçlar doğurur. Eleştiri hakkını aktif bir biçimde bu
yerlerde kullanmazsanız, halka ses kazandıran bir aracı kapatmış olursunuz.
Genel Kurulda Sosyal Güvenlik Kurumu yönetimine seçilenleri başta emekli
temsilcisi Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün olmak üzere
kutluyorum. Kamusal sosyal güvenliğin terk edilerek, bireysel sosyal güvenliğe
geçmek istenmesinin önünde durma noktasında bu dönemde çok önemli
görevleri olacaktır. Ne yazık ki genel kurul onlara çalışmalarında ışık tutacak
bir çalışma bırakmamıştır. Sayın bakanın ve sosyal taraf temsilcilerinin genel
kurul divanı seçilmeden genel kurul dışı konuşmuş olmaları da, genel kurulu
hepten işlevsizleştirmiş, değersizleştirilmesinin tescili olmuştur. Bunun önünde
durma fırsatı kaçırılmıştır.
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