TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
YIL: 14

SAYI: 158

OCAK 2016

Emeklilerin Ocak 2016 zamları belli oldu
2016 yılının BİRİNCİ 6 ayında
emekli aylıklarına yapılacak
artışlar belli oldu.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından
açıklanan tüfe rakamlarıyla 2016'nın birinci altı
ayı için belirlenmiş oldu. Tüfe oranı eklenerek
bulunacak aylıklara, 6655 Sayılı Yasayla
getirilen 100 TL tutarındaki Ek Ödeme ile ele
geçecek aylıklar hesaplandı. 100 TL'lik
seyyanen artış dosya bazında verildiği için dul
ve yetimlere; aylık bağlanma oranlarına göre
ödenecek.
Devamı 2. sayfada

Genel Başkanımız Ergün’den
Dünya Şampiyonu Avcımız
İşadamı Sümer’e
Şükran
Plaketi…
Devamı 13. sayfada

ERGÜN:
“2000 sonrası
emeklilerimiz için
intibak yapılması,
kaçınılmaz bir
gereklilik olmuştur.”

2016 YILI ZAMLARI
VE FARKLILIKLAR
Sosyal güvenlik sistemine yönelik yapılan
mevzuat değişikliklerinde norm ve standart
birliği kurulamadığından, emekliler arasında
gelir ve aylıklar yönünden büyük eşitsizlikler
bulunmaktadır. Üç ayrı sosyal güvenlik
kurumu olan Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR'dan gelir ve aylık alanların temel şikayeti
olarak, çalışılan dönemlerdeki yürürlükte olan
Kanunların kendi içinde uygulama birliği
sağlamadığından, özellikle de 2008 sonrasında
aylık hesaplamalarında önemli kayıpların
yaşanması, sosyal güvenlik sistemine olan
güveni de zedelemektedir. Ekim 2008 sonrası
dönemde çalışılan sürenin uzaması ile birlikte
emekli aylıklarında kayıpların yaşandığından,
bu yönde değişikliklere gidilmelidir.

BAŞYAZI

Devamı 4. sayfada

Emeklilerin Ocak 2016 zamları
belli oldu...
2016 yılının BİRİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına yapılacak artışlar belli oldu.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan
tüfe rakamlarıyla 2016'nın birinci altı ayı için belirlenmiş oldu.
Tüfe oranı eklenerek bulunacak aylıklara, 6655 Sayılı Yasayla getirilen
100 TL tutarındaki Ek Ödeme ile ele geçecek aylıklar hesaplandı.
100 TL'lik seyyanen artış dosya bazında verildiği için dul ve yetimlere;
aylık bağlanma oranlarına göre ödenecek.
SSK Emeklisi Taban Aylığı 1.292,27 TL.

Memur Emeklisi Taban Aylığı 1.533,34 TL.

2016 yılı OCAK ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur
emekli zamları, 5510 sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir
önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar
olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre
Haziran/Aralık 2015 döneminde 6 aylık enflasyon %3.86 oldu.
Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi
olan 2000'den önce emekli olmuşların en düşük işçi emeklisi
aylığı 1292,27 TL oldu.

En düşük memur emeklisi aylığı ise, Ocak ayından geçerli
olacak enflasyon farkı %0,86 + %6'lık zamla 1.378,28 Lira'dan,
1.533,34 Lira'ya yükselecek.
Seçim öncesi çıkarılan 6655 sayılı yasa gereği; işçi ve bağkur
emekli aylıklarına, yapılan enflasyon artışları sonrasında
aylıklara 100 Lira seyyanen artış da uygulanıyor.
Kısa adı TÜED olan; Türkiye Emekliler Derneği'mizin
Genel Başkanı Kazım Ergün; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan tüfe
rakamlarıyla 2016'nın birinci altı ayı için belirlenmiş oldu" dedi.
Ergün, 2016 yılının ülkemize birlik ve beraberlik getirmesini de
dileyerek; "2016 yılı birinci altı ayında uygulanacak artışlar
yaşam mücadelesi altında giderek ezilen emekli topluluğumuzun
bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağladı. Yapılan bu ek
düzenlemeler aynı zamanda bir gerçeği de ortaya koymuş oldu, o
gerçek de artık İntibaksız çözüm olamayacağı gerçeğidir. 2000
sonrası emeklilerimiz için intibak yapılması, kaçınılmaz bir
gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz,
aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir
intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Aksi takdirde
1.385,26 TL olan açlık sınırının altında kalan emekli
aylıklarımızla ayakta kalmamız zorlaşacak" dedi.

SSK 2000 Sonrası Emeklisi Taban Aylığı
770,28 TL.
2000'den sonra emekli olan işçi emeklilerinin 610 Lira
olan taban aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 770.28
Lira'ya yükselmiş olacak.

Bağkur Esnaf Emeklisi Taban Aylığı 1117,47
TL.
Diğer taraftan, en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı
1117,47 Lira oldu.

Bağkur Tarım Emeklisi Taban Aylığı 876,02
TL.
En düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da enflasyon
zammıyla ve 100 TL Ek ödemeyle 876,02 TL oldu.

2000 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI (TL)
SSK

BAÐKUR (Esnaf )

BAÐKUR (Tarým)

Memur

TEMMUZ 2015

1.100,00

938,19

714.68

1.378,28

OCAK 2016

1.292,27

1.117,47

876,03

1.533,34

·
Bağkur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır.
·
2000 sonrası en düşük SSK aylığı Aralık 2015 itibariyle 610 TL'dir. Bu rakam tüfe zammıyla 633.60 TL,
seyyanen 100 TL eklenince de 733.60TL olmuştur. Vergi iadesi yerine getirilen % 5'lik ek ödeme ile 770.28 TL olmuştur.
·
Vergi iadeleri ek ödeme olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır. Ek ödeme; 779,20 TL'nin altındaki
aylıklar için %5, üzeri için %4'dür.
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Antalya Şubemizden
Vali Türker’e
“Konut Projesi”
Ziyareti
Türkiye Emekliler Derneği Antalya
Şube Başkanımız İbrahim Tezcan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya
Valisi Muammer Türker’i makamında
ziyaret ettiler.
Ziyarette, Şube Başkanımız İbrahim Tezcan’dan
derneğimizin kültürel etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri
hakkında bilgi alan Vali Muammer Türker, başarı ve iyi
dileklerini dile getirdi.
Vali Türker’e teşekkür eden ve ilk ziyaretlerini
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Tezcan ise 1979
yılında kurulan derneklerinin bir anlamda emekli kenti olan
Antalya’da yoğun faaliyetler içerisinde olduğunu belirtti.
Derneğimizin ülke gündemine taşıdığı “Emekliye Ucuz Konut
Projesi” için Vali Türker’den destek isteyen Tezcan,
“Emeklilerimizin uygun koşullarda ödeyebilecekleri
konutlara kavuşabilmesi için valiliğimizce tahsis edilecek
araziler büyük önem taşıyor. Arazi temininden sonra TOKİ
buraya gelip gerekli etütleri yapacak ve konut üretimine
başlaya bilecek. Bu yüzden sizlerin desteği bizim için çok
önemli” dedi.
Vali Türker de yaptığı konuşmada; “Emeklilerimizin
çağdaş kent alanlarında sağlıkla ve mutlulukla
yaşayabilmeleri çok önemli. Bu nedenle gerekli çalışmaları
hızla başlatacağız. Yapabileceğimiz ne varsa araştırıp
sonuçlandırmak için gayret edeceğiz” dedi.

DİYARBAKIR ŞUBEMİZDEN TOKİ ATAĞI
Türkiye genelinde yoğun
ilgiyle karşılanan TOKİ
Projemiz Diyarbakır
Şubemizde de büyük yankı
uyandırdı.
Şube Başkanımız Kadri Akar ve şube
yönetim kurulu üyeleri; Ak Parti İl Yönetimi, Diyarbakır
Valiliği, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile
yaptıkları görüşmelerde çok olumlu cevaplar alarak, büyük
bir alaka ile karşılandılar.
Şube Başkanımız Akar; "Yapılan görüşmeler bizi ve
emeklilerimizi çok mutlu etmiştir, en kısa zamanda güzel
haberlerimizi camiamızla paylaşmayı umut ediyor ve
yetkililerimize ilgilerinden teşekkür ediyoruz" dedi.

TEZCAN: “Emeklilerimizin uygun koşullarda
ödeyebilecekleri konutlara
kavuşabilmesi için valiliğimizce tahsis edilecek
araziler büyük önem taşıyor.”

GÖLCÜK ŞUBEMİZDE
KONUT HEYECANI

Konut projesi hakkında bilgi veren TÜED Gölcük Şube
Başkanımız Ali Osman Kılıç, “En az bin başvuru aldıktan sonra,
konut projemizin bu yıl başlamasını bekliyoruz” dedi.
Gölcük Şube Başkanımız Kılıç, Emekliler için ev
müracaatlarına evi olmayan emeklilerin yoğun ilgi gösterdiğini
belirterek ucuz konut sahibi olmak isteyen bütün emeklileri
derneğe üye olmaya davet etti. Konut Projesi hakkında bilgi
veren Kılıç, “Bütün emekliler derneğimize üye olabiliyor. En az
bin başvuru aldıktan sonra, konut projemizin bu yıl başlamasını
bekliyoruz. Başvurular sona erdikten sonra üyeleri çağırarak
toplantı yapacağız. Talepleri öğreneceğiz. Başvuruları ücretsiz
olarak alıyoruz” dedi.
Konutları TOKİ'nin yapacağını ekleyen Osman Kılıç,
“Başvurular 1 ay önce başladı. Bu güne kadar çok sayıda
başvuru oldu. Dernek üyesi olan, evi olmayan, emekli olanlar ile
dul ve yetimler başvurabiliyor. Genellikle 2+1 için başvuru
yapılıyor. 240 ay boyunca aylık 240 TL ödeme yapacaklar. Bizler
de bu şartlardan yararlanmak istiyoruz. Konutları 4 katlı
düşünüyoruz. Emeklilerin yüzde 30'u kirada, kendi evi
olanların da yüzde 35'i sağlıksız koşullara sahip, gecekondu
tarzı konutlarda yaşamaktadır. Bu nedenle projemizde talep
patlaması yaşanmaktadır” diye konuştu.
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2016 YILI ZAMLARI VE FARKLILIKLAR
2016 yılı birinci altı ayında emekli
aylıklarına yapılan artışlar kendi içinde adil
olmamıştır. Emekli Sandığı kapsamında olan
emeklilere Kamu Toplu Sözleşmelerindeki ücret
artışları yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur
kapsamında emeklilere yapılan artışların altı
aylık tüfe oranı ile sınırlı tutulması, çifte standart
bir uygulamaya dönüşmüştür. Emekli
aylıklarına yapılan artışlar
değerlendirildiğinde;
memur emeklilerine
enflasyon farkı ile birlikte birinci altı ayda yüzde
6.9, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise altı aylık
tüfe oranı olan yüzde 3.86 zam yansıtılmıştır.
SSK ve Bağ-Kur kapsamında ödenmekte
olan gelir ve aylıkların yetersiz kalması
sonucunda, Ocak 2016 ayında emekli aylıklarına
100 lira iyileştirilme yapılması, olumlu bir adım
olmakla birlikte sorunu esastan çözecek
değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Dul ve yetim
aylığı alanlara 100 liranın uygulanması, dosya
bazında belirlenen oranlara göre yansıtılmıştır.
Bir diğer olumsuz gelişme ise, ölüm
gelir/aylığı hesaplamalarında yaşanmaktadır.
2016 yılı SSK emekli aylıklarının gelişimi
incelendiğinde; ölüm gelir/aylıklarında çalışılan
dönemlerin dikkate alınması, eşitlikten
uzaklaşan bir uygulamaya dönüşmüştür.
Örneğin; 5510 sayılı Kanunun yürürlük
tarihinden önce bağlanan sigortalı alt sınır aylığı
2016 Ocak ayında 1242,46 lira, 5510 sayılı
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen
sigortalının 2000 yılından sonra hizmetlerinin

bulunması ( 4447+5510) halinde sigortalı alt
sınır aylığı 766 lira, hizmetleri 2000-Eylül 2008
dönemi ile sınırlı olanlara sigortalı alt sınır ölüm
aylığı ise, 698,70 lira olarak hesaplanmaktadır.
Sigortalı alt sınır aylığı olarak hesaplanan
ölüm aylıkları, hak sahiplerine hisseleri
oranında paylaşılmaktadır. Örneğin, 2016 Ocak
ayında yüzde 30 oranı üzerinden hak sahibi
olanlara
209,62-380,12 lira arasında gelir
ödenmektedir.
Bu tablo karşısında, sosyal güvenlik
sistemimiz bütünüyle ele alınmalı ve
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması 2000 sonrası
dönemi kapsayan intibak yapılmalıdır.
Mevzuatta yapılan değişikliklerin
yansımalarına bakıldığında, gösterge sistemine
ihtiyaç duyulmaktadır. 506 sayılı Kanun
döneminde uygulanan ve 1 Ocak 2000 itibariyle
4447 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan
gösterge sistemi devam etmiş olsaydı, bugün
yaşanan sorunların büyük çoğunlu ile
karşılaşılmayacaktı.
Sosyal güvenliğin evrensel değeri olan
eşitliğin sağlanması için yapılacak çalışmalara
katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek
istiyorum. SGK ve Türkiye Emekliler Derneği,
sosyal güvenlik mevzuatında eşitliğin
sağlanmasına yönelik ortak hedefler
belirlemelidir.

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN BASK'I ZİYARET ETTİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Hukuk Müşavirimiz ve
eski milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ile birlikte
BASK Genel Merkezini ziyaret etti.
BASK Genel Başkanı Bayram Zengin,
Genel Sekreter Murat Aktaş ve Bağımsız Büro-Sen
Genel Başkanı Remzi Kızılkaya'nın hazır bulunduğu
ziyarette, çalışanların ve emeklilerin sorunları
üzerinde duruldu.
Türkiye'nin en büyük emekliler derneği
olan TÜED'in Genel Başkanlığını yürüten Kazım
Ergün, aynı zamanda SGK Yönetim Kurulu üyesi.
TÜED'in Hukuk Müşavirliğini yürüten
Cafer Tufan Yazıcıoğlu ise, hem XX. ve XXI. dönem
milletvekili, hem de 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu’nun yasalaşmasında Plan ve
Bütçe Komisyonu üyesi olması dolayısıyla büyük
emeği geçen eski bir parlamenter.
TÜED'in çalışmaları hakkında da bilgi
veren Ergün, emeklilerin ev sahibi yapılması için
TOKİ ile birlikte yürütülen projenin emeklileri rahatlattığını anlatarak, emekli aylığından
başka geliri olmayan emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni proje hazırlıkları
içinde olduklarını anlattı.
Görüşmede, ziyaretten memnun olduklarını ifade eden Bayram Zengin ise, ay
sonunda yapılacak BASK Genel Kurulunun hazırlıkları içinde oldukların belirterek Genel
Kurula ev sahipliği yaptıkları için TÜED'e minnettar olduklarını söyledi.
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Ergün, Kamu Çalışanlarını
Ziyaret Etti, Projelerimizi Anlattı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ
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Emekliler almakta oldukları aylıkla
geçinemediğinden, kendi mesleğiyle ilgili bir işyeri
açma yoluna gitmektedir. İşyeri açan emeklilerden
sosyal güvenlik destek primi adı altında emekli
aylıklarından yüzde15 kesinti yapılmasına Türkiye
Emekliler Derneği olarak itiraz ettik ve sosyal
güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılması
gerektiğini savunduk.
Kaldı ki bir işyeri açanlara yönelik prim ve vergi
teşviki uygulanırken, bir işyeri açan emeklilerin
aylıklarından sosyal güvenlik destek primi adı altında
bir kesintinin yapılmasının adil olmadığını
değerlendiren Hükümet, ilk adımı 1 Temmuz 2015
itibariyle atmış ve yüzde 15 olan sosyal güvenlik
destek primi oranını yüzde 10'a düşürmüştür.
1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesinde Türkiye
Emekliler Derneği; emeklilerin taleplerini maddeler
halinde sıralamış ve bu haklı isteklerimizin yerine
getirilmesi için siyasi partilerin seçim bildirgelerinde
yer alması istenmiş ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği talepleri gazete ve
televizyonlarda haber olarak yer almış ve bu tür
haksız uygulamalara son verilmesi istenmiştir.
Bu gelişmeler üzerine siyasi partiler seçim
bildirgelerinde işyeri açan emeklilerden kesilen sosyal
güvenlik destek primi uygulamasına son verileceği
yönünde taahhütlerde bulunmuştur.
1 Kasım 2015 genel seçimleri sonrasında tek
başına iktidar olma çoğunluğunu elde eden Ak Parti
Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU Hükümeti
kurmakla görevlendirilmiştir.
Ak Parti Hükümet Programını oluştururken,

seçim bildirgesinde yer alan bir çok taahhüde yer
vermesini, siyasete olan güveni artıran değişiklikler ve
gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Emekli
aylıklarına 100 lira iyileştirme yapılması ve işyeri açan
emeklilerden alınmakta olan sosyal güvenlik destek
primi uygulamasının kaldırılmasında emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.
TBMM'de kabul edilen Kanunda yer alan madde
ile 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış, sosyal
güvenlik destek primi uygulaması ile ilgili yürürlük
maddesinde Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip
eden ödeme döneminden itibaren kaldırılacağı
kararlaştırılmıştır.
1 Ocak 2016 itibariyle sosyal güvenlik destek
priminin kaldırılacağı ile ilgili kamuoyunda
beklentinin olması nedeniyle, Türkiye Emekliler
Derneği'ne çok sayıda soru gelmektedir. Bu beklentiye
rağmen, ilgili Kanunu çıkması gerekmektedir.
TBMM'de kabul edilen Kanunun Şubat ayında
yayınlanması nedeniyle, Kanunun yayım tarihi esas
olduğundan, 2 ay gecikmeli olarak sosyal güvenlik
destek primi kaldırılmıştır.
Haksız bir uygulama olan sosyal güvenlik destek
primi uygulamasına son verilmesi, işyeri açacak olan
emekliler için yeni bir fırsat olmuştur. Bu fırsattan
yararlanacak olan emeklilerin kendi meslekleriyle
işyeri açmaları durumunda, sigorta prim ve vergi
teşviklerinin de getirilmesi gerekmektedir. Kendi
alanında uzmanlaşmış ve büyük birikime sahip olan
emeklilerin korunmasına öncelik verilmelidir.

EMEKLİ AYLIKLARINDA ÖNGÖRÜLEN ARTIŞLAR
2016 yılı için emekli aylıklarına iki kategoride artış
yapılmış ve emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderek
artmıştır.
Sosyal güvenliğin evrensel normu olan eşitlik,
sigorta mevzuatında yapılan değişikliklerle
korunamamış ve emekli aylıklarında büyük
eşitsizliklere neden olmuştur.
Birinci itirazımız; 5502 sayılı Kanunla, sosyal
güvenlik sisteminde tek çatı oluşturulmasına rağmen,
aynı kararlılığın sigorta mevzuatı birlikteliğinin
sağlanmasında gösterilmesinedir. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
düzenlenirken, Emekli Sandığı kapsamında olan
emeklilerin kazanılmış haklarının korunması güvece
altına alınmış ve memur emekli aylıklarının artışında
Kamu toplu sözleşmesi ile elde edilen hakların
uygulanacağı benimsenmiştir.
İkinci itirazımız; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK ve Bağ-Kur
emekli aylıklarının artışında, altı aylık tüfe artışı
oranlarının esas alınacak olmasınadır. Emekli aylıkları
yetersiz kaldığından, yüzdeli artışların katkısı sınırlı
kalmaktadır.
Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik sistemimiz bir
bütünlük içinde yürütülmediğinden, emekli
aylıklarındaki eşitsizlikler giderek büyümektedir.
Eşitsizlikler aynı kurum çatısı altında da
yaşanmaktadır. 5510 sayılı Kanun ile yapılan
değişikliklerle, aylığa hak kazanma koşullarında ve
aylıkların hesaplanmasında hak kayıplarına neden
olacak parametreler getirilmiştir.
Sosyal güvenlik sisteminin eşitlik kurgusunun

korunması için gösterge sisteminin sürdürülmesi
gerekirdi. 4447 sayılı Kanunla 1 Ocak 2000 itibariyle 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan gösterge
sisteminin kaldırılması, haksızlıkların artmasına neden
olmuştur. 5510 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ise,
sistemin bütünlüğünü bozmuştur. Emekli aylıklarının
hesaplanmasında temel kriterler olan
prim
kazançlarının güncellenmesi ve aylık bağlanma
oranlarının değiştirilmesi ile birlikte Ekim 2008 itibariyle
emekli aylıklarında düşmeler öngörülmüştür.
Emekli aylıklarında hak kayıplarını dikkate alan
Hükümet, bazı dönemler için seyyanen artışlara
gitmektedir. Temmuz 2015 itibariyle 1.000 liranın altında
kalan emekli aylıklarına 100 lira, 1.000-1.100 lira
aralığında olan emekli aylıklarına ise, 1.100 lirayı
geçmeyecek şekilde 100 lira artış yapılmıştır.
1 Ocak 2016 itibariyle ise, önce yüzde 3. 86 lira zam
yapılmış, bunun üzerine seçim taahhüdü olarak 100 lira
seyyanen malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanlara 100
liranın tamamı, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik
geliri alanlara derecesi karşılığı bulunan tutar, ölüm
aylığı alanlara dosya bazında yapılan artıştan hak
sahiplerinin hisseleri karşılığında bulunan tutar
seyyanen zam olarak yansıtılmıştır. Memur emeklilerine
ise, Kamu Toplu Sözleşme gereği 1 Ocak 2016 itibariyle
enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.9 zam yapılmıştır.
Sistemin adil olması için ilk adım olarak Emekli
Sandığı, SSK ve Bağ-Kur taban aylıklarda eşitlik
sağlanmalı ve emeklilere insanca yaşayacağı aylık
ödenmelidir.
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EMEKLİYE KONUT ÇALIŞMALARIMIZDA
BİR MÜJDE DE KAYSERİ'DEN GELDİ
Dar gelirli emeklilerimize konut yaptırmak için
harekete geçen Kayseri Şubemizden müjde geldi. Kayseri
Valiliği ile birlikte çalışmalar yürüten Kayseri Şubemiz,
emeklilerimize konut yapılabilmesi için TOKİ'ye üç ayrı
araziyle başvuruda bulunmuştu. Gerekli çalışmaları
başlatmaya hazırlanan TOKİ, sözkonusu arsalara ilişkin
onaylı kadastral harita ve krokileri Kayseri Şubemizden istedi.

AYKIRI:
“Emeklilerimizin
Yüzleri Gülecek...”

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Genel Başkan Yardımcımız ve
Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı, daha önce tespit ettikleri üç araziyle TOKİ'ye
başvurduklarını belirterek; "Kayseri ili Melikgazi İlçesi Turan Mahallesi'nde 589.100
metrekare, Mimar Sinan Mahallesi'nde 105.500 metrekare, Gesi Mahallesi'nde ise
1.537.000 metrekare arsa temin ettik. TOKİ bu araziler üzerinde gerekli çalışmaları
başlatıyor. Üyelerimiz başta olmak üzere, ev sahibi olamamış bütün emeklilerimiz için
harekete geçtik. Emeklilerimizin yüzünü güldürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz"
dedi.

AFYONKARAHİSAR'DA KONUT KURALARI ÇEKİLDİ...
ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET EGE EMEKLİLERİMİZE SESLENDİ...
Derneğimizce hazırlanan,
"Emekliye Ucuz Konut Projesi"
meyvelerini vermeye devam ediyor.
TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da
yapılan toplu konutlardan emekliler
için ayrılan yüzde 25'lik kontenjan için
kura çekimleri yapıldı.
Kura töreninde bir konuşma yapan
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege,
derneğimizin ülke gündemine taşıdığı konut projesi
sayesinde Türkiye'nin her yerinde binlerce emeklimizin
konut sahibi olmaya başladığına dikkat çekerek; "Dernek olarak, bütün
dünyaya örnek olacak bir proje hazırladık ve yetkililere sunduk. Sayın
Başbakanımız da kongremize katılarak burada yaptığı konuşmada bu
talebimizi yerinde bulduğunu ve her şekilde destekleyeceğini, projenin
hayata geçirilmesi için TOKİ'ye gerekli talimatları verdiğini ifade etti.
Şimdi TOKİ'yle iki yöntemle konut projesini yürütüyoruz. Bunlardan
birisi olan "Kontenjan Yöntemi"ni bugün burada yaşıyoruz. TOKİ
hazırda yaptığı toplu konutlardan emeklilerimize yüzde 25 kontenjan
ayırdı ve bunların kuraları için toplandık. Bunun dışında, Derneğimizin
çabalarıyla temin edilen hazine arazileri üzerine yapılacak olan toplu
konutlar da var. Buna da; "Talep Örgütlenmesi Yöntemi" diyoruz. Bu
sayede elde edilen kamu arazilerine yapılacak olan konutların ise tamamı
emeklilerimize yapılacak. Asıl önemli yöntem de bu olacak. Amacımız,
evsiz emekli kalmamasıdır" dedi.
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Afyonkarahisar
Şube Başkanımız
Ahmet EGE
emeklilere
seslendi...

BURSALI ÜYELERİMİZ KONUT KURASINA KATILDILAR...
TOKİ tarafından
yapılan toplu
konutlardan
emeklilerimize
tahsis edilen 1200
konut için kura
çekimi yapıldı.
Bursa Fethiye Kültür Merkezi'nde
yapılan çekilişe 12 Bin 955 üyemiz katıldı.
Yoğun katılım nedeniyle dondurucu
soğukta dışarıda beklemek zorunda kalan
binlerce emeklimizi, Bursa Şube
Başkanımız Mesut Özşen ve Bursa Şube
Yönetim Kurulumuz yalnız bırakmadılar.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Özşen;
"Emeklilerimizin uygun şartlarla evsahibi
olabilmeleri için yola çıktık. Bu daha
başlangıç. Talep örgütlenmesi yoluyla da
binlerce konut yapılması için çalışmalarımız
sürüyor. Evsiz emekli kalmayana kadar bu
çalışmalarımızı bırakmayacağız" dedi.

KONUT PROJEMİZDE BİR MÜJDE DE
ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN GELDİ...
Elazığ Şube Başkanlığımızca yürütülen Konut
Projesi çalışmalarında da müjdeli haberler gelmeye devam
ediyor. TOKİ işbirliğiyle Elazığ ilinde yapılacak olan
emekli konutları için Elazığ Valiliği ve Milli Emlak
Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde,
konut projesi için gerekli arsa temin edildi. Milli Emlak
Müdürlüğünce, Çevre yolu Meryem dağı bölgesinde 53 Bin
metrekare arazi emeklilerimize uygun koşullarda konut
yapılabilmesi için tahsis edildi.
Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür ve
beraberinde Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan
heyet, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret
ederek, konut projemize verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiler.
Ziyaret sırasında konuşan Vali Zorluoğlu, duyduğu memnuniyeti
belirterek; "Emeklilerimize uygun şartlarda çağdaş bir yaşam alanı
sunabilmek için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu
projeyi gündeme getiren derneğinizi tebrik ediyorum. Tespit edilen
araziye ilişkin tüm çalışmalar yapılarak, emeklilerimize konut
yapılabilmesi için TOKİ başkanlığına sözkonusu arazi
devredilmiştir. Şimdiden emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediye Başkanlığı'nın yoğun desteğinin
bu projenin hızla ilerlemesini sağladığını belirten Şube Başkanımız

Vedat Gür de yaptığı konuşmada; "Sayın Valimize ve Sayın Belediye
Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. TOKİ den gelecek hayırlı
haberlerle Elazığlı Emeklilerimize müjdeli haberi vereceğiz.
Derneğimize tahsis edilen toplam 9 parsele ait arsaların Koordinatlı
aplikasyon krokileri Tapu kayıt örnekleri alınmış olup, Ulaşım,
kanalizasyon ve diğer hazırlıklar için Elazığ Belediye Başkanlığı ile tüm
yazışmalar yapıldı. TOKİ den gelecek haberle Bizler baharın başlangıcı
ile Konutların temelini atmaya hazırız. Gelişmeler konusunda da
değerli üyelerimize bilgi vereceğiz" dedi. Gür ayrıca, ziyareti takip eden
basın mensuplarının nezdinde tüm basın çalışanlarının Çalışan
Gazeteciler Günü'nü de kutladı.
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EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARIMIZ
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR...
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR tarafından, emeklilerimiz için kaleme alınan ve
Derneğimiz Eğitim ve Kültür Serisi’nde üyelerimizin ilgisine sunulan eser,
üyelerimizden ve kamuoyundan yoğun ilgi gördü. İşte o çalışmadan bazı önemli başlıklar:
Emeklilik Sürecinde Bireyin Psiko-Sosyal Değişimi ve Psikolojik
Sorunlar
Emeklilik sürecinde yaşanan psiko-sosyal değişim ve sorunların bir
kısmı ileri yaş dönemine ilişkin değişimlerle ilgili iken, bir kısmı çalışma
yaşamının sona ermesi ve yaşamın dönüşüme uğramasıyla ortaya çıkan
değişim ve sorunlardan oluşmaktadır. Bu dönem, psikolojik yönden hafızanın
zayıfladığı, ruhsal sıkıntıların daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başladığı,
bütün bunlara bağlı olarak motivasyonun eksildiği, uykusuzluk, çabuk
sinirlenme ve umutsuzluğa kapılma gibi problemlerin yaşanabildiği bir gelişim
dönemidir (Koç, 2002, 276). Ericson'un Psiko-sosyal Gelişim Kuramı'na göre
insanın gelişim aşamaları içerisinde son aşamayı ifade eden ileri yetişkinlik
döneminde birey iki farklı görünüm sergileyebilir. Bunlardan biri önceki
dönemlerin olumlu birikimi sonucu benliğini tam olarak bulmuş, mutlu, kendine güvenen, çevresi tarafından sevilen, aranan bir kişi görünümüdür. Bir
diğeri ise önceki dönemleri sağlıklı olarak geçirmeme sonucu çeşitli
umutsuzluklar taşıyan, aksi bir insan profilidir. Buna göre genel olarak
yaşamın ve çalışma yaşamının nasıl geçirilmiş olduğu ileri yetişkinlik
dönemine denk gelen emeklilik yaşantısını da büyük ölçüde etkilemektedir.
Bununla birlikte toplumun yaşlısına bakış açısı bireylerin emekli olarak
bir köşeye çekilmeleri gerektiğini ya da artık her şeyi yapmak için bolca
zamana sahip oldukları için daha aktif olmaya yönlendirebilir. Yaşlılıkla ilgili
kalıp yargıların, toplumun emeklilere ve emekli bireylerin kendilerine ilişkin
algılamalarını etkilediği düşünülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda
bu döneme ilişkin bazı kalıp yargılar temelde altı başlık altında toplanmıştır
(Butler'den aktaran Koç: 2002:289):
1)
Yaşlılığın bizzat kendisi: Bu kalıp yargı, kronolojik olarak
yaşlanmayı ifade eder. Hâlbuki psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik etkenlere
bağlı gelişim ve değişimler, bireyler arasında farklılıklar gösterebilir.
2) Üretim dışı olma: Bu kalıp yargıyla da emekli olma kastedilmiştir.
Aslında hastalık gibi aktiviteyi engelleyici bir unsur bulunmadıkça, yaşlı
bireyler üretime katılma istek ve eğilimindedirler.
3) İlişkisizlik: Bireylerin kendi başlarına kalma, yalnız yaşama isteğini
açıklar. Ancak toplumsal yaşamdan kopmayı, dönemin karakteristik
özellikleri arasında gösterecek yeteri kadar araştırma mevcut değildir.
4) Esnek olmama: Bununla, tahammülsüzlük kastedilir. Oysa bireyin
toplumsal hayata bakış açısı ve uyum yetisi, kişiliğiyle ilgilidir. Bu konuda yaşlı
birey, yaşlılığından önce nasıl bir kişilik özelliğine sahipse bu dönemde de o
özelliğini büyük ölçüde devam ettirir. Yani söz konusu kalıp yargı, sadece
yaşlılık dönemiyle sınırlı değildir.
5) Bunaklık: Bu döneme özgü bir ruhsal rahatsızlığı ifade eder. Ancak
yaşlıların hepsi bu rahatsızlığı yaşamayabilirler. Onlarda da diğer gelişim
dönemlerindeki bireylerde görülebilen anksiyete, depresyon ve paranoid gibi
ruhsal rahatsızlıkların yani sıra döneme özgü psikolojik rahatsızlıklar da
görülebilir.
6) Huzur: Geliştirilen bu son kalıp yargıyla da, dönemin öznel bir barış
ve sükûnet çağı olduğu vurgulanır. Hâlbuki bu dönem bireyleri, diğer
dönemlerdeki bireylerden daha fazla stres yaşarlar ve bu durum onlar için daha yıkıcı bir psikolojik etki gösterebilir. Bu bağlamda bunaklık kalıp
yargısında sözü edilen psikolojik rahatsızlıklar aslında dış streslere karşı içsel
dirençlerdir.
Yukarıda belirtilen kalıp yargılar, birey tarafından içselleştirildiğinde,
yaşamını biçimlendirme konusunda isteksiz ve olayları kendi haline bırakıp
kontrol duygusundan uzak yaşayan emekliler görünümüne neden
olabilmektedir. Köknel (2009), yaşamının toplumsal boyutunu yitiren ve
çevresiyle iletişimi bozulan bir emeklinin endişeli, sıkıntılı, tedirgin
duygulanım durumu göstereceğini, bitkinlik, halsizlik ve yorgunluktan
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yakınacağını belirtmektedir. Bu dönemde sağlıklı bir bireyin geçmişine yönelik
olumlu bir bakış geliştirebilmiş olması ve kalıp yargıların olumsuz etkilerinden
kendisini kurtarabilmiş olması psiko-sosyal bakımdan iyilik halini
sağlayabilecek ön koşullardır. Üretken geçirilmiş, genç yaşlarda belirlenmiş
hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış, arzu edilene yakın bir yaşam biçimine sahip
olabilmiş kişiler emekli olduktan sonra yaşam doyumu açısından aksi
durumdaki bireylerden daha şanslıdırlar. Hollahan (1988), yaşamlarında
amaçlarının birçoğunu gerçekleştirmiş olmaları yaşlı bireylerin psikolojik
iyilik halleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Diğer
bireyler yaşamlarında istediklerini elde edememiş olmanın verdiği
doyumsuzluk ile emekli olduktan sonra bu boşluğu doldurmak ve
yaşamlarında yeni bir sayfa açmak isteyebilir ya da umutsuz biçimde
yaşamının bu dönemini geçirebilir. Bu noktada değişime açıklık, esneklik ve
yaratıcılık gibi kişisel değerlerin emeklilerin yeni yaşamlarında
karşılaşacakları ekonomik ve sosyal zorlukların üstesinden gelmelerinde,
kendileri için alternatifler geliştirmelerinde önemli ölçüde etkili olduğu ve
bunun da psikolojik iyilik halini güçlü bir şekilde etkilediği belirtilmiştir (Burr
vd., 2009:7). Bu görüş ve araştırma bulgularını destekleyen bir başka çalışmada
ise yaşamın bütünsel akışı perspektifinden yola çıkılarak, çocukluk, erken
yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerindeki ekonomik, sosyal ve kişisel
kaynakların emeklilik öncesi ve sonrasındaki psikolojik iyilik hali üzerindeki
etkili olduğu saptanmıştır (Silver ve Susman, 2009:18-20).
Yaşlılık döneminde sıklıkla gözlenen yaşlanmaya bağlı fiziksel ve
zihinsel yeti yitimi, ekonomik zorluklar, yaşam tarzındaki değişikliklerin
depresyona olan yatkınlığı arttırdığı ve yaşam hedeflerine ulaşılamamış olması
ve buna paralel benlik doyumunun sağlanamamasının bu dönemde depresyon
riskini arttırdığı belirtilmektedir (Tamam ve Öner, 2001: 51). Emeklilik olgusu,
söz konusu ekonomik zorlukların, yaşam biçimindeki değişimin temel
nedenlerinden biri olarak düşünüldüğünde, özellikle yaşamında belirlediği
hedeflere ulaşamamış ve çalışma veya iş ile benlik duygusunu doyuramamış
bireyler açısından depresyon riskinin ortaya çıktığı yaşlılık dönemi sorunları ile
kesişmektedir. Bir başka deyişle, depresif belirtiler ile yaşlanmanın doğal bir
parçası olarak hastalık, fiziksel ve zihinsel yeti yitimi, eşin kaybedilmesi, yalnız
yaşama gibi diğer nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi, emeklilikle birlikte
değişen yaşam koşullarından da kaynaklanabilir. Emeklilik ve yaşlılık
psikolojisi araştırmalarında söz konusu sorunların emeklilikle ne kadar ilişkili
olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Emeklilik sürecinde bireyin yaşayabileceği muhtemel psiko-sosyal
sorunlara işaret eden duygu durumunu Uslanmazoğlu (2010) şu sözlerle dile
getirmiştir: "Emeklilik yaşamı, sancılı bir dönem. Düşünün, bir ömür boyu
çalışıp didindiğiniz işinizden birdenbire kopuyorsunuz. Yüksek kayalardan
boşluğa düşmek gibi bir şey. Sizi gün boyu uğraştıran ve meşgul eden hiçbir şey
yok artık. Her taraf boş ve sessiz gibi..! Var olup iş denilen şeyler ise eften püften
şeyler. İçinizdeki boşluğu doldurmaktan çok uzak...". Kadınlar açısından
emeklilikle birlikte başlayan psikolojik boşluk sorunu, evdeki çocukların
eğitim, çalışma veya evlilik gibi nedenlerle evden ayrılmaları durumunda yeni
bir boşlukla birleşmektedir. Bu durum "boş yuva sendromu" olarak ifade
edilmektedir (Osbome, 2009:14).
İlk gününden itibaren emekliliğin bireyde travmatik bir yaşantıya
dönüştüğü ve psiko-sosyal kimliğini olumsuz etkilediği, yaşanan değişimin ve
hızlı bilgi akışının emekli olan bireyin bilgilerini geçersiz kılarak gençlere
danışmanlık yapmalarının önünde engel teşkil ettiğine dair iddialar söz
konusudur (Can vd., 2008). Yaşlılık döneminde fiziksel ve zihinsel sağlıktaki
bozulma ile birlikte depresyon ve psikolojik iyilik halinin kötüleşmesine tanık
olunmaktadır. Ayrıca yaşlılıkla birlikte toplumun diğer gruplarından ve
aileden uzaklaşan bireyler açısından yalnızlık olgusu, yaşam kalitesini düşüren

ve olumsuz psikolojik sonuçlar doğuran bir durum ortaya koymaktadır.
Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bir bölgede 359 yaşlı ile yapılan bir
araştırmada, yaşlılarda görülen depresif belirtileri etkileyen en önemli
etmenin yakınları-dostları ile görüşme sıklığı olduğu saptanmıştır
(Keskinoğlu vd, 2006). Depresyonun belirtileri, duygusal alan, vejetatif
alan ve kognitif alan olarak üç alanda görülmektedir (Güz ve Çolak,
2002: 65):
1) Emosyonel Alan: Depresif duygu durum, hiçbir şeyden zevk
alamama,
2) Vejetatif Alan: İştahta azalma / artma, uykusuzluk / aşırı
uyuma, psikomotor gerileme, yorgunluk bitkinlik, enerji kaybı,
3) Kognitif Alan: Suçluluk, değersizlik düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkatte azalma, ölüm düşünceleri.
Emeklilik yaşlı bireyin yaşam doyumu üzerinde derin etkileri olan
en temel yaşam olaylarından biridir. Rol teorisine göre emeklilerin,
kariyerlerinden kaynaklanan rolü kaybetmiş olma hislerinin psikolojik
iyilikleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Emeklilikle beraber kritik
öneme sahip iş rolünün ve çevrenin kaybedilmesi, işin ve çalışmanın
kişinin en önemli ilgi odağı olması ve işe ve çalışmaya bağlılığın yüksek
olması durumlarında morali azaltmakta ve depresif belirtilerin
artmasına neden olabilmektedir (Kim ve Moen, 2002: 213). Ülkemizde
yapılan bir araştırmada emeklilik süresi uzadıkça, gündelik yaşama
ilişkin etkinliklerin azaldığı, bununda depresyon eğiliminde bir artışa
yol açtığı gözlenmiştir (Can vd., 2008). Ancak bir başka açıdan emeklilik
iş baskısını ve iş yükünü ortadan kaldıran bir dönüşüm olarak bireylerin
iş stresinden kaynaklanan sorunlarını azaltacak böylelikle psikolojik
iyilik halini olumlu etkileyecek bir boyuta da sahiptir. Araştırmalar her
iki düşünceyi de destekleyici bulgular ortaya koymuştur. Bu nedenle
emeklilik çeşitli faktörlere bağlı olarak bireylerin hem psikolojik
sorunlara yol açabilecek hem de psikolojik iyilik halini olumlu
etkileyebilecek içeriğe sahip bir dönüşüm süreci olarak kabul
edilmelidir. Emekliliğin getirdiği sorunları başarılı bir şekilde
çözebilmek bireyde kontrol duygusunu artırarak, psikolojik iyilik halini
yükseltip depresyon eğilimini azaltacaktır. Süreklilik teorisinden
hareketle çalışma yaşamında işle ilgili sorunları çözmede kontrol
duygusuna ve özerk kararları ile sorunları çözme becerisine sahip olan kişilerin
emeklilik yaşamında karşılaştığı sorunları benzer biçimde çözebildiği ileri
sürülmektedir (Drentea, 2002:169).
Warr ve diğerlerine göre (2004) aktif olmak üç nedenle psikolojik iyilik
halini etkilemektedir: Bunlardan birincisi; aktivite, kişisel amaçların başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bireyin kendisine
amaçlar tespit etmesi ve bu amaçlara ulaşması yeterlilik duygusunun, kendini
onaylamanın, iyi zihinsel sağlığın başlıca yönleridir. İkincisi; olumlu değer atfedilen aktiviteler psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratma
potansiyeline sahiptir. Üçüncüsü iyilik hali bireyin aktiviteyi gerçekleştirmesinin ötesinde söz konusu aktivitenin sonucundan olumlu
etkilenmektedir. Örneğin dini mekân ziyaretleri ruhsal sonuç ve yararları
kadar sosyal ve pratik yararlar da getirmektedir (Warr vd, 2004:173).
Emekliliğin istenen ve beklenen bir süreç olması ile emeklilik öncesi
psikolojik iyilik hali emeklilerin psiko-sosyal durumlarını etkileyen bir başka
faktördür. Araştırmalarda gönülsüz emekli olanlarda depresyon ve intihar
oranlarına gönüllü emekli olanlardan daha fazla rastlanmaktadır (Richardson,
1999: 58). Emeklilik öncesi psikolojik iyilik hali iki farklı yoldan etki yaratması
bakımından değerlendirilebilir. Birincisi emeklilik öncesi psikolojik iyilik hali
yüksek düzeyde olan bir bireyin emeklilik sonrasında da benzer düzeyde iyilik
haline sahip olması, hatta emeklilik dönüşümünden hemen sonra iyilik hali

düzeyinde artışın meydana gelmesi durumudur. İkincisi, stresli iş ortamından
veya meslekten ayrılarak emekliliğe geçişin bireyin yaşadığı iş yükü ve
stresinden uzaklaşarak psikolojik iyilik halinin yükselmesi yönünde etki yaratacağı düşüncesidir. Yapılan araştırmalarda karmaşık sonuçlara ulaşılmıştır.
Kim ve Moen'in (2001) henüz yeni emekli olmuş, uzun süre önce emekli olmuş
ve halen çalışmakta olanlardan oluşan 762 kişi üzerinde yaptığı araştırmada,
depresif belirtilerin uzun süre önce emekli olanlarda, yeni emekli olanlar veya
halen çalışmakta olanlara göre daha fazla görüldüğü saptanmıştır.
Buraya kadar ele alman emekliliğin bireyler üzerinde meydana getirdiği
psiko-sosyal değişim ve sorunlar, emekli olmanın bir statü değişiminden ibaret
olmadığını göstermiştir. Emeklilik yaşamı, bireylerin çalıştıkları, ürettikleri,
ailelerine ve topluma kattıklarına karşılık, mutlu, doyumlu geçirilmesi gereken
bir yaşam dönemidir. Yaşam doyumunun yüksek olması ise bireylerin bu
döneme ilişkin ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterli ölçüde
karşılanması ile mümkündür. Emeklilerin beklentilerine ilişkin bir
araştırmada, devletten beklentileri arasında emekliliğe hazırlık eğitimi
verilmesi gerektiği saptamıştır (Sevim ve Şahin, 2007). Bu bulgu bireylerin
emekliliğe psikolojik açıdan tam olarak hazırlanmaları gerektiğinin ancak
bunu gerçekleştiremediklerinin farkında olduklarını göstermektedir.
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Emeklilere hastane indirimi!
Türkiye Emekliler
Derneği Kartal Şubemiz ve
Özel Bölge Hastanesi
emeklilerin hastane
ücretlerinde indirim
yapılması için protokol
imzaladı.
Protokolde Özel Bölge Hastanesi
şubeleri Pendik, Maltepe ve Sancaktepe’ye
emekliler ve 1. Dereceden akrabaları tedavi
ücretlerinde indirime sahip olacak. Türkiye
Emekliler Derneği üyesi olan bütün
emekliler bu indirimden yararlanacak.
Türkiye Emekliler Derneği Kartal
şubesinde yapılan protokolle hayata
geçirilen projede emekliler artık özel bir
hastanede tedavi olurken indirime sahip
olacak. Türkiye Emekliler Derneği Kartal
Şube Başkanı ve Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız,
böyle bir projenin hayata geçmesinden
dolayı memnun olduğunu dile getirdi.
Yıldız, “Özel Bölge hastanelerimiz arasında
emeklilere ve 1. dereceden akrabalarına
yapılacak olan sağlık hizmetlerinde önemli
derecede indirimler yapılacak.
Emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bölge
hastanelerimiz Pendik, Maltepe ve
Sancaktepe’de emeklilere büyük ölçüde

ilgiyi gösteriyor. Kendilerine gösterdikleri
ilgi için teşekkür ediyoruz. Emeklilerimiz
devlet hastanelerinde tedavi olabiliyorlar
ancak özel hastanelerin tabi ki kendi sağlık
politikaları gereğince bazı konularda fark
alıyorlar. Devletin ödeyemediği, sigortanın
ödeyemediği bazı sağlık politikaları farkını
özel hastaneler alıyor. Dolayısıyla bizde Özel
Bölge Hastanesi ile yapmış olduğumuz
anlaşma gereğince bu ekstradan alınan
farklarda indirimler yapılacak. Bir lirada
olsa elli lirada olsa emeklinin menfaatine
olan bir çalışmadır. Emeklileri korumak için
sağ olsun özel bölge hastanelerimizde gerek
sahipleri gerek çalışanları emeklilere
gereken önemi ve hassasiyeti gösteriyorlar,

bu konuda her türlü yardımı yapıyorlar.
Emeklilerimize hem maddi yönüyle hem de
sağlık yönüyle katkılar sunan bir çalışma
yaptık. Emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun
diyoruz” dedi.
Türkiye çapında bu tür protokollerin
dernek şubeleri tarafından yapıldığını
söyleyen ve emeklilere her alanda Türkiye
Emekliler Derneği olarak yardım ettiklerini
söyleyen Yıldız, “Türkiye’nin 105 yerinde
şubemiz var. Bu her şubemizde hemen
hemen Türkiye çapında bu araştırmalar
yapılıyor. Kendi bölgelerinde olan özel
sağlık kurumlarıyla anlaşmalar yapıyorlar
ve emeklilerimiz istifade ediyor” dedi.

ÜSKÜDAR ŞUBEMİZDEN
“GAZETECİLER GÜNÜ”
ETKİNLİĞİ
Üsküdar Şube Başkanımız Fatma Önerge, “10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle bölgede
gazetecilik yapan basın mensuplarını Üsküdar'da bir
kahvaltıda ağırladı.
Gazeteci dostlarıyla bir araya gelen Önerge, yoğun
katılımdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır
bu dernekte olmama rağmen son bir iki senedir sizlerle bu
kadar yakınlaşma fırsatını bulduğum içinde ayrıca
mutluyum. İnşallah çok daha güzel günlerde birlikte olacağız,
Gazeteciler gününüzü gönülden kutlarım” dedi. Kahvaltıda
Önerge'yi; İHA Anadolu Yakası Bölge Sorumlusu Mehmet
Başa, İstanbul Televizyon Bölge Muhabiri Ayşe Dursun,
Tercüman Gazetesi ve Canlı Yayın İnternet Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Nimet Kartal, Üsküdar Belediyesi
Basın Danışmanı Ayhan Şimşek, İstanbul Gündemi Gazetesi
ile Gazete Belediye İmtiyaz Sahibi Musa Has, Metropol
Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mahmud
Boydak, Bölgenin Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni Süleyman Hilmi Eren, Yerel Gazete İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Kenan Baylan, Üsküdar Gazetesi Bölge

Muhabiri Canan Alan, Boğaziçi Çekmeköy Gazetesi İmtiyaz Sahibi
ve Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Soysevinç, İstanbul Flaş Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Kaba, İstanbul Takipte Haber Sitesi
Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Adil Yelkenci yalnız bırakmadı.
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DENİZLİ ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI...
ALİ OYMAK YENİDEN ŞUBE BAŞKANI...
Denizli Şubemizin 3. Olağan Genel
Kurulu 16 Ocak 2016 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'nı Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Yıldız'ın yaptığı genel kurulda yapılan
seçimlerde, mevcut Şube Başkanımız Ali
Oymak güven tazeleyerek yeniden aynı
göreve seçildi. Divan yönetiminde; Antalya
Şube Başkanımız İbrahim Tezcan,
Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı,
Aydın Şube Başkanımız Durmuş Uzuner ile
Antalya Şube İdari Sekreterimiz Mehmet
Akkoca da görev aldılar.
Genel Kurula seslenen Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız;
emeklinin hak arama mücadelesinde adeta
bir sembol haline gelen Türkiye Emekliler
Derneğimizin yürüttüğü örnek çalışmalarla
dikkat çektiğini belirterek; "Sivil toplum
kuruluşları arasında, 45 yıldır sürdürdüğü
onurlu mücadelelerle her dönem örnek bir kuruluş olan
derneğimize gösterilen teveccüh bu çalışmaları
yürütmemizde bizlere ışık tutmaktadır. Emeklilerin
haklarının korunması ve geliştirilmesi için yürütülen
mücadelelerin örgütlü bir şekilde hayata geçirilmesi
elbette büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu
kongreler küçük birer demokrasi şöleni haline dönüştükçe
örgütlü mücadelenin de önü açılacaktır. Türkiye emekliler
derneği olarak insana verilen değer ile emeğe verilen değer
ve saygı ölçeğinde çalışmalarımızı içtenlikle ve inanarak
yürütmekteyiz. Umuyor ve diliyoruz ki emeklilerimiz de
yürüttüğümüz bu anlamlı mücadeleye daha yoğun destek
verirler ve bu sayede de artık bu salonlara sığmaz oluruz.

Unutmamalıyız ki; gücümüz ancak birliğimizden gelir. Birlik
ve bütünlük içerisinde hareket etmezsek bırakın haklarımızı
geliştirmeyi mevcut haklarımızı bile koruyamayız. Bu nedenle
bütün emeklilerimize Türkiye Emekliler Derneği çatısı altında
birleşmeye davet ediyorum. Omuz omuza verirsek
aşamayacağımız engel yoktur” dedi.
Kongrede yapılan seçimlerde Ali Oymak yeniden şube
başkanlığına seçilirken yönetim kurulu da şu isimlerden
oluştu: Şeref Arsay Şube Başkan Yardımcısı, Şeref Eş Şube
İdari Sekreteri, Hulki İlhan Şube Mali Sekreteri, Meral Moran
Şube Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri.
Şube Denetim Kurulu üyeleri ise; Hüseyin Reşat Tavaslı,
Musa Savay, Davut Ağıl'dan oluştu.

TURGUTLU ŞUBEMİZİN
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI...
MEHMET YAHŞİ ŞUBE BAŞKANI...
Turgutlu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 30 Ocak 2016
tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'nı Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz'ın yaptığı genel kurulda yapılan
seçimlerde, mevcut Şube Başkanımız Mehmet Yahşi güven
tazeleyerek yeniden aynı göreve seçildi. Divan yönetiminde;
Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı, Bayraklı Şube
Başkanımız Selahattin Öztürk, Buca Şube Başkanımız Etem
Yüksel ile Ödemiş Şube Başkanımız Ali Solar görev aldılar.
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ise; Nihat Akman, Hasan
Gömlekçioğlu, Nilgül Şalvarlılar, Burhan Sönmez isimlerinden
oluşurken; Denetim Kurulu üyeleri ise; Gülsevim Koçak,
Murtaza Kurt, Aydın Ayhan'dan oluştu.
Genel Kurula seslenen Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz; ; “Turgutlu Şubemizin ilk genel kurulu tüm Turgutlu'da

yaşayan emeklilerimize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum. İlk genel kurul; şubenin çiçeği burnunda şube
olduğunu, camiamıza yeni katıldığını gösterir. 45 yıllık mazisi olan
Derneğimiz yeni açılan şubelerimizle Türkiye çapında şube sayısını
çoğaltarak temsil ettiğimiz kesime daha çok ulaşabilmek, daha etkin
hizmet verebilmek için azami gayret gösteriyor ve zincirin halkaları
gibi çoğalarak büyüyoruz. Bu bizim en büyük gururumuz ve
hedefimiz. Yeni bir şube olma sebebi ile de Turgutlu Şubemize
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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MENDERES ŞUBEMİZİN DE
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI...
SALİH SİVİŞ ŞUBE BAŞKANI...
Menderes Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 31 Ocak 2016
tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'nı Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz'ın yaptığı genel kurulda yapılan
seçimlerde, mevcut Şube Başkanımız Salih Siviş güven tazeleyerek
yeniden aynı göreve seçildi. Divan yönetiminde; Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı, Buca Şube Başkanımız Etem Yüksel,
Bayraklı Şube Başkanımız Selahattin Öztürk ile Ödemiş Şube
Başkanımız Ali Solar görev aldılar.
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ise; Ahmet Öztürk, Fehmi Çetin,
Hasan Taşkın, Şaban Algül isimlerinden oluşurken; Denetim Kurulu
üyeleri ise; Mehmet Uzunbaş, Ali Kocabıyık, Osman Şentürk'ten
oluştu.
Genel Kurula seslenen Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz;
“Özellikle son 10 yıl içerisinde büyük bir atılım gösteren
derneğimizin Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil toplum kuruluşu

oldu. Bu hızlı büyümenin ve gelişmenin ana kaynağını ise başta TOKİ
ile birlikte yürüttüğümüz konut projemiz olmak üzere derneğimizce
geliştirilen ve dünyaya örnek olacak projelerimiz sayesinde oldu.
Giderek yaygınlaşan şubelerimizle de çatımızı büyültüyoruz. Bu
anlamda Menderes şubemiz de aramıza yeni katılan seçkin
şubelerimizden birisi oldu. Burada bu şubemizin ilk genel kurulunu
yapmaktayız. Genel kurulun tüm sonuçlarıyla emekli topluluğumuza
ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

YAZICIOĞLU KANAL B'NİN KONUĞU OLDU
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Kanal B
Televizyonu'nda yayımlanan Günce Programı'nın konuğu
olmaya devam ediyor. Bu ayki programda emeklilerin 2016
yılı zamlarını değerlendiren Yazıcıoğlu, izleyicilerden gelen
sorulara da yanıt verdi.
2016 yılı Ocak ayından geçerli olacak seyyanen
artışların dosya bazında olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu,
"Bu durumda aylık bağlanma oranı esas alınarak bu zam
yansıtılacak. ayrıca emeklilerimiz gerçekleşen son altı aylık
enflasyon oranı olan %3,86 oranında da zam aldı. Bunların
toplamı üzerine de, kaldırılan vergi iadesi yerine
uygulanmakta olan %4 oranında ek ödeme de yansıtıldı.
Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye istinaden %6 artış ile
%0,90 oranında enflasyon farkı aldılar. Memur
emeklilerimize 100 TL tutarındaki ek artış ise 2015 yılının
Eylül ayında yapılmıştı" dedi.

AB VE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU TOPLANTISINA KATILDIK
Türkiye'nin AB'ye Üyelik Süreci" konulu
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Ankara'da
yapıldı. Toplantıda Avrupa Birliği Bakanı
Volkan Bozkır süreç hakkında bilgi verdi ve
sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte aktif rol
almalarını istedi.
Toplantıda sivil toplum kuruluşlarının faydalanabileceği AB
Fonları ve Hibeleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıya derneğimizi temsilen Sincan Şube Başkanı Ali
Ulukan, Sincan Şube Mali Sekreteri A. Vahap İnan, Ankara Şube
Denetim Kurulu Başkanı Gültekin Bakırözü ile Hukuk
Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu katıldı.
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Genel Başkanımız Ergün’den
Dünya Şampiyonu Avcımız
İşadamı Sümer’e
Şükran Plaketi…
Genel Başkanımız Kazım Ergün Desen Triko sahibi Türker
Sümer'i ziyaret ederek, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde
gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal projemize katkılarından dolayı
teşekkür ederek, plaket verdi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün Derneğimizce yürütülen sosyal
sorumluluk projeleri çerçevesinde; Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde
gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katkılarından dolayı Desen Triko’nun
sahibi iş adamı Türker Sümer’i ziyaret ederek bir şükran plaketi
takdim etti. Dünya Şampiyonluğu da bulunan ve lakabı “Altın Tetik”
olarak bilinen Sümer’in av müzesini, kendisi de av sporuyla yakından
ilgilendiği için ilgiyle gezen Ergün; “Tüm Dünyanın tanıdığı ve
başarıları ile gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Türker Sümer’in
avcılık müzesini gezme fırsatı da bulduk, bu bizim içinde ayrı bir
mutluluk oldu. Kendisine sosyal projelerimize gösterdiği yakın ilgi ve
destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Örnek olacak bu
davranışından dolayı kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Emeklilere
TOKAT'TAN
market indirimi KONUT MÜJDESİ

Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şubesi ile Gebze Çetinkaya Market
arasında imzalanan protokol ile emeklilere indirimli market alışveriş imkanı
sağlanacak. Söz konusu protokol, düzenlenen bir törenle Çetinkaya Market'te
imzalandı. Türkiye Emekliler Derneği adına imzayı Şube Başkanımız Ali Tunç,
Çetinkaya Market adına da şirket sahibi İsmail Çetinkaya attı.
Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şube Başkanı Ali Tunç, üyelerine
yönelik hizmet kapsamında farklı sektörlerde indirim anlaşmaları yaptıklarını
belirterek, “Sağlık, alışveriş ve birkaç farklı sektörde çeşitli firmalarla
yaptığımız anlaşmalarla üyelerimize daha indirimli ve kolaylık sağlayacak
çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü anlaşma da bunlardan birisi” diye konuştu.
Protokol imza törenine Başkan Ali Tunç'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali
Şahin, Mali Sekreter Ramazan Kibar, İdari Sekreter Vahdet Yıldırım,
Teşkilatlanma Sekreteri Fatma Pehlivan ve yönetim kurulu üyesi Eyüp Kırcali
katıldı.
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Türkiye
Emekliler Derneği
Tokat Şube
Başkanımız Kadir
Erüre, 1980 yılında
Tokat'ta faaliyet
göstermeye başlayan
Türkiye Emekliler
Derneği'nin 516 olan
üye sayısının 3 ayda
5 bine yaklaştığını
açıkladı.
Tokat Valiliği
kanalı ile evi
olmayan emekliler
için TOKİ'ye ev
talebinde bulunduklarını ifade eden Başkan Erüre,
"Valilik kanalı ile yazışmalarımızı TOKİ'ye yaptık.
TOKİ'den bize cevap olarak gelen yazıda arsa
teminin belediyeden veya Milli Emlak
Müdürlüğünden yapın diye. Bu anlamda biz de
belediyeye başvurduk. Belediyemizde bize TOKİ'nin
171 dönüm parselli arazisi olduğunu bize resmi yazı
ile bildirdi. Biz de o yazıyı TOKİ'ye bildirdik. Şu
anda TOKİ'nin Tokat'a gelmesini bekliyoruz.
Milletvekillerimizle bu konuyu görüştük, onlar da
yardımcı olacaklar” dedi.

BURSA ŞUBEMİZE HİZMET PLAKETİ
Bursa Gökdere Rotary
Kulübü tarafından her yıl
düzenlenen ödül töreninde
Bursa Şubemize de “Meslek
Hizmet Ödülü” verildi.
20 Ocak 2016 tarihinde Bursa Almira Otel’de
düzenlenen törende Gökdere Rotary Klubü Buşkunı
Cem Sayar ile eşi İrem Sayar’ın elinden ödülü alan Bursa
Şube Başkanımız Mesut Özşen ve eşi Nurşen Özşen
şükranlarını sundular. Yaptığı konuşmada derneğimiz
hakkında ayrıntılı bilgiler sunan şube başkanımız Özşen,
Genel Başkanlığımızca yayımlanan “Atatürk’ün
Emeklilik Belgeleri” adlı eseri Sayar’a takdim etti. Bu
hediyeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sayar,
derneğimizin hizmetlerini ve başarılı çalışmalarını ilgiyle
izlediklerini ifade etti.

Bartın Şubemiz
İsmail Kulaç’ı Andı
Türkiye Emekliler Derneği
Bartın Şube Başkanımız Ali
Kalaycı, şubelerinin kurucu
başkanı İsmail Kulaç için
vefatının 4. yıl dönümü dolaysıyla
bir anma mesajı yayınladı.
Türkiye Emekliler
Derneği Bartın Şube Başkanı
Ali Kalaycı ve Yönetim
Kurulunca yayınlanan mesaj
da derneklerinin kurucu ve
eski başkanı İsmail Kulaç'ı
vefatının 4. yıl dönümünde
rahmet ve minnet le
andıklarını bildirdi.
Emeklinin hak arama
mücadelesine katkılarından
söz eden Kalaycı, “Yılmadan,
yorulmadan anlamlı bir
mücadele sürdürdü. Bizler de
ondan aldığımız hizmet
bayrağını yükseltmek için
gayret ediyoruz. Nurlar
içinde uyusun” dedi.
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Siyasilerden
Çorum Şubemize
Nezaket Ziyareti

CHP yeni İl Yönetimi, Türkiye Emekliler Derneği
Çorum Şubemize nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarete CHP İl Başkanı Hasan Suvacı,
Başkan Yardımcıları Kenan Özcan, Yüksel Aydemir,
Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Keser ile Metin Aslıhak,
Sekreter Cihat Ejder ve Sayman Umut Erdem katıldı.
Ziyarette Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube
Başkanı Hıdır Kınıklı ile bir süre görüşen CHP İl Başkanı
Hasan Suvacı, emeklilerin sorunlarını bildiklerini
söyledi. Türkiye' de emeklilerin büyük sıkıntılar
çektiğini anlatan Suvacı, parti olarak emeklilere gerekli
desteği vereceklerini ifade etti. Türkiye Emekliler
Derneği Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ise
gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Suvacı'ya ve
beraberindekilere teşekkür etti. Türkiye Emekliler
Derneği'nin konut projesiyle ilgili son aşamaları
Suvacı'ya ve beraberindekilere aktaran Kınıklı,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçilikten geldiğini
belirtti. Kınıklı, “Sizin bizim sorunlarımızı anladığınızı
biliyoruz. Bize her türlü desteği vereceğinizi de biliyoruz”
diye konuştu.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ EŞİTSİZLİKLER BÜYÜYOR
Namık TAN
2016 yılında emeklilerin aylıklarına birinci altı
ayda yapılacak zamlar belirlenmiştir. 1 Ocak 2016
itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine birinci altı ayda yüzde 3.86 zam
uygulanmış, buna ilave olarak emekli aylığı alanlara 100 lira, hak sahibi
olanlara ise hisselerine göre artışlar yapılmıştır. Emekli Sandığı emeklilerine
ise, enflasyon farkı olarak yüzde 0.90 ile birlikte yüzde 6.90 artış yapılmıştır. Bu
iki farklı uygulamadan da görüleceği gibi, emekli aylıklarındaki eşitsizlikler
giderek büyümektedir.

TÜED Araştırma Müdürü

Emekli aylıkları seviyelerine göre bir değerlendirme yapıldığında; taban
aylıklar bakımından büyük eşitsizlikler söz konusudur. SSK ve Bağ-Kur ölüm
aylıklarında ölüm tarihlerine göre büyük bir eşitsizliğin olması, sistemin özüne
aykırı bir uygulamadır. Bu yönde eşitliği sağlayacak değişikliklere gidilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Eski sigortalılar bakımından yaştan
emekli olacaklar ile ilgili kademeli geçiş konusunda
bilgi edinmek istiyorum. Örneğin, 3600 prim ödeme
gün sayısı koşulunu 2011 yılında yerine getirdim. Bu
durum, emekli olma yaşım 56 mı, yoksa 58 mi olacak?

konuşma yapan sayın Başbakan Prof Dr. Ahmet
Davutoğlu, 2016 yılından itibaren emeklilere en az 300
milyon promosyon verileceğini taahhüt etmiştir.
Emeklilere promosyonun bir an önce ödenmesi ve
miktarın artırılması için mücadelemiz sürmektedir.

CEVAP: Çok önemli bir soru. İlk bakışta yaş
koşulu net değil. Burada ilk inceleme yapılırken, 3600
prim ödeme koşulunun hangi yılda yerine getirildiğine
bakılması gerekiyor. 4759 sayılı Kanunla 23.05.2002
tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun
geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan
bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş +
3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma
koşulları şu şekilde belirlenmiştir.

SORU: Bağ-Kur emeklisiyim. 2016 Ocak Ayında
tarafıma gelen tebligat ile 1220 lira borç çıkarılmış ve
aylığımdan da kesilmeye başlanmıştır. Bu konun nedenini
öğrenmek istiyorum.

- 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında
yerine getirenler kadın ise 52; erkek ise 56 yaşını
doldurmuş olmaları,
- 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında
yerine getirenler kadın ise 54; erkek ise 57 yaşını
doldurmuş olmaları,
- 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında
yerine getirenler kadın ise 56; erkek ise 58 yaşını
doldurmuş olmaları,
- 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren
kadınlar 58, 24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri
arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş
olmaları,
- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren
erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,
halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
Tablodan da görüleceği gibi, hangi tarih
aralığında 3600 gün koşulunun yerine getirildiği
tarihe göre yaş koşulu belirlenmektedir. 23 Mayıs 2011
tarihinden önce 3600 gün koşulunu yerine getiren
kadın sigortalılar 56 yaş, erkek sigortalılar 58 yaş
koşuluna tabidir.
SORU: 2016 yılında promosyon konusunda bir
gelişme var mı?
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği uzun bir
dönemdir emeklilere promosyon verilmesi konusunda
büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Emekliler
Derneği 21. Genel Kurulumuza katılarak kapsamlı bir

CEVAP: Bağ-Kur aylıklarının hesaplanmasında
basamak intibaklarında eksik güncellemeler nedeniyle
aylıklarda hata tespit edilmiş, illerdeki sigorta
müdürlüklerince dosyaların incelenmesine karar
verilmiştir. Soru soran ve Bağ-Kur'dan emekli aylığı alan
kişinin aylığı hesaplanırken 7. basamaktan bağlanması
gereken aylık, 8. basamaktan hesaplanmış ve sonuç
olarak Kurum hatası kabul edilerek zaman aşımı dikkate
alınarak son beş yılda haksız yere yapılan ödemeler tespit
edilmiş ve faiz uygulanmadan geri istenmiştir. Borç
çıkarılan emeklilerin aylıklarından dörtte bir oranında
kesintiler yapılmaya başlanmıştır. Herkese borç çıkacak
diye bir durum söz konusu değil. Dosyaya göre eksik
ödeme yapıldığı da tespit edilmekte ve bu kapsamda
olanların aylıkları intibaklar yapılarak artırılmaktadır.
SORU: Memur emeklileri yüzde 6.90, işçi ve BağKur emeklilere ise, yüzde 3.86 artış öngörülmüştür. Bu
uygulama ile emekliler arasında ayrım yapılmaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği olarak bu tür eşitsizliklere
karşı görüşünüzü öğrenmek istiyorum.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, emekli
aylıklarının hesaplanması ve artışı ile ilgili olarak tek bir
sistemin getirilmesini savunmaktadır. SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı tek çatı altında toplanmasına karşın,
haklar bakımından ayrımlara son verilmemiştir. Bu
nedenle, emeklilere tek bir artış sistemi getirilmeli, artış
sistemi tek olmalıdır. Bu konudaki mücadelemizi
sürdüreceğiz. Derneğimizin çabaları sonucu, bazı
yıllarda seyyanen artışlar ve iyileştirmeler yapılsa da,
sorunun esastan çözümü gerekmektedir.
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ARA SIRA DÜŞLERİME YOLLA
Özlemlerin gecesinde
Yokluğunu fısıldarken yağmurlar
Gözlerin gelir aklıma
Bilinmezliğe gitse de yollar
Hayalin bırakmaz ellerimi
Dudaklarım ismini sayıklar
Sen kağıttan da olsa
Gemilere bırak yüreğini
Arasıra düşlerime yolla
Gün ağarırken
Bir çiğ damlası düşer uykuma
Eli kulağındadır ezanın
Şavkı vurmadan günün suya
Hasret rüzgarları eser
Kavrulur bedenim
Sen kağıttan da olsa
Gemilere bırak yüreğini
Ara sıra düşlerime yolla..!!
______Seda Karakaş
Bartın Şube Üyemiz

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

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşlarının oluşmasına
destek vermek ve fırsatlar yaratmak demokratik gelişimin
önemli bir şartıdır. Konuya odaklı ve iyi işleyen bir sivil toplum
AB ile yürütülen süreçlerin kısa sürede sonuçlanmasına yarar
sağlar. Sosyal dönüşüme katkıda bulunmak için sivil toplum
kuruluşlarının savunuculuk becerileri, karar alma süreçlerine
katılımı ve kamu politikaları üzerinde etkin olmaları
gereklidir. Anayasal düzenlemeler sivil toplum kuruluşlarının
ortaklık faaliyet ve ifade etme özgürlüklerini etkilerler.
Küreselleşme karşısında siyaset yapmanın konumu
değişmekte, kamu sektörü dışında özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları demokratik süreçte yerlerini almaktadır. Sivil
toplum kuruluşları ile özel sektör arasındaki iş birliği ve
diyalog girişimleri artmaktadır. Yönetim de şeffaflık, açıklık ve
bilgilere erişim sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinde önem
ifade ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının insan hakları esaslı
yaklaşımı, vatandaşlara eşit hakların sağlanmasına dikkati
çevirir.
Özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel
özgürlüklere saygı hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu
devlet düzeni vatandaşlarının bu ilkeler doğrultusunda ve
toplum içinde aktif bir rol oynama amacıyla örgütlenme
hakkına öncelik verir. Sivil toplum kuruluşlarının karar alma
sürecine katılımı hükümet ile vatandaşı birbirine yaklaştırır.
Demokrasinin vatandaşlara eşit ve yeterli katılım imkanı
sunma zorunluluğu vardır. AB'nin karar alma süreçlerine sivil
katılımı artırmak amacıyla kullandığı araçlardan birisi de
“Yurttaş İnisiyatifi”dir. Bu inisiyatif, 1 milyon AB vatandaşına
doğrudan Avrupa Komisyonuna yasal düzenleme önermeleri
imkanını vermektedir. Bu nedenle anayasal düzenlemelerde,
sivil toplum kuruluşunun ne olduğu ve sivil katılımı
güçlendirme de nasıl bir rol oynayacağı konusunda ortak bir
anlayışa ihtiyaç vardır. Bilgi, istişare, diyalog ve ortaklık
konusunda kamuya düşen görevler içinde anayasa'da açıklık
olmalıdır.
Toplumsal özgüven eksikliği, katılım süreci için harekete
geçilmesini engellemekte, sivil toplum kuruluşlarının kurulup
gelişmesine imkan vermemektedir. Bunun için eğitim ihtiyacı
öne çıkmaktadır. Katılımı teşvik edici anayasal düzenlemelerin
eksikliği kamu çalışanlarının sivil toplum kuruluşlarına
bakışında ve katılımı kolaylaştırmada olumsuzluklara yol
açmaktadır. Genel ilkeler ve asgari standartlar, kamu
harcamalarına ilişkin bütçeleme çalışmalarında sivil toplum
kuruluşlarının katkısı anayasada düzenlenmelidir. İzleme ve
gözetim imkanına kavuşturulacak sivil toplum kuruluşları,
sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Kapsamlı kurumsal
düzenlemeler, sivil toplum kuruluşlarının daha bilimsel
çalışmalarına olanak sağlayacaktır. İnsan hakları alanındaki
gelişmelerin ve diğer hak temelli düzenlemelerin anayasa'da
yer alması asıldır. Düzenlemeler uluslar arası ve uluslarüstü
hukukla uyumlu olmalı, uluslar arası anlaşmalar, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve yine Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihatlarının anayasanın temelleri arasında yer
aldığı açıkça belirtilmelidir. Bunlara aykırı düzenlemelerin
iptali için Anayasa mahkemesi yetkilendirilmeli, ayrıca belirli
örgütlenme sayısına ulaşmış sivil toplum kuruluşlarına
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan
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doğrudan anayasa mahkemesine
başvuru hakkı verilmelidir. Sivil
toplum kuruluşlarının üyeleri adına
dava açma imkanı veren “Topluluk
Davası” düzenlemeleri de anayasada
yer almalıdır.
Kalkınma planlarının etkinliğini artırmak gerekir. Bunun
için katılımcı anlayışla hazırlanmalılar, yine katılımcı anlayışla
izleme komiteleri oluşturulmalıdır. Bu çalışmalar vatandaş
memnuniyetini ölçmek esaslıdır. Kamuda etik kuralların,
misyonun, temel ilke ve politikaların belirlenmesinde sivil toplum
kuruluşları ile etkileşim içinde olunmalıdır. Bilgi Edinme Kanunu
çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına öncelik verilmeli, şikayet
ve talepleri süratle sonuçlandırılmalı, netice resmi gazetede
yayınlanmalıdır. Kamudan hizmet alırken eşit davranılmasını
isteme, yeterli ve kaliteli hizmet alma, yönetim yapısını özellikle AB
standartlarına ulaştırma sivil toplum kuruluşlarının öncelikli
takip konularıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu müracaatlarında da
sivil toplum kuruluşlarının müracaat öncelikli görülmeleri
anayasal düzenleme gerektirir.
Demokratik bir kamusal örgütlenme, vatandaş odaklı olma,
katılımcılık sivil toplum kuruluşlarına yetki devredilebilmesi ile
mümkündür. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı hukukun
üstünlüğüne dayalı şeffaf yönetim, devleti vatandaşı için hizmet
üreten bir kurum yapar. Bu nedenle anayasal düzenlemeye
kavuşmuş sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği
l a z ı m d ı r. K a t ı l ı m c ı s ü re ç , k a r a r l a r ı n k a l i t e s i n i v e
uygulanabilirliğini artırır. Ekonomik ve sosyal konsey, kent
konseyleri kalkınma ajansları gibi kurumlarda sivil toplum
kuruluşları mutlaka temsil edilmeli, kararlarda etkili olmalıdırlar.
Halkına güvenen devlet anlayışını sivil toplum kuruluşları sağlar.
Sivil toplum kuruluşlarının tüzel kişilik olarak hakları vardır,
onların da korunması anayasada düzenlenmelidir. Sivil toplum
kuruluşlarının yönetiminin geniş katılımlı olması sağlanmalı,
örgütsel demokrasi, proje odaklı çalışma buralarda da olmalıdır.
Sivil toplum kuruluşlarının yurt dışı ilişkileri teşvik edilmeli,
bu alanda çalışmaları için genel bütçeden desteklenmelidirler. Edevlet uygulamasında kamu kurumları uygulamalarına
erişebilmeli, üyesi adına buralarda işlem yapabilmelidir. Anayasal
bir düzenleme olarak; sivil toplum enstitüsü, kamu ve sivil toplum
kuruluşları yöneticilerini eğitecek, bireylerde sivil toplum
kuruluşu üyesi olma bilincini geliştirecektir. Kamu yönetiminin;
denetim yetkisinin keyfi olmaması, anayasada yer almalıdır. Sivil
toplum kuruluşları web sayfası yaparak kararlarını duyurmalı,
faaliyet ve genel kurul raporlarını burada paylaşmalı, üyelerinin
görüşlerini almalıdırlar.
Yeni anayasa çalışmalarında bu düşünce düzenlemelere
yansırsa idare etme düşüncesi yerini; ortaklaşa sorun teşhisi ve
çözüm stratejisini geliştirme uygulamalarını bırakacaktır.
Anayasa değişikliği tartışmaları sadece belirli konularda sınırlı
kalmamalı, toplumu doğrudan ilgilendiren sivil toplumu
yaratacak konular öncelik bulmalıdır. Bilgi birikimi, tecrübesi,
deneyimli kadrosu ile Türkiye Emekliler Derneği bu süreçte her
türlü desteği vermeye hazırdır.
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