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Samsun Valisi İbrahim Şahin;
“Konut projeniz, örnek bir hizmet”
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2016 bütçesi
kabul edildi
Devamı 14. sayfada

enflasyon
rakamları
güven vermiyor
Devamı 14. sayfada

Bütçeler; gelir ve giderlere göre
ekonomik ve sosyal hedefleri belirleyen
temel belgelerdir. Bütçeler aynı zamanda
topluma sunulacak hizmetleri de
şekillendiren yıllık programlar olarak da
g ö r ü l m e k t e d i r. 2 0 1 6 y ı l ı b ü t ç e
büyüklüklerine bakıldığında; giderler 570
milyar 507 milyon lira, gelirler 540 milyar
819 milyon lira olarak öngörülmüştür.
Devamı 4. sayfada

Bütçeden, emekli ve çalışan kesimlere
ayrılan payın dağılımı da büyük önem
taşımaktadır. Bütçeler de sosyal haklara
daha fazla pay ayrıldığında, ülkenin her
köşesinde hizmet olarak karşılığını
bulacaktır.

EMEKLİ BAKAN ÇAĞLAYAN
DERNEĞİMİZE ÜYE OLDU

Kültür ve Turizm Eski
Bakanlarından Burhan Suat
ÇAĞLAYAN, Trabzon Şubemizi
ziyaret etti. Ziyareti sırasında
derneğimizin çalışmaları ve sosyal
projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler
alan Bakan ÇAĞLAYAN, Trabzon
Şubemize üye oldu.
Derneğimizin çalışmalarından övgüyle söz eden bakan
ÇAĞLAYAN; "Sivil toplum kuruluşları toplum yararına
hizmetler üretilmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği bu boyutta adeta çığır açmış
durumda. Üyelerinin hak ve menfaatlerini yükseltmek için
sürdürülen çabaların ve çalışmaların yanı sıra, dünyaya
örnek olacak yeni projelerle ve çalışmalarla da dikkatleri
üzerine toplayan saygın bir kuruluş oldu. Bu yüzden, ben de

bu kuruluşun bir parçası olmaktan büyük gurur duydum" dedi.
Trabzon Şube Başkanımız Burhan BAYRAKTAR da
yaptığı konuşmada, konuk bakanın derneğimizi ziyaretinden ve
derneğimizin üyesi olmasından duyduğu memnuniyeti
belirterek; "Sayın bakanımız ÇAĞLAYAN'nın camiamıza
katılması bizleri gururlandırmıştır. Geçmişte çalışmalarıyla
ülkemiz için önemli hizmetler ifa etmiş olan sayın bakanımıza
bizlere göstermiş oldukları bu teveccühten ötürü şükranlarımızı
sunuyoruz" dedi.
Konuya ilişkin TÜED HABER BÜLTENİ'ne bir
değerlendirme yapan Genel Başkanımız Kazım ERGÜN de,
Kültür ve Turizm Eski Bakanı Burhan Suat ÇAĞLAYAN'ın,
emeklinin hak arama mücadelesinin sarsılmaz kalesi olan
Türkiye Emekliler Derneği çatısı altına gelmeyi tercih ederek
göstermiş olduğu teveccühün bütün emeklilerimize örnek olması
gerektiğinin altını çizerek, "Bu taktirler açıkça gösteriyor ki,
Türkiye Emekliler Derneği, emeklinin hak arama mücadelesinde
örnek çalışmaları ve hizmetleriyle her kesimden insanımızın
ilgisine mazhar olmaktadır. Sürdürdüğümüz kaliteli sivil toplum
hareketi sayesinde eriştiğimiz bu noktadan bizler de büyük gurur
duyuyoruz." dedi.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve hatta
yaşam hakkını elinden almayı hedefleyen, hain terör odaklarını,
onların arkasındaki sinsi güçleri lanetliyoruz...
ve diyoruz ki;

“Gücünüz hiçbir zaman yetmedi
ve asla da yetmeyecek...”
Türkiye Emekliler Derneği Genel Yönetim Kurulu
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VALİ YARDIMCISI HOROZOĞLU'NDAN
DERNEĞİMİZE TAM NOT

Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Türkiye
Emekliler Derneği (TÜED) Adana Şubesi'ni ziyaret ederek,
Başkan Seyfi H. İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet
etti, derneği gezdi ve emeklilerin halini hatırını sordu.
Horozoğlu, derneği çok beğendiğini, başkan ve yönetim
kurulunun çalışmalarının kendileri açısından son derece önemli
olduğunu ifade etti.
TÜED Adana Şubesi'ne davet üzerine bir nezaket
ziyaretinde bulunan Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Başkan
İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kapıda büyük bir
sevgi ve heyecanla karşılandı. Başkan İyiyürek, Vali Yardımcısı
Horozoğlu'na dernek binasını gezdirdi ve çalışmalar hakkında
bilgi verdi. İyiyürek, derneklerinin Türkiye çapında 104 şubesi
bulunduğunu ve 850 bin kişinin kayıtlı üye olduğunu ifade
ederek, şöyle dedi:
“TALEBE ÜCRET ALMIYORUZ”
“Sayın Valim Dernekler Yasası'nı hatasız bir şekilde
uygulayan bir derneğiz. Üye olan üyelerimize her konuda
yardımcı olmanın gayreti içindeyiz. Çözebileceğimiz konularla
ilgili yardımcı oluyoruz. Özellikle evi olmayan emeklilerimize
yardımcı olmanın gayretindeyiz. TOKİ ile ilgili sürekli talepler
geliyor. Sayın Valim bu talepleri bir ücret almadan topluyoruz ve
kendilerine bir sıra numarası veriyoruz.
TOKİ yönetimi, Adana'da yapacağı ekonomik konutlardan
350 tanesini emeklilere tahsis edecek. Ancak, sadece bizde 20 bin
civarında TOKİ başvurusu var. Kime verilecek? Bu sayı çok
yetersiz. Üstelik evi çıkan bankaya 14 bin lira para yatıracak ve
ayda da 550 TL taksit yatıracak. Bugün ki şartlarda bunu hangi
emekli ödeyebilir?”
“CEVAP BEKLİYORUZ”
Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Valilik olarak
emekliler için uygun hazine arazisi bulunması amacıyla
belediyelere ve Defterdarlığa başvurulduğunu ve oradan gelecek
yanıtı TOKİ'ye öneri olarak sunacaklarını kaydetti.
TÜED’E ÜYE OLAĞIM
Başkan İyiyürek, daha sonra Vali Yardımcısı Horozoğlu'na
derneği gezdirdi. Salonda bulunan emeklilerle sohbet eden
Horozoğlu, emeklilerin “Sayın Valim emekli olunca buraya üye

olun” sözü üzerine, ”Söz veriyorum. Emekli olunca bu derneğe üye
olacağım” dedi. Bu yanıt emeklilerde büyük bir sevinç yarattı.
“PLAKASINI ALIN”
Bu arada İyiyürek emeklilerin, “Özürlüyü özel halk otobüsleri
almıyor” şeklindeki şikayetlerini Vali Yardımcısı Horozoğlu'na
aktardı. İyiyürek, Vali Yardımcısı Horozoğlu'nun talimatıyla
hareket edeceklerini belirterek, “Bu tür davranışta bulunan
şoförlerin kullandığı özel halk otobüslerinin plakasını aylık olarak
Valiliğe bildireceğiz” dedi.
“ÇOK BEĞENDİM”
İyiyürek, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali
Yardımcısı Horozoğlu mutfağa geçti. Derneğin karavanasında
büyük bir özenle pişirilen kuru fasulye ve pirinç pilavı ikram edilen
Horozoğlu, bir soruyu, “Derneğin fiziki konumu, bulunduğu yer
güzel. Bizim için önemli olan başkanın ve yöneticilerin emeklilere
verdiği hizmettir. Her şey çok güzel. Çok beğendim” şeklinde
yanıtladı.
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2016 BÜTÇESİ VE HEDEFLER
Ağırlıklı olarak bütçe gelirleri vergilerden
oluşmaktadır. Vergi dilimlerinin dar tutulması, vergi
oranlarının yüksekliği, yılın başında ödenen net
ücretlerin yılın ilerleyen aylarında azalmaya neden
olmaktadır. Çalışanları mağdur eden bir uygulamaya
dönüşen bu duruma çözüm getirilmelidir. Diğer
taraftan, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler
harcamalardan alındığından, bu uygulamadan en
fazla etkilenen kesimlerin başında emekliler
gelmektedir. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak
verilen ek ödemeler alınan vergilere göre yetersiz
kaldığından, yüzde 4-5 olarak uygulanan ek ödeme
oranları yükseltilmelidir.
Bütçe giderlerine göre ekonomik sınıflandırma
yapılmış ve en büyük payı 217 milyar 673 milyon lira
olarak cari transferlere ayrılmıştır. Bu kapsamdaki
ödemeler; sosyal güvenlik sisteminin finansmanı,
sosyal amaçlı transferler, tarımsal destekleme
ödemeleri, bireysel emeklilik sistemine yapılan
katkılar, engelli evde bakım hizmetlerinden
yararlanan kişilere yapılan sosyal yardımlar, faturalı
ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere
yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan
transferler ve prim ödeme gücü olmayanların genel
sağlık sigortası primleri, faizsiz kredi programları ile
sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemelerin
emekli aylıklarında oluşturacağı artışların karşılığı
olarak tespit edilmiştir.
Sosyal güvenlik adı altında ayrılan transferler
karşılığı olarak sağlık, emeklilik ve sosyal yardım
giderlerine 102,3 milyar lira, sosyal amaçlı transfer
kalemlerine 11,7 TL, tarımsal amaçlı transferlere
11,6 TL, yerel yönetim fonlarına 63 milyar lira
programlama yapılmıştır. Bütçeden sosyal güvenliğe
devlet katkısı olarak ayrılan 102,3 milyar lira

transfer kapsamında hazine tarafından karşılanan
işverenlere uygulanan 5 puan sigorta prim indirim
tutarı da yer almış ve bu teşvik 2016 yılında 22 milyar
lira olarak hesaplanmıştır.
Yıllardır bütçe üzerinde büyük bir yük
oluşturan faiz giderleri için 56 milyar lira, yatırım
harcamaları için 85 milyar 536 milyon TL kaynak
ayrılmıştır. Bütçelerde yatırımlara ve sosyal haklara
fazla pay ayrılması gerekiyor. İşsizlik ve yoksullukla
mücadelede, bütçelerden daha sosyal devlet
uygulamalarına ağırlık verilmelidir. İşsizlere yapılan
yardımlar ile birlikte mesleki eğitim verilmeli, kendi
işini kurması veya istihdam edilmeleri yönünde İşkur
daha etkin politika izlemelidir.
Hükümetin ekonomik ve sosyal kararlarında
ve bütçe öngörülerinde, reel ekonominin büyümesi ve
istihdamın artması öncelikli hedef olmalıdır.
İstihdam korunmadan ve geliştirilmeden işsizlik ve
yoksullukla mücadelede sonuç alınamadığı gerçeği
görülmelidir. Diğer taraftan iç ve dış borç stoklarının
yüksekliği de, yatırımları engellediğinden, öz
kaynakların artırılması hedeflenmelidir.
2015 sonu itibariyle merkezi yönetim iç borç
stokunun 440,1 milyar liraya, dış borç stokunun 81,7
milyar dolara yükselmesi, bütçe üzerinde de bir yük
oluşturmuştur. Özel kesim borç stokunun da giderek
yükselmesi, yatırımları duraksatan bir yöne
götürmektedir.
Bütçelerin büyüklüğü kadar adil dağılımı da
büyük önem taşıyor. Gelir dağılımın düzeltilmesi
bakımından yatırım, istihdam, vergi ve sosyal
güvenlik hakları da sosyal devlet ve sosyal politika
aracı olarak değerlendirilmelidir.

MİLLETVEKİLİ
EKİCİ’DEN,
ERGÜN’E
ZİYARET
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici,
“Emeklinin Meclis'teki emekçisi olacağım” ifadelerini kullanarak
taleplerin karşılanması konusunda iktidar ve muhalefetin ortak
çalışma yürütmesi gerektiğini söyledi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ile bir araya gelen Ekici, hem
sayıları 11 milyonu aşan emeklilerimizin mali ve özlük haklarına
ilişkin kapsamlı değerlendirme yaptı, hem de bu konuda
yürütülmesi gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde
bulundu.
Ekici görüşmede, değerlerin en yücesi olan emeği, toplumun
hizmetine sunduktan sonra sosyal güvenlik sistemi uyarınca emekli
olmaya hak kazanan insanlarımızın hiçbir talebinin siyasilerce göz
ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, “Emeklinin Meclis'teki
emekçisi olacağım” ifadelerini kullandı. Ekici, taleplerin
karşılanması konusunda iktidar ve muhalefetin ortak çalışma
yürütmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ekici, 11,3 milyon emeklinin
taleplerinin karşılanması konusunda yurdun dört bir yanında

mücadele yürüten emekli derneklerinin çatı kuruluşu olan Türkiye
Emekliler Derneği Genel Merkezi'ne bu anlamda büyük görev
düştüğünü ifade etti.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ise
Ekici'ye bu anlamlı ziyaretinden ve emekli sorunlarını Meclis
gündemine taşıma konusundaki duyarlılığından ötürü teşekkür etti.
Sorunların, parti ayrımı gözetilmeksizin çözüme kavuşturulması
gerektiği görüşüne kendilerinin de katıldıklarını ifade eden Ergün,
emeklilerin öncelikli beklentilerini ise şöyle özetledi:
“Emekli aylıklarında eşitliğin, yani intibakın sağlanması
gerekiyor. Emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye
çıkarılmasını talep ediyoruz. Emeklilerden sağlık hizmeti alırken
kesilen katkı yapı ve ilave ücret uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz.
Sorun, sadece ekonomik haklarımızın geliştirilmesiyle çözüme
kavuşamaz. Emeklilerimizin mutlu yaşam endeksini yükseltecek sosyal
projelerin geliştirilmesi, toplumla dayanışmayı artıracak sosyal
sorumluluk projeleri hayata geçirilmeli.”
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TÜFE'YE ENDEKSLİ ARTIŞLAR EMEKLİLERİ KORUMUYOR
Türkiye İstatistik Kurumu, genel enflasyon adı
altında her ay tüketici ve toptan eşya fiyat artışlarını
izlemekte ve aylık artışlarını yayınlamaktadır.
Ekonomik kararlar için de en temel gösterge olan fiyat
artışlarının temsil kabiliyeti ve hesaplanması son derece
önemlidir.
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Başkan
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Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Çalışanlar ve emekliler yönünden bakıldığında;
tüketici fiyat artışları prim kazançlarının
güncellenmesinde ve emekli aylıklarının
hesaplanmasında ve artışında temel kriterdir. Özellikle
de tüketici fiyat arışlarının objektif ve bilimsel kurallara
göre hesaplanması büyük önem taşımaktadır.
Uzun bir dönemdir Türkiye Emekliler Derneği,
tüketici fiyat artışlarının emeklilerin harcamalarını
temsil etmede yetersiz kaldığını gerekçe göstererek,
ücretliler geçinme endeksine geçilmesini savunmaktadır.
Bu konudaki taleplerimizi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, SGK ile Türkiye İstatistik Kurumu
değerlendirmeli, emeklileri korumaktan giderek
uzaklaşan bir sisteme dönüşen tüketici fiyat artışları
yerine yeni bir artış sistemine geçilmelidir.
Önerilerimizin haklılığı, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından 2016 Ocak ayı tüketici fiyat
artışlarında da görülmüştür. Türkiye geneli tüketici fiyat
artışları yüzde 1.82 olarak açıklanmış, en yüksek artış
ise, gıda harcamalarında yüzde 4.28 olarak
hesaplanmıştır.
2016 yılı birinci altı ayında emekli aylıklarına yüzde
3.86 zam yapılarken, emeklilerin en fazla harcama

kalemi olan gıda fiyatlarında yüzde 4.28 bir artışın
yaşanması, sistemin adaletsizliğini görmek bakımından
son derece önemli bir göstergedir.
Bir diğer itirazımız ise, hesaplamalarda gıdanın payı
yüzde 23.68 olarak dikkate alınması karşısında tüketici
fiyat artışlarının küçülmesini öngörmektedir. Emekli
Profili Anketimizde en büyük giderin gıda harcamaları
olduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde, emekli ayıkları satın
alma yönünden giderek kayıp yaşamaktadır.
Sosyal güvenlik; toplumun bugününü ve yarınını
güvence altına alan en temel hakların başında
gelmektedir. Anayasamızda da sosyal güvenlik evrensel
bir hak olarak tanımlanmış, bu konuda devlete de önemli
yükümlülükler verilmiştir.
Sosyal güvenlik mevzuatımızın sık sık değiştirilmesi,
eşitsizliği öngördüğü gibi aylığa hak kazanma ve emekli
aylıklarının hesaplanmasında da farklılıklara neden
olmaktadır. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, hakları daraltan ve emekli aylıklarını düşüren
bir kurguyu öngördüğünden, tüm dönemleri kapsayan
tek bir hesaplanma kriteri getirilmelidir.
Sosyal güvenlik sisteminin norm ve standart
birliğinden giderek uzaklaşması, emekliler arasında da
hak kaybına neden olmaktadır. Sosyal devletin
uygulamalarında eşitsizliklere yer verilmemelidir. 5510
sayılı Kanun, bu yönüyle ele alınmalı, emekli aylığı
hesaplamalarında ve artışında intibak kuralları esas
alınmalıdır.

EMEKLİLERE PROMOSYON VERİLMESİ
Türkiye Emekliler Derneği, 2007/21 sayılı
Başbakanlık Genelgesiyle memurlara verilmeye
başlanan promosyondan emeklilerin dışarıda
tutulmasına itiraz etmiş; emekli aylıklarını faizsiz
kredi gibi kullanan bankaların emeklilere promosyon
vermemesini, haksız bir uygulama olarak
değerlendirmiştir. Kaldı ki, son on yıldır bankalar en
karlı dönemini yaşamaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği tarafından emeklilere
promosyon verilmesi ile ilgili taleplerimiz siyasi
partilere ve Hükümete bildirilmiştir. 21 Ekim 2015
tarihinde yapılan Türkiye Emekliler Derneği 21. Genel
Kurulu'na katılan Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, emeklilere promosyon verileceği müjdesini
vermiş, bu konuyla bizzat ilgileneceğini söylemiştir.
Promosyon konusunda gelinen bu durumdan
emekliler adına büyük bir memnuniyet duyduk.
Yapılan açıklamalar göre bir değerlendirme
yapıldığında; 2016 yılında ödenecek olan promosyon
çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu açıklamış,
bankalarla görüşmelerinin devam ettiğini bildirmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere promosyon
verilmesinin 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi
kapsamında çözümünden yanadır. Genelgeye
emeklilerin dahil edilmesi durumunda çalışan ve
memura verilecek olan promosyonda eşitlik
sağlanacaktır.
Bu konuda Derneğimize yoğun bir şekilde yazılı
veya telefonla başvuru yapılarak, promosyon miktarı
ve hangi ayda ödeneceği ile ilgili bilgi istenmektedir.
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile yapılan
görüşmede promosyon çalışmaları hakkında
değerlendirmeler yapılmış, emeklilerin hakkı olan

promosyon açıklamasının bir an önce yapılması talep
edilmiştir.
Ek Ödeme Miktarları Yetersiz Kaldı
Promosyon kadar önemli olan emeklilere vergi iadesi
karşılığı olarak ödenen gelir ve aylıkların yüzde 4 veya 5'i
kadar ödenen ek ödeme yüzdelerinin yükseltilmesi
gerekiyor. Temel ihtiyaç maddelerinde ve özellikle de
emeklilerin harcamalarında alınan yüzde 8 KDV
oranları esas alınarak ek ödeme yüzdelerinde
iyileştirmeler yapılmalıdır.
SGK tarafından 2016 yılı birinci altı aylık dönem için
ek ödeme tutarları ve yüzdeleri şu şekilde belirlenmiştir.
832,96 TL (dahil) ve az olanlar için gelir ve aylık
tutarlarının yüzde 5'i; 832,96 TL'den fazla olanlar için
gelir ve aylık tutarlarının yüzde 4'ü üzerinden ek ödeme
hesaplanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu uygulaması ile birlikte emekli
aylıklarının düştüğü bir dönem yaşanmaktadır. Örneğin,
emekli aylığı 650 TL olarak ödenen bir kişinin yüzde 5 ek
ödeme karşılığı olan 32,5 TL oldukça yetersiz
kalmaktadır. Yetim aylıklarında bu tutar daha da
küçülmektedir. Bu bakımdan, anlamını yitiren ek
ödemeler yeniden değerlendirilmeli, emeklilerin
harcamalarında ödenen vergilerin karşılığına denk
gelecek bir seviyeye yükseltilmelidir.
Sonuç olarak; 2016 yılı Bütçesi görüşülürken
promosyon konusunun ve emeklileri verilen ek
ödemelerin değerlendirilmesi gerekir. 2016 Bütçesi 570
milyar lira olarak hesaplanmıştır. Cari transferler 217
milyar lira, faiz giderler ise 56 milyar lira olarak
öngörülen 2016 Bütçesinden emeklilere daha fazla
kaynak ayrılması, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak
değerlendirilmelidir.
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Ömer KURNAZ
Genel
Mali Sekreter
Tarsus
Şube Başkanı
www.tuedtarsus.org.tr

SGK'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
"SURİYELİLER İÇİN AYLIKLARDAN KESİNTİ İDDİASI UYDURMADIR..."

Emeklinin rızası
olmadan nafaka
borçları dışında
aylığından kesinti
yapılamaz. Aylıklardan
sadece; ilaç ve muayene
katılım payları ve varsa,
Kuruma olan prim
borçları rızasız
kesilmektedir.

Son günlerde kamuoyunu meşgul
eden; "Emeklilerin aylıklarından Suriyelilere
para kesiliyor" haberleri üzerine bir açıklama
yapan SGK, bu iddianın tamamen asılsız
olduğunu belirtti...
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
1 Mart 2016
BASIN AÇIKLAMASI
KURUMUMUZDAN GELİR, AYLIK
VE ÖDENEK ALANLARIN AYLIKLARI,
TAKİP VE TAHSİLİ GEREKEN ALACAKLAR
İ L E N A FA K A B O R Ç L A R I D I Ş I N D A
HACZEDİLEMEZ.
Bazı basın yayın organlarında,
emeklilerimizin maaşlarından kesintiler
yapılarak, Suriye'li mültecilere kaynak
aktarıldığı ve hükümete yakın emekli
derneklerine emeklilerimizin bilgileri dışında üye
kaydı yapılarak kesintiler yapıldığı şeklinde
asılsız ve mesnetsiz yalan haberlere yer
verilmiştir.
Emeklilerimizin habersiz ve bilgisiz
maaş kesintileri ile tedirgin edildiğinin
vurgulandığı haberler kesinlikle gerçeği
yansıtmayan, bilakis emeklilerimizi tedirgin etme
maksadı güdülen, art niyetli çalışmalardır.
Kurumumuzdan gelir, aylık ve ödenek

TOKAT ŞUBEMİZDEN
ÜYELERİMİZE SEYAHAT MÜJDESİ

Tokat Şube
Başkanlığımız ile
TOPÇAM Turizm
arasında indirimli seyahat anlaşması
yapıldı.
Anlaşmaya göre; Topçam Turizm tarafından emekli
üyemize isme özel ve numaralı olarak “EMEKLİ KART”
verilecek ve bu kart emeklimiz ve eşi tarafından tüm yurt içinde
yapacakları seyahatler sırasında kullanılabilecek. Kart,
üyelerimize %15 oranında indirim hakkı sağlayacak.
Şube Başkanımız Kadir ERÜRE yapılan anlaşmaya
istinaden; “Emeklimiz için yapılan hizmetlerimiz hızla devam
edecek, tüm emekli ve eşlerine mutlu seyahatler diliyoruz” dedi.

alanların aylıkları, takip ve tahsili gereken alacaklar
ilenafaka borçları dışında haczedilemez.
Emeklinin rızası olmadan nafaka borçları
dışında aylığından kesinti yapılamaz. Aylıklardan
sadece; ilaç ve muayene katılım payları ve varsa,
Kuruma olan prim borçları rızasız kesilmektedir.
Bunun dışında, emekli veya hak
sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinden kesinti
yapılması söz konusu olamaz.
Temsil ile yetkili Emekli Derneklerine
kesinti yapılabilmesi için de emeklilerimizin izni
şarttır.
Emeklilerimizden kanunsuz kesintiler
yapılması mümkün olmamakla birlikte, Sosyal
Güvenlik Destek Primi(SGDP) kaldırılarak
emeklilerimize yapılan destekler sürdürülmüştür.
Tedirginlik üretmek isteyen çevrelere emeklilerimize
yapılan maaş zamları ve refahlarını yükseltici diğer
çalışmalarımız cevaben yeterli olacaktır.
Ayrıca, gelir, aylık ve ödenek alan sigortalı
ve emeklilerimiz aylıklarıyla ilgili kesintilere ait
b i l g i y e K u r u m We b s a y f a s ı n d a n
(http://www.sgk.gov.tr) ve e-devlet
( h t t p s : / / w w w. t u r k i y e . g o v. t r ) ü z e r i n d e n
ulaşılabilmektedirler.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN
BARAN’A ZİYARET

Körfez Şube Başkanı Derviş Ilgaz ve
şube yönetim kurulu üyeleri Körfez
Belediye Başkanı İsmail Baran'ı
makamlarında ziyaret ettiler.
Ziyarette emeklilerimizin en büyük arzularının ev
sahibi olma arzusundan bahsederek, TOKİ ile yürütülen bu
örnek çalışmaya destek olmalarını istediler.
Ziyaretten büyük bir memnuniyetle ayrılan Şube
Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri: “ Belediye Başkanımızla
yaptığımız görüşme çok umut verici geçti, kendilerine
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.
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KARACA: “ İllerimizin tamamında emekliler için
proje geliştirmeyi hedeflemekteyiz...”
Şubesi üyelerine satılmıştır.
TÜED: Temin edilen kamu arazileri
üzerinde talep örgütlenmesi yöntemi ile
yapılması planlanan konutlar sürecinde hangi
aşamaya gelindi?
KARACA: Söz konusu araziler üzerinde
sadece Emeklilere Özel Konut projeleri (
İkinci Bahar adı atında) geliştirmekteyiz. Bu
projeler için 9-31 Aralık 2015 arasında emekli
vatandaşlarımızdan başvuru aldık. Bu
kapsamda 19 projede 4340 adet konut için
51935 adet başvuru alınmıştır. Talep
topladığımız projelerle ilgili olarak başvuru
yapanlar için 11.01.2016 – 15.02.2016 tarihleri
arasında “Hak Sahipliği Belirleme Kurası”
çekilmiştir.
Ayrıca 2. Grup emekli projeleri
kapsamında 21 projede toplam 3361 adet
konut için 14-31 Mart 2016 tarihleri arasında
başvuru toplanacaktır.

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı
Ayhan KARACA, Basın Danışmanımız
Mehmet Emin TANGÖREN’in “Emekli
Konutları Projesi”ne ilişkin sorularını
yanıtladı.
Bütün illerde emekli konutları
yapmayı hedeflediklerini ifade eden
KARACA, Batman’da derneğimiz
üyeleri için toplam 1472 konut yapıldığını
söyledi. İşte o röportajdan bazı başlıklar:
TÜED: Bilindiği üzere; (TOKİ)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınız iki
yöntemle, emeklilerimiz için uygun
ödeme koşullarında konut üretmeye
başladı. TOKİ'nin mevcut projelerinden
emeklilere kontenjan ayrılması yöntemi
ve “talep örgütlenmesi“ yöntemi ile
çalışmalar başlattınız. Bugüne kadar
“Kontenjan Yöntemi” ile kaç emeklimiz
konut sahibi oldu?
KARACA: Kuralı satışa
sunduğumuz 2+1 konutlardan %25'i
emekli vatandaşlarımız için
ayrılmaktadır. Bugüne kadar 7 adet
projede toplam 547 adet konut emekli
vatandaşlarımız için ayrılmıştır.
Ayrıca, Türkiye Emekliler
Derneği Batman şubesi ile yapılan talep
organizasyonu yöntemi ile Batman İli
Merkez 1., 2. ve 3. Bölge'de inşa edilen
toplam 1476 adet konuttan 1472 adedi
Türkiye Emekliler Derneği Batman

TÜED: Talep örgütlenmesi yöntemi ile hangi il ve
ilçelerde çalışmalar yapılıyor? İlk olarak hangi ilden
başlanabilecek?
KARACA: İlk etapta 17 ilde projelendirme çalışmaları
yapılmış ve ihale süreçleri devam etmektedir. İkinci grupta 12
ilde daha proje ve ihale çalışmalarına başlanmıştır.

KARACA:
“ Türkiye Emekliler
Derneği Batman
Şubesi ile yapılan
talep organizasyonu
yöntemi ile Batman
İli Merkez 1., 2. ve 3.
Bölge'de inşa edilen
toplam 1476 adet
konuttan 1472 adedi
Türkiye Emekliler
Derneği Batman
Şubesi üyelerine
satılmıştır.”
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TÜED: TOKİ'nin bu proje kapsamında
ürettiği konutlar için emeklilerimizin
geride bıraktıkları dul eşlerini de kapsam
içine alması topluluğumuz tarafından
m e m n u n i y e t l e k a r ş ı l a n m ı ş t ı r. B u
kapsamda bugüne kadar yapılan
kontenjan satışlarından faydalanabilen
dulların oranı ne kadardır?
KARACA: Başvuruların hepsi emekli
kategorisinde değerlendirildiğinden dul eş
ayırımına gidilmemiştir.
TÜED: TOKİ tarafından yapılan ve
kamuoyunca da bilinen “2023 Hedefleri”
içerisinde emekli konutları için tasarlanan
çalışmalar nelerdir?
KARACA: İdaremiz tarafından Emekli
vatandaşlarımız için ülke genelinde kira
öder gibi taksitlerle konut sahibi
olunmasına yönelik olarak çalışmalar
başlatılmış bazı illerimizde ön talep
toplanmış veya başlanacaktır. Ülke
genelinde gerekli planlama ve arsa
çalışmaları hızlı ve etkin bir biçimde
sürdürülmekte olup illerimizin tamamında
e m e k l i l e r i ç i n p ro j e g e l i ş t i r m e y i
hedeflemekteyiz.

EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARIMIZ
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR...
Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Fatma Arpacı’nın
derneğimiz için yapmış olduğu “TÜRKİYE EMEKLİ PROFİLİ” araştırması
kamuoyunda geniş yankı uyandırdı...
Türkiye Emekliler Derneğimizin
bilimsel yayınları arasında yer alan, Gazi
Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç.
Dr. Fatma Arpacı’nın derneğimiz için
yapmış olduğu “TÜRKİYE EMEKLİ
PROFİLİ” araştırması da geniş yankı
u y a n d ı r m ı ş t ı r. Ç a l ı ş m a n ı n s u n u ş
bölümünde Genel Başkanımız Kazım
Ergün, okurlara şöyle hitap etmektedir:
“Türkiye Emekliler Derneği, 1970
yılından bugüne emekli, dul ve
yetimlerimizin haklarını savunmakta,
sorunlarını gündemde tutmakta ve çözüm
aramaktadır. Bu kapsamda, 2009 yılında
ülkemizde ilk defa TÜRKİYE EMEKLİ
PROFİLİ ARAŞTIRMASI, Derneğimizce
yapılmış, kamuoyunda ilgi odağı olmuştur.
Bilimsel çalışmalara ışık tutan ve
karar alıcılara bu çalışmalarıyla yön
gösteren Türkiye Emekliler Derneği, bu kez
Gazi Üniversitesiyle yeni bir ankete
önderlik etmiştir. Ülke geneline yayılmış,
103 şubemiz anket çalışmasında uygulayıcı
görevi almıştır. Akademik hayatına
başladığından bu yana Derneğimiz ile
birlikte çalışmayı ilke edinmiş ve "Farklı
Boyutlarıyla Yaşlılık" yayınımız ile
ülkemizde ilke imza atan Doç. Dr. Fatma
ARPACI, bu çalışmada da; anketin
hazırlanması, verilerin değerlendirilip,
kitap haline getirilmesinde önemli görev ifa
etmiştir. Bu çeşit çalışmaları kitap haline
getirip, kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine
sunan Türkiye Emekliler Derneği, bu
çalışmayı da yayınlamakla bilimsel çalışma
yapanlara önemli bir belge sunmaktadır.
Anket sonuçlarından görüldüğü
üzere, emekli, dul yetimlerimiz zor
koşullarda hayatlarını devam
ettirmektedirler. Ulu önder Atatürk; "Bir
milletin yaşlı vatandaşlarına ve
emeklilerine karşı tutumu o milletin
yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.

Mazide muktedirken bütün kuvveti ile
çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin istikbale güvenle
bakmaya hakkı yoktur" sözü ile ülkeyi
yönetenlere önemli bir görev yüklemiştir.
Bu görev, Anayasamızda da yerini
bulmuştur. Sosyal hukuk devletinin
öncelikli görevi, emekli ve yaşlıları
korumak, aralarında eşitlik sağlamak ve
insanca yaşayacak bir geliri sağlamaktır.
Ülkemizde ilk olan bu tür çalışmaların
İkincisini yapmakla ve yayınlamakla,
Türkiye Emekliler Derneği, kendine
verilmiş olan bir görevi daha yerine
getirmenin haklı gururu içindedir. Bu
çalışmanın, emekli dul ve yetimlerimizin
sorunlarına çözüm getireceğine inancımız
tamdır. Bu çalışmamız, aynı zamanda
bilimsel araştırma yapacak olanlar için de
temel bir kaynak olacaktır.
Atatürk'ün izinde yürümeye devam
eden Türkiye Emekliler Derneği, emekli ve
yaşlı sorunlarına çözüm üretecek
çalışmalara imza atmaya devam edecektir.
Bu çalışmada emeği geçen şube
yöneticilerimizi, Genel Merkez
uzmanlarımızı, Gazi Üniversitesi'ni ve Doç.
Dr. Fatma ARPACI'yı kutluyorum.”

“Emekli Bireylerin Sosyal
Yaşam ve Boş Zaman
Faaliyetleri hakkında
çarpıcı sonuçlara
ulaşıldı...”
Araştırma kapsamına alınan emekli
bireylerin sosyal yaşam faaliyetlerini
yapma sıklığı incelendiğinde; emekli
bireylerin % 52.6'sının her zaman, %
19.5'inin çoğu zaman çocukları ile
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görüştüğü, % 22.4'ünün her zaman, %
24.8'inin çoğu zaman akrabaları ile
görüştüğü, % 23.6'sının her zaman, %
28.3'ünün ara sıra arkadaşları ile görüştüğü
ve % 24.4'ünün her zaman, % 26.4'ünün
çoğu zaman, % 25.9'unun ise ara sıra
komşuları ile görüştüğü görülmektedir.
Telefonla her zaman görüştüğünü ifade
eden emekli bireyler % 22.6 oranında, ara
sıra görüştüğünü ifade edenler % 25.5
oranında, nadiren görüştüğünü ifade
edenler ise % 12.5 oranındadır. Emekli
bireylerin yalnızca % 5.0'i her zaman
seyahat etmekte, % 14.2'si ara sıra, %
21.7'si nadiren seyahat etmekte, % 55.7'si
hiç seyahat etmemektedir. Nadiren tatile
giden emekli bireyler % 14.0 oranında, hiç
tatile gitmeyenler % 71.9 oranındadır.
Emekli bireylerin % 7.8'inin ara sıra, %
15.6'sının nadiren gönüllü kuruluşlarla
ilişki içerisinde olduğu, % 68'inin hiçbir
zaman gönüllü kuruluşlarla ilişki içerisinde
olmadığı görülmektedir.

“Tiyatroya ara sıra gittiğini
ifade eden emekli bireyler
% 4.5 oranında olup,
% 83.4'i hiçbir zaman
gitmediğini ifade
etmektedir.”
Araştırma kapsamına alınan emekli
bireylerin boş zaman faaliyetlerini yapma
sıklığı incelendiğinde; emekli bireylerin
yalnızca % 9'unun her zaman, % 7.9'unun
çoğu zaman kitap okuduğu, % 50.8'inin
hiçbir zaman kitap okumadığı
görülmektedir. Emekli bireylerin % 19.3'ü
ara sıra, % 9.2'si nadiren gazete okumakta,
% 26.5'i hiçbir zaman gazete

okumamaktadır. Her zaman televizyon
izlediğini ifade eden emekli bireyler % 47.0,
çoğu zaman televizyon izlediğini ifade
edenler % 27.2 oranındadır. Müzik dinleme
faaliyeti emekli bireylerin % 12.7'si
tarafından nadiren yapılan bir faaliyet
olup, % 39.7'si tarafından hiçbir zaman
yapılmayan bir faaliyettir.

“Kadın emekli bireylerin
% 15.6'sı çoğu zaman,
% 15.2'si ara sıra örgü
örmekte, % 47.0'si hiçbir
zaman örgü örmemektedir.”
Emekli bireylerin % 12.5'i her zaman,
% 11.7'si çoğu zaman radyo dinlemektedir.
Emekli bireylerin % 14.6'sı her zaman, %
26.1'i ara sıra ve % 12'si nadiren yürüyüş
yapmaktadır. Sinemaya ara sıra gittiğini
ifade eden emekli bireyler % 6.4 oranında
olup, % 78'i hiçbir zaman gitmediğini ifade
etmektedir. Tiyatroya ara sıra gittiğini ifade
eden emekli bireyler % 4.5 oranında olup,
% 83.4'i hiçbir zaman gitmediğini ifade
etmektedir. Tavla vb. oyunları emekli
bireylerin % 6.9'u ara sıra, % 10'u nadiren
oynamaktadır. Emekli bireylerin % 68.8'i
hiçbir zaman kahveye gitmemektedir. Çoğu
zaman bahçede çalıştığını ifade eden emekli
bireyler % 7.4 oranında, ara sıra bahçede
çalıştığını ifade edenler % 12.1 oranındadır.
Boş zaman faaliyeti olarak emekli
bireylerin % 9.6'sı ara sıra seyahat
etmektedir. Emekli bireylerin % 30.4'ü her
zaman, % 16.1 'i çoğu zaman ve % 11.7'si
ara sıra ibadet etmektedir. Kadın emekli
bireylerin % 15.6'sı çoğu zaman, % 15.2'si
ara sıra örgü örmekte, % 47.0'si hiçbir
zaman örgü örmemektedir.

Emekli bireylerin % 19.3'ü ara sıra,
% 9.2'si nadiren gazete okumakta,
% 26.5'i hiçbir zaman
gazete okumamaktadır.
TÜED -9-

Genel Yönetim Kurulumuzdan
Samsun Valisi Şahin’e ziyaret

Şubemizin Olağan Genel Kurulu için
Samsun’da bulunan Genel Başkanımız ve
beraberinde; Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç
ve Samsun Şube Başkanımız İbrahim Gür’den
oluşan heyetimiz Samsun Valisi İbrahim Şahin’i
makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Samsun’da emeklilere göstermiş
olduğu yakın ilgi ve destekten ötürü Vali Şahin’e
porselen bir sürahi takdim eden Genel Başkanımız
Ergün, “Emekliye yakın ilgi gösteren yerel
yöneticilerimiz adına sayın valimiz Şahin’in şahsında
bu küçük ama anlamlı hediyemizi takdim etmekten büyük
mutluluk duyuyorum”dedi.
Vali Şahin de derneğimizin, başta konut projesi olmak
üzere, bütün sosyal projelerini ilgiyle izlediklerini ifade ederek,
çalışmalarımızdan övgüyle söz etti ve Genel Başkanımız
Ergün’e kilim desenli pano hediye etti. Vali Şahin,
derneğimizce başlatılan konut projesinin, bütün dünyaya
örnek olabilecek bir proje olduğunu ifade etti.

genel yönetim kurulumuz
çorum şubemizi ziyaret etti
Genel Başkanımız ve beraberinde Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ile SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç,
Çorum Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyaretten memnuniyetlerini belirten
Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
şubemizin çalışmaları hakkında Ergün’e ve yönetim kurulu
üyelerimize ayrıntılı bilgi verdiler. Toki ile yürütülen konut
projemizin Çorum’da da büyük bir heyecan yarattığını belirten Şube

Başkanımız Kınıklı, Genel Merkezimiz Proje Grubunca yürütülen
çalışmaların önemine de dikkat çekti.
Genel Başkanımız Ergün de yaptığı değerlendirmede, dünyaya örnek
altın projeler geliştirdiğimizi belirterek, “Ne yapıyorsak emeklilerimiz
için yapıyoruz. 47 yıldır bu kuruluş emeklinin hizmetinde. Gururla bir
hizmet yarışı sürdürüyoruz. Bizden sonrakilere onurla teslim edeceğimiz
bir bayrak, bir vazife var. Bütün çabamız bunun için” dedi.
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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
ÜYELERİNE DENİZBANK'TAN
ÜCRETSİZ ÖZEL KREDİ KARTI
KAZANDIRIYOR
Türkiye Emekliler Derneği ile Denizbank arasında yapılan
anlaşma ile dernek üyelerine özel Emekli Bonus Kredi Kartı
verilmesi sağlanmıştır. Bu kart için herhangi bir kart ücreti
ödenmiyor. Kart ile Denizbank Bonus Kart'ın tüm
özelliklerinden yararlanıldığı gibi, biriken bonuslarla Bonus
Program ortaklarından bedava alıveriş yapılabiliyor. Özel
kampanyalarla elektrik, doğalgaz, su, telefon faturalarında veya
market harcamalarında sağlanan indirimlerden faydalanıyor.
Anlaşma yapılan işyerlerinden indirimli alışveriş yapılabiliyor.
Daha düşük faiz oranlarıyla, uygun vadelerle taksitli nakit avans
çekebilme imkanı var. Bu kartı almak için Denizbank'tan emekli
maaşını alma şartı yok. Ancak maaşınızı Denizbank'tan
alırsanız ekstra hizmetlerden de yararlanabiliyorsunuz.
Türkiye Emekliler Derneği ile Denizbank arasında anlaşma
işlemlerinizi gerçekleştiren ve yürüten hukuk danışmanımız
Cafer Tufan Yazıcıoğlu; “Amerika Emekliler Derneği (AARP)
üyelerine bu kartı yıllık 15 dolara veriyor. AARP' nin yaptığı
anlaşmalı iş yerlerindeki indirimden yararlanan üyeleri yapılan
bir araştırmaya göre bütçelerine aylık % 35 tasarruf sağlıyorlar.
Kartı alan emekli üye sayısı arttıkça indirim sağlanan iş yerleri
sayısı ve indirim oranı artacak. AARP 15 milyon üyeye sahip ve
yıllık bu karttan gelir 5 milyar dolar, bundan da kazançlı çıkan,
hizmet alan dernek üyeleri. Üyelerimizi dernek üyelik kartını
göstererek bu kartı almaya davet ediyorum. Sayımız artsın ki
işyerleri karşısında daha güçlü pazarlık yapabilelim. Kazanan
üyemiz olacak” dedi. Denizbank ile devam eden üyelere konut
yapımı görüşmeleri sırasında derneğimizi ziyaret eden
yöneticiler ile kart konusunda gelişmeler değerlendiriliyor ve
yeni üye işyerleri bulma çalışmaları hızlandırılıyor.

Çaycuma Şubemizin Konukları Vardı

Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan’ın konukları yerel yöneticilerimizdi.
Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Saltukova
Belediye Başkanı Zerrin Güneş Şubemizi ziyaret ederek, derneğimizin çalışmaları hakkında
bilgi aldılar. Toki ile yürüttüğümüz konut projesinden övgüyle söz eden yerel yöneticilerimiz,
her türlü desteği vereceklerini de ifade ettiler. Ziyaretler sırasında, Saltukova Belediye Başkanı
Zerrin Güneş derneğimize üye oldu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eyidoğan
da, konut projemiz için büyük destek aldıklarını belirtti.
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Samsun Şubemizin olağan genel kurulu
Genel Yönetim Kurulumuzun katılımıyla yapıldı

Samsun Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 14 Şubat 2016 tarihinde
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
yaptığı genel kurulda yapılan
seçimlerde, mevcut Şube Başkanımız
İbrahim Gür güven tazeleyerek
yeniden aynı göreve seçildi.
Genel Kurulda üyelere hitap eden Genel Başkanımız
Kazım Ergün Türkiye Emekliler Derneği'nin 47 yıldır
emeklinin hak arama mücadelesinde bir sembole
dönüştüğüne dikkat çekerek; “ Dünya'ya örnek olacak altın

projeler üretip, örnek hizmetler sunuyoruz. Sosyal Tesisler
kuruyoruz. Bütün bu hizmetleri sizlerden aldığımız güçle
yapıyoruz. Gücümüz birliğimizden beraberliğimizden geliyor.
Emeklinin haklarının korunması ve yükseltilmesi için bundan
sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Divan Yönetiminde; Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Sekreterimiz Recep
Orhan, Divan Katip Üyeliğini Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız yürüterek görev aldılar.
Kongrede yönetim ise şu isimlerden oluştu; Abdullah Aydın
Şube Başkan Yardımcısı, Yahya Can Şube İdari Sekreteri,
Mustafa Baba Şube Mali Sekreteri, Yusuf Yılmaz Şube Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreteri .
Şube Denetim Kurulu Üyeleri ise; Orhan Çakır, Bayram
Babaoğlu, Abdulbaki Sezgin'den oluştu.

BASK’tan Genel Başkanımıza Plaket
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları
Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı
Bayram Zengin ve beraberinde Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Genel
Başkanımız Kazım Ergün’ü ziyaret etti.
Ziyarette, kamu sendikacılığına ve
konfederasyonlarına katkılarından dolayı Ergün’e bir
şükran plaketi takdim eden Zengin, Derneğimizle
dayanışma içerisinde olmaktan büyük mutluluk
duyduklarını ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel
Başkanımız Kazım Ergün de, sivil toplum mücadelesinde
dayanışmanın önemine dikkat çekti.
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MERSİN ŞUBEMİZDEN ÖNEMLİ HİZMET

AKBUDAK; “Yaptığımız bu anlaşmalar ile
emekli üyelerimizin bütçelerini bir nebzede olsa
rahatlatarak, yuvalarına katkımız olsun istedik.

GEBZE ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI

Gebze Şube Başkanlığımız ile Özel Gebze
Konak Hastanesi arasında yapılan protokole
göre Gebze Şube üyeleri, eşleri ve çocuklarına
hastanenin bütün bölümlerinde geçerli olmak
üzere %15 indirim yapıldı.
Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Genel Merkez Denetim
Kurulu üyemiz ve Gebze Şube Başkanımız Ali TUNÇ ve yönetim
kurulu üyeleri; “Üyelerimiz için yaptığımız çalışmalardan, bu tür
anlaşmalar başta olmak üzere memnuniyet duyuyoruz ve şube
olarak hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dediler.
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Mersin Şube Başkanımız Cemal AKBUDAK ve şube
yöneticileri Mersinli üyelerimiz için şehrin genelinde
kapsamlı anlaşmalara imza attılar. Bunları kitapçık haline
getiren şubemizin bu özel çalışması hakkında bir
değerlendirme yapan AKBUDAK; “Yaptığımız bu
anlaşmalar ile emekli üyelerimizin bütçelerini bir nebzede
olsa rahatlatarak, yuvalarına katkımız olsun istedik, bu
anlaşmaların devamının gelmesi, üyelerimize daha iyi
imkanlar ve hizmetler sunmak derneğimizin en büyük
hedefi. Onları biraz da olsa gülümsetebildiysek ne mutlu
bize” dedi.
Yapılan anlaşmalardan bazıları ve indirim oranları da
şöyle;
1-Duyum-Ekin İşitme Cihazları%40
2-Tüm Mersin PTT şubelerinden fatura ödemeleri
%12
3-Özel Mersin Çocuk Hast.ve Dal Merk.%30
4-Özel Akamer Ağız ve Diş Sağl.%30
5-Özgür Yaşam Fizik Tedavi Mrk.%80
6-Güvenç Otomotiv (İşçilik Hizmetleri)%50
7-Sandıklı Safran Termal Otel (Afyon)%20
8-Mersin Seyahat-Star Diyarbakır-Van Gölü vb.%30
9-Galaksi Kuru Temizleme%25
10-Egemen Soğutma Tamir Bakım%25
11-Pozcu Balıkçılık %15
12-Neris Çiçek%30
13-Sistem Optik%45
14-Kıvılcım Kırtasiye%15
15-Cengiz Düğün Salonu%10

ŞİŞLİ ŞUBEMİZİN
KONUKLARI VARDI

Adalet ve Kalkınma Partisi Şişli İlçe Başkanlığı ve
Kağıthane İlçe Başkanlığı Yaşlılar Komisyonu, Şişli Şube
Başkanımız Mustafa Kahya'yı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Ak Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal
İşler Başkanı Ahmet Kocakoç, Şişli İlçe Yaşlılar Komisyonu
Başkanı Bedri Durmuş, Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve
Eğitim Komisyon Başkanı Sıddık Karakum, Kağıthane
İlçe Yaşlılar Komisyonu Başkanı Sezai Öztekin, Kağıthane
Yaşlılar Koordinasyon Başkanı Muammer Dere ve Ak
Parti delegeleri, Şişli İlçesi Yönetim Kurulu eski
üyelerinden Turgut Öztürk, Ferhat Tepeyurt, Cemalettin
Top, Turhan Karahisar hazır bulundular. Toplantıda;
emekliler ve yaşlılar için yapılabilecek hizmetler masaya
yatırıldı.
Şube Başkanımız Mustafa Kahya, konuk heyete
seslenişinde, "Bu toplantının yapılmasına vesile olan
şubemiz üyesi ve Ak Parti YKM Başkanı sayın Bedri
Durmuş'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

açlık sınırı
bin 407 lira
Türk-İş'in araştırmasına göre, şubat ayında 4 kişilik bir ailenin
açlık sınırı bin 407 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 584 lira oldu.
Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya
koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile
bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptırılan
"açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının şubat ayı sonuçları
açıklandı.
Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve
yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı
(açlık sınırı) bin 407 lira 42 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut
(kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar
için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk
sınırı) ise 4 bin 584 lira 44 kuruş oldu.Şubat ayında bekar bir
çalışanın yaşama maliyeti ise bin 741 lira 19 kuruş olarak
hesaplandı.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması
gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,75
azaldı.Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 7,64 oldu.
Yıllık ortalama artış ise yüzde 14,36 olarak hesaplandı.
Et fiyatı yapılan müdahale sonucu geriledi
Araştırmaya göre, süt ve peynir fiyatında (düşük oranlı da
olsa) bir gerileme tespit edilirken, yoğurt fiyatı aynı kaldı.Ocak
ayında fiyatı yüksek oranda artan ekmeğin aile bütçesine yüklediği
ek harcama şubatta da devam ederken, aylık enflasyon artışına

yansıması ortadan kalktı. Aynı grupta yer alan pirinç, makarna, bulgur,
un, irmik fiyatı genel olarak değişmedi.Et fiyatı, yapılan müdahale
sonucu geriledi. Tavuk fiyatı aynı kalırken, balık fiyatı biraz artış
gösterdi. Balık fiyatı hesaplanırken (her zaman olduğu gibi) tezgahta bol
bulunan ve fiyatı nispeten ucuz olan çeşitlere ağırlık verildi. Yumurta
fiyatı bu ay 4 kuruş daha geriledi ve tanesi 42 kuruş hesaplandı.
Rusya ile krizi meyve ve sebzeyi ucuzlattı
Yaş sebze-meyve fiyatları, mevsim koşullarının iyi olması ve
Rusya'ya yapılan yaş sebze-meyve ihracatının gerilemesine de bağlı
olarak bu ay geriledi ve aile bütçesine olumlu yansıdı. Geçtiğimiz ay 3,67
lira olarak hesaplanan ortalama yaş-sebze kilogram fiyatı bu ay 3,47 lira
oldu. Ortalama sebze fiyatı geçen ay 4,09 lirayken, bu ay 3,88 liraya
geriledi. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise 2,64 liradan bu ay 2,46
liraya geriledi.
Hesaplama yapılırken (her zaman olduğu gibi) pazardaki mevsim
ürünleri esas alındı ve ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel meyvesebze tüketimi miktarından hareket edildi. Tereyağı ve margarin ile
zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay yine aynı kaldı. Zeytinin ortalama
kilogram fiyatındaki artış hem siyah hem yeşil zeytinde devam etti. Yağlı
tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği) ürünlerinden fındığın
fiyatındaki gerileme devam etti, diğerleri aynı kaldı.

ENFLASYON ARTIŞI
GÜVEN VERMİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan 2016 Ocak ve Şubat aylarındaki tüketici
fiyat artışlarının artı ve eksi çıkması, sistemin
güvenirliğini tartışmalı duruma getiriyor.
TÜİK tarafından her ay açıklanan tüketici fiyat artışlarının
grupları ve ağırlıkları emeklilerin harcamalarını temsil etmede
yetersiz kaldığından, açıklanan fiyat artışlarına göre emekli
aylıklarının zamlanması, emeklileri koruyan bir sistem olmaktan
çıkmıştır. Enflasyon sepetinde 417 kalemin yer alması, büyük
bölümünün emeklilerin harcamaları olmadığından, aylık
açıklanan fiyat artışları ile emeklilerin yaptığı harcama artışları
arasında uçurum vardır.
Türkiye Emekliler Derneği, enflasyon sepetinde ücretliler ve
emeklilerin harcamalarının temsil edildiği yeni bir endeks
oluşturulmasını savunmaktadır.TÜİK, sistem değişikliğine gitmeli
ve ücretliler geçinme endeksi oluşturmalıdır.

2016 BÜTÇESİ
KABUL EDİLDİ
TB M M G en el K u r u lu 'n d a b ü tçe
müzakereleri sonuçlandı. Bütçeler, yıllık
hedefleri ve topluma sunulacak hizmetleri
belirleyen belgeler olması nedeniyle,
ekonomik ve sosyal politikaların da
uygulanmasında temel gösterge olmaktadır.
2016 Bütçesi büyüklükleri şu şekilde karara bağlandı:
Bütçe gideri 570.5 milyar lira, bütçe geliri 540.8 milyar lira, bütçe
açığı ise, 29.7 milyar lira olarak belirlendi. Emekli aylıklarının artışında
temel gösterge olan yıl sonu enflasyon yüzde 7.5 olarak hedeflendi. Bütçe
içerisinde en büyük harcama kalemi olarak cari transferlere 217.7 milyar
lira ayrılırken, faiz gideri ise 56 milyar lira olarak planlandı.
Bütçeler, sosyal hakları da koruyan ve geliştiren içerikte olmalıdır.
Bu yönüyle bakıldığında, 5510 sayılı Kanun ile getirilen emekli
aylıklarının artışındaki kriterin değişmesi gerekiyor. Tüfe'ye endeksli
emekli aylığı artışı, bütçeye yük getirmediği gibi, emeklileri de
yoksullaştıran bir sisteme dönüştüğünden, bütçeden emeklilere daha
fazla kaynak ayrılarak, emeklilere seyyanen zam uygulanmalı ve insanca
yaşamaya yetecek bir aylık ödenmelidir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

TÜED/TOKİ PROJESİNDE HEDEF BÜYÜYOR…

Türkiye Emekliler Derneği, ev sahibi olmayan
emeklilerin konut sahibi olması için yoğun bir çalışmanın
içindedir. Bu konuda TOKİ ile yapılan toplantılarda Türkiye Emekliler Derneği'nin
projeleri ve önerileri sunulmuş ve büyük bir ilgi görmüştür.

TÜED Araştırma Müdürü

Emeklilerimizin ev sahibi olması için şubelerimizde büyük bir talep yoğunluğu
yaşanmış ve bazı şubelerimizin projelerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Batman ve
Urfa'da üye emeklilerimizin TOKİ projesinden konutlarına yerleşmesi,
emeklilerimizi mutlu etmiştir. Diğer illerde arsa temininde valilikler ve milli emlak ile
yapılan yazışmalar ve görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlanmış, Başbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu'nun 21 Ekim 2015 tarihinde yapılan Türkiye Emekliler Derneği'nin
21. Olağan Genel Kurulu’ndaki taahhütleri büyük bir destek olarak görülmüştür.
Aldığı emekli aylığı ile geçinemeyen dar gelirli emeklerimizin ev sahibi olması,
DEVLET/TÜED/EMEKLİ projesine dönüşmüştür.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: İşyerinde geçirdiğim iş kazası sonucunda yüzde 46 oranı ile
emekli oldum. Yaptığım hesaplamalara göre 1 Ocak 2016 itibariyle emekli
aylıklarına yansıtılan 100 lira iyileştirmeden tam olarak yararlanamadım.
Bu konuda bilgi verir misiniz ?
CEVAP: 2016 yılı Ocak ayından itibaren emekli aylıklarına yapılan
100 lira iyileştirme malullük ve yaşlılık aylığı alanlara tam olarak
yansırken, sizin gibi iş kazası sonucu gelir bağlanmış olanlara 100 liradan
yüzdeler üzerinden hesaplanmıştır. Mevzuat böyle olduğundan, iş kazası
oranı olan 46'nın karşılığı olan 46 lira aylığınıza yansıtılmıştır. Türkiye
Emekliler Derneği, sizin gibi durumda olanlara iyileştirmenin tam olarak
yansıtılmasını savunmaktadır. .
SORU: 1998 yılında sigortalı oldum. 6350 günün var ve 58
yaşındayım. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığım bilgilere göre, 20 yıl
sigortalılık süresinin dolduğu 2018 yılında emekli olacağım söylendi. Bu
konuda bilgi almak istiyorum.
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik seçeneklerini
değerlendirmeden size 20 yıl sigortalılık süresi ve 52 yaş koşulunu
bildirmiş. İkinci seçenek olan 15 yıl sigortalı olma/3600 gün prim ve 58 yaş
koşulundan emekli olacağınız ile ilgili bilgi verilmemesi, önemli bir
eksikliktir. Bu durumda, doğum tarihinizin olduğu ayın sonunda emekli
aylığı için müracaat etmeniz gerekiyor.
SORU: Bağ-Kur'dan emekli aylığı almaktayım. Tarafıma bir yazı
geldi ve emekli aylığımın yeniden hesaplandığı bilgisi verildi. Daha sonra
emekli aylığımın 54 lira azaldığını gördüm Bunun sebebini sorduğumda
net bir cevap alamadım. Bu konuda bilgi alabilir miyim?
CEVAP: Sizin bize gönderdiğiniz bilgileri SGK Bağ-Kur mevzuat
birimi ile yaptığımız görüşmede, Bağ-Kur sigorta prim kazançlarının
bilgisayar programına işlenirken, basamak tespitlerinde yanlışlıkların
yapıldığı bilgisi verilmiştir. Bu yönde çok sayıda şikayetler yaşandığından,
SGK illere genelge göndermiş ve Bağ-Kur emekli aylıklarının yeniden
hesaplanmasına karar verilmiştir. Özellikle de aylıklar hesaplanırken
basamak tespitlerinde eksiklikler belirlenmiş ve bu durum Kurum hatası
olarak değerlendirilmiş ve son beş yıl fazla ödenen farklar faiz
işletilmeden emekli aylıklarından kesilmeye başlanmıştır. Sizin
aylığınızda basamak hatası yapılmış ve aradaki fark tarafınıza
bildirilmiştir. Bazı emeklilerimizin ise, aylıklarının eksik hesaplandığı
sonucuna varılmış ve bu durumdaki Bağ-Kur emeklilerine farkları emekli
aylıklarına yansıtılmıştır.
SORU: Ek ödeme adı altında yapılan ödene hangi kriterlere göre
belirleniyor. Kurumdan aylık bilgilerine ulaşıldığında, ek ödemeye ilişkin

sadece miktar yazılı. Bu konuda net bir bilgi verilebilir mi?
CEVAP: Ek ödeme emekli aylıklarına vergi iadesi kaldırıldığından,
2004 yılında belirlenen tutarlara göre yüzde 4 ve yüzde 5 kriterleri üzerinden
ödenmesi getirilmiş ve bu tutarlar emekli aylıklarına yapılan artışlar
yansıtılarak güncellenmektedir. 2016 yılı birinci altı ayında 832,96 TL'den
fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının yüzde 4'ü, 832,96 TL'den az olanlar
için gelir ve aylık tutarlarının yüzde 5'i karşılığı ek ödeme yapılmaktadır. Ek
ödeme yüzdeleri düşük kaldığından yükseltilmesi gerekmektedir. Emekliler
harcamalarında ağırlıklı olarak yüzde 8 KDV öderken, yüzde 4-5 aralığında
ek ödeme yapılması adil bir uygulama olmadığından, oranlarda değişiklik
yoluna gidilmelidir.
SORU: Ocak 2016 tarihinde müracaat ettim ve 6259 gün üzerinden
tarafıma 850 lira aylık bağlandı. Emekli aylıklarının giderek düştüğü
söyleniyor. Biz de bu durumdan etkilenmiş olabilir miyiz?
CEVAP: Emekli aylıklarının hesaplanmasında karma bir sistem
uygulanmaktadır. 2000 öncesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2000-2008
Eylül dönemi 4447 sayılı Kanun ve Ekim 2008 sonrası dönem ise 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emekli
aylıkları karma sisteme göre hesaplanmaktadır. 2000 öncesi prim ödeme gün
sayısı fazla olanların daha avantajlı olmalarına rağmen, Ekim 2008 sonrası
çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların yaşandığı bir sistem ile
karşı karşıyayız. Sizin gibi 2008 sonrası çalışma süresi fazla olanların prim
kazancı asgari ücret üzerinden ödeniyorsa, emekli aylıklarında düşmeler
yaşanmaktadır. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Emekli olduğu tarihten
ziyade, ödenen primlerin güncellenmesinde ve aylık bağlanma oranlarında tek
bir kriter getirilmeli ve emekli aylıkları hesaplamalarında karma sistem terk
edilmelidir.
SORU: Türkiye Emekliler Derneği'ne gelen telefonlarda banka
promosyonları ve 2016 yılında ödenecek tutar sorulmaktadır. Özellikle de ne
zaman ödeneceği de gelen sorular arasında bulunmaktadır.
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, banka promosyonları konusunda
mücadele vermektedir. Bu konunun siyasi partilerin seçim bildirgelerinde yer
alması sağlanmıştır. Sorunun esastan çözümü için 2007/21 sayılı Başbakanlık
Genelgesinde değişiklik yapılmalı ve promosyon ödenmesine emekliler de
ilave edilmelidir. Başbakanlık Genelgesine göre; bankalar ile memurlar için üç
yıllık anlaşma yapılmakta ve brüt tutarın yüzde 60'ı üzerinden promosyonlar
ödenmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği 21. Genel Kurulu'nda
konuşan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, emeklilerin promosyon
almaları için bizzat ilgileneceğini ve 2016 yılında ödemelerin yapılacağı
müjdesini vermiştir.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ SÜRECİNDE YAŞLILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal devlet, öncelikle sosyal adaleti sağlamalı, uluslar arası
düzenlemelerin önemine vurgu yapmalıdır. Sosyal devletle Anayasal
düzenlemeler hak temellidir. Anayasalarında yer alacak ekonomik ve mali
hükümler düzenleyici ve denetleyici kurumlar öncelikle hakkı savunur ve korur.
Özellikle Anayasamızın 10. Maddesinde düzenlenen yaşlılar için pozitif
ayrımcılık, sosyal devlet açısından dünyaya örnek niteliktedir. Bu düzenleme
sosyal adaleti, eşitliği sağlamaktadır. Sosyal devlet çalışma durumunda
olmayanlara yaşam araçları sağlamak onları mutlu etmek zorundadır. Yaşlı
kişilerin sağlığının korunması, onlar için uzun süreli bakım, onları toplumda
aktif tutacak sosyal etkinlikler, toplum içinde olmalarını sağlama, aktif yaşlılık,
hayat boyu eğitim ve kültüre eşit erişimleri anayasanın bu düzenlemesi ışığında
sosyal devletin öncelikli görevidir. Bunların yasal düzenlemelerin öncelikle ve
acilen yapılması anayasamızın ayrı bir emredici hükmü olmalıdır. Yaşlıların
çalışma hakkı da unutulmamalıdır. Yaşlılar sağlıktan yararlanırken sosyal
devlette herhangi bir ücret ödemezler. Onlar özgür ve onurlu bir yaşam
sürmelidirler. Bu grupların sosyal yardım hakkı vardır. Yaşlıların örgütlenme
hakkı, Anayasal düzenleme ile desteklenmelidir.
Anayasada güvence altına alınan sosyal hakların korunması
kurumsallaşmalıdır. Yaşlıların devletçe korunması, sosyal haklardan
yararlanmalarını sağlayan hizmetlere kavuşmaları ve haklardan engelsiz
yararlanmalarının sağlanması insan hakları gereğidir. Devletin sosyal hakları,
özellikle de sosyal güvenlik hakkını sağlamasının sınırı olamaz. Bu nedenle
anayasamız da devlete bu görevi mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine
getirme imkanı veren düzenleme terk edilmelidir. Böyle bir düzenleme arkasına
sığınma, suiistimallere, hak ihlallerine yol açmakta, kazanılmış hakların
korunması genel hukuk ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Sosyal haklar, kişiler ve
de özellikle bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarınca yargı önünde
savunabilir olmalıdır. Haklar da eşitlik ve sosyal adaletin sağlanmış olması
Anayasada güvence de olmalıdır. Bu eşitlik hukuksal değil, eylemsel eşitlik
olacaktır, vatandaşın, insan onuruna uygun bir ortamda yaşamasını
sağlayacaktır.
Anayasa, sağlık ve sosyal güvenlik haklarında, ekonomik ve sosyal
hakların, eylemli olarak kullanılmasını garanti edecektir. Bunları savunacak
örgütleme özgürlüğü, yaşlı ve emeklilerin sendikal hakları da dahil Anayasa'da
düzenlenecektir. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması
gerekenlerin başında yaşlılar gelir. Ailenin korunması ile halen Birleşmiş
Milletlerce çalışması yürütülen yaşlı haklarının güvence altına alınması
Anayasal düzenleme gerektirir. Bu hususlarda hak temelli kurallar olmadır.
İnsanca yaşama, asgari gelir, vatandaşlık maaşı sosyal devletin öncelikleridir.
Sosyal devlet, sosyal güvenlikte adil olmayı, sosyal yardımlarda hak temelliği
yaşam şartlarının iyi olmasının sağlanmasını gerektirir. Yaşlıların devletçe
korunur olmasına ilişkin anayasal düzenleme, onlara sağlanacak yardım ve
hakları da içermeli, bu düzenlemeleri kanuna bırakmamalıdır.
Sağlıklı yaşama hakkı düzenlenirken, çevreci tutum, insan kaynaklı iklim
değişikliklerini önleyici nitelikte, hava kirliliğini çevresel sağlık riskleri arasına
almakla sağlanır. Birçok kenti etkileyen kahverengi sis, özellikle yaşlıların
sağlığını etkilediği gibi, tahılların, ormanların, oralarda yaşayan tüm canlıların
sağlığını bozuyor. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması anayasada
düzenlenmeli, ekonomik büyüme değil, sağlıklı bir çevrede insanca yaşam
öncelikli hedef olmalıdır. İklim değişiklikleri toplumun göçmesine neden oluyor.
Üretim ve tüketim sistemi doğanın ve insanın yaşamasını sağlayacak şekilde
oluşturulmalı, bu konuda sosyal devlete görev verilmelidir. Refah, eşitlik ve çevre
sağlığına odaklanan hedefler konulmalıdır. Çevresel maliyetler ve eşitsiz
büyümenin sosyal maliyeti çoktur. Sürdürülebilir ekonomik refah endeksi, aktif
yaşlanma endeksi, iyi yaşamı artıran değeri GSMH ölçütü tarafından dikkate
alınmayanları ortaya koymakta, gerçek ilerleme endeksi ortaya çıkmaktadır.
Daha eşit dağlım için kooperatifleşme ve geniş bir tabana yayılmış mülkiyeti
sağlayan düzenlemeler anayasada olduğunda sürdürülebilirlik daha kolay
sağlanacaktır. Sosyal devlet, uygun olmayan teknoloji ve alt yapıları seçmekten
kaçınacaktır. Gıda hakkı kavramı, beslenme hakkı ile birlikte anayasada
belirlenmelidir. Gıda hakkı, gıdanın herhangi bir sebeple alıkonulamayacağını
belirtecektir. Gıda erişilebilir olacak, yaşlıların beslenmesine öncelik verecektir.
Beslenme ihtiyacının temin edilmesi, bakım ile birlikte öncelikli hedeftir. Olumlu
tepkileri ortaya çıkarabilecek, karşı konulmaz bir güç yaratmak demokrasinin
tabana yayılmasını ve bu hakların korunmasını mümkün kılacaktır. Devletin
bütçesinin katılımcı bir anlayışla düzenlenmesine olanak veren hükümler
anayasal güvenceye kavuşturulursa, sürdürülebilir, güçlü demokrasi yaratılır.
Güçlü demokrasiler çok sayıda vatandaşın yeteneğini ve enerjisini harekete
geçirirler.
Varlık ve gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak, sosyal devletin görevidir.
Fiziksel, zihinsel, sağlık, hayatta kalma beklentileri, eğitim, sosyal hareketlilik,
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toplumun üyeleri için iyi hayat koşulları
geliştirecektir. Yerel yönetimler için anayasaya
koyulacak hükümler; katılımcı, sosyal adaletçi,
eşitlikçi yaşamı ve yaşlının onurlu hayatını
garanti edecektir. Uluslar arası hukuk, asgari
çerçeve olarak göz önünde bulundurulmalı, insan
hakları sözleşmelerinin yanı sıra uluslar arası
denetim organlarının verdikleri karar ve
içtihatlar anayasanın ilke ve kurallar bütünlüğü içinde yer almalıdır. Anayasal
düzenleme, içtihat ve kararları inceleyerek, bunların iç hukuka taşınıp doğrudan
uygulama yaklaşım ve çabası içinde olmalıdır. İnsan haklarına saygılı ve dayalı sosyal
devlet ilkesi böylece sağlanmalı, sosyal haklar alanında uluslar arası hukuktan doğan
yükümlülük yerine getirilmelidir.
Siyasal barış ancak sosyal adalete dayalı sosyal barış kurulduğunda sürekli
olabilir. Anayasa, ekonomik ve sosyal sistemi insan onuru ve sosyal adalet ilkelerinin
hizmetine sokmayı amaçlamalıdır. Sosyal hakların, devletin siyasal takdirine ve mali
olanaklarına bağlı olarak gerçekleştirilebileceği, hakkın yargıda savunulamayacağı
görüşleri terk edilmelidir. Hakların korunmasının denetim sistemi anayasa
mahkemesine özel bir görev verilerek, sivil toplum kuruluşlarına da talep ve dava
hakkı tanınarak çözümlenmelidir. Anayasa mahkemesine kamu harcamaları için
karar verme yetkisi verilmeli, sosyal haklar yaptırım eksikli haklar niteliğinden
kurtarılmalıdır. Devlet kişisel ve siyasal haklar kadar ekonomik, sosyal ve kültürel
hakların uygulanmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlayacaktır. Haklara saygı
gösterme, koruma yeterli olmamakta, eylemsel olarak gerçekleştirme yükümlülüğü
de önem kazanmaktadır. Devletin, sosyal haklar konusunda üstlendiği olumlu
edimde bulunma yükümlülüğü sivil toplum kuruluşlarının yargıya taşıyabileceği
konu olmalıdır.
Sosyal güvenlikte; kazanılmış haklara saygı duyacak, devlet katkısını içerecek,
eşitliği perçinleştirecek, hiçbir ayrım gözetmeksizin haktan yararlanılmasını
sağlayacak güvence anayasada olmalıdır. Sosyal güvenlikte ayrımcılık yasağı
uygulanmalıdır. Eğitimde sosyal güvenlik bilincini artıracak programlar olmalıdır.
Kayıtdışı ekonomi ve çalışma anayasal suçtur. Yaşlının aktif yaşamı için uygun iş ve
bu işte çalışma koşulları anayasada düzenlenecektir. Sosyal devletin öncelikli görevi;
sosyal adaleti gerçekleştirmek, daha adil gelir bölüşümünü ve sosyal eşitliği
sağlamaktır. Herkes, öncelikle yaşlılarımız, insana yakışır bir hayat için yeterli gelir
ve güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu sosyal devlet için kaynakların yeterli olup
olmamasından bağımsız sonuçlar elde etmeyi kapsar. Hak temelinin önceliği
hukuksal güvencesidir. Hukuksal güvenceyi sağlayan öncelikle anayasal
düzenlemelerdir. Aynı anayasa hakkı ihlalini, eylemli olarak kullanma ve
yararlanmanın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını, bu durumda hakkın
yargı önünde ileri sürülebilmesini de düzenleyecektir.
Anayasa kuralları bağlayıcı ve üstündürler. Bu nedenle yasama ve yürütmenin
izleyeceği ekonomik ve sosyal politikaların içeriği anayasada yer almalıdır. Bunların
başında da sosyal güvenlik ve yaşlıların hakkı ile ilgili düzenlemeler gelir. Bu hakların
uluslar arası hukuktan kaynaklanan sınırları açıkça belirlenmelidir.
Haklardan, eylemli yararlanma kesinlikle anayasada yer bulmalıdır. Anayasa
mahkemesine eylemli eşitsizliği dışlama, hukuksal eşitliği esas alma imkanı
verilmemelidir. Sosyal haklardan, öncelikle sosyal güvenlik hakkından geniş şekilde
eşitlik içerisinde eylemli yararlanılabilmelidir. Hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet
ilkesine egemen olmamalı, her ikisi eşit olmalıdır. Sosyal devletin yükümlülükleri,
açıkça belirtilmeli, bu yükümlülükleri erteleme veya ihmale yol açacak esnek
düzenlemeler olmamalıdır. Net emredici düzenlemeler gerekmektedir.
Yaşlılar için getirilen olumlu ayrımcılık, anayasa güvencesinde olmayı
sürdürmeli, sosyal haklarda bu kapsamda değerlendirilmelidir. Yaşlıların haklarının
yargı önünde ileri sürülebilmesi ve bununla ilgili kararların derhal verilmesi gerekir.
Sosyal ve ekonomik haklara, yaşlıların haklarına hiçbir yasak ve sınırlama
konulamayacağı düzenleme kapsamında olmalıdır. Anayasa mahkemesine bireysel
başvuru hakkı, sosyal güvenlik ve yaşlı haklarını da içerecek şekilde genişletilmelidir.
Kaynakların kullanılmasında sosyal adaleti gerçekleştirici önlemler alınmalıdır.
Ekonomik ve sosyal konsey işlevsel hale gelmeli, yaşlılar ve emekliler burada
tecrübelerinden de istifade edilecek şekilde öncelikle temsil edilmelidir. Sosyal
güvenlik kurumu bağımsız bir kurum haline getirilmelidir. Özel sektör işverenini de
içerecek şekilde, işverenlerin emeklilerine saygı gösterme ve yaşam düzeyini
yükseltme zorunluluğu olmalıdır. Devletin temel ve sosyal kamu hizmeti alanları
anayasada açıkça yazılmalıdır. Anayasa mahkemesinin kararların geriye
yürümezliği ilkesi hak ihlallerinde olmamalıdır.
Anayasa değişikliği tartışmaları yapılırken umarız insanımızın daha iyi hayat
yaşamasını sağlayacak bu görüşlerimiz değerlendirilecek, gündemde öncelikle yer
alacak, lüzumsuz tartışmaların gölgesinde kalmayacaktır.
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