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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesi
gereğince, Ocak ve Temmuz aylarında SSK
ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan altı
aylık tüketici fiyat artışlarına yoğun bir
şekilde itirazlar gelmekte ve mevcut
uygulama emeklileri koruyan bir sistem
olarak görülmemektedir.

“ Ülkemizin birlik ve beraberliği,
huzur ve güvenliği her şeyin önündedir...”
Devamı 3. sayfada

Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından hesaplanan fiyat artışları
değerlendirildiğinde; fiyat sepetinde yer
alan maddelerin ağırlıklı olarak
e m e k l i l e r i n h a rc a m a l a r ı n ı t e m s i l
etmediğinden, emekli aylıkları artışı ile
ilgili yeni bir sistemin getirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.

Devamı 4. sayfada

9. SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu:
“Gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzu bilerek çalışıyoruz”
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı: “SGK, Türkiye'de
yönetimin değil yönetişimin en parlak örneklerinden biridir”
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün: “Çalışma hayatının
sonunda herkesin beklediği kutsal hak, emekliliktir”

Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma
Kurulu 9. Toplantısı, 29 Mart 2016
tarihinde Ankara'da yapıldı. Geniş bir
katılımın olduğu toplantıda, sosyal
güvenlik uygulamalarına ilişkin
değerlendirmeler yapılarak, eksik kalan
yönler ve öneriler dile getirildi.
Toplantının açılış bölümünde konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, sosyal güvenliğin önemine
dikkat çekerek şunları söyledi:
'15 yıl önce gerek sağlığa erişimde gerek sosyal güvenlik
sisteminde gerekse de insanlığın yarına ait umutlarında büyük
kırılmalar vardı. İlaç kuyruklarını, emeklilerin maaşlarını almak
için bekledikleri kuyrukları hepimiz hatırlıyoruz. Artık, banka ve
ilaç kuyrukları yok. Emekliye hizmet etmeyi, Devletin asli görevi
olarak görüyoruz. Bugün sosyal güvenlik sisteminde yüzde 72
buçuktan yüzde 93'e ulaşan gelir-gider karşılama oranının
sağlanmasında tüm kesimlerin payı vardır. Reformla birlikte kayıt
dışılığın yüzde 52,1 seviyesinden yüzde 32,6 seviyelerine indirildi.
Bu toplantı ile daha iyiye, daha mükemmele yönetişim anlayışıyla
ulaşabilmenin en iyi yolunu arayacağız. Başarı hikâyesini hep
birlikte yazacağız”.
Toplantıda konuşan SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim
Bağlı; ülkemizde katılımın en geniş biçimde temsil edildiği bir
yönetim anlayışına sahip olduklarını belirterek, özetle şunları
söyledi.

“Sosyal Güvenlik Reformunun gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin gündemlerinde 1980'den sonra en çok yer alan konuların
başında gelmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte üç Kurumun
tek çatı altında birleşerek SGK'nın yoğun çalışma süreci başlatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye'de yönetimin değil yönetişimin
en parlak örneklerinden biridir. SGK'da sadece siyasal iktidar ya da
onların atadığı bürokratlar söz sahibi değil. Kuruluş aşamasından
itibaren bütün sınıfların yönetimde söz sahibi olduğu, Türkiye'de
hemen hemen hiçbir kurumda görülmeyen bir yönetim sistemi
bulunmaktadır. Bütün paydaşların temsilcileri SGK yönetiminde söz
sahibidir. Bugün Sosyal Güvenlik Reformunun artılarını, eksilerini
tartışarak, neleri başarıp başaramadığımızı göz önüne alarak bundan
sonraki reformlar için sağlıklı doneler alacağız”.
Toplantıda emeklileri temsilen konuşan Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Ergün,
emekli aylıklarının seviyesine dikkat çekerek, hesaplanma sisteminin
değişmesi gerektiği uyarısını yapmış ve şu hususlara dikkat çekmiştir.
“ SGK, toplumun en büyük güvencesidir. Sigortalıların ve
emeklilerin haklarını korumak ve geliştirmede hepimize büyük
sorumluluklar düşmektedir. Gelecekte ödenecek emekli aylıklarının
düşmesinden hepimiz sorumlu olacağız. Gelecekte bizler bu dünyada
olmayacağız. Önemli olan, arkamızdan dualar alacak hizmeti
vermemizdir. Çalışma hayatının sonunda herkesin beklediği kutsal
hak, emekliliktir. Böyle bir hak için devletimiz ne görev veriyorsa büyük
bir aşkla görevlerimizi yerine getirmeliyiz”.
Toplantıda konuşan sivil toplum örgütü temsilcileri, sosyal
güvenlik sisteminin on yıllık sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparak,
sistemin aksayan ve eksik kalan yönlerine dikkat çekmişlerdir.
Toplumun bugünü ve yarını ilgilendiren sosyal güvenlik haklarının
korunması ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunan sivil toplum
örgütü temsilcileri, SGK'nın özerk bir yapıda yönetilmesi ve yönetimin
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Başkanlar Kurulumuz
Ankara’da Toplandı

“ Ülkemizin birlik
ve beraberliği,
huzur ve güvenliği
her şeyin
önündedir...”
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar
Kurulumuz 4/5 Mart 2016 tarihlerinde Ankara'da
toplanmış, gündemindeki konuları
değerlendirmiştir. Şube Başkanlarının görüş ve
önerilerinin de alındığı Başkanlar Kurulu
Toplantısında, alınan kararlar aşağıda maddeler
halinde sıralanmıştır:
1. Terör ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmakta; asker,
polis ve sivil vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesinden dolayı
büyük üzüntü duymaktayız. Türkiye Emekliler Derneği, teröre karşı
duruş sergilemek için toplumun tüm kesimlerini ortak hareket etmeye
davet etmektedir. Ortak değerleri olan ve asırlar boyunca birlikte
yaşayan insanlarımızı bölmeye ve ayrıştırmaya yönelik iç ve dış
güçlerin çabaları boşadır. Ülkemizin birlik ve beraberliği ve huzuru her
şeyin önündedir.
2. Demokratik sosyal hukuk devleti; toplumun en büyük
güvencesidir. Bu nedenle, sosyal hedefleri önde olan bir anayasa için
toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Evrensel hukuk normlarının esas
alındığı bir anayasa ile ülkemizin saygınlığı ve toplumun refahı daha da
artacaktır. Ulu önder büyük Atatürk'ün ilke ve inkılapları
vazgeçilemeyecek değerlerdir. Emeklilerimizin norm ve standart
birliği talebi, kazanılmış haklara saygı isteği, sendika hakkıyla birlikte
yeni anayasa çalışmalarında dikkate alınmalıdır.
3. 2016 birinci altı ayda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına
yapılan yüzde 3.86 zam uygulanırken, memur emeklilerine yüzde 6.90
artış yansıtılmıştır. Memur emeklileri Kamu Toplu Sözleşmesiyle
haklarını elde ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri TÜFE artışlarına
mahkum edilmiştir. Emekli aylıklarına yönelik çifte standart
uygulamaya son verilmeli, tek bir artış kriteri getirilmelidir.
Emekli aylıklarına yapılan artışlar, kısa sürede geri
alınmaktadır. 2016 Ocak ayında TÜFE artışı yüzde 1.82 olarak
hesaplanmış; Şubat ayı tüfe artışının ise binde 2 düştüğü açıklanmıştır.
Genel enflasyonun düşmesi ile birlikte emekliler büyük kayıplar
yaşamaktadır. TÜİK verilerine göre, Şubat ayında emeklilerin ağırlıklı
harcamaları olan kuru soğan yüzde 29.18; limon yüzde 20.29;
mercimek yüzde 4.69; ekmek yüzde 2.71; ilaçlar yüzde 2.61 artış
göstermiştir. TÜİK, genel enflasyonu hesaplarken, söz konusu

maddelerdeki artışları etkisiz hale getiren enflasyon sepetinde yer alan 417
maddenin emeklilerin harcamasını temsil etmekten uzak kaldığından,
emekliler için ayrı bir artış sistemi getirilmelidir.
4. Yapılan yasal düzenlemelerle; emekli aylıklarına yapılan 100 lira
iyileştirmenin yanı sıra Bağ-Kur'lu olarak kendi işini kuran veya şirket
ortağı olanların emekli aylıklarından kesilen yüzde 10 sosyal güvenlik
destek primi uygulamasının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.
5. Emeklilerimiz ödedikleri muayene ücreti, ilaç katkı bedeli ve ilave
ücret adı altında yapılan ödemeler nedeniyle hastanelere gidemez duruma
gelmişlerdir. Emekli aylıklarından yapılan kesintilerin büyük rakamlara
ulaşması neticesinde emeklilerin yaşam standartları azalmış, yoksullukla
mücadele eder duruma gelmişlerdir. Anayasanın 10. ve 61. maddeleri
uyarınca; yaşlılar ile ilgili getirilen pozitif ayrımcılığa uygun olarak ilave
ücret ve katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır.
6. Promosyon verilmesi, emeklilerin en büyük beklentisine
dönüşmüştür. Esas çözümün, memurlara promosyon verilmesini öngören
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine emekliler de ilave edilerek sonuca
gidilmelidir. Sayın Başbakanımızın 21. Genel Kurulumuzda verdiği
sözlerin yerine getireceğine ve esaslı bir çözüm bulunacağına inancımız
tamdır.
7. Emeklilerin ev sahibi olması için Türkiye genelinde yürütülen
TÜED/TOKİ Projesinde büyük gelişmeler kaydedilmiş, bazı illerde arsa
tahsisinde son aşamaya gelinmesi, üyelerimizin ev sahibi olma hedefini
büyütmüştür. Sayın Başbakanımızın da büyük destek verdiği proje ile evi
olmayan emeklilerimizin ev sahibi olması konusunda şubelerimizin
çalışmaları büyük bir heyecanla sürmektedir.
8. 65 yaş ve üstü ücretsiz ve indirimli taşımada yurt genelinde
Kanuna aykırı yapılan uygulamalara son verilmelidir.
9. Memur emeklilerimizin 30 yıl üzeri olan hizmetlerinin karşılığı
olan ikramiyenin ödenmesi konusunda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay
Kararları ışığında davaya sebebiyet verilmeden ödenmesi hususu yasal
çözüme kavuşturulmalıdır.
10. Mart ayı Çanakkale şehitlerimiz anma, kadınlarımıza ve yaşlılar
ile tıp mensuplarına saygının hatırlatıldığı aydır. Çanakkale şehitlerimiz
başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaşlılarımıza,
kadınlarımıza ve tıp mensuplarına sağlıklar diliyoruz. Mart ayı ayriyeten
orman haftasının kutlandığı aydır. Emeklilerimizin ve yaşlılarımızın en
doğal hakkı sağlıklı bir çevrede yaşamaktır. Bu konuda herkesi öncelikle
ağaç dikmeye ve çevreyi korumaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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EMEKLİ AYLIKLARI ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ
Diğer bir eşitsizlik ise, memur emeklilerine
yapılan artışın çok gerisinde SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine yapılan artışlarda görülmektedir.
Memur emeklilerine, kamu toplu
sözleşmelerinde belirlenen artışlar
uygulanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise,
altı aylık tüfe artışlarının yansıtılması, eşitliği
korumayan bir sisteme dönüşmüştür.
Memur emeklerine yapılan artışın yüksek
olduğunu söylemiyoruz, eşitliğe aykırı
uygulamaya dikkat çekiyoruz. Aslında,
emekliler için ortak bir artış sistemi
getirilmelidir. Yüzdeli zamlar, emeklileri
koruyan bir artış sistemi olarak
değerlendirilmemektedir. Bunun yerine,
seyyanen artışların da yapılması için 5510 sayılı
Kanunda değişikliklere gidilmelidir.
2008 öncesi dönemlerde, işçi ve memur
emekli aylıklarında dönem sonunda bir fark
oluşması durumunda, aradaki farkın
yansıtılması için 4447 sayılı Kanunun geçici 4.
maddesinde
Bakanlar Kurulu'na yetki
verilmişti. Benzer düzenleme, geçici maddeyle
5510 sayılı Kanun'a ilave edilmelidir.
29 Mart 2016 tarihinde 9. Sosyal Güvenlik
Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.
Emeklileri temsilen yaptığım konuşmada;
emekli aylıklarındaki düşmeye dikkat çektim ve
hesaplanma sisteminin değiştirilmesi gerektiği
yönünde uyarılarımı yaptım. Gelecekte bizler,
bu dünyada olmayacağız, arkamızdan gelecek

nesillerin duasını alacağımız bir sosyal güvenlik
sistemini kurmak zorundayız. Gelecekte, kirayı
karşılamayacak olan aylık hesaplanma
sisteminin sorgulanması gerektiğini açık
yüreklilikle belirttim. SGK, toplumun ortak
güvencesidir. Sosyal devletin en kapsamlı
uygulaması olan sigorta sistemini güçlendirmek
zorundayız. Güvence ayaklarını güçlendirmek
için her türlü tedbirin alınması ve aylık
hesaplamalarının hakkaniyetli yapılması
gerekiyor.
İstihdamın artırılması ve sigortalı
çalıştırılması, sosyal güvenliğin güçlendirilmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır. Kayıt
dışı istihdam ile mücadelede herkese görev
düşmektedir. Sigortalı çalıştırma ve gerçek
ücretlerin bildirilmesi, yarınlarımız için en
büyük güvence olarak görülmelidir.
Sosyal güvenlik; evrensel bir hak olduğu
gibi, bu görevin eksiksiz olarak yerine getirilmesi
için Anayasamızda devlete de yükümlülükler
verilmiştir. Sosyal barış, sosyal değerler ile
sağlanır. Demokrasinin korunması ve gelişmesi,
toplumsal refahın artması ile mümkün olur.
Açlık ve yoksulluğa karşı en kapsamlı mücadele,
istihdam ve sosyal güvenlik hakları ile verilebilir.
Bu konuda, ülkeyi yönetenlere, yönetimine talip
olanlara ve sivil toplum kuruluşlarına büyük
görevler düşmektedir. Güzel ülkemizi, terör
başta olmak üzere her türlü tehlikeden birlikte
koruyalım ve geleceğe güvenli bakalım.

ERGÜN: "YAŞLILAR HAFTASI",
"EMPATİ HAFTASI" OLARAK KUTLANMALI
Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanımız
Kazım Ergün, “Yaşlılar
Haftası”nı kutladı ve
hepimizin ortak değeri olan
yaşlılara sahip çıkılmasını
istedi. Yaptığı açıklamada
devlete ve bireylere de
büyük görevler düştüğünü
söyleyen Ergün, şu
görüşlere yer verdi:
"Türkiye Emekliler
Derneği, bu konuda öncü
kuruluş olarak hareket etmekte ve Yaşlılık Platformunun kurucusu
olarak bu alanda yapılan tüm çalışmalara her türlü desteği
vermektedir. Derneğimiz ayrıca Avrupa Birliği Yaşlılık Platformu
(AGE-EUROPE)'da ülkemizi temsil etmektedir.
Yaşlılık, yalnızlık olarak görülmemelidir. Bu konuda devlete
ve aile bireylerine de büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle de
büyükanne ve büyükbabalarımızın en kutsal değerlerimiz olduğu
gerçeğini nesiller boyu yaşatmalıyız. Derneğimiz bu alanda da
önemli çalışmalara imza atmıştır. "Nesiller Kucaklaşıyor", "Torun
Tombalak Şenliği" vb. etkinliklerle kamuoyunda bir farkındalık

yaratmayı başarmıştır.
Hepimizin yaşlanacağı gerçeği asla unutulmamalı ve yaşlılara
daha fazla sahip çıkılmalıdır. Bu yönüyle devletimizin; 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımıza hak ettikleri saygıyı ve katkıyı esirgememesi,
ödenmekte olan 65 yaş aylığını yaşlıların insanca ihtiyaçlarını
karşılayacak seviyeye yükseltmesi gerekmektedir.
Anayasamızın 10. ve 61. maddeleri ile bu konuda güvenceler ve
pozitif ayrımcılık getirilmesine rağmen, yaşlılara ödenmekte olan 217
lira tutarındaki yaşlılık aylığı, ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak
kalmıştır.
2016 Bütçesi incelendiğinde, cari transferler içerisinde 65 yaş
aylığı küçük bir gider olarak dikkat çekmektedir. 65 yaş aylığı alanların
sayısı, 608 bin 513 kişi ile sınırlı kalmıştır. 65 yaş aylığı bağlanmasında
aranan gelir testi yapılması koşulu kaldırılmalı, 65 yaş ve üzeri herkese
aylık ödenmelidir.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 4736 sayılı Kanunla tanınmış
olan ücretsiz ulaşım hakkı, bazı illerimizde özel halk otobüslerince
engellenmektedir. Bu sorunun çözümü konusunda Hükümete ve
Belediyelere büyük sorumluluk düşmektedir.
Yaşlılık Haftası'nın, aynı zamanda her bireyin bir gün yaşlanacağı
ve benzer sorunlarla karşılaşacağı gerçeği dikkate alınarak, bir
"empati haftası" olarak kutlanması sağlanmalıdır.
Yaşlılara toplumun ortak değeri olarak sahip çıkılmalıdır."
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda,
işyerlerinde risk taşıyan eksiklerin giderilmesi bakımından
önemli yükümlülükler getirilmiş ve bütün işyerlerini
kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu
öngörülmüştür. Yükümlülüğü yerine getirmeyen işyerleri
denetimlerde idari para cezaları ile karşılaşacağından,
çalışanların ve işyerlerinin güvenliği bakımından yapılması
gereken yükümlülüklerden hiçbir şekilde kaçınılmamalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda asıl sorumluluk sahibi
işverendir. Burada esas olan işyerlerinde risk analizleri
yapılarak gerekli önlemlerin alınması, İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan ofisler için
kontrol listesinde öngörülen risk değerlendirmesinde
sıralanan bölümlerin doldurularak işyerlerinde muhafazası
ve denetimlerde ibraz edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Az tehlikeli kapsamda değerlendirilen Türkiye
Emekliler Derneği Genel Merkezi ve şubelerimizin de söz
konusu görevlerini ve kanundan doğan yükümlülükleri
yerine getirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksikliklerin
belirlenerek giderilmesi ve güvenceli bir çalışma ortamının
sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında, sigortalı
çalışanların sağlık raporlarının güncellenmesi, acil eylem
planının hazırlanması, personele eğitimler verilmesi
zorunluluk olarak görülmüştür.
6331 sayılı Kanunda gerekli olan değişiklik yapılmaması
veya erteleme olmaması durumunda 50'den az çalışanı olan
az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.
10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa ait işyerlerinde
gerekli eğitimleri alan işyerlerinin işverenleri iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilmektedirler. Bu
kapsamda olan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
çalıştırma zorunluluğunun olmaması ya da daha
başlamaması işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmasına
engel teşkil etmediği gerçeğinin bilinmesinde yarar vardır.

Risk değerlendirmesi yapılırken, tanımlar net bir şekilde
belirlenmeli, işyerinde yapılan işten kimlerin, nelerin, ne
şekilde ve hangi durumlarda zarar görebileceği
belirlenmelidir.
Yapılmış olan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre
çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda, tehlikeli işyerlerinde
en geç 4 yılda, az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir
yenilenmelidir.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde risk
değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim
tarafından yürütülmelidir. Ortak yönetimin olduğu iş
merkezlerinde işyerlerini etkileyecek tehlikeli durumlar tek
tek belirlenmeli, ilgili işverenler uyarılmalıdır.
Yükümlülüklerine yerine getirmeyen işverenler, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na bildirilmelidir.
Şurası bir gerçek ki, risk değerlendirmesi yapmak her
şeyden önce yasal bir zorunluluktur. Hazırlanan risk
değerlendirmesi herhangi bir kurum ve kuruluşa
verilmeyecek, işyerlerinde muhafaza edilecektir. Risk
değerlendirmesi, denetimlerde denetim elemanına ibraz
edilecek, ibraz edilememesi durumunda idari para cezaları
ile karşılaşacaktır.
İdari para cezaların yüksek belirlendiği gerçeğini bütün
işverenler görmeli ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
2016 yılı belirlenen cezalar şu şekildedir. Risk
değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3906
lira, risk değerlendirmesinin yapılmadığı her ay için 5859 lira
idari para cezası uygulanacağı 6331 sayılı Kanunda
belirtilmektedir.
Çalışan ve çalıştıranların güvenliği konusunda
işverenlerin duyarlı çalışması ve yükümlülüklerine yerine
getirmesi insani bir görevdir.

EĞİTİM VE ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ
Eğitim ve Örgütlenme özgürlüğü, demokrasi ile
yönetilen ülkelerin en temel güvenceleri olarak
görülmektedir. Ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün
tam olarak kurumlaşamaması nedeniyle, önemli
eksiklikler bulunmaktadır. Demokrasinin gelişmesi ve
toplumsal barışın korunması bakımından, örgütlenme
özgürlünün evrensel bir değer olarak kabul edilmesi ve
geliştirilmesi gerekir. Eğitim, bir ülkenin gelecek
güvencesidir. Eğitimli toplumlarda, kalkınma ile birlikte
toplumun demokratik değerlerinin de yükseldiği
görülmüştür.
Siyasi partiler, demokratik sistemin en önemli
kuruluşlarıdır. Siyasi partiler, örgütlenme bakımından
temel taşlar olarak bilinmektedir. Toplumun
yönlendirilmesinde ve ülkenin yönetilmesinde siyasi
partilerin yeri ve önemi büyüktür.
Sendikalar ve dernekler de, örgütlenme alanında
temel kuruluşlar olarak görülmektedir. Sendikaların ve
derneklerin temsil oranı yüksek olan ülkelerde;
toplumsal refah yükselmekte, çalışanlar ile emeklilerin
ekonomik ve sosyal hakları gelişmektedir.
Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğini hedefleyen bir ülke
olduğundan, sosyal adaleti oluşturacak değişikliklere
gitmesi gerekiyor. Yeni Anayasa yapılırken, sosyal
hakların korunduğu ve geliştirildiği bir ülke olmak
istiyoruz.
Çalışma koşulları başta olmak üzere ekonomik ve
sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi bakımından
sendikalar ve dernekler ile ilgili mevzuat, Avrupa Birliği
normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü
Sözleşmelerine uygun bir şekilde yeniden ele alınmalıdır.

Örgütlenmenin değerini bilmeyen toplumlar,
taleplerini gündeme getirmede çok etkisiz kaldıklarından,
hak arama yolları da daralmaktadır. Bu yönüyle,
ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi için örgütlenme
özgürlüğünü geliştirecek mevzuat değişikliklerine
gidilmelidir. Denetim sistemi, baskı aracı olarak
kullanılmamalı, eksikliklere dikkat çekilerek
bilinçlendirme ve yönlendirme esas olmalıdır.
Avrupa Birliği süreci ile birlikte Dernekler
Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile önemli kazanımlar
elde edilmiş, örgütlenme özgürlüğünü zedeleyen
düzenlemeler büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Bu
yönüyle, önceki yıllarda görülen dernekler üzerindeki
baskıların büyük kısmının kaldırılması, örgütlenme
özgürlüğüne büyük katkılar getirmiştir.

Arif YILDIZ
Genel Eğitim ve
Mevzuatta yapılan olumlu değişikliklere karşın, Teşkilatlandırma
emeklilerin örgütlenme hakkını tam olarak kullanmaması,
Sekreteri
önemli bir eksiklik olarak görülmeli, emekliler de
örgütlenme konusunda öz eleştiri yapmalıdır.
Kartal
Şube Başkanı
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin ve hak
sahiplerinin gelir ve aylıklarının korunması ve
geliştirilmesi konusunda çatı bir örgüttür. Türkiye
Emekliler Derneği'ne üye olma koşulları sembolik bir ücret
olarak belirlenmiş, ayda 2 lira üyelik aidatı koşulu
getirilmiştir. Buradaki amacımız; Derneğimizin her türlü
faaliyetinin yapılması, taleplerin oluşturulması ve ülkeyi
yönetenler üzerinde baskı grubu görevimizi yerine
getirmektir. Bu nedenle; işçi, memur ve bağımsız çalışarak
emekli olanların Türkiye Emekliler Derneği'ne üye
olmaları, gücümüze güç katacaktır.
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Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Ak Parti Mersin Milletvekili
Ali Cumhur TAŞKIN'I makamında ziyaret etti...

TAŞKIN: "Emekliye ucuz konut için ne gerekiyorsa yaparız..."
Derneğimiz Genel Mali
Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı
Ömer KURNAZ,
Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Derneğimiz Hukuk
D a n ı ş m a n ı Av . C a f e r T u f a n
YAZICIOĞLU, Ak Parti Mersin
Milletvekili Ali Cumhur TAŞKIN'ı
makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan Kurnaz,
derneğimizce ülke gündemine getirilen "Emekliye
Ucuz Konut" projemizde önemli bir mesafe
kaydedildiğine dikkat çekerek, "Biz var gücümüzle
emeklilerimizin huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz. Bu
konuda sizlerin de samimi gayretler içerisinde olduğunuzu
biliyoruz. Sizlerden dileğimiz, emeklilerimizin yaşamlarının
bu son dönemlerinde hak ettikleri yaşam standardında
konutlarda yaşaması için başlattığımız bu seferberliğe
desteklerinizi
esirgememeniz" dedi. Kurnaz, Tarsus
Şubemizce hazırlanan konut talebi dosyamızı da Taşkın'a
teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mersin
Milletvekili Taşkın da, dosyayla ilgili girişimlerde bulunacağını
belirterek; "Emeklilerimiz bizim baştacımızdır. Onların sağlıklı
ve kaliteli kentsel yaşam ortamlarında hayatlarını
sürdürebilmeleri için başlatılan bu çalışmaları heyecan verici
buldum. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya
hazırız. Derhal gerekli girişimlerde bulunup, emeklilerimizin
konut sahibi olabilmeleri için çalışmalara başlayacağım" dedi.

ADANA ŞUBEMİZİN KONUĞU VALİ YARDIMCISI AZMİ YEŞİL

“ Ben birçok derneğe gittim ama böyle güzel ve
düzenli bir büro ortamı görmedim. Hayran kaldım”

Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu'ndan sonra
Vali Yardımcısı Azmi Yeşil de şubemizi ziyaret ederek, Şube
Başkanımız Seyfi İyiyürek'ten şube faaliyetlerimiz hakkında
bilgi aldı. Şubemizi gezen Yeşil, her şeyin düzenli ve yerli
yerinde olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Şube Başkanımız İyiyürek ve yönetim kurulu
üyelerimizce kapıda sevgi ve saygıyla karşılanan Yeşil,
şubemizi gezdi. Şubemizin tüm odalarını gezen Vali
Yardımcısı Yeşil, her şeyin düzenli olmasından dolayı

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşil;
“Gerçekten de her şey çok güzel yerli yerinde. Ben
Adana'da birçok derneğe gittim ama böyle güzel ve
düzenli bir büro ortamı görmedim. Hayran kaldım.
Emeklilere yönelik yaptığınız çalışmalarınızda
sizlere başarılar diliyorum” dedi.
Şube Başkanımız İyiyürek' de, Vali Yardımcısı
Yeşil'in şubemizi ziyaretlerinden dolayı büyük onur
duyduklarını ifade ederek; “Şubemizin tek amacı
emeklilere yardımcı olmak, onların sıkıntılarına
çare bulmaya çalışmak ve onlara yol göstermektir.
Bu arada uzun zamandan beri Derneğimizin projesi
olan ucuz konut edindirme çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sayın Valimiz Mustafa Büyük' ten
arsa konusunda yaptıkları çalışmaları ve uygun
arsa bulunduğunu, bu arsaları da TOKİ yönetimine
gönderdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu haber üyelerimizi
büyük bir sevince boğmuştur. Emeklilerimizin ucuz konut sahibi
olabilmeleri için yoğun çaba gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanı
Sayın Fatma Güldemet Sarı hanımefendiye, Adana
Milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Arsanın temininde de
yoğun mesai harcayan Sayın Valimiz Mustafa Büyük beyefendiye
de teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.
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ERGÜN: “KADIN EMEĞİNİN DEĞERİ DÜŞÜYOR”
Genel Başkanımız Kazım Ergün 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı…
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle son dört yılda
kadın emeğinin değerinin düştüğüne dikkat çekerek şu tespitlerde
bulundu:
“ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun en önemli kesimini
oluşturan kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda daha
fazla korunması gerekmektedir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan
anayasa değişikliğinde kadınlarımıza daha fazla pozitif ayrımcılığın
uygulanması devlet politikasına dönüştürülmüştür. Mevzuattaki
olumlu değişikliklere rağmen kadınlarımız; istihdamda yeteri kadar
temsil edilmediğinden, ücret ve sosyal güvenlik hakları yönünden
korumasız kalmıştır. İstihdamdaki kadın-erkek dağılımına
bakıldığında; kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı %28 ile düşük bir
seviyede bulunmaktadır. Üye olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği
ülkelerinde kadınların iş gücüne katılma oranı % 50'nin üzerindedir.

Diğer taraftan istihdamdaki kayıt dışılık oranlarında, kadınlarımız
ağırlıklı olarak yer almaktadır. Özellikle ücretsiz aile işçisi olarak
istihdamda yer alması nedeniyle de sosyal güvenlik haklarına erişimi
yönünde mağdur edilen bir kesime dönüşmüştür. Kayıt dışında en fazla
mağdur olan kesimin, kadınlar olduğu gerçeği hükümet politikası olarak ele
alınmalı ve çözüm bulunmalıdır.
İstihdamdaki bu olumsuzluk yanında ücret yönünden de kadınların
giderek haksızlığa uğradığı bir dönemdeyiz. Örneğin 2011 Şubat'ında SSK
verilerine göre erkek sigortalıların ortalama prim kazancı günlük 42,98 TL,
kadın sigortalıların günlük prim kazancı 43,75 TL olmasına rağmen; 2015
Aralık istatistiklerine göre durum tersine dönmüş kadın sigortalı günlük
prim kazancı 66,71, erkek sigortalı prim kazancı 73,74 TL olmuştur. Geçen
son 4 yıl, kadın sigortalıların ücret yönünden kayıplarının olduğu bir
dönemdir. Kadın istihdamını geliştirmek için iş güvencesi, ücret ve sosyal
güvenlik hakları yönünden koruyucu değişikliklere gidilmelidir.
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler yetim aylığı alan
kadınlarımızın aleyhine dönüşmüş, Bağ-Kur mevzuatına göre; 2 dosyadan
aylık alan kadınlarımızın, anne ve babasından aldıkları yetim aylıklarının
kesilmesi durumunun sıkça yaşanması, kadınlarımızı mağdur eden ve hak
kaybına uğratan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu haksız uygulamanın

ANKARA ŞUBEMİZDE 8 MART KARANFİLLERLE KUTLANDI
Ankara Şube Başkanlığımız 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü karanfillerle
kutladı.
Ankara Şubemizde de 8 Mart coşkusu yaşandı. Şube
yetkililerimiz, şubemizde biraraya gelen kadın üyelerimize
karanfiller dağıtarak günlerini kutladı. Ardından sokağa çıkan
yetkililerimiz, Sıhhiye Meydanı’nda kadınlara karanfiller takdim
ettiler. Ankara Şube Mali Sekreteri İbrahim Avcı, kadınların
toplumsal statüsünün yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekerek,;
“Sivil toplum kuruluşlarına bu boyutta önemli görevler düşüyor.
Türkiye Emekliler Derneğimiz bu konuda da üzerine düşen
görevin ve sorumluluğun bilincinde olarak çalışıyor” dedi.

KARTAL ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ EMEKLİ EMEKÇİ
KADINLARIMIZI UNUTMADI...
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü münasebetiyle Kartal
Şubemiz emekli emekçi
kadınlarımıza kahvaltı tertip
ederek, günlerini kutladılar.
Kadın emeğinin değerinin giderek düşmeye başladığına dikkat çeken Kartal Şube
Başkanı Arif YILDIZ: " Mevzuattaki olumlu değişikliklere rağmen kadınlarımız;
istihdam da yeteri kadar temsil edilmediğinden ücret ve sosyal güvenlik hakları yönünden
korumasız kalmıştır. İstihdamdaki kadın erkek dağılımına bakıldığında kadınlarımızın iş
gücüne katılma oranı %28 ile düşük bir seviyede bulunmaktadır" dedi.

GEBZE ŞUBEMİZDE DE 8 MART COŞKUSU VARDI
Gebze Şube Başkanlığımız 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü coşkulu bir etkinlikle kutladı.
Gebze Şubemizce düzenlenen etkinlikte emekli kadınlarımız
gönüllerince eğlendiler. Kısa bir konuşma yapan Şube Başkanımız
Ali Tunç, kadınlarımıza verilen değerin en önemli göstergesinin,
büyük önder Atatürk tarafından sergilendiğine dikkat çekerek;
“Seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza sağlayan Atatürk’ü
saygıyla anıyoruz. Verilen değerin en önemli göstergesi olarak
tarihe geçen bu davranış dünyaya örnek olmuştur” dedi.
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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası
Bütün Yurtta Etkinliklerle Kutlandı

Bursa Şubemizden
Huzurevi Ziyareti

İzmir Şubelerimiz Şehitlerimizi Andı,
Yaşlılar Haftasını Kutladı...
Eşrefpaşa, İzmir, Buca Şubelerimiz ve İzmirli üyelerimizin katılımıyla 18
Mart Şehitlerimizi Anma Gününü ve 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını
düzenledikleri ortak etkinlikle kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
ardından İzmir Şubelerimiz adına bir konuşma yapan Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı; “Şehitlerimize layık olabilmek için çocuklarımızı ve
torunlarımızı daha bilinçli, örf ve adetlerimize bağlı ve çağdaş dünyaya uygun
bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Çünkü onlar geçmişin bize bıraktığı mirası
emanet edeceğimiz gelecek nesillerimizdir” dedi.

Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen ve beraberinde Şube
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerimizden oluşan heyet
Bursa Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren
yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdiler.

İzmir Şube Başkanımız Demir Salih Yenidoğan'da Yaşlılar Haftası'nın
önemine değinerek; “ Yaşam Ustaları olarak adlandırdığımız yaşlılarımızın
değerini bilerek yarınlara bakmalıyız. Onların yaşam tecrübelerinden ve bilgi
birikimlerinden yararlanarak ancak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyabiliriz”
dedi.

Türkiye Aktif ve
Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi
Ankara’da Gerçekleştirildi
Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Zirvesi’nde konuşan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, sağlıklı
bir yaşam kültürü oluşturmak
istediklerine dikkat çekti.
Ankara’da gerçekleştirilen zirvede konuşma yapan
Sare Davutoğlu, yaşlılık kavramının toplumda olumsuz
çağrışım yaptığı şeklinde kullanıldığını belirterek,
“İsimlendirmeler, kavramsallaştırmalar konulara
bakışımızda çok belirleyicidir. Ömrünün sonuna kadar
hizmet ederek, hiç kimseye muhtaç olmadan, aktif ve üreterek yaşlanmanın ne
kadar önemli olduğunun farkındayım. Dünya Sağlık Örgütü, “Aktif Yaşlanma”
kavramını, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin güçlendirilmesi için sağlık, katılık
fırsatlarının optimize edilme süreci olarak tanımlıyor. Bu sürece katkı sağlayan,
daha sağlıklı bir Türkiye için aktif yaşlanma konusunda farkındalık ve duyarlılık
oluşturan bu çalışmaları önemli görüyorum” dedi.
Zirvede Türkiye Emekliler Derneğimizi Ankara Şube Denetim Kurulu
Başkanı Gültekin Bakırözü temsil etti.
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18-24 Mar t
Çanakkale Şehitlerini
Anma Haftası
ve Yaşlılara Saygı Haftası
kutlu olsun
Türkiye Emekliler Derneği Genel Yönetim Kurulu

Yaşlılara Saygı Haftasının önemine değinen Şube Başkanımız Özşen
Büyük Önder Atatürk'ün, “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine
karşı tutumu o milletin yaşam kudretinin en önemli kıstasıdır” sözlerini
hatırlatarak, “Onlar bizim sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de aydınlatan
fenerlerdir” dedi.

Kırıkkale Şubemiz
İlgi Çeken Kutlamada

Kırıkkale Şubemiz 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen “çocuk Yuvası ziyaretine katıldı. Çocuklarla ve
Gençlerle birlikte vakit geçiren Kırıkkaleli yaşlılar topluma önemli bir mesaj da
verdiler. Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin konuya ilişkin yaptığı
açıklamada; “Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklarımızın yanında
olduğumuzu, onlara her zaman sahip çıkacağımızı hem çocuklarımıza hem de
topluma göstermek istedik. Bizler yaşı yetmiş işi bitmiş insanlar değiliz.
Birikimlerimizi ve yaşam tecrübelerimizi çocuklarımızla paylaşmak için bu yıl
bu etkinliğe katıldık” dedi.
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Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen
TOKİ Başkanı Ergün Turan'ı Ziyaret etti
Ak Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi
ile Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen,
Ergün Turan'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette TURAN; “Batman 'da yapılan faaliyetleri memnuniyetle
karşılıyorum, bundan sonra gelecek taleplerin gerçekleşmesi için her türlü
yardıma hazırız. Emekliler için hükümetin gündemine alınan 75 m2 brüt 2+1'
lerin dışında Şubenizin isteği olan 86 m2 2+1 ve 120 m2 3+1 dairelerin yapımı için
hazırlıklar devam ediyor. Şubenizin talepleri karşılanıncaya kadar Toplu Konut
çalışmaları devam edecek. Ayrıca Derneğinizin çalışmalarından çok
memnunum. Bundan sonra yapacağımız toplu konutların çalışmalarını da iş
birliği içinde yapacağız. Sizlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.
Batman Şube Başkanımız Ekmen ise; “Sayın Toki Başkanımızın bize
gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendilerine şahsım ve yönetim kurulum adına
teşekkürlerimi sunarım” dedi.

KONYA ŞUBELERİMİZDEN
TOKİ'YE KONUT ZİYARETİ
Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar ile
Ereğli Şube Başkanımız Fevzi Aldemir TOKİ başkan
Yardımcısı Sami Er'i makamında ziyaret ettiler.
Konya'da gerçekleştirilecek “emekliye ucuz konut
projeleri” hakkında ayrıntılı bilgi alan Şube Başkanlarımız,
Konya'da emeklilerimizden yoğun bir talep olduğunu belirterek
mevcut projelerin daha da genişletilmesi gerektiğinin altını
çizdiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TOKİ Başkan
Yardımcısı Sami ER'de 2023 yılına kadar kapsamlı bir çalışma
programı içerisinde olacaklarını belirterek; “Hedefimiz tüm
illerimizde emeklilerimizi konut sahibi yapabilmek bunun için
yoğun bir çalışma başlattık” dedi.

DİYARBAKIR’DA KONUT HEYECANI
Türkiye genelinde yoğun ilgiyle karşılanan TOKİ
Projemiz Diyarbakır Şubemizde de büyük yankı uyandırdı.
Şube Başkanımız Kadri Akar ve şube yönetim kurulu
üyeleri; Toplu Konut çalışmaları kapsamında bir dizi ziyarette
bulundular. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında
ziyaret eden heyetimiz, konut projemiz için önemli bir destek
sağladı. Vali Aksoy, emeklilerimizin ev sahibi olabilmeleri için
gerekli desteği vereceklerini söyledi. Heyetimiz ayrıca; Ak Parti
İl Yönetimi ve 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.
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KARADENİZ EREĞLİ ŞUBEMİZDEN
ÜYELERİMİZE ARSA MÜJDESİ
Şube Başkan Yardımcısı Saip ERARSLAN ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri;
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz
yararlanmaları için çıkan yasanın Krd. Ereğli İlçesinde uygulanmadığını
vurgulayan Erarslan; “Emeklilerimiz bu durumdan çok rahatsızlar, bu konuda siz
belediye başkanımızdan destek bekliyoruz” diyerek, sözlerine Krd.Ereğli'nin en
büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Üye sayımız 9 bin 850. TOKİ için 7 bin müracaat
aldık. TOKİ çalışmalarımız için de sizden destek bekliyoruz. Bu başvuruları TOKİ
Başkanlığına sunduk. Şu ana kadar yaptığımız girişimler olumlu ilerliyor. Daha
önce TOKİ'nin konut yaptığı Korubaşı Mahallesinde 65 bin biri, 33 bin diğeri
olmak üzere toplamda 118 bin metrekare hazine arazisi var. Buranın bir kısmı
imara açılmış, bir kısmı duruyor. Buranın imarı yapılırsa emeklilerimiz büyük bir
mutluluğa sayenizde kavuşmuş olacaklar” dedi ve son olarak ise Şube Başkanlığı
için daha uygun bir idare binası talep etti.
Şubemizin ziyaretinden memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Uysal; “
toplu taşımada ücretsiz seyahat hakkı için gerekli çalışmalar başlamış olup,
sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bahsi geçen 118 bin metrekarelik arsayı inceleyip,
çalışmaya başlayacağız. Emeklilerimiz her şeyin en iyisine layık, onları mutlu
etmek ve mutlu görmek beni de fazlasıyla mutlu eder” dedi.

GEMLİK ŞUBEMİZDEN
KAYIP / KAÇAK TAKİBİ

Gemlik Şubemiz; Kayıp - Kaçak bedeli olan
Elektrik faturaları vekalet yoluyla 300 tl civarında geri
ödemeyi sağlıyor. 2016 Ocak ayında müracaat edenlerin
paraları dağıtıldı. Şube Başkanımız Ömer Şimşek
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Dernek olarak
bunların dışında burada sayamayacağımız
faaliyetlerde bulunuyoruz. Tüm emeklilere
sesleniyoruz.Gelin derneğimize üye olun yıllık aidatımız
olan 24 TL’yi yaptığımız faaliyetlerden fazlasıyla
çıkarmak mümkündür" dedi.

NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN ANLAMLI ZİYARET
Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe ve Şube Başkan Yrd. Cihan Ükünç Nazilli
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hüseyin Benli'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaret
sırasında yaşlılarımızın, emeklilerimizin, dul ve yetimlerin sorunlarını kapsamlı bir
şekilde paylaşan Şube Yetkililerimiz Merkez Müdürü Benli'nin; “ Sosyal Güvenlik
Merkezi olarak toplumumuzun en önemli kesiminin sorunları bizleri de yakından
ilgilendiriyor, çalışmalarınızı ve aylık bülteninizi ilgiyle takip ediyorum, Derneğinize ve
Şubenize emeklilerimize ve yakınlarına gösterdiğiniz ilgiden ve yaptığınız
hizmetlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar
diliyorum” dedi.
Ziyaretten memnuniyetlerini belirten Şube Yetkilileri; “ Sayın Benli' ye göstermiş
olduğu samimiyetten ve yakın ilgiden teşekkür ediyoruz" diyerek şükranlarını
sundular.

BARTIN ŞUBEMİZDEN SEYAHAT MÜJDESİ!
Kamil Koç ve Metro firmalarıyla indirim
anlaşması yapıldı.
Bartın Şubemiz ile Kamil Koç Otobüs Firması arasında
10.03.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere
Şubemiz üyeleri ve ailelerinin yararlanabileceği seyahat indirimi
sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre % 20 oranında indirim ile
Ankara'ya 25 TL, İstanbul'a 45 TL, İzmir'e 65 TL'ye seyahat
edilebilecek. Seyahat hakkından dernek üye kartını ibraz
edebilen üyelerimiz yararlanacak.
Diğer taraftan Şubemiz ile Metro Turizm Seyahat arasında

emekli, dul ve yetimlerimizin yararlanabilmesi için bir protokol
imzalandı. İmzalanan protokole göre üyelerimiz dernek üye
kartlarını ibraz ettiklerinde seyahatlerden %20 indirimli olarak
yararlanabilecekler. 24 Şubat 2016 tarihinde yürürlük süresi
başlayan protokol 24 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.
Yapılan anlaşmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı; “Üyelerimizin şehirlerarası
seyahatlerinde indirim olanağından yararlanabilmesi için 2 güzide
firmamızla anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmalar öncelikle emekli,
dul ve yetimlerimize ve bize bu imkanı tanıyan firmalarımıza hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
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ERGÜN: " Yaşam tecrübesi, bilgi birikimleri ve
siyasi hafızası olan biz emekliler, olgunlaşmış enerjimiz ve
ortak aklımızla SAHAYA İNİYORUZ... "
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler
Derneğimizin Genel Başkanı Kazım
Ergün, 13 Mart 2016 Pazar günü
Ankara'nın kalbinde gerçekleştirilen
hain saldırıyı lanetledi. "Adlarını bile
söylemekte zorlandığımız, nereden
türedikleri belli olmayan katliam
örgütlerinin, insanlıkdışı terör
saldırılarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.
İstihbarat örgütlerinin zafiyetlerinin
yanı sıra; Birleşmiş Milletler, Nato
gibi üyesi bulunduğumuz uluslararası
kuruluşların, Ortadoğu'da kurulmak
istenen bataklığa sessiz kaldıklarına
da dikkat çeken Ergün,
açıklamasında şunları söyledi:
"Büyük Türk Milleti çok uzun bir
süredir terörle imtihan edilmek
istenmektedir. Başımıza musallat
edilen terör örgütlerinin legal veya
illegal destekçileri, arkalarındaki
devletlerin varlıkları artık bir sır
olmaktan çıkmıştır. Elbette ki;
Türkiye Cumhuriyeti'nin
varlığından, milletimizin birlik ve
beraberliğinden rahatsız
olmaktadırlar. Ancak; ne yaparlarsa
yapsınlar, kimlerle işbirliği içerisinde
olurlarsa olsunlar; kardeşliğimizi,
birliğimizi, bütünlüğümüzü asla
yıkamayacaklardır.
Ancak; bizim de artık terörü
lanetleme, kınama gibi bir lüksümüz
kalmadığı açıktır; tıpkı BM'nin ve
Nato'nun da kalmadığı gibi. Artık
görülmelidir ki, Türkiye kirli bir
savaşın içerisine, bir bataklığa
sürüklenmek istenmektedir. Elbetteki
sağduyulu olacağız, elbetteki
üzerimize oynanan bu oyunlara alet
olmayacağız. Ancak reflekslerimizi
kullanmaktan da çekinmeyeceğiz.
Kendimiz için endişeleniyor değiliz...
Yıllarca bu ülkenin imarı ve inşası için
alın teri, el emeği, göz nuru döktük.
Bütün bunlar ülkemizin gelişmesi,
kalkınması ve güçlü bir Türkiye
Cumhuriyeti yaratma çabamızdı.

Yanı sıra, çocuklarımıza, torunlarımıza
huzurlu, çağdaş, gelişmiş bir ülke
bırakmayı hedeflemiştik. Oysa bugün
geldiğimiz noktada; gelişmesi
engellenmek istenen, önü sürekli olarak
kesilen, terörle yaşamaya alıştırılmış
torunlar, çocuklar yetiştiriyoruz.
Buna izin vermeyeceğiz.
Bu ülkenin; yaşam tecrübesi, bilgi
birikimleri ve siyasi hafızası olan biz
emekliler, olgunlaşmış enerjimiz ve
ortak aklımızla;
- bütün bu hain saldırılara karşı
yapılacak her türlü mücadele için
- ortak akılla üretilecek her türlü huzur
projesi için
- torunlarımızın; terörü değil, bilimi,
sanatı tartışabilecekleri ortamları
yeniden imar ve inşa etmek için
- refleksleri daha güçlü, daha gelişmiş,
üretime odaklanmış mutlu ve huzurlu
insanların yaşayacağı bir Türkiye için
bir araya geleceğiz...
Emekli öğretmenlerimiz, emekli
doktorlarımız, emekli sosyologlarımız,
emekli psikologlarımız, emekli
bürokratlarımız, emekli askerlerimiz,
emekli emniyet mensuplarımız, kısacası
bu ülkenin huzuru ve mutluluğu için
yıllarını vermiş aklı başında
insanlarımızdan oluşan bir emekli
platformu oluşturup ortak aklımızı
masaya yatıracağız. Gelecek nesillere
yapacağımız hizmetler, belli ki
bitmemiş.
Ülkemiz için, çocuklarımız için,
torunlarımız için, büyük Türk
Milleti'nin bekası için göreve hazırız.
Sözler bitti ve artık bizim için somut
birşeyler üretme zamanı geldi. Artık,
"Sahaya İniyoruz". Bütün bu oyunları
bozmak için, ülkemizi her türlü
saldırıya karşı korumak için, gerekirse
canımız pahasına mücadele için "Biz
Hazırız" diyoruz. Yaşı yetmiş, işi bitmiş
insanlar değiliz. Bu ülke için,
yarınlarımız olan çocuklarımız ve
torunlarımız için seve seve canımızı feda
etmeye de hazırız.

USTAM
Gönlümde sakladım gönül varını
Aşkınla sazımı çalmışım ustam
Aylarca okuyup koşmalarını
Yıllarca hayale dalmışım ustam
Bağlanıp varlığım kıfıl bendine
Tılısımdı seyrinden çıkabilmirem
Bağlama demişem birce bendine
Bir ömür koymuşam açabilmirem
Yüreğin yangısı tellere düştü
İmek iliklendi tecnis dokundu
Yazıya düşmedi dillere düştü
Ellerin dilinde ezber okundu
Sen ele katıpsan balı kaymağa
Tadan lezzetinden doymur ay usta
Sözün şöhretini ele oymağa
Herkes senin gibi yaymır ay usta
Baktım yarattığın mısraya
Bende ne mimar işidir ne zergar dedim
Dilim söz tutanda aklım kesende
ATATÜRK danıştım ATATÜRK dedim
Cafer Cengiz/ Esenyurt Şube Başkanı

Nilüfer Şubemizden emeklilere 18 müjde!
Nilüfer Şubemiz, 18 kurumla imzaladığı protokollerle anlaşmalı kurum sayısını
37'ye yükseltti. Bu sayede emeklilerimiz sağlık, gıda, ulaşım gibi bir çok sektördeki
kurumlardan indirimli yararlanma imkanı bulacak.
Nilüfer Şubemiz, anlaşmalı olduğu kurumlara yenilerini ekledi. Kafe Benne'de
düzenlenen törende 18 kurumla anlaşma imzalandı. Şubemizin anlaşmalı kurum
sayısı 37'ye yükseldi. Yeni protokoller ile birlikte emeklilerimiz % 10'u sağlık
kuruluşu olmak üzere gıda, beyaz eşya, ulaşım gibi bir çok sektördeki kurumlardan
indirimli yararlanabilecek. Ayrıca Şubemizin yakın zamanda bir akaryakıt şirketi ile
de protokol imzalaması bekleniyor. Öte yandan, emeklilerimiz için uygun kredi
imkanıyla kooperatiften ev sahibi olma projesi de çok yakında hayata geçiyor.
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Başkan Gümrükçüoğlu Camiamıza Katıldı

Emeklilere ve yaşlılara verdiği desteklerden dolayı Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na
teşekkür eden Bayraktar, “Başkanımız sağ olsun isteklerimizi belediye
imkanları ölçüsünde yerine getiriyor. Özellikle verilen ücretsiz cenaze
hizmetlerinden son derece memnunuz. Başkanımız emeklilerin TOKİ
vasıtası ile konut edinmelerinin sağlanması konusunda desteklerini
sürdürüyor. Trabzonspor’dan sonra Trabzon’un en büyük sivil toplum
kuruluşu olan Derneğimize katkılarını bundan sonra da devam ettirmesini
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ESENYURT ŞUBEMİZDE
YAŞLILAR HAFTASI

Trabzon Şube Başkanlığımız 18-24 Mart Yaşlılar
Haftası’nı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu ile birlikte kutlayarak, kendisini
derneğimize üye yaptı.
Trabzon Şubemiz 18-24 Mart tarihleri arasında
kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle şube
binamızda önemli bir etkinlik düzenledi. Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu’nun da katıldığı etkinlikte Çamlık
Huzurevi ve Köşk Huzurevi'nden gelen yaşlılarla
birlikte, derneğimiz üyesi emeklilerle beraber yemek
yiyerek, sohbet etti. Trabzon Şube Başkanımız Burhan
Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Kent Konseyi Emekli
Meclisi Başkanı ve Şubemiz İdari Sekreteri Ümügül
Çalık ile birlikte yaşlıların ve emeklilerin katıldığı
etkinliğin açılışında bir konuşma yaparak; “Yaşlıları
ve büyükleri sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın
her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu
göstermemiz gerek” dedi. Yaşlılara gösterilecek saygı
ve sevgi, gelecek kaygılarını azaltacağı gibi, hangi yaşta
olursa olsun tüm bireylerin yaşama güvenle
bakmalarını sağlayacağını ifade etti. Yaşlıların
milletimizin onuru olduğuna vurgu yapan Bayraktar,
büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti
yakalamış toplumlar olduğuna dikkat çekti.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI
KAMUOYUNA TANITILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen Yaşlı
Destek Programı toplantısına Derneğimizi temsilen Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu katıldı.

Esenyurt Şube Başkanlığımızda
biraraya gelen üyelerimiz şehitlerimizi andı,
yaşlılar haftasını kutladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Esenyurt Şube Başkanımız
Cafer Cengiz; "Çanakkale şehitlerini anma ve yaşlılar haftası dolayısı
ile üyelerimizle bir araya geldik. Çanakkale bu ülkenin kuruluşunda
en önemli eşiktir. O bakımdan Çanakkale'nin komutanı başta
Atatürk olmak koşuluyla tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yaşlılar
haftası nedeni ile de yaşlılarımızın yaşlılar gününü kutluyor
yaşlılarımızı derneğimizde görmekten onur duyacağımızı ifade etmek
istiyorum" dedi.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlıların korunması,
desteklenmesi ile evde bakımlarının yapılmasını, hizmetlerin
bütünleşik ve standardize edilmesi amacıyla Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte Yaşlı Destek Programı’nı başlattı.
Ankara’da programın tanıtım toplantısına Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi katıldılar. Programa göre
Büyükşehir Belediyelerinin yapacağı yaşlılarla ilgili projelere
bakanlıkça maddi destek verilecek. Toplantıda Yaşlı Bakım
Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa programla ilgili
sunuş yaptı. Program kapsamında uygulanacak projelerde evde
bakım hizmetleri, evde yaşlı bakanlara destek, psikososyal ve
teknik destek hizmetleri, mobil ekip hizmetleri, zorunlu olarak
yer alacak. Gündüzlü bakım hizmetleri, koordinasyon merkezi
oluşturulması, veri tabanı oluşturulması, koruyucu hizmetleri
program kapsamında yer alacak.

ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN,
TÜED HABER BÜLTENİMİZİN,
EMEKLİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN
“İNTİBAK”LA İLGİLİ SORULARINI YANITLADI...

2000 öncesi emeklilere yapılan intibak kriterleri ne şekilde
belirlendi?
2000 öncesi emeklilerin beklediği intibak 6283 sayılı İntibak Kanun
ile yapılarak, var olan eşitsizlikler giderildi. 2 milyona yakın bir kesimi
ilgilendiren emekli, dul ve yetim aylıkları belirlenen kurallara göre yeniden
hesaplanarak, gösterge değeri ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara aynı
aylık bağlandı.

2000 yılından itibaren
uygulanan 4447 sayılı Kanun,
katsayı ve gösterge sistemini
kaldırmış ve prim kazançlarının
belirlenmesinde yeni bir
uygulamaya geçilmiştir.
2000 yılından itibaren
emekli olanlara, aylık bağlama
tarihine kadar 2000 öncesi ve
sonrası prim kazançları yıllık
enflasyon ile birlikte milli gelir
artışların esas alınarak
güncelleştirilmiştir. Aylık bağlandıktan sonra, refahtan pay verilmemiştir.
2000 sonrası dönemde 4/a ve 4/b kapsamında emekli olanlara, emekli
olduğu tarihten itibaren gelişme hızı artışı yansıtılmadığından, eşitsizlik yaratan
bir diğer uygulamaya dönüşmüştür. Gelir ve aylıkların yükseltilmesi ile ilgili
5510 sayılı Kanun'un 55. maddesi, güncellenme katsayısı esasları ile uyumlu hale
getirilmelidir.
5510 sayılı Kanun'un 3. maddesindeki güncellenme kriterleri, 4447 sayılı
Kanun'daki gibi gelişme hızının yüzde 100'ü olarak getirilmelidir.
Gelir ve aylık alanların çalıştıkları dönemdeki prime esas kazançları
temel alınarak geçmiş ve gelecek dönemleri kapsayacak yeni bir gösterge
tablosunun tespit edilmesi, norm ve standart birliğinin sağlanabilmesi acısından
bir gerekliliktir. Bu nedenle sigortalıları ve emeklileri ortak bir göstergede
değerlendirecek adil bir intibak sistemine ihtiyaç vardır. Böylece, prim
kazançlarının tespit edilmesi ve gelir ve aylıkların artırılması gösterge tablosuna
endekslenerek adalet ve eşitlik sağlanabilecek, bu şekilde norm ve standart
birliğine ulaşılacaktır.
Bu tür eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için 6283 sayılı İntibak Kanunu
esasları doğrultusunda emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı, 2000 öncesi ve
sonrası ayrıma son verilmelidir.

2000 öncesi emekli olanların intibakları nasıl çözümlendi ?
2000 öncesi gösterge tablosundan gelir ve aylık alanlar iki grup
altında toplanmıştır.
Birinci grup; normal gösterge tablosundan emekli olanlar.
İkinci grup; üst gösterge tablosundan emekli olanlar.
Her iki göstergeden emekli olanlar için belirlenen güncelleme
katsayısı ve aylık bağlama oranlarına göre emekli aylıkları yeniden
hesaplanarak, kazançları (gösterge değeri) ile prim ödeme gün sayısı eşit
olanların aylıklarındaki farklılıklara son verilmiş ve bu şekilde eşitlik
sağlanmıştır.

Emekli Aylığı Farklılıkları Nasıl Oluştu ?
Sosyal güvenlik sistemimizde norm ve standart birliği
sağlanamadığından, gelir ve aylıklar da farklıklar oluşmuş ve eşitlik ilkesinden
uzaklaşılmıştır. Sosyal güvenliğin birinci kuralı, emekli aylıklarında eşitliği
sağlamaktır.
Bugüne kadar uygulanan farklı kanunlar ile norm ve standart birliği
sağlanamadığı gibi, nimet/külfet dengesi de kurulamamıştır.
Aylık
bağlamalarında bugüne kadar değişik sistemlerin uygulanması, aynı çatı altında
olan emekliler arasında eşitlik sağlanamamıştır.
Kanunların sık sık değiştirilmesi, aylıklardaki farklılıkları artırmıştır.

Dul ve Yetimler İntibaktan Yararlanacaklar mı ?
İş kazası, maluliyet ve ölüm sigortasından aylık veya gelir alanlara,
gelir ve aylık artışındaki kıstaslara göre intibakları yapılmıştır.

Norm ve Standart Birliği Nedir ?
Sosyal güvenlik sisteminin özünü oluşturan norm ve standart birliği,
eşitlik demektir. Çalışılan dönemlerdeki prim kazançlarının seviyeleri, prim gün
sayıları ve aylık bağlama oranları farklı olanlara farklı aylık bağlanmaktadır.
Örneğin, primini asgari ücretten yatıran ile daha yüksekten yatıranlara elbette
fark aylık bağlanacaktır. Burada esas olan, çalışırken prim kazancını yüksek
ödemek ve bu şekilde yüksek aylığa hak kazanmaktır.

Haber Bültenimizin sorularını
yanıtlayan TÜED Araştırma Müdürümüz
Namık Tan, İntibak hakkında bilinmesi
gerekenleri anlattı. Emekli aylıklarında var
olan eşitsizliklerin ne şekilde
çözümleneceğini de anlatan Tan, çözüm için
standart birliğini sağlayacak şekilde
gösterge sisteminin getirilmesi gerektiğine
dikkat çekti. İşte Namık Tan'la yapılan
söyleşinin tam metni:
İntibak Nedir ?
Aynı koşullarda emekli olan emeklilerin aldığı maaşlar arasındaki
farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir. İntibak
yapıldığında; emeklilerin gelir ve aylıkları arasındaki farklılıklar ortadan
kalkacaktır. İntibak, eşitliği sağlayan bir sistemdir.

Süper Emekliler de İntibaktan Yararlandı mı ?
1987 yılında getirilen süper emekli uygulaması ile borçlanmalar
yapılmıştır. Bu şekilde daha yüksek aylık ödenmesi güvencesi verilmiştir. Bu
kapsamda emekli olanların borçlanma karşılığı ek ödemelerinin
dondurulması yeni bir mağduriyete neden olmuştur. Süper emekliler, 2000
öncesi emekliler kapsamında değerlendirilmiş ve intibaktan
yararlanmışlardır.
2000 sonrası emekli olanları kapsayan intibak yapılması ile ilgili bir
çalışma var mı ?
2000 sonrası emekli olanların, gelir ve aylık almaya başladıkları
tarihten itibaren “refah payı” uygulanmadığından, yeni bir eşitlik
yaratılmıştır. Bu nedenle, çalışanların prim kazançlarına uygulanan
güncellenme katsayısı aynı şekilde gelir ve aylık artışlarına da
yansıtılmalıdır. Öncelikle, 6283 sayılı kanun ölçüleri esas alınarak, 2000
sonrası emekli olanlara intibak yapılmalıdır.
2000 sonrası dönem için de gösterge tablosu oluşturulmalı ve bu
şekilde emekli aylıklarında eşitliği öngörecek intibak yapılmalıdır.
Elde edilen gösterge değerleri üzerinden, 2000 öncesi bağlanmış olan
aylıklardaki aylık bağlama oranı ile çarpılarak intibak aylığı elde edilecektir.
Bu aylığa; 2000-2015 dönemindeki gelişme hızları yansıtılarak, gelir
ve aylıklar yeniden hesaplanmalıdır.
Bugüne Kadar Refahtan Pay Almayan Emekli Grupları Kimlerdir?

2000 Sonrası Dönemlerde Emekli Aylığını Yükselten Kriterler Nelerdir?
2000 öncesi dönemde katsayı ve gösterge sistemine göre prim
alınmaktaydı. Gösterge aralıkları dar tutulduğundan, 2000 öncesi dönemde
ücretlerin yarısına yakın bölümünden prim kesilmekteydi. 2000 sonrası
dönemde katsayı ve gösterge sistemine son verilmiş ve ücretin tamamından prim
kesilmeye başlanmıştır. 2000 sonrası dönemlerde daha yüksek prim
ödendiğinden, emekli aylıklarını yükselten bir kriter olmuştur. Örneğin, en üst
prim kazancı asgari ücretin 6.5 katıdır. Üst sınırdan prim ödeyenlerin emekli
aylıkları da aynı paralelde yüksek bağlanmaktadır.
Sosyal Güvenlikte Tek Çatı Nedir ?
Sosyal güvenlikte tek çatı uygulaması, her yönüyle eşitlik olmalıdır. 5502
sayılı Kanun; Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'u tek çatı altında toplamıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu, 1 Ekim
2008 sonrası dönem için mevzuat birlikteliği sağlayamamıştır.
İleriye yönelik sağlanan bu sistem, geriye doğru götürülemediğinden işçi
ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıklarında iyileştirmeler yapılamamıştır.
Tek çatı sisteminde, çalışan ve emekli ayrımı yapılmadan eşitlik
sağlanmalıdır. İntibak ile bu hedefe ulaşılmalı ve emeklilere insanca
yaşayacakları gelir ve aylıklar ödenmelidir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

EMEKLİLER DE ADALET BEKLİYOR…

TÜED Araştırma Müdürü
Torba kanunlar ile çalışanlar, emekliler ve
işverenlere yönelik bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bağ-Kur kapsamında bir işyeri açan
emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi uygulamasının Mart 2016 itibariyle
kaldırılması, yerinde ve doğru bir karar olmuştur. 2016 itibariyle emekli aylıklarına
yapılan 100 lira seyyanen artış, genel bir iyileştirme olmakla birlikte emekli aylıkları
arasında var olan eşitsizlikleri çözecek bir katkı getirmemiştir. 2000 sonrasında emekli
olanlara uygulanan aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısındaki değişiklikler, hak
kaybına neden olmuştur. Çalışılan bütün dönemlerde nimet ve külfet dengesinin
sağlanabilmesi için sosyal güvenliğin eşitlik kuralı tam olarak uygulanmalıdır. Bu nedenle,
2000 öncesi emeklilere eşitliği sağlamaya yönelik uygulanan intibak kurallarının 2000
sonrası emeklilere de yansıtılması için emekli aylıklarının yeniden hesaplanmalı ve
farklılıklara son verilmelidir.
Mart 2016 ayı tüketici fiyat artışı, yüzde -0.04 olarak açıklanması, fiyat endeksine
olan güveni zedeleyen bir yöne götürmüştür. Emeklilerin harcamalarını temsil etmede
yetersiz kalan, 6 aylık Tüfe’ye endeksli zam sistemi değiştirilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: 30 yılı aşan süreye ilişkin ikramiyenin ödenmesi
için müracaat nereye yapılmalı ve emekli ikramiyesinin farkı
nasıl hesaplanıyor? (Emel DANIŞOĞLU, Emekli Sandığı
Emeklisi)
CEVAP: Emekli ikramiyesi farkının ödenmesi için önce
SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na
başvurup, talebin reddi üzerine, ret yazısının tebliğ
tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava
açılması gerekiyor. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89.
maddesinde yer alan “…her tam fiili hizmet yılı için aylık
bağlamaya esas tutarın bir aylığının emekli ikramiyesi olarak
verileceği” hükmü gereği, idare mahkemesinin, “30 fiili
hizmet yılından fazla hizmet süreleri için emekli aylığının
bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan değerler dikkate
alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru
tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte
ödenmesi”ne ilişkin kararı onanmıştır (Danıştay 11.
Dairesinin 17.2.2016 tarih ve E. 2016/223, K. 2016/583 sayılı
kararı).
SORU: Çalışmaya devam edilmesi, emekli aylığının
düştüğü yönünde duyumlar alıyoruz. Bu ne kadar doğru bir
bilgi. Açıklama yapılırsa, herkes için aydınlatıcı olacaktır.
(Ayşegül OZAY, 4/a sigortalı)
CEVAP: Genel olarak bakıldığında, prim ödeme gün
sayısının artması aylık bağlama oranını yükseltmektedir.
Burada çalışılan dönemler önem taşıyor. 2000 öncesi çalışması
olanların emekli aylığı karma sisteme göre hesaplanıyor. 2000
öncesi çalışmalar 506 sayılı Kanun hükümleri, 2000-Eylül
2008 arası çalışmalar 4447 sayılı Kanun hükümleri ve Ekim
2008 sonrası dönemdeki çalışmalar 5510 sayılı Kanun
hükümleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanan üç ayrı kısmi
aylığın toplamından ödenecek emekli aylığı bulunmaktadır.
Aylık bağlama oranı ve güncellenme katsayı yönünden
en fazla kayıp 5510 sayılı Kanun hükümleri ile getirilmiştir.
Ekim 2008 sonrası prim ödeme gün sayısının toplam prim
günü içindeki payı arttıkça, Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin

kısmi aylığın toplam emekli aylığı içindeki payı da artmaktadır.
Bu durum sigorta primleri düşük kazanç üzerinden ödenenlerin
emekli aylıklarında kayıplara neden olmaktadır.
SORU: Emeklilerin bir işyeri açması veya şirket ortağı
olması durumunda emekli aylığından kesilen sosyal güvenlik
destek priminin kalması ile birlikte geçmiş yıllara ait prim
borçları da silinecek mi?
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin bir işyeri
açması durumunda emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik
destek primi uygulamasının kaldırılması için yoğun bir mücadele
vermiştir. Hükümetinde eylem programında yer alan bu konuya
6663 sayılı Kanun ile çözüm getirilmiş ve Mart 2016 itibariyle
emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi
uygulamasına son verilmiştir. Geçmişe ilişkin olan sosyal
güvenlik destek primi borçları ise silinmemiştir.
SORU: Emekli aylığı alırken, bir işyeri açtım. Çalıştırdığım
işçilerin prim borçlarını ödeyemediğimden, tarafıma borç
çıkarıldı. SGK, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun hükümlerine
göre icra üzerinden aylığımdan 1/3 oranında kesinti
yapmaktadır. Geçinemediğimden dolayı, bankadan da kredi
çektim. Banka ise, SGK'nın gönderdiği aylığı kredi karşılığı
olarak kestiğinden, mağdur durumdayım. Ne yapmam gerekiyor.
(Fikri SARIOĞLU, SSK Emeklisi)
CEVAP: SGK, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun
hükümlerine göre, aylığınızın 1/3'ü oranında kesilmesi mevzuat
gereğidir. Bankanın kalan aylığınızın tamamını kesmesi ise, insan
haklarına aykırı bir uygulamadır. Banka kredi verirken, sizin
özel durumunuza bakması ve kredi kesintilerini buna göre
planlaması gerekirdi. Bunun için önce banka ile konuşmanız,
sonuç alamazsanız, savcılığa suç duyurusunda bulunmanız
gerekir. Bir diğer çözüm yolu ise, tüketici heyetine müracaat
edebilirsiniz. Diğer taraftan banka alacaklarına karşılık olarak
emekli aylıklarının kesilmesi yönündeki Yargıtay'ın bazı
kararlarının da haksız ve yanlış olduğu düşüncesindeyiz.
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2016 DÜNYA KALKINMA RAPORU
Dünya Bankası, 2016 Dünya Kalkınma Raporunu
yayınladı. Bu yılki raporun ana teması; “dijital ekonomi
veya internet ekonomisi”. Artık internet olmazsa
olmazlardan. Dijital ekonomiyi etkin kullanabilen rekabet
edebiliyor. Tüm sanayi sektörü yeniden yapılanma
sürecinden geçiyor. 4. Sanayi devrimi başladı. Endüstri
“4.0” olarak adlandırılan 4. Sanayi devrimi, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden sonra internet teknolojileri ile geliyor.
Henüz sürecin başındayken insan odaklı politikalar üretmek
gerekli. Bilgi teknolojilerini kullanan insan odaklı bir
organizasyon yapısı teknolojilerin, istihdamı, iş kalitesini ve
en önemlisi eşitliği destekleyecek şekilde nasıl kullanılacağı
konusuna odaklanmalı.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine Paris iklim
değişikliği konferansında yeni çerçeve çizildi. G-20
zirvesinde kapsayıcılık öne çıktı; dezavantajlı kesimlerin
ekonomiye daha fazla katılımı, üretim sürecinde görev
almaları ve daha adil dağıtım. Eko sistem kurulacak.
İnternet ekonomisi dünyada 5. Büyük ekonomi ve büyüme
hızı Çin'den de fazla, % 8. Tarım ve hizmetleri çok farkla
geride bıraktı. Oysa şu anda sadece dünya nüfusunun %40'ı
erişime sahip, % 60'ının internete erişimi yok, az gelişmiş
ülkelerde internete erişim, nüfusun % 10'nun altında. Bu
durum Dünyada yeni uçurumlar oluşturuyor. Dijital veya
internet ekonomisini etkin kullanan rekabet edebiliyor. Tüm
sanayi sektörü yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.
Dünya kalkınma raporu, artık harekete geçme zamanı
olduğunu, konuşma zamanının çoktan geçtiğini işaret
ediyor. 4. Sanayi devrimini kaçıran yandı. İnternet
ekonomisini iyi anlamak ve önünü açmak gerekir. Yasal alt
yapıyı oluşturmak, kısıtlamaların neler olduğunu
belirlemek gerekiyor. Görev; kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarına birlikte düşüyor. İnternetin önünü
açan hızlı teknolojik gelişmeyi sağlayacak, sade ve esnek
kurallara ihtiyaç var. Girişimcilere genel bir çerçeve yasal
olarak çizilmeli. Devletlerarası uyumu sağlayan kurallar,
uluslar arası alanda da belirlenmeli. Yasal alt yapı yanında
ikinci koşul, fiziki alt yapının oluşturulması.
Kamu destek programları sürekli yenilenmelidir. Bu
yeni devrimde önce davrananlar kazanacak. Sancıları
olacak ancak Türkiye Yatırım Fonu gibi kuruluşlar
sağlayacağı kaynakla sancılara çözüm üretecek. Bu süreçte
kişisel verilerin güveni önem kazanıyor. “Paran kadar
konuş” yerini “verin kadar konuş” a terk ediyor. İnovasyonu
teşvik edecek, önünü kesmeyecek, yasal çerçeve
hazırlanmalı. Kapsayıcılık anlamında iyi noktada olan
ülkemiz, küresel krizden sonra yavaşlayan yatırım ortamını
iyileştirmek zorunda. Bu büyüme potansiyelini de aşağı
çekiyor. Yasalar çıksa da, uygulama önemli. Bu nedenle az ve
etkili yasal düzenlemeler gerekiyor. Yönetmelikler yasaya
taşınmamalı, esneklik ve dinamizm daima muhafaza
edilmeli. Bunun için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği şart.
Anayasa tartışmalarının yaşandığı şu günlerde her
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şeyin Anayasa'ya yazılması yerine;
ö z g ü r l ü k l e r, d e v l e t i n v e
vatandaşların sorumlulukları
devlet- özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları işbirliği ana çerçeve
olarak Anayasada yer almalı.
Kapasiteli ve kaliteli beşeri sermayenin yetiştirilmesi şart. Bu
yeni devrimde genç nüfus ülkemiz için fırsat penceresi. Eğitim
ön plana çıkıyor. Vergi gelirlerinin 4/1'i eğitime harcanıyor.
Performansa dayalı kültür esas alınmalı. Ara elemanın yokluğu,
mesleksizlik 4. Sanayi devriminde ülkemizin handikaplarından.
Üniversite ile sanayinin işbirliği desteklenmeli. Meslek liseleri
organize sanayi bölgelerinde açılmalı ve özel sektörce
sahiplenilmeli.
AR-GE reformu fikirlerin ticarileşmesini sağlayacak.
Türkiye yatırım fonu oluştururken Kalkınma Bankası'nı da
yeniden yapılandırmalıyız. Bunlar eko sistemin bir bileşeni
olarak daha iyi işlemeli. Ülkemiz, bütçenin düzelmesi ile oluşan
mali imkanları iletişimde kullanamadı. Teşvik verilmesi
gereken alanlara vermedik, vergileri azaltamadık, hatta iletişim
sektöründe hepten kaldıramadık. 1. Ve 2. Sanayi devriminde hiç
yoktuk. 3. Sanayi devriminde de pek var olduğumuz
söylenemez. Teknoloji seven bir milletiz. Öyleyse bu dijital
devrimi kaçırmamalıyız. Dünya ile aynı seviyede yarışta olmalı,
dünya kalkınma raporunun yol göstericiliğine inanmalıyız.
Kurumsal kalite, hukuki ve rasyonel çalışma, kavramlarla
konuşma gerekli. Hizmetlerin etkinliği ve verimliliği insan
kalitesine öncelik verilmesi ile sağlanır. Dijital teknoloji
dönüştürücüdür. Dijital devrim, çalışanların da yeteneklerini
geliştirerek yeni sürece uyum sağlamalarını ister. Yeni işler, yeni
hizmet şekilleri geliyor. Bilgi tabanı genişliyor. Bilginin maliyeti
azalıyor. Devletler ve şirketler daha çok birbirine bağlanıyor.
İşin şekli değişiyor, dünyada eşitsizlik artıyor. Hayat boyu
öğrenme, yaşlanan dünyanın olmazsa olmazı. Şeffaflık, hesap
verilebilirlik ve hizmet yeni siyasetin ana başlıkları. Rekabet,
üretkenlik ve iş yaratma 4. Sanayi devriminin öncelikleri.
Dijital odaklı teknolojik ilerleme göz kamaştırıcı.
1 milyar doların üstünde değer biçilen özel teknoloji
şirketlerini tanımlamak için “ Tek Boynuzlu At” deyimi ortaya
atıldı. 2010'da 21 milyar dolar değerinde 8 tek boynuzlu at
varken, 2015'te 504 milyar dolar değerinde 141 tek boynuzlu at
oldu. Şimdi tüm gözler onlarda. İş piyasasını bozuyorlar. Genç
şirketlerin batışı, kötülerin elenmesi an meselesi. Fırsatı
kaçırma korkusu her yerde var. İnsanları uyuşturan yeni ve
tehlikeli yollar hızla artıyor. ABD'de 4 eyalet esrarı yasalaştırdı,
Portekiz tüm uyuşturucuların kullanımını suç olmaktan
çıkardı. Dijital ekonominin insanımıza bu dünyayı dar etmesine
değil, onları mutlu etmesine neden olması için mücadele
etmenin zamanı.
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