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Geleneksel
Bahar Konserimiz
Ankara’da yapıldı...
TÜED Türk Sanat Müziği koromuz geleneksel
Bahar konserimize gerçekleştirdi.
Konsere TRT-THM sanatçısı Emine Koç
türküleriyle renk kattı...
Devamı 8. sayfada

AYIN YORUMU

FİYAT ARTIŞLARINA ENDEKSLİ
EMEKLİ ZAM SİSTEMİ
DEĞİŞTİRİLMELİ…
Genel enflasyonun
ölçülmesinde
değerlendirilen
417 maddenin bir çoğu
emeklilerin harcamalarını
temsil etmediğinden, fiyat
artışları düşük
hesaplanmaktadır.

Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü
Devamı 15. sayfada

65'inci HÜKÜMET'TEN
BAŞYAZI
BEKLENTİLER
2 Kasım 2015 genel seçimleri ile
birlikte Ak Parti iktidarı devam etmiş
ve 64. Hükümeti kurmakla Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu görevlendirilmiştir.
İki yıla yakın bir süre Başbakanlık
görevini üslenen Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, 21 Ekim 2015 tarihinde
yapılan Türkiye Emekliler Derneği 21.
Olağan Genel Kurulu'nu
onurlandırarak, emeklilerin
sorunlarına ilişkin yapılan ve
yapılacak olan çalışmalar hakkında
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Genel Başkan olarak; Türkiye
Emekliler Derneği'nin taleplerini ve
çözüm önerilerimizi tek tek sıraladım.

Devamı 4. sayfada

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ MUSTAFA UYAN,
AB BAKANI VOLKAN BOZKIR'A EMEKLİNİN SORUNLARINI İLETTİ
UYAN: “4736 Sayılı Kanun, 60 yaş
üstüne hak tanıyor”

Bir dizi programa katılmak üzere Hatay'a
gelen Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya
geldi. Etkinlik başlangıcında Bakan Volkan
Bozkır'la sohbet etme imkanı bulan İskenderun
Şube Başkanımız Mustafa Uyan, Bakan Volkan
Bozkır'a derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
Şube Başkanımız Uyan, Bakan Bozkır'a, AB Sürecinde
Türkiye emeklilerine yönelik iyileştirmeler olup olmadığını sordu
ayrıca İskenderun ve Hatay genelindeki emeklilerin halen ücretsiz
seyahat kapsamında olan 60 yaş üstündeki vatandaşların bu haktan
halen yaralanamadıklarını ifade etti. AB Bakanı Volkan Bozkır ise
İstanbul'da emeklilerin bu haktan yararlandıklarını, konuyu Hatay
Valisi Ercan Topaca'ya iletme sözü verdi.

Şube Başkanımız Mustafa Uyan,
konuyla ilgili olarak 'Anayasa'nın 10.
Maddesi, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve
vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine
aykırı sayılmaz' düzenlemesiyle yaşlılar için
pozitif ayrımcılık getirmiştir” dedi. Buna
istinaden 4736 sayılı kamu kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri Hakkındaki Kanun kapsamında,
ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti
verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi,
toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu
hizmetlerden ücretsiz veya indirimli
yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti
amacıyla Ücretsiz veya İndirimli Seyahat
Kartları Yönetmeliği düzenlendiğini belirten
Uyan, yönetmeliğin 4 Mart 2014 tarihli resmi
gazetede yayınlandığını belirtti.
UYAN: “Hatay Valisi Ercan Topaca'dan ilgi ve destek bekliyoruz”
İlgili yönetmelikte ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmek
için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca 'Seyahat Kartı'
düzenleneceğinin belirtildiğini dile getiren Uyan, mevzuata ilişkin şu
değerlendirmelerde bulundu: “Yönetmeliğin 6. maddesi ücretsiz veya
indirimli seyahat edecek 60 yaş ve üstü bireyler için nüfus cüzdanı
kullanılacağını ayrıca düzenlemektedir. 6. maddenin 2. fıkrasında toplu
taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla 60 yaş
üstü bireyler tarafından nüfus cüzdanı ibraz edilmesi halinde ücretsiz
veya indirimli seyahat hakkının herhangi bir gerekçe ile
engellenemeyeceğini belirtmektedir. Toplu taşıma hizmeti sunan kurum
ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı
kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirleri alacaklardır. Bu konuyu
AB Bakanımız Volkan Bozkır'a ilettiğim gibi tekrardan İskenderun ve
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanına, çevre ilçe belediyelerine
ileteceğim, Hatay Valisi Ercan Topaca'dan da kanun uygulanması
yönünde destek bekliyoruz” dedi.

Öztürk'ten, İzmir Valisi Ayyıldız'a Tebrik Ziyareti

ÖZTÜRK:
“Valimizin
Sivil Toplum örgütlerine
pozitif bakış açısına
sahip olması
bizim için de
önemli kazanım.”

Türkiye Emekliler Derneği Bayraklı Şube
Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İzmir'e atanan ve
görevine resmen başlayan Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek,
Hayırlı uğurlu olsun dileklerini paylaştı.
Şube Başkanımız Selahattin Öztürk, Şube Başkan
Yardımcısı Saffet Yahşi, Şube Mali Sekreteri Celal Akbulak,
Denetim Kurulu Başkanı Turan Karahan ile birlikte Vali Erol
Ayyılıdız'a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak yeni
görevinde başarılar diledi.
Başkan Selahhatin Öztürk, “Aydın'dan İzmir'e
atanan ve görevine başlayan Valimizin başarılarını daha önce
de duymuştuk. İzmir'de kendileriyle birlikte çalışmaktan ve
işbirliğinden büyük mutluluk duyarız. Valimizin Sivil
Toplum örgütlerine pozitif bakış açısına sahip olması bizim
içinde önemli kazanım. Bugün emeklilerin en büyük sorunu
olan konut edinme konusunda yaşanan sıkıntılar
bilinmektedir. TOKİ'nin İzmir'de bu konuda bize olumlu
yönde destekleri oldu. Bunu sonuçlandırma ve emeklilerimizi uygun koşullarda ev sahibi yapma
konusunda Valimizin desteğini görmek bizi ayrıca mutlu etti” diye konuştu.
Vali Erol Ayyıldız'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztürk ve Yönetim
Kurulu üyelerine teşekkür etti. Vali Ayyıldız, Derneğin sunduğu projeleri inceleyerek takdirlerini
sunarken, Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması konusunda derneğin çabalarının önemli
olduğunu bu konuda yapılması gereken ne varsa desteğe hazır olduklarını açıkladı.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ GAZİ AYKIRI,
TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI SAMİ ER'İ ZİYARET EDEREK
KONUT PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLER ALDI...

Aykırı’dan TOKİ’ye
teşekkür ziyareti...
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve
Basın Danışmanımız Emin Tangören ile TÜED
Proje Müdürümüz Tuğba Akgül'den oluşan
heyetimiz, TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er'i
makamında ziyaret ederek, sürdürülen konut
projeleri hakkında bilgiler aldı.
Kayseri'de yapılan kura çekimlerinde 250
konutun 177'sinin üyelerimize çıktığına dikkat
çeken Aykırı, TOKİ'ye emekli konutları projesi
için teşekkür ederek, ayrılan kontenjanların
artırılmasını talep etti.
TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er de yaptığı
değerlendirmede, bugüne kadar 10 Binden fazla
emeklinin ev sahibi yapıldığına dikkat çekerek, bu
sayının önümüzdeki dönemde kat kat üzerine
çıkılacağını ifade etti.

Kayseri'de 250 emekli konut sahibi oldu...
Konutların 177'si üyelerimizin oldu...
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
tarafından, Kayseri Mimarsinan'da “Emekliye İkinci
Bahar” projesi kapsamında inşa edilecek 250 konutun hak
sahipleri 6 Mayıs'ta düzenlenen kura çekilişi ile belirlendi.
Düzenlenen kura çekimi töreninde özellikle üyelerimiz
büyük bir coşku yaşadılar. 250 Konut için yapılan kura
çekiminde; 177 üyemizin ev sahibi olmaya hak kazanması
büyük bir mutluluk yarattı.
AYKIRI: "Konutları, üyelerimize hayırlı, uğurlu
olsun..."
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Genel Başkan
Yardımcımız ve Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı; 250
konutun 177'sinin üyelerimize çıkmış olmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti belirterek; "Bir süre önce,
emeklilerimizin uygun şartlarla konut sahibi olabilmesi için
TOKİ'ye bir proje sunmuştuk. TOKİ bu talebimizi kabul
etmiş ve hızla çalışmalarına başlamıştı. Bugün konutların
kuralarının çekilmesi aşamasına geldik. Kurada konutların
177'sinin üyelerimize çıkmış olması ise mutluluğumuzu ikiye
katladı. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarken,
kurada hak sahibi seçilen değerli üyelerimize de hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Darısı diğer üyelerimizin
başına. Çünkü bu konutların ardından yeni konutların da
yapımına başlanacak. Dileğimiz bütün üyelerimizin bu
imkandan yararlanabilmesidir" dedi.
14–31 Mart 2016 tarihleri arasında başvuruları alınan
konutların hak sahiplerini belirlemek amacıyla Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi'nde noter huzurunda kura çekilişi
yapıldı. Kayserili emekliler TOKİ'nin inşa edeceği konutlara
yoğun ilgi gösterdi. Kura sonucu ev sahibi olacağını öğrenen
65 yaşındaki üyemiz Ömer Arslan, gecekonduda yaşamını
sürdürdüğünü ve apartman dairesinde oturacağı için büyük
bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.
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65'inci HÜKÜMET'TEN BEKLENTİLER
Sayın Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu'na emeklilere göstermiş olduğu yakın
ilgiden dolayı, Türkiye Emekliler Derneği ve
emekliler adına şükranlarımı sunuyorum.
65. Hükümeti kurmakla görevlendirilen
Başbakan Binali Yıldırım'a da başarılar
diliyoruz. Hükümet Programı incelendiğinde,
hedeflerde büyük bir farklılık yoktur.
Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a da
taleplerimizi yazılı olarak sunacağız. Öncelikli
sorunlarımız olarak emekli aylıklarındaki
eşitsizlikler, emekliler arasında büyük bir
burukluğa neden olmaktadır. İlk adım olarak,
emekli aylıklarını düşüren hesaplanma
sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Karma
sisteme göre emekli aylıklarının hesaplanması
yerine, tüm dönemleri kapsayan tek bir kriter
getirilmelidir. Bu şekilde, sigortalı çalışılan süre
arttıkça, emekli aylıklarında düşmenin
yaşanmayacağını sigortalıların bilmesi
gerekiyor. Bu önerimiz, kayıt dışı çalışmayla
mücadele bakımından da büyük önem taşıyor.
Emekli aylıklarının altı aylık tüfe artışına
endeksi olarak artırılması, emeklileri koruyan
bir sistem olarak görülmüyor. Memur
emeklilerine kamu toplu sözleşmesiyle yapılan
artışlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan
artışlar yıl sonunda kıyaslayacak düzenlemelere

gidilmeli, aradaki farklar yıl başlarında emekli
aylığı artışlarına ilave edilmelidir.
6283 sayılı Kanunla 2000 öncesi SSK
emeklilerine yapılan intibakın 2000 sonrası
emekliler için de yapılması gerekiyor. İntibak
talebimiz, tüm dönemler için eşitliğin sağlanması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği'ne aylıkların
iyileştirilmesi, banka promosyonları ve TOKİ
k o n u s u n d a ç o k s a y ı d a t a l e p g e l i y o r.
Hükümetimizin bu konuları yeni çalışma
döneminde Türkiye Emekliler Derneği ile
birlikte ele almasını ve katkı vermesini
bekliyoruz.
Genel sağlık sigortası doğru bir uygulama
olmakla birlikte katkı payları ve ilave ücret
alınmasıyla, emeklilerin zorluk yaşadıkları bir
sisteme dönüşmüştür. Çalıştıkları dönemlerde
yüzde 11 gibi yüksek bir oran üzerinden genel
sağlık sigortası primi ödemiş olan emekliler; ilaç
fiyat farkı, katkı payları ve ilave ücret
uygulamasından muaf tutulmalıdır.
Yu k a r ı d a s ı r a l a m a y a ç a l ı ş t ı ğ ı m
taleplerimize, sosyal devletin bir uygulaması
olarak bakılmalıdır. Bu duygularla 65.
Hükümetimize Türkiye Emekliler Derneği ve
emeklilerimiz adına başarılar diliyoruz.

Engelliler
Haftası
Kutlandı

VALİ YARDIMCISI
EYÜP SABRİ KARTAL'DAN
MERSİN ŞUBEMİZE
NEZAKET ZİYARETİ

Çalışma Hayatında
Engellilerin Sorunları
Paneli SGK'da Yapıldı
TEYVAK'ın önderliğinde;
TÜED, SGK Gönüllüleri ve
Sivil Memurlar
Salih KILIÇ
Sendikası'nın Katkı ve
Destekleri ile Çalışma
Hayatında Engellilerin Sorunları Paneli 12 Mayıs 2016 Perşembe günü SGK
Erdoğan Özen Konferans Salonunda Yapıldı. Panele; SGK Başkanı Dr.
Mehmet Selim BAĞLI, Genel Başkanımız Kazım Ergün ile Türk-İş Eski Genel
Başkanı ve teşkilatımızca çok sevilen emekli dostu SGK Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Kılıç, Öğretim üyeleri, Teyvak Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum
Kuruluşlarının Başkan ve üyeleri, Engelliler, SGK Çalışanları ve çok sayıda
davetli katıldı. Paneli Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu yönetti.

Mersin Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal, Şubemizi ziyaret
ederek çalışmalarımız ve Toplu Konut Projemiz hakkında ayrıntılı
bilgiler aldı. Şube Başkanımız Cemal Akbudak ve Şube Yönetim
Kurulumuzun hazır bulunduğu ziyarette konuşan Akbudak,
“Emeklilerimizin uygun şartlarla evsahibi olabilmelerini
hedefleyen projemiz yurt çapında büyük ilgi gördü. Bizler de
elimizden geldiğince süreci hızlandırıp, emeklilerimizin bir an önce
evlerine kavuşabilmesi için çabalıyoruz” dedi.
Konuk Vali Yardımcısı Kartal da yaptığı değerlendirmede,
derneğimizin emekliler için önemli bir destek olduğunu
vurgulayarak; “Özel sağlık kuruluşlarıyla, Beyaz eşyacılarla,
tüpçülerle, marketlerle ve daha birçok kuruluşla yapacağınız
indirim anlaşmalarının emeklilerimize büyük bir katkı
sağlayacağına inanıyorum” dedi.
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EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

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

Sosyal güvenlik sisteminin giderek eşit olan
uygulamalardan uzaklaşması, sisteme olan güveni
de azaltmaktadır. Evrensel bir değer ve temel bir
insan hakkı olan emekliliğe hak kazanma
koşularında sık sık değişikliklere gidilmesi, emekli
aylıklarını düşüren parametrelerin getirilmesi
sonucunda, emekli aylıklarında büyük
farklılıkların oluşmasına neden olmuştur.
Sistemin eşitlik yönünün sürdürülmesi için
gösterge sisteminin kaldırılmaması gerekirdi. 4447
sayılı Kanunla, 1 Ocak 2000 itibariyle işçiler için
göstergelerini belirleyen derece ve kademelerin
kaldırılarak alt ve üst sınır prim kazançları
uygulamasına geçilmesi ile birlikte, hiçbir sigortalı
kazancını izleyemez duruma gelmiştir. 2000
sonrasında tüm dönemlerin prim kazancı
ortalamasının alınması ile birlikte emekli
aylıklarında azalmalar yaşanmaya başlanmıştır.
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, Bağ-Kur sigortalıları için uygulanan
basamak sistemini kaldırdığından, bu yöndeki
değişiklikler de aylıkların düşmesine yol açmıştır.
5510 sayılı Kanun hükümlerinden 1 Ekim 2008
öncesinde memur olanların etkilenmemesi, Emekli
Sandığı Kanun hükümlerine göre emekli
aylıklarının hesaplanması, çalışanlar arasında
eşitsizliğe neden olmuştur. Yapılan değişikliklerde,
kazanılmış hakların üç sosyal güvenlik kurumu için
de korunması gerekirdi.

Gösterge ve basamak sisteminin kaldırılması,
intibak yapılmasını zorlaştıran bir uygulamaya
dönüşmüştür. Prim kazançları ve prim ödeme gün
sayıları aynı olanlara, hangi tarihlerde emekli
olursa olsun, aynı aylığın bağlanması, sosyal
güvenlik sisteminin temel kuralı olarak
değerlendirilmelidir.
Sosyal güvenlik mevzuatının sık sık
değiştirilmesi, statü farklılıklarından dolayı
aylıklardaki eşitsizlikler, nimet/külfet dengesini de
bozan bir yöne götürmüştür.
Emekli aylıklarının bağlanmasında sürecin
uzaması, 2008 sonrası emekli olanları mağdur eder
aylıklar hesaplanmaktadır. 2000 sonrası sigortalı
olanların taban aylıklarıyla, 2000 öncesi sigortalığı
bulunanların taban aylıklarında 500 liraya varan
bir farkın olmasının izahı yapılamaz. Karma sisteme
göre yapılan emekli aylığı hesabı, 2008 sonrası
sigortalı çalışma süresi uzadıkça emeklilerin
aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünden, bu
yönde değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği tarafından
Hükümetlere sunulan raporlarda emekli
aylıklarında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi için
2000 sonrası emekliler için de intibak yapılmasının
gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Sosyal devlet ve sosyal güvenlik sisteminde
eşitlik esas olmalıdır. 65. Hükümetinde bu konuyu
gündemine alması ve Derneğimizin taleplerini
değerlendirmesi gerekmektedir.

PROMOSYON BEKLENTİSİ
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere
promosyon verilmesi için yoğun bir çalışmanın
içinde olmuştur. Başbakanlık 2007/21 sayılı
Genelgesi ile kamu çalışanlarına belirlenen
kriterlere göre promosyon ödenmektedir.
Başbakanlık Genelgesine emeklilerin de dahil
edilmesi için girişimlerde bulunmamıza rağmen,
bugüne kadar sonuç alınamamıştır.
Bankalar tarafından karşılıksız olarak
değerlendirilen emekli aylıklarının sıfır faiz gibi
kullanıldığı gerçeğinin görülmesi gerekiyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin 21 Ekim 2015
tarihinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulu'na
katılan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
emeklilerin sorunları ile yakından ilgilendiklerini,
emeklilere promosyon verilmesi için talimat
vereceğini açıklamıştır. Yılda en az 300 lira
ödemenin yapılacağını, rakamın daha da
yükseltilmesi için SGK'nun bankalarla görüşeceğini
belirtmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, promosyon
konusunu yakından takip etmektedir. Promosyonda
tutarın ne kadar olacağı ve hangi formülün
uygulanacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve bankalar arasında yürütülen pazarlıklar
sonucunda belli olacak. Son üç aydır kamuoyunun
gündeminde birinci sıraya çıkan promosyon
konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu'nun, bankalarla anlaşmaya varıldığını,
televizyon programlarında ve basın toplantılarında
gazetecilerle paylaşması, emekliler üzerinde bir

beklenti oluşturmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ile 107
şubemize yoğun bir şekilde telefonlar gelmekte,
ödemelerin miktarı ve ödeme tarihleri sorulmaktadır.
Bugüne kadar bankalar bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla 300 lira veya çeyrek altın vererek emekli
aylıklarını kendilerine çekmeye çaba göstermiştir. Bu
uygulama, emeklerin alması gereken promosyonların
önünü kesen bir girişim olarak değerlendirilmiş,
promosyonun gecikmesine neden olmuştur.
Promosyon konusunda en mağdur edilen kesim
emekliler olmuştur. Özel sektörde çalışan işçilere,
bankalarla yapılan anlaşmalar gereğince, düzenli bir
şekilde promosyonlar ödenmektedir.
Ömer KURNAZ
11 milyona yaklaşan emekli, dul ve yetimlerin gelir
Genel Mali
ve aylıklarının yıllık tutarı 150 milyar liradır. Rakamın
Sekreter
büyüklüğü karşısında, bugüne kadar emeklilere
Tarsus
promosyon ödenmemesi, bankalara kar olarak
yansımıştır. Bir başka ifadeyle, emeklilere verilmesi Şube Başkanı
gereken promosyonların sonuçsuz kalması,
bankaların işine gelmiştir.
www.tuedtarsus.org.tr
Bu konu kanun ile çözülecek bir süreç
olmadığından, bankalarla bire bir yapılan
görüşülmelerde alt sınır belirlenmelidir. Bu konu,
Hükümetin yürüttüğü bir süreç olduğundan,
promosyonu daha fazla vermek isteyen banlar ile
anlaşmalar yapılmalıdır.
Promosyon ödemesi, yıllardır mağdur edilen
emekliler için bayram harçlığı olacaktır.
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Bursa Şubemizden Çanakkale Gezisi
Bursa Şubemiz, Çanakkale Şehitliklerimizi
daha önce hiç görmemiş olan üyelerimiz için her ay
turlar düzenliyor.
Şubemiz Mayıs ayında da düzenlediği turla bir grup üyemizi
Çanakkale'ye götürdü. Bu tür kültürel gezilerin bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da kesintisiz süreceğini ifade eden Bursa Şube Başkanımız
Mesut Özşen; “Ankara'da yapımı süren misafirhanemiz de tamamlanınca
Ata'mızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabiri'i ziyaret edeceğiz. Ayrıca
üyelerimizi Konya-Mevlana kültür gezisine götüreceğiz. Bundan sonraki
hedefimizde ise dini ve kültürel gezilerimizin bir başka boyutu olarak
Umre ziyaretlerini başlatacağız” dedi.

Şubemizden Engelli Üyesine Destek

Bursa Şubemiz yürüme
engelli üyesi Zeynep
Yılmaz'ın ihtiyacı olan
tekerlekli sandalyeyi temin
ederek üyemizin yüzünü
güldürdü. Şube Başkanımız
Mesut Özşen engelli
üyemizin mağduriyetinin
giderilmesi için ellerinden
geleni yaptıklarını belirterek;
“Bu tür ihtiyaçları olan
üyelerimizin hiç çekinmeden
şubemize başvurmalarını
istiyoruz, imkanlarımız el
verdikçe onların ihtiyaçlarını
gidermeye çalışacağız” dedi.

ÜSKÜDAR ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Ersal: “Promosyon
ufukta göründü”

Üsküdar Şubemiz üyelerinin
kaliteli sağlık hizmetine uygun ödeme
koşullarıyla ulaşabilmesi maksadıyla
Özel MEDIVIA Hospital ile bir sağlık
protokolü imzaladı. Protokole ilişkin
bir açıklama yapan Üsküdar Şube Başkanımız Fatma ÖNERGE
üyelerimizin bu ayrıcalıklı imkanlardan yararlanabilmesi için
derneğimizin kimlik kartlarının gösterilmesinin yeterli olacağını belirtti.
Önerge açıklamasında şunları söyledi; “Sadece üyelerimiz değil, 1. derece
yakınları da bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Yapılan anlaşmaya göre
üyelerimiz ve yakınları hastane hizmetlerinde hasta katılım payı üzerinden
%15 indirimli olarak yararlanacaklar” dedi. Emeklilerin kaliteli sağlık
hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve bu yolda üyelerinin bütçelerine
önemli bir katkı sunmak amacıyla bu gibi anlaşmaları yaptıklarını ifade
eden ÖNERGE, Özel Medivia Hastanesi yetkililerine de teşekkür etti”.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu, emeklilere
verilecek banka promosyonları için
3 yıllığına toplamda 900 lira olarak
anlaşıldığını bildirmişti. Türkiye
Emekliler Derneği Isparta Şube
Başkanımız Abdülkadir Ersal da
uzun süredir mücadele ettiğimiz bu
talebimizde sona yaklaşıldığını
belirten bir basın açıklaması yaptı.
Çalışan kişilerin banka
promosyonu aldığını ancak
emeklinin bu haktan
yararlanamadığını ifade eden
Ersal, “Hükümetimiz diğer verdiği
vaatlerle birlikte promosyon vaadi de vermişti. İnşallah bu
vaadini de yerine getirir. Çalışmaların bittiğini öğrendik.
Dönemin Sayın Başbakanı 300 lira promosyonu emekli
alacak demişti. Nihayet bu çalışmaları tamamladılar. 3 yılda
toplam 900 lira promosyon alınacak. Bir bankadan maaş alan
emekli 3 yıl için peşin 900 lira promosyon alacak. Şöyle bir
sıkıntı vardı. Bu parayı peşin mi yoksa taksitle mi verelim
diye bir anlaşmazlık vardı. Yeni öğrendiğimiz bir habere
göre peşin olarak ödeyeceklerini bankalar beyan etmişler.
Önümüzde bayramlar var. Hiç olmazsa emeklimiz bayramlar
öncesi bu parayı alırsa bir derdine derman olarak kullanır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu bu
müjdeyi açıkladı ama tarihini belirtmedi. Ne zaman olur
göreceğiz. Ama 3 yıllığına emeklinin 900 lira promosyon alma
hakkı var” şeklinde konuştu.

Şeker, emekliye konut projesini takibe aldı
Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şubemize bir
ziyarette bulunan AK Parti Milletvekili İlyas Şeker,
Türkiye Emekliler Derneğimizin emekliye yapacağı
evin tahsisi konusunu TOKİ ile görüşerek takibe aldı.
AK Parti Milletvekili İlyas Şeker bugün Fethiye
Caddesi Karagöz İş Hanı'nda bulunan Türkiye
Emekliler Derneği İzmit Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız Mehmet Kara ve yönetimi
hazır bulundu. Emekli derneği üyeleri ile sohbet eden
Şeker, onların istek ve önerilerini dinledi. Dernek
Başkanı Kara ve yönetimi Şeker'den emeklilere özel
konut projesinin bir an önce başlaması ve Kocaeli'ye
öncelik tanınması konusunda rica bulundu. Şeker de
Derneğimizin emekliye yapacağı evin tahsisini takibe
aldı.
TOKİ Bölge Müdürü'ne hemen orada telefon
ederek konuyu ileten Vekil Şeker, Kocaeli'deki yakın
köylerde 14 ve 24 dönümlük arazilerin olduğunu
konuyla ilgilenmelerini istedi. Şeker, dernek üyelerine
“Ramazan Bayramı'na kadar TOKİ'ye yerleriniz
devredilmiş olacak. Sizleri unutmayacağız. TOKİ ile
olan ilişkileri ben takip ettiğim için iş bende
gözüküyor; ama bunu teşkilatımız ile birlikte
yapacağız” ifadelerini kulandı.

İlyas ŞEKER: “Ramazan Bayramı'na kadar
TOKİ'ye yerleriniz devredilmiş olacak.
Sizleri unutmayacağız.

Esenyurt Şube Başkanlığımız
üyelerimizi tarihimizle buluşturdu

Esenyurt Şubemiz
üyelerimizi
Çanakkale’ye
götürdü...
Esenyurt Şube Başkanı Cafer
Cengiz;“Ülkemizin kuruluşunda en
önemli yeri olan Çanakkale'mizi ve o
günün koşullarında inanılmaz destanlar
yazan Baş Komutan ATATÜRK ve silah
arkadaşlarını ziyaret ettik. Anlamı büyük
olan bu ziyaretimizi yapmaktan büyük
mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.
Ziyaretimizi gerçekleştirmemiz de emeği
geçen ve bizlere yardımcı olan Esenyurt
Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu'na
teşekkür ederiz” dedi.

ÇANAKKALE ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Çanakkale Şubemiz Çanakkale Özel
Anadolu Hastanesi ile üyelerimizin ayakta
tedavilerinde %20 indirim sağlayan sağlık
anlaşması yaptı.
Çanakkale Şube Başkanımız Resul Uygun yapılan bu tür
anlaşmalarla üyelerimizin bütçelerine katkılar sağlarken, kaliteli
sağlık hizmetlerine üyelerimizin daha kolay erişebilmelerinin
sağlandığını belirterek; "Tüm üyelerimize hayırlı olsun,
hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.
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Geleneksel Bahar Konserimiz
Ankara’da yapıldı...

ERGÜN, TRT Sanatçısı Emine KOÇ’a çiçek takdim etti.

TÜED Türk Sanat Müziği koromuz
geleneksel Bahar konserini gerçekleştirdi. 13
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen
konsere TRT THM sanatçısı Emine KOÇ
renk kattı.
İsmal Akçapınar şefliğinde çalışmalarını sürdüren TUED
TSM Koromuz bu yıl 4. 'sünü gerçekleştirdiği konserine yine her yıl
olduğu gibi Gençlik Marşı'yla son verdi. Çoşkulu konserin sonunda
bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, Derneğimizin
sosyal faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan sanatsal etkinliklere
büyük önem verdiklerini belirterek; “ Sanata ve sanatçıya gösterilen
değer toplumların gelişmişlik düzeylerinin en açık
göstergelerindendir. Sanatçılar toplumlara ışık tutan fenerler
gibidirler “ dedi.
Konserde ayrıca koro üyelerimizce temin edilen tekerlekli
sandalyeler ihtiyaç sahibi üyelerimize teslimi de gerçekleştirilirken,
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz tarafından koro üyelerine birer takdir plaketi verildi.

TÜED - TSM Koromuz
bu yıl Dördüncüsünü gerçekleştirdiği
Bahar Konserine her yıl olduğu gibi
Gençlik Marşı'yla son verdi.
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Genel Başkanımız Kazım ERGÜN ve
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz tarafından
koro üyelerine birer takdir plaketi verildi.
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ANKARA ŞUBELERİMİZDEN EĞİTİM ANLAŞMASI

Ankara, Çankaya ve Sincan
Şubelerimiz; TEOG, YGS, LYS kursları
için DAHİ ADAM ÖZEL ÖĞRETİM
KURSLARI ile anlaşma imzaladı.
Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan,
Çankaya Şube Başkanımız M.Muammer Yeğin ve Sincan Şube
Başkanımız Ali Ulukan anlaşmayı derneğimiz adına imzalarken,
DAHİ ADAM ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI adına kurucusu
Kağan Yıldırım imza attı.
Yapılan anlaşmaya göre 2016-2017 eğitim ve öğretim
döneminde üyelerimizin çocuklarına ve torunlarına %25 oranında
özel indirim uygulanacak. Bu indirimden 7.8.9.10.11.12. sınıflar ve
mezun öğrenciler yararlanabilecek.
İmza töreninde bir değerlendirme yapan Genel Sekreterimiz

Recep Orhan, Derneğimizin eğitime ve
öğretime büyük önem verdiğine değinerek; “
geleceği inşa edecek yegane güç eğitimdir.
Bizler bunun bilincinde olarak her zaman eğitime büyük önem verdik.
Üyelerimizin çocuklarının ve torunlarının faydalanabilmesi için
yapılan bu anlaşmayla eksikliği hissedilen dershane ve üniversiteye
hazırlık kurslarının yerinin doldurulması hedeflenmektedir.
Anlaşmanın çocuklarımıza ve torunlarımıza eğitim konusunda destek
sağlarken, üyelerimizin bütçesine de %25'lik bir katkı getirmesi bizleri
mutlu etmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Yapılan anlaşmaya göre 20 Haziran 2016'da tüm sınıflar için
ücretsiz yaz kursu gerçekleştirileceğini belirten Orhan; “ üyelerimizin
bu ücretsiz kurs imkanından da yararlanmasını temenni ediyoruz”
dedi.
Üyelerimiz bu özel fırsatlardan yararlanabilmek için
www.dahiadamankara.com adresinden ya da 0312/234 26 26 nolu
telefondan özel öğretim kurumuna ulaşabilecekler ve derneğimiz üyesi
olduklarını belirterek indirim imkanından yararlanabilecek.

Bartın Şubemizden Vali Azizoğlu’na Ziyaret
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve
yönetim kurulu üyelerimiz; Toki'nin
Bartın'da yapacağı evler için karşılıklı fikir
alışverişinde bulunmak üzere Bartın Valisi
Seyfettin AZİZOĞLU'nu ziyaret ettiler.
Konut çalışmalarının masaya yatırıldığı
görüşmede, emeklilerimizin uygun şartlarla
konut sahibi olabilmesi için atılacak adımlar
değerlendirildi.

SGK İl Müdürü’nden Şubemize Ziyaret
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bartın İl Müdürü Ekrem Öztekneci ile SGK Müdür
Yardımcıları İsmail Aktaş ve Zafer Ali Ürkmez; Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı’yı
makamında ziyaret ettiler. Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubemizde gerçekleşen
ziyarette Başkan Ali Kalaycı ve Emekliler Derneği Bartın şubesi yönetim kurulu üyeleri
hazır bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette SGK Bartın İl Müdürü
Ekrem Öztekneci, SGK Müdür yardımcıları ve Ali Kalaycı ziyaret anısına hatıra fotoğrafı
da çektirmeyi ihmal etmediler.
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Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin, “11 milyon
emekli şu günlerde gelecek mutlu bir haberi bekliyor” dedi.

Kırıkkale
Şubemize
SGK’dan
Ziyaret

65´inci Hükümetten emekliler için güzel haberler
beklediklerini belirten Aytekin; “Kendi sorunlarımızdan da önce
hepimizin ortak sorunu olarak terör gelmektedir. Ülkemizin ve
milletimizin huzuru bozulmakta. Askerimizin, polisimizin, sivil
vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesinden dolayı büyük
üzüntü duymaktayız. Dernek olarak teröre karşı duruş
sergilemek için toplumun tüm kesimlerini ortak hareket etmeye
davet etmekteyiz” dedi ve yeni hükümetten beklentilerini ise şöyle
sıraladı; “İntibak sorunu gerçek anlamda çözülememiştir. 2000
sonrası haksızlığa uğrayan emeklilerimize de intibak hakkı
tanınmalıdır. Derneğimizin karşı çıktığı enflasyon artışları
haksızlık yaratmakta olup buna karşılık seyyanen artışların daha
adil olduğu düşünülmektedir. Ayrıca refahtan pay verilmesi
gerekmektedir.
2002-2006 ve 2008 yıllarındaki zam farkları ödenmelidir.
Enflasyondan doğan alacaklarımız ise AIHM'e taşınmıştır. Bu alacaklarımızın yargı süreci
beklenmeden emeklimize ödenmesi gerekmektedir. Vergi iadesi karşılığı getirilen ek ödeme
oranları yükseltilmelidir. Gündemde tutulan promosyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri
Başbakanlık genelgesiyle yürürlüğe sokulmalıdır. Emekliye de sendika hakkı tanınmalı, çağdaş
demokrasiler de olduğu gibi toplu sözleşme yapılabilmelidir. Emekliden muayene, katkı payı,
reçete payı ve ilaç fark ücretlerinin alınmaması sağlanmalıdır. Devlet dairelerinde ve sağlık
kuruluşlarında emeklilerimize pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Emeklilerin ev sahibi olması
için Türkiye genelinde yürütülen TÜED/TOKİ Projesinin hayata geçirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz emeklinin beklentilerini yeni hükümetimiz
yeni Başbakanımızdan talep etmekteyiz, umuyoruz ve diliyoruz ki bu sorunlarımız çözüldüğü
zaman en mutlu emeklilerimiz olacaktır” dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası
münasebetiyle Kırıkkale
Şubemizi ziyaret eden SGK
İl Müdürü Veli
Karacaköylü, Şube
Başkanımız Zekeriya
Aytekin’den şubemizin
çalışmaları hakkında
ayrıntılı bilgiler aldı.

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN
YENİ HÜKEMETE ÇAĞRI

NİLÜFER ŞUBEMİZDEN ATAMIZA ZİYARET
Nilüfer Şube Başkanımız Kenan Pars
üyelerimizden Anıtkabir'i, Çanakkale'yi ve
diğer şehitlikleri ziyaret etmemiş olanlara bu
tür gezilerle gidip görme imkanı sağlamayı
amaçladıklarını belirterek; “Büyükşehir
Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye otobüs
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz
de Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarına olan minnet borcumuzdan
dolayı evlatlarımıza ve torunlarımıza
Atatürk, Cumhuriyet ve Vatan Sevgisini
aşılamayı kendimize borç biliriz” dedi.
Anıtkabir'e çelenk bıraktıktan sonra
TBMM ve Sakarya Şehitliği de ziyaret edildi.
Şube Başkanımız Pars, Atatürk'ün anı
defterine ise: “Atam bu memlekette beş on
sene daha yaşasaydın her şey farklı olacaktı.
Sen 100 yıllar sonrasını görmüşsün, bizler
bugün huzuruna evlatlarımız ve
torunlarımızla geldik. Bizler de geriye böyle
evlatlar bırakırsak ne cumhuriyetten, ne
vatan sevgisinden, ne laiklikten, ne de senin
sevginden bizi kimse vazgeçiremez” yazarak
ziyareti sona erdirdi.
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TRABZON
ŞUBEMİZDEN
ORTAHİSAR
BELEDİYE BAŞKANI
AHMET METİN GENÇ'E
ZİYARET...
Trabzon Şube Başkanımız Burhan
Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri
Trabzon-Ortahisar İlçesi Belediye
Başkanı Ahmet Metin GENÇ' i
makamlarında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Burhan Bayraktar; "Emekli vatandaşlarımız
için ülke genelinde kira öder gibi taksitlerle konut sahibi
olunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Trabzon'da da arsa
çalışmalarımıza hızlı ve etkin bir biçimde devam ediyoruz.
Sürdürdüğümüz bu çalışmalarımıza Belediye başkanımızdan
destek olmalarını bekliyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ziyaretten çok memnun
olduğunu, Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon
Valisini beraberce ziyaret ederek, arsa arayışına kendisinin de
katkı vereceğini söyledi.

Muğla Şubemiz Kongresini Gerçekleştirdi
Muğla Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın yaptığı kongrede;
Divan Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir,
Divan Katip Üyesi ise Bülent Demiray oldu.
Kongrede bir konuşma yapan Kurnaz, “Demokrasinin
güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Emeklinin hak arama
mücadelesini yükseltmenin de haklı gurunu yaşıyoruz” dedi.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde; Mustafa Esen
yeniden Şube Başkanlığı görevine seçilirken; Yönetim Kurulu
da şu isimlerden oluştu; Nezahat Tireli, Ahmet Özer,
Muammer Korkut, Timur Duran. Yapılan seçimlerde
Denetim Kurulu Üyeliklerine de; Ramazan Korkut,
Sabahattin Şimşek, Abdullah İnce seçildiler.

Karabük Şubemize SGK Ziyareti
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle
SGK İl Müdürü Nuri Akçay, Müdür
Yardımcısı Hasan Kartal ve Muhasebe
Müdürü Hanife Şahan Karabük
Şubemizi ziyaret ettiler.
Ziyarete ev sahipliği yapan Karabük Şube Başkanımız
Celal Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek;
“Maaş bağlamada 3 yıldır Türkiye birincisi olan Karabük
Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve personeline yaptığı başarılı
çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.
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Liv HOSPITAL'den Derneğimize Sağlık Semineri
Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Aysey Yakıcı ve Üroloji
Uzmanı Op. Dr. Çağrı Güneri
üyelerimize sağlık semineri
verdiler. Kahvaltılı toplantıyla
başlayan etkinlikte Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız ile
Ankara, Çankaya ve Sincan
Şubelerimizin Yöneticileri de
hazır bulundular.
Konuya ilişkin bir değerlendirme
yapan Yıldız, özellikle ilerleyen yaşlarda
sağlığın öneminin daha ön plana çıktığına
dikkat çekerek, “Emeklilerimizin bir ayağı
h e p h a s t a n e l e r d e d i r. L i v H o s p i t a l
yetkililerine ve uzmanlarına bu semineri
tertipledikleri ve üyelerimizi aydınlattıkları
için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Arif YILDIZ:
“Sağlık, ençok
emekliye lazım...”

TOKAT ŞUBEMİZDEN
Turhal Şubemizden
ÜYELERİMİZİN BÜTÇESİNE
Alanya Gezisi
ÖNEMLİ DESTEK
Tokat
Şubemiz Tokat ili
ve ilçelerinde
bulunan Niktaş
AŞ. ile üyelerimizin
her türlü gıda ve
temizlik
ihtiyaçlarını
karşılayacakları
indirime imza attı.
İndirim anlaşması her türlü alışverişte %3
indirim sağlayacak, her üyeye Niktaş Aile Kartı verilecek ,
uygulama 01.05.2016 tarihinden itibaren başlayacak.
Tokat Şube Başkanımız Kadir Erüre;
“Anlaşmayla üyelerimizin biraz da olsa nefes almalarını
sağlamayı istedik. Diğer firmalarla da anlaşmalar
yaparak emeklimizin kesesini rahatlatmayı amaçlıyoruz.
Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Turhal Şube Başkanlığımız
üyeleri için Alanya gezisi
düzenledi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Turhal Şube
Başkanımız İsmet Sert, üyelerimizin sosyal etkinliklere
davet edilerek aralarında birlik ve dayanışmanın
temellerini de attıklarını ifade ederek; “Bu tür etkinliklerin
yaygınlaşarak sürmesi için elimizden gelen gayreti
göstermeye devam edeceğiz. Üyelerimiz bu etkinlikten
ziyadesiyle memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bu durum
bizleri de çok mutlu etti” dedi.
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Batman Şubemizden
Sağlık Anlaşması
Batman Şube Başkanlığımız, Özel Batman Farabim
Hastanesi ile indirim anlaşması imzaladı. Anlaşmaya ilişkin
açıklama yapan Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen
şunları söyledi:
“Derneğimizin Yönetimi Kurulu Özel Batman Farabim
hastanesi 'nin kahvaltı davetine icabet ettik.Bu vesileyle Basın
mensupları huzurunda üyelerimiz lehine bir Protokol de
imzalandı. Protokole göre üyelerimiz ve birinci derece
yakınlarına %50 indirim sağlanması ve muayene ücretlerinde
fark alınmaması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu nazik
davetlerinden dolayı Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Ali AĞAOĞLU, Genel koordinatör İbrahim Ethem TANDOĞAN ve Kalite Kontrol Direktörü
Çiğdem KARAKAYA'ya şükranlarımızı sunarız. Anlaşma Üyelerimiz ve Farabim Hastanesi
için hayırlara vesile olmasını dileriz.”

Genel Merkezimizde Konut Seferberliği
Derneğimizce başlatılan ve TOKİ işbirliğiyle
sürdürülen konut projelerine katkı sağlamak
amacıyla, Genel Merkezimizde bir toplantı yapıldı.
TÜED Proje Grubumuzca tertiplenen toplantıda;
Genel Merkez Uzmanlarımız M. Emin Tangören,
Hilmi Şimşek, Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Tuğba Akgül
hazır bulundular. Toplantıya ayrıca TC. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri,
DENİZBANK yetkilileri ile AS-KA İnşaat
yetkilileri de katıldılar.
Genel Merkezimizde gerçekleştirilen
toplantıda, TOKİ ile sürdürülen çalışmaların yanı
sıra yüksek sayıdaki talebi karşılamak maksadıyla
alternatif konut üretim politikalarının gerekliliği
tartışıldı. Buna göre Derneğimizce yeni projeler
üretilmesi ve özel sektörle de konut üretimine
yönelinmesi görüşü ağırlık kazandı.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN
KAYA'YA ZİYARET

Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya'yı ziyaret etti.
İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle Kaya'yı tebrik eden Kınıklı, Dernek
olarak hafta sonları ilçelere gezi düzenlemek istediklerini, bu geziler için Özel İdare'den bir otobüs
temin edilmesini isterken, konut projesi ile ilgili de sürecin hızlandırılması noktasında Kaya'dan
destek beklediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya
ise “Emekliler başımızın tacı” diyerek, yaşlısına sahip çıkamayan bir devletin devlet olarak
nitelendirilemeyeceğinin altını çizdi.
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27 Mayıs 2016 tarihinde vefat
eden eşimin acılarını paylaşmak
üzere bizzat taziyelerini bildiren
Genel Merkez Yönetim
Kurulumuza, personelimize,
üyelerimize ve cenazemize
bizzat katılan veya telefonla
başsağlığı dileyen Şube
Başkanlarımıza, Yönetim
Kurulu Üyelerine sonsuz
şükranlarımı sunar, yüce
Allah’tan sağlık ve sıhhat diler,
cümlesine şükranlarımı
arz ederim.
TÜED BAKIRKÖY
Şube Başkanı
Osman ŞAKIR

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

FİYAT ARTIŞLARINA ENDEKSLİ ZAM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ…

TÜED Araştırma Müdürü
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli
aylıkları, altı aylık tüfe artışlarına göre artırılmaktadır. Genel enflasyonun
ölçülmesinde değerlendirilen 417 maddenin bir çoğunun emeklilerin harcamalarını
temsil etmediğinden, fiyat artışları düşük hesaplanmaktadır. Emeklilerin zorunlu
harcamalarında görülen artışlar genel enflasyon içinde etkisiz kalmaktadır. Örneğin
yıl başından bu yana emeklilerin harcamalarındaki artışların yüzde 10'u geçtiği bir
dönemde 2016 yılı ilk beş ayında tüketici fiyat artışları hesaplanması, sistemin
emeklileri koruyan yönünün olmadığının da bir göstergesi olarak
değerlendirilmelidir. Memur emeklilerine; kamu çalışanları toplu sözleşmesiyle
belirlenen artışlar yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının tüfe
artışlarına mahkum edilmesi, bir diğer eşitsizlik olarak dikkat çekmektedir. Her
şeyden önce, memur emeklilerine yapılan artışlar kıyaslanmalı, aradaki fark yıl
başlarında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yansıtılmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni
kriterlerin aylıkları düşürdüğü belirtiliyor. Örneğin, çalışma
sürelerinin 2000 sonrası olması nedeniyle, tarafıma 850 lira aylık
hesaplandı. Bunun gerekçesini öğrenebilir miyim?
CEVAP: Emekli aylıkları çalışılan dönemlerdeki kanun
hükümlerine göre hesaplanmaktadır. 2000 öncesi çalışması
bulunmayanların emekli aylıklarında büyük kayıplar
yaşanmaktadır. 2000 sonrası çalışmalar; 4447 ve 5510 sayılı
Kanun hükümleri ile getirilen emekli aylığı hesaplanma
kriterleri, 2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge sisteminin
kaldırılması ve alt sınır emekli aylığı aylık bağlama oranı olan
yüzde 70'in 35'e çekilmesi, emekli aylıklarının düşmesine neden
olmaktadır. Mevcut uygulama, nimet/külfet dengesine göre de
adaletsiz bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.
SORU: Kamu işyerinde malul memur olarak çalışıyorum.
Yakında emekli olacağım. SGK yetkililerine sorduğumda,
babamdan almakta olduğum yetim aylığımın emekli olunca
kesileceği söylendi. Bu konuda bilgi almak istiyorum.
CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatımız sık sık değişiyor. Bu
durum, hak kayıplarına da neden olmaktadır. 2000 öncesi
sigortalı olmanız nedeniyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümlerine göre, sizin gibi durumda olanların çalışırken
babadan veya anneden alınan yetim aylığı kesilmiyor. 506 sayılı
Kanundaki hüküm gereğince, emekli olunca kesiliyor. 5510 sayılı
Kanuna göre ilk defa sigortalı ve malul olanların yetim aylıkları,
çalışma olması durumunda bile kesiliyor.
SORU: Banka promosyonları ile ilgili çalışmalarda sona
gelindiğine ilişkin açıklamalar var. Ödeme tarihi ve miktar
konusunda bilgi alabilir miyiz?
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, emeklere promosyon
verilmesi konusunda mücadele vermektedir. 21. Olağan Genel
Kurulumuzda Başbakan prof. Dr Ahmet Davutoğlu, emeklilere
en az 300 lira promosyon verileceği taahhüdündü bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,
çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Bu konunun takipçisi
olmaya devam ediyoruz.

SORU: Özel hastaneler, paralı bir hizmet veriyor. Bu
haksızlığın giderilmesi için girişimleriniz var mı?
CEVAP: Genel sağlık sigortası uygulamasının en olumsuz
yönünü, katkı payları ve ilave ücret adı altında alınan ücretler
oluşturmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği, sistemin koruyucu ve
eşitlik yönünü bozmaktadır. Muayene ücret ile başlayan ödemeler
her türlü tetkik içinde ayrı bir ödeminin alınması, ödeme gücü
olmayanların sağlık hizmeti almasını güçleştiriyor. Bu konuda,
sınır getirilmeli, SGK'nun hastanelere yapması gereken ödemeler
güncelleştirilmelidir. Diğer taraftan, bazı ilaçların SGK tarafından
ödenmemesi, sağlık hakkı önünde en büyük engel olmaktadır. Özel
hastaneler ve Vakıf Üniversitesi hastanelerinin uygulamaları
nedeniyle, kamu sağlık kuruluşlarında uzun kuyruklar oluşmakta
ve ayları kapsayan randevular verilmektedir.
SORU: SSK'dan emekli bir bayanım. Babam Emekli Sandığı
emeklisi iken vefat etti. Babamdan yetim aylığı alabilir miyim?
CEVAP: Babanızdan yetim aylığı alabilmeniz için bekar veya
dul olmanız geriyor.
SORU: Yaştan dolayı bekleyen bir SSK'lıyım. Bu konuda bir
gelişme var mı?
CEVAP: Bu konu, yaştan dolayı bekleyenlerin en önemli
sorunudur. Belli bir yaştan sonra iş bulmanın zorluğu ortadadır. Bu
konuda bir çözüm bulunması gerekiyor. Örneğin, bir sigortalı 9 bin
günü varken emekli olamıyor. 2000 öncesi sigorta olan bir kişi ise,
3600 gün üzerinden yaştan kısmi aylığa hak kazanabiliyor. Sigorta
sisteminin özü, eşitlik ilkesine göre kurulmuş olmasına rağmen, yaş
kriteri nedeniyle emekli aylıkları bağlanamıyor. 2000 sonrası
sigortalı olanların, özellik de Nisan 2008 sonrası sigortalı olanların
prim ödeme gün sayısı ve yaş koşulu yükseltildiğinden, adaletsiz bir
durum söz konusudur. Sizin gibi 25 yıl prim ödeme gün sayısına
sahip olanların yaş koşulları yeniden ele alınmalı ve iyileştirmelere
gidilmelidir.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

ENGELLİLER HAFTASI
10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlandı. Bu yıl
medyanın hiç ilgi göstermemesi dikkat çekti. Türkiye Engelsiz
Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı haftayı düzenlediği bir panelle
hatırlattı. 2006 yılında BM'ler sözleşmesi ile; engellilik kişiye
özel bir kusur olarak görülürken, artık toplumdaki kusurların
sonucu olarak ortaya çıkan bir ayrımcılık biçimi olarak
görülmeye başlandı. Bakım ve finansal yardım
politikalarından, insan hakları ve eşitliğin önündeki engellerin
kaldırılması politikasına geçildi. Dünya genelinde engelli
oranı; nüfusun %15'i olarak belirlenirken, Dünya Sağlık
Araştırma Küresel Hastalıklar yükü çalışması bu oranı %19
olarak veriyor. Yani her 10 kişiden 2'si engelli, 8'i ise engelli
adayı.
Dünya Sağlık Örgütü 2011 Dünya Engellilik Raporuna
sunuş yazan Prof. Hawking; “Engelli olmak başarıya mani
değil, ben önemli bir kariyer ve mutlu bir aile sahibi oldum.
Teori fizik konusunda gösterdiğim başarı rahat bir hayat
sürmem için destek görmemi sağladı. Bu rapor, engellilik ve
engelliliğin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini
anlamamıza büyük katkı sağlayacak. Rapor, engelli insanların
karşı karşıya kaldığı farklı davranışsal, fiziksel ve ekonomik
engellere dikkat çekiyor. Bu engellere çözüm üretmek
mümkün. Toplumsal yaşama katılımın önündeki engelleri
kaldırmak ve engelli insanların sahip olduğu büyük
potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli kaynak ve uzmanlığı
bu konuya vakfetmek ahlaki sorumluluğumuzdur.
Milyonlarca engelli insanı dünya genelinde hükümetler artık
görmezden gelemezler. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme
ile başlayan ve şimdi dünya engellilik raporunun yayınlandığı
bu yüzyıl, içinde yaşadıkları toplumlara engelli insanların
dahil edilmesi bakımından bir dönüm noktası olacaktır”
tespitinde bulunuyor.
Aynı rapora önsöz yazan Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya
Bankası Genel Direktörlerinin değerlendirmesi ise şöyle;
“Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme
riskinin daha yüksek olması ile birlikte; diyabet, kalp ve
damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi
kronik sağlık sorunlarında küresel olarak artış görülmesi
engelliliğin artma nedenlerindendir. Engellilerin haklarına
dair BM sözleşmesi engellilikten kaynaklı sorunların
çözümünün bir insan hakları ve kalkınma önceliği olduğu
kanaatini pekiştirdi”. Bu değerlendirme yaşlı alanında
çalışmalar yapan Türkiye Emekliler Derneği'nin, engelli hale
gelme riskinin azaltılması yönünde aktif yaşlanma konusunda
özel çalışmalar yapmasını zorunlu kılıyor.
Anayasa mahkemesi 2008/601 E, 2008/126 K sayılı
kararında sosyal hukuk devletini şu şekilde yorumluyor;
“İnsan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk
içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve
özgürlükleri ile kamu yararı arasında adil bir denge kurabilen
çalışma hayatını geliştirmek için ekonomik önlemler alarak
çalışanları koruyan, onların insan onuruna uygun hayat
sürdürmelerini sağlayan milli gelirin adalate uygun biçimde
dağıtılması için gerekli önlemleri alan, sosyal güvenlik hakkını
yaşama geçirebilen, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak
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sosyal adaleti ve toplum dengelerini
gözeten devlet”. Anayasamızın 10.
Maddesi yaşlılarla birlikte engelliler
için de pozitif ayrımcılık getirirken 50.
Madde bedeni ve ruhi yetersizliği
olanların çalışma şartları bakımından
özel olarak korunacağını, 61. Madde devletin engellilerin
korunmaları ve toplum hayatına intibaklarını sağlayacağı
tedbirleri alacağını belirtmektedir.
10. Kalkınma Planımız, istihdam ve çalışma hayatı özel
ihtisas komisyonu raporu, engellilere sunulan hizmetlerin
etkinleştirilmesi çalışma grubu raporu, ulusal istihdam stratejisi,
engellilerin aktif üretici olarak çalışma hayatında yer almalarının
sağlanacağını, istihdamlarının artırılacağını, istihdamlarını
mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon programları ile birlikte
planlanacağını, kendi işlerini kurmalarının destekleneceğini
belirtmektedirler. TUİK'in araştırmasına göre engellilerin % 57'si
hastalık sonucu ortaya çıkmış. Sırt ağrısı ve depresyonun dünya
genelinde en önemli engellilik yaratan sağlık sorunu olduğu tespit
edilmiş. İş gücü piyasasında sorunlar yapısal reform gündeminin
en önemli konularından biri. Verimliliği, rekabet gücünü
artıracak, ülkemizi katma değer zincirinde yukarılara çıkaracak
yapısal reformlar engellilerin sorunları ile de ilgilenmeli. İş
hayatına ilişkin yeni düzenlemelerde özellikle geçici işçilerin
engelli işçi kontenjanına dahil edilmeyecek olması dikkat çekici.
Cumhurbaşkanımız; “İşçilerin ücretleri ve sosyal hakları
kısıtlanarak işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıklarından
koruyacak önlemleri almayarak kazanç olmaz ve o kazanç bizim
değerlerimizde haramdır. Kazanmak değil, çalmaktır. İşçinin
hakkını gasp etmektir. Üretim sürecinde makine ile insanı aynı
değerde gören anlayışı kabul etmek mümkün değil. Mesele imkan,
para, teknoloji veya yasal düzenleme eksikliği değil, mesele insana
yönelik çarpık bakış açısı. İnsanı sadece bir üretim aracı olarak
gören mevcut anlayış insanı araçsallaştırarak insan hayatını
değersizleştirmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma
hakkı insanın en temel haklarından biridir. İnsanı merkeze alan
anlayışı öne almalıyız. Çalışan, idare, işveren ve sendikalar elele
vererek toplumu bilinçlendirmeliyiz” demektedir.
Liberal değer ve kurumların güçlendiği dönemlerde insan ne
yazık ki unutulmaktadır. “ Hepimiz için bir toplum” sloganı terk
edilmektedir.
BM Engelli Hakları konusunda çalışmalara devam ediyor. 19
Nisan'da yapılan toplantıda engellilerin istihdamı, onlar için iş,
bağımsız yaşam hakkı ve topluma dahil olma tartışıldı. Hak
temelli yaklaşım, gündelik yaşamında kontrole sahip olma sosyal
politikaların içeriği ve oluşturulması sürecinde söz sahibi olma,
ihtiyaç duyduğu destekleri yönetebilmek için kaynakların
kontrolünü ele alma engellilerin başlıca talepleridir. Kamu,
engelliler için eşitliğin nasıl geliştirildiğini gösterme
sorumluluğunu yerine getirmeli, hukuksal eşitlik yanında eylemli
eşitliği sağlamalıdır. Özellikle engelli yaşlıların yaşam
fırsatlarındaki düşüklük ortadan kaldırılmalı, internet çağının
yarattığı teknolojileri kullanabilmeleri sağlanmalıdır.
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