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HAZİRAN 2016

30 HAZİRAN
EMEKLİLER GÜNÜ’NDE
ATAMIZIN HUZURUNDAYDIK
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün dönem başkanlığında
toplanan Türkiye Emekliler Platformu, Büyük Önder
Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak,
mozolesine çelenk koydular.
Devamı 8. sayfada

SGK BAŞKANI'NDAN GELİR VE AYLIK ARTIŞLARI
ANLAMLI ZİYARET
ADİL OLMALI
Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı
Dr. Mehmet
Selim Bağlı 30
Haziran
Emekliler Günü
münasebetiyle
Genel
Başkanımız
Kazım Ergün’ü
makamında
ziyaret etti.
Beraberinde
Emeklilik
İşlemleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, SGK Başkan Danışmanı
Dengi Özer ile Basın Danışmanı Uğur Korkmazdan oluşan heyetle
Genel Merkezimizi ziyaret eden Bağlı, Genel Merkez hizmet binamızı
çok beğendiğini ifade ederek, “Emeklilere yakışan bir kurumsal
yapıyla karşılaştık” dedi.
Devamı 2. sayfada

BAŞYAZI

Sosyal güvenlik; sosyal risklere
karşı toplumun geleceğini güvence
altına alan sistemin adıdır. Devletleri
sosyal devlet yapan en kapsamlı
uygulama olan sosyal güvenlik, evrensel
sözleşmelerde de temel bir insan hakkı
olarak benimsenmiştir.
Ülkemiz bakımından genel bir
değerlendirme yapıldığında; SSK, BağKur ve Emekli Sandığı mevzuatlarında
aylığa hak kazanma koşullarında ve
emekli aylığı hesaplamalarında
bütünlük olmadığından, gelir ve aylık
alanlar arasında büyük farklılıklar
oluşmuştur.

Devamı 4. sayfada

SGK BAŞKANI'NDAN ANLAMLI ZİYARET

SGK Başkanı Bağlı: “Bir millet geçmişte kendisine hizmet verenlere
ne kadar değer verirse, o kadar millettir. Sizler bizim sadece geçmişimizi değil
aynı zamanda geleceğimizi de gösteriyorsunuz.”
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim
Bağlı 30 Haziran Emekliler Günü münasebetiyle Genel
Başkanımız Kazım Ergün’ü makamında ziyaret etti.
Beraberinde Emeklilik İşlemleri Genel Müdürü İsmail
Yılmaz, SGK Başkan Danışmanı Dengi Özer ile Basın
Danışmanı Uğur Korkmazdan oluşan heyetle Genel
Merkezimizi ziyaret eden Bağlı, Genel Merkez hizmet
binamızı çok beğendiğini ifade ederek, “Emeklilere yakışan
bir kurumsal yapıyla karşılaştık” dedi.
Bu yıl 18.'sini kutladığımız 30 Haziran Emekliler
Günü’nün önemine değinen Bağlı; “Emeklilerimizin çağdaş
normlarda bir sosyal güvenlik sistemine kavuşabilmeleri
için yoğun çaba sarfediyoruz. Emeklilerimizin ekonomik ve
sosyal durumlarının iyileştirilmesi en çok ihtiyaç
duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine kolaylıkla
erişebilmeleri için tüm birimlerimiz yoğun mesai
sarfetmektedirler. Bir millet geçmişte kendisine hizmet
verenlere ne kadar değer verirse, o kadar millettir. Sizler
bizim sadece geçmişimizi değil aynı zamanda geleceğimizi
de gösteriyorsunuz. Umuyorum ki orta ve uzun vade de
Türkiye büyüdükçe, bu büyümeden emeklilerimiz de payını
alacaktır. Hak ettikleri yere gelecektir. Temenni ve
dualarımız bu yöndedir” dedi.
Ziyarette Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel
S e k re t e r i m i z R e c e p O r h a n , G e n e l E ğ i t i m v e
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ile Genel Başkan
Danışmanımız Hilmi Şimşek ve Basın Danışmanımız M.
Emin Tangören hazır bulundular.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ziyarette yaptığı
konuşmada konuk heyetin bu anlamlı ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek “ Kuruluşumuz
devletine, milli ve manevi değerlerine son derece bağlı, her
türlü sorunu diyalogla çözmeye çalışan, haklılığını bilimsel
olarak her platformda ortaya koyabilen, üyelerinin hak ve
çıkarlarını bilinçli bir şekilde koruyan bir kuruluştur.
Dünyada ne iş yaparsanız yapın, çalışma hayatının sonunda

kutsal hak emeklilik var. Allah herkese sağlıkla, edebiyle
şerefiyle emekliliği nasip etsin. Önemli olan kalıcı eserler
bırakabilmektir. Dünyada is değil, iz bırakabilmektir. Allah
bize bunu nasip etti, çok güçlü bir kadromuz var. Türkiye’de şu
an da 107 şubemiz, 900 bin üyemiz var. 1970 yılında kurulmuş
köklü bir kurumsal yapıyız. Bütün çabamız emekliliğin hak
arama mücadelesini yükseltmek, çıkarlarını korumak ve
geliştirmek içindir. Ayrıca yürüttüğümüz sosyal projelerle de
bütün toplumumuza, emekli topluluğumuza ve hatta
kurumumuza da katkılar sağlamaktayız. Bizim kuruluşumuz
emeklinin bedava avukatı, bedava danışmanı, bedava
hizmetkarıdır” dedi.
Ziyaretin sonunda; SGK Başkanı Bağlı, Genel Başkanımız
Ergün’e 30 Haziran Emekliler Günü anısına bir plaket takdim
etti. Genel Başkanımız Ergün de konuk heyete; derneğimizin
kültür yayınları arasında yer alan “Atatürk’ün Emeklilik
Belgeleri” adlı yayınımız ile diğer kültür yayınlarımızdan
oluşan bir çanta takdim etti.
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TEMMUZ 2016 zamları belli oldu...
KAZIM ERGÜN: “Promosyon sorunumuz çözülmüş,
intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun.
İşte o zaman; bütün Türkiye’yi bayram yerine çeviririz…”
2016 yılının İKİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına yapılacak artışlar
belli oldu.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından
açıklanan TÜFE rakamlarıyla 2016'nın ikinci altı ayı için belirlenmiş oldu.
SSK Emeklisi Taban Aylığı 1.339,18 TL.
2016 yılı TEMMUZ ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur emekli
zamları, 5510 sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir önceki 6 aylık
dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in
yaptığı hesaplamalara göre Ocak/Haziran 2016 döneminde 6 aylık
enflasyon % 3,63 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük
tarihi olan 2000'den önce emekli olmuşların, en düşük işçi emeklisi aylığı
1.339,18 TL oldu.
SSK 2000 Sonrası Emeklisi Taban Aylığı 798,24 TL.
2000'den sonra emekli olan işçi emeklilerinin 770.28 Lira olan taban
aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 798,24 Lira'ya yükselmiş
olacak.
Bağkur Esnaf Emeklisi Taban Aylığı 1.163,38 TL.
Diğer taraftan, en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 1.163,38 Lira
oldu.
Bağkur Tarım Emeklisi Taban Aylığı 916,55 TL.
En düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da enflasyon zammıyla 916,55
TL oldu.
Memur Emeklisi Taban Aylığı 1.610,01 TL.
En düşük memur emeklisi aylığı ise, toplu görüşmelerden elde edilen
%5’lik zamla 1.533,34 Lira'dan, 1.610,01 Lira'ya yükselecek.
Seçim öncesi çıkarılan 6655 sayılı yasa gereği; işçi ve bağkur emekli
aylıklarına, Ocak 2016 ayında yapılan enflasyon artışları sonrasında 100
Lira seyyanen artış da uygulanmıştı.
KAZIM ERGÜN: ‘’Hayatımızda hiç yeri olmayan tüketim

kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları, bizim için adil olmayan sonuçları
doğuruyor.’’
Kısa adı TÜED olan; Türkiye Emekliler Derneği'mizin Genel Başkanı
Kazım Ergün; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından
açıklanan tüfe rakamlarıyla 2016'nın ikinci altı ayı için belirlenmiş oldu" dedi.
Ergün, bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak; "2016 yılı
ikinci altı ayında uygulanacak artışlar yaşam mücadelesi altında giderek ezilen
emekli topluluğumuzun beklentilerinden yine uzak kaldı. TÜİK’in enflasyon
hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte
bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı
oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. Hayatımızda
hiç yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları bizim
için adil olmayan sonuçları doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz
etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz.
Diğer taraftan; uygulanan zamlara rağmen hala bir norm ve standart
birliği yakalanamamıştır. Bunun nedeni de yıllardır dikkat çektiğimiz İntibak
düzenlemesinin yapılamamış olmasıdır. 2000 öncesi emeklilerimiz için bir
çalışma yapıldı. Bu konuda emeği geçenlere minnettarız. Ancak, 2000 sonrası
emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.
Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği
ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce TBMM
gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır.
Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey
istiyoruz. Bu bayram, emeklinin yaşadığı son buruk bayram olsun. Bir sonraki
bayramı coşkuyla, bayrama yakışır şekilde kutlayalım. Promosyon sorunumuz
çözülmüş, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. İşte o zaman;
bütün Türkiye’yi bayram yerine çeviririz" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ILICALI,
ERZURUM ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ…
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, emeklilere yönelik konut
projesinde Erzurum için gece gündüz çalıştığını ifade etti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun emeklilere yönelik olarak açıkladığı konut
projesinde Erzurum Şube yönetimimiz geçtiğimiz ay Ankara'da siyasiler başta
olmak üzere, TOKİ yetkilileri ile bir araya gelerek, projenin hızlandırılması
noktasında adımlar attı. Başkan Ahmet Degen ve yönetiminin büyük uğraşları
sonucunda emeklilere konut projesinde sevindiren gelişmeler yaşanıyor. AK Parti
Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'daki ziyaretler kapsamında
Erzurum Şubemizi ziyaret etti. Başkan Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleri ile
bir araya gelen Ilıcalı, Erzurum ve emekliler için güzel mesajlar verdi.
Şube yönetimimizden bilgi alan Ilıcalı, projenin yakından takipçiliğini
yaptığını ifade ederek, "İlin problemlerini çözme noktasında meclisimizde yoğun
bir çaba harcıyoruz. Ayrıca TOKİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde
Erzurum'da da konut projesinin startını verecekler. Bu ilimiz açısından çok önemli
bir gelişme. Emeklilerimizin de bu projeden yüzlerini güldüreceğiz." dedi.
Şube Başkanımız Degen ise; “Sayın Milletvekilimizin konuyu yakından takip
ediyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti, emeklilerimiz için yaptığımız
çalışmalar tüm hızıyla devam edecek” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN VALİ HAKTANKAÇMAZ'A ZİYARET
Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya
Aytekin ve yönetim kurulu üyelerimizden
oluşan heyet yeni atanan Vali M. İlker
Haktankaçmaz'ı makamında ziyaret etti.
Çiçeği burnunda valiye görevinde başarılar dileyen Şube
Başkanımız Aytekin emeklilerin talep ve beklentilerini sunarken
derneğimizin çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Vali
Haktankaçmaz'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek emeklilerin sorunlarına hassasiyetle eğileceğini ifade
etti.
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GELİR VE AYLIK ARTIŞLARI ADİL OLMALI
Türkiye Emekliler Derneği, 46 yıllık bir
geçmişe sahiptir. Kurulduğu tarihten itibaren
emeklilerin sorunlarını gündeme getiren Türkiye
Emekliler Derneği'ne, her konuda söz sahibi
olması için sendika statüsü verilmeli, aylıkların
artışında masanın bir tarafında yer almalıdır.
İşçiler ve kamu çalışanlarına tanınan
örgütlenme ve toplu sözleşmesi özgürlüğü, bütün
emekliler için de getirilmelidir. Kamu çalışanları
adına yapılan toplu sözleşmesi haklarından
memur emeklileri yararlanırken, işçi ve Bağ-Kur
emekli aylıklarının altı aylık tüfe artışına göre
belirlenmesine itirazlar yapılmaktadır. Memur
emeklilerine daha fazla artış yapıldığını
söylemiyoruz, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin
korumasız olan bir artış sistemine mahkum
edildiğine dikkat çekiyoruz.

çalışması olmayanlara bağlanan alt sınır aylıkları
kıyaslandığında, yüzde 40'a yakın bir farklılık
bulunuyor.
2000 sonrası ilk defa işe girenleri
cezalandıran aylık hesaplanma sisteminin
değiştirilmesi gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
birlikte 1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa sigortalı
olanların gelecekte daha fazla mağdur edileceği
yeni bir emekli aylığı hesaplanma sistemi
getirilmiştir. Aynı çatı altında bile böylesine
farklılıkların oluşması, tek çatı hedefine aykırı
olan mevzuat dağınıklığının düzeltilmesi, norm ve
standart birliğinin kurulması gerekiyor.

Derneğimiz sendika statüsüne
dönüştürüldüğünde, emekliler adına toplu
sözleşmesinin yapılmasında masanın bir tarafında
yer almak istiyoruz. İşçi, memur ve emeklileri
temsil eden Derneğimize sendika hakkı
verildiğinde, emekli aylığı hesaplamalarında ve
emekli zamları konusunda daha adil bir sistem
kurulacaktır.

Sigortalılar ve emekliler arasında eşitliğin
kurulmasını savunan Türkiye Emekliler Derneği,
taleplerini maddeler halinde sıralamış ve ülkeyi
yönetenler ile siyasi partilere sunmuştur.
Özellikle, 2000 sonrası ortaya çıkan
eşitsizliklerin düzeltilmesi için intibak
yapılmalıdır. 2000 öncesi emeklilere uygulanan
intibak kriterleri 2000 sonrası emekli olanlara da
aynı şekilde uygulanmalıdır.

Sigorta mevzuatının dağınık olması, emekli
aylığı hesaplamalarına da yansımıştır. 2000 öncesi
çalışması olan işçi ve Bağ-Kur sigortalılarına
bağlanan aylıkların alt sınırı ile 2000 öncesi

30 Haziran Emekliler Gününü kutluyor,
insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylığın
ödenmesini öngörecek değişikliklere gidilmesini
talep ediyoruz.

ERGÜN, EMEKLİNİN TALEPLERİNİ SIRALADI
Kazım ERGÜN: “İntibak İstiyoruz, Promosyon İstiyoruz, Adil
Zam İstiyoruz, Sağlıkta Katkı Paylarının Kaldırılmasını
İstiyoruz, Kısacası Biz de Bayram Yapmak İstiyoruz…”
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım
Ergün 30 Haziran Emekliler günü münasebetiyle bir bildiri yayınladı.
Bildiride emeklilerin talep ve beklentilerini de sıralayan Ergün 30 Haziran
Emekliler Günü’nü de, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da buruk
kutlayacaklarını belirterek şunları söyledi;
“Büyük Önder Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran
1927 tarihini her yıl “EMEKLİLER GÜNÜ” ve aynı haftayı da
“EMEKLİLER HAFTASI” olarak çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız.” Bu
yıl 18.sini kutladığımız Emekliler Günü, Büyük Önderimizin Mareşallik
rütbesindeyken, 30 Haziran 1927 tarihinde Müdafa-i Milliye Vekalet
Celilesine vermiş olduğu emeklilik dilekçesi ile sivil hayata geçişinin 89.
Yıldönümüne denk gelmektedir.
Türkiye Emekliler Derneğimiz bu anlamlı günü her yıl yaşamanın ve
yaşatmanın sorumluluğu ve bilinci ile Atatürk’ün manevi huzurunda saygı
duruşu ile başlayan etkinlikler düzenlemektedir. Tüm yurtta 107 şubemiz de
aynı hassasiyetle bu anlamlı günü çeşitli etkinliklerle kutlamakta,
emeklilerin talep ve beklentilerinin gündeme gelmesi maksadıyla yoğun
çaba sarfetmektedir.
Büyük bir çoğunluğu yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan gelir
düzeyleri ile yaşam mücadelesi veren emekli topluluğumuzun çözüm
bekleyen birçok sorunu bulunmaktadır. Bunların başında; 20 yılı aşkın bir
süre ısrarla mücadele ederek siyasilerin gündemine taşıdığımız ve 6283
sayılı kanunla elde ettiğimiz intibak hakkının, 2000 yılı sonrası emeklileri
için de uygulanması beklentimiz gelmektedir. Bunun yanısıra aylardır
basında yer alan ve yine derneğimizce 2007/21 sayılı Başbakanlık
promosyon genelgesine emeklilerin de eklenmesi talebi ile gündeme gelmiş
olan PROMOSYON beklentimiz de çözüm bekleyen sorunlarımızdan
birisidir.

Diğer taraftan yaşları itibari ile sağlık kuruluşlarına en çok başvuran
kesim olan emekli topluluğumuzdan, sağlıkta katkı payı alınmaması talebimiz
de çözüm beklemektedir. Dar gelirli kesimimiz sağlık sorunları nedeni ile sıkça
hastanelere başvurduğundan katkı payları bütçelerinde ciddi bir kalem
oluşturmaktadır.
Ayrıca emekli zamlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ve fakat
memur emeklilerimizi bunun dışında tutan bir yöntemle, 6’şar aylık TÜFE’ye
endeksleyen sistem topluluğumuz için ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir.
Yüzdeli artışlar göstermiştir ki; zamlar düşük gelirlilerin artışlarını da düşük
tutmakta yüksek gelir elde eden kesimin artışları da yüksek olmaktadır. Bu
durumda alt ve üst gelir arasındaki makas giderek açılmakta gelir adaletsizliği
büyümektedir. Emekli zamlarının hesaplanma yöntemi değiştirilmeli, ayrım
yapmaksızın bütün emeklileri kapsayacak şekilde seyyanen artış öngören
yöntem kabul edilmelidir.
Görüldüğü gibi emeklilerimizin çözüm bekleyen birçok sorunu
yaşamlarını çekilmez bir hale getirmektedir. Yıllarca ülkesine hizmet eden,
alınteri ile bu vatanın imarı ve inşası için bütün samimiyeti ile çalışan, çabalayan
emeklilerimiz yaşamlarının bu son döneminde hak ettikleri şekilde, insan
onuruna yakışır bir hayat sürdürmek istemektedirler. Emekli topluluğumuz
kendisine yapılan hiçbir iyiliği unutmadığı gibi beklentilerine gösterilen ilgiyi ya
da ilgisizliği de unutmamaktadır. Başta emekliyi banka önlerinde ki kuyruk
çilesinden kurtaran uygulamaların hayata geçirilmesi olmak üzere bugüne
kadar emekliye yönelik yapılmış bütün hizmetler için şükranlarımızı sunarız.
Ancak emeklinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gerekenlerin de
biran önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle emekli
topluluğumuzun 30 Haziran Emekliler Günü’nü ve yine beklentilerle
karşıladığımız için buruk geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nı gönülden
kutluyoruz” dedi.
TÜED -4-

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ADİL HESAPLANMALI
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Devlet memurlarına ödenen 30 yıl ikramiye
sınırını düzenleyen 5434 sayılı Emekli Sandığı
Kanunu'nun 89. maddesinin Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilmesi, 7 Ocak 2015 itibariyle
emekli olan devlet memurları ikramiyeleri her hangi
bir sınır aranmadan çalıştıkları yıl kadar ödenmeye
başlanmıştır.
İkramiye farkı alacak memur emeklisi sayısı 408
bindir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kakarı
sonrasında 60 bin kişi dava yoluyla 30 yıl üzerindeki
hizmetlerinin karşılığı olan ikramiyelerini alması
üzerine, Hükümet Kanun Tasarısı hazırlayarak
TBMM'sine sunmuş, dava açılmaların önüne
geçilmiştir. Hükümetin Kanun Tasarısında eleştiri
alan en önemli konu, ödenen ikramiyelerin
güncellenmesi yapılmaması, ikramiyelerin sembolik
tutarda kalmasına neden olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği, TBMM Komisyon
çalışmalarına davet edilmiş ve özetle görüşlerimiz şu
şekilde sunulmuştur. “Ödenmesi gereken
ikramiyelerin derece ve kademeler esas alınarak
güncellenmesinin gerektiği, aksi durumda on
binlerce emekli için ödenecek ikramiyeler 5 TL, 10
TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ile sınırlı kalacaktır.
Örneğin 1988 yılında emekli olan bir memurun 10
yılın karşılığı ikramiye farkının 3 TL olmasının
getirdiği mağduriyetin giderilmesi şarttır. Bu
nedenle, emekli olunan tarihteki ikramiyelerin en
azından enflasyon artışı ile güncellenme yapılarak
ödenmesi yoluna gidilmelidir.”
Yapılan hesaplamalara göre; bu düzenlemeyle

otuz yılı aşkın sürede hizmeti olan yaklaşık 408.000
emekli için yaklaşık 2 Milyar Türk Lirası maliyet
öngörülmektedir. Bu maliyetin 1,1 Milyar TL'si 2016
yılı bütçesinden, 980 Milyon TL'si 2017 yılı
bütçesinden karşılanacaktır.
Devletin emeklisine karşı borçlu kalmaması
yerinde bir değişikliktir. Bu değişikliğin Anayasa'nın
10. maddesindeki eşitlik ilkesi dikkate alınarak
ikramiyelerin ödenmesi için Kanun Tasarısında
değişiklik yapılmalı ve güncellenme getirilmelidir.
Aksi durumda, ikramiye farkı alacak olan eski ve
yeni memurlar arasında büyük bir eşitsizlik
oluşacaktır.
Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adil bir
şekilde yorumlanma gerekiyor. Devletin kendi
emeklilerine adil bir ödeme yapmaması uygulaması,
yeni bir dava konusu olacağından, Türkiye Emekliler
Derneği'nin güncellenme önerisinin
değerlendirilmesi, sosyal barış bakımından büyük
önem taşımaktadır.
Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği'ne çok
sayıda yazılı ve sözlü başvurular gelmektedir. Bir
çoğu üye olan memur emeklisi arkadaşlarımız, bu
sorunun çözümü için mücadele verilmesi gerektiğini
ifade ediyorlar. Yeni davalar açılarak, hem emekli
zaman kaybı yaşayacak, hem de SGK dava
masrafları ile karşı karşıya kalacaktır.
Zaman geçmeden, taleplerimizin dikkate
alınmasını temenni ediyor, emeklilerimizin,
milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını
kutluyorum.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Sosyal devlet anlayışını ön planda tutulduğu, temel
hak ve özgürlüklere evrensel değerler esas alınarak
bakıldığı sürece, sosyal ve toplumsal barışa büyük
katkı yapacağı gerçeğinin iyi değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Son yıllarda yeni anayasa tartışmaları
yapılmaktadır. Burada asıl olan, evrensel hukukun
korunması ve iç mevzuatımızın buna göre
düzenlenmesidir. Bu değerlerden uzaklaşıldığı her
çalışmada, demokrasinin sağlıklı işletilemeyeceği
gerçeğinin bilinmesinde yarar vardır. Sosyal hukuk
devleti anlayışı ile her sorunun çözüleceği, temel hak ve
hürriyetlerin güvence altına alınacağına inanıyorum.
Esas olan, ilkelerdir. Yeni anayasa elbette gereklidir. 12
Eylül 1980 ihtilalı döneminde yapılan anayasanın çok
sayıda maddesinin değiştirilmesine rağmen, temel hak
ve özgürlükleri kısıtlayan hükümlerin de
değiştirilmesine ihtiyaç vardır.
Demokrasinin en büyük güvencesi adaletin de
temel taşı olan hukuk sistemidir. Çok sayıda kanunlar
yapılıyor. Bu yapılan kanunların adalete ve hukuka
yansıması tartışmalı olduğu zaman; güven
duygusunun azaldığı gibi, kutuplaşma artmakta ve
ortak değerlerimiz zarar görmektedir. Bu tür
belirsizlikler toplumsal barışa zarar vermektedir. Bu
nedenle, siyasetin dilinin de toplumsal barışa zarar
vermeyecek şekilde kullanılması, bu güzel ülkenin iyi
yönetilmesi gerekiyor.
Demokratik sistemin en büyük kuruluşları olarak
siyasi partiler, sendikalar ve derneklerdir. Siyasi
partilerin temsil hakkını kısıtlayan barajın aşağı
çekilmesi, milli iradenin TBMM'sine yansıması
bakımından da büyük önem taşıyor.
Sendikaların çalışanları temsil etmede

karşılaştıkları engellerin kaldırılması ve sendikalaşma
hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan
vazgeçilmesi, derneklerin söz sahibi olduğu, üyelerini
temsil etmede ve hak aramada daha etkin olduğu bir
mevzuatın getirilmesi, demokratik sistemi güçlendirecek
en önemli araçlar olarak bakılmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği, milyonlarca emekliyi
temsil etmektedir. Genel Merkez ve şubelerimizde görev
alan yönetici arkadaşlarımız, deneyimleriyle ve
demokrasiye bağlılıklarıyla temsil ettiğimiz
emeklilerimizin haklarının korunması ve iyileştirilmesi
için mücadele vermektedir. 2016 yılı ikinci altı ayda
tüketici fiyat artışlarına endeksli yapılan yüzdeli zamlar
ile emeklilerin sorunlarına çözüm getirilemeyeceğini her
platformda gündeme getirmekteyiz. Sosyal güvenlik
haklarında var olan eşitsizliklere çözüm aranmalı,
Arif YILDIZ
intibak başta olmak üzere iyileştirmelere gidilmelidir.
Genel Eğitim ve
Sosyal güvenlik; sosyal haklarının korunduğu ve Teşk. Sekreteri
geliştirildiği sistemin adıdır. Çalışılırken ödenen
primlerin karşılığı olan emekli aylıkları insanca
Kartal
yaşamaya yetecek bir seviyede olmalıdır. Anayasamızın Şube Başkanı
60. maddesinde; sosyal güvenlik temel bir insan hakkı
olarak değerlendirilmiş, ülkeyi yönetenlere bu hakkın en
iyi şekilde yerine getirilmesi için görev verilmiştir.
www.tuedkartal.org.tr
Anayasamızın 10. maddesinde ise, kanun koyucularına
eşitliğin esas alınması özen gösterilmesi istenmekte, bu
ilkeye aykırı düzenlemelerin anayasaya aykırılık teşkil
edeceği uyarısı yapılmaktadır. Esasında sosyal güvenliğin
evrensel normu olan 102 sayılı ILO Sözleşmesi de,
eşitliğin bütün uygulamalarda dikkate alınması
gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, öncelikle
sosyal güvenlikte eşitlik emekli aylıklarına
yansıtılmalıdır.
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NARLI SOSYAL TESİSLERİMİZDE
BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

Türkiye Emekliler Derneğimizin Erdek / Narlı'da 2007 yılından
itibaren emeklinin hizmetine sunulan Eğitim ve Sosyal Tesislerinde,
Türkiye'nin her köşesinden gelen emekliler bayramlaştı.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve
Yönetim Kurulu adına emeklilerin Ramazan Bayramını kutlayan
Genel Mali sekreterimiz Ömer Kurnaz; “Türkiye'nin dört bir
yanından gelerek bu anlamlı günde birlikte olmanın mutluğunu
yaşıyoruz. Sizlere misafir olarak hitap etmiyorum. Çünkü bu tesisin
sahibi sizlersiniz. Kendi eviniz olan tesisinizde sizleri görmekten dolayı
büyük bir mutluluk duymaktayız” dedi.
Böylesine güzel bir ortamda dayanışmanın ve birlikteliğin en
güzel örneklerinin sergilenmesinden dolayı emeklilere ve ailelerine
teşekkür eden Ömer Kurnaz şunları söyledi:

“Türkiye Emekliler Derneği'nin
hedeflerinin büyük olduğunu belirtmek
istiyorum. Sınırlı aidatlarımızla
emeklilere ekonomik ve sosyal alanda
verilen hizmetlerin çoğaltılmasını, her
alandaki sorunlara çözüm bulunmasını
görev saymaktayız. 2016 Ağustos ayında
yapımı tamamlanacak olan Ankara
Kızılay'daki 10 katlı Misafirhanemizi
hizmete açmayı planlıyoruz. Yeni
hedefimiz ise, Afyon ve çevresinde 12 ay
hizmet verecek olan termal tesisin yapımı
için ön çalışmalarımız devam etmektedir.
Genel Başkanımız sayın Kazım
Ergün'ün ufkunun çok geniş olması
bizleri cesaretlendirmekte ve hizmet
yarışı olarak sizlere en iyisini yapmanın
heyecanını bizlere yaşatmaktadır.
Dernek statüsü bizlere dar geliyor. Pazarlık gücümüzün olması ve
masanın bir tarafında yer almamız için sendika statüsüne geçmeyi
hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz olan; emeklilerin insanca yaşayacağı
aylığın ödenmesi için mücadelemizin devam edeceğinin bilinmesini
isterim. Sağlık hizmetinin alınmasında emeklilerimizin karşılaştığı en
büyük ekonomik zorluk olan katkı paylarının kaldırılmasını talep
ediyoruz.
Kısaca; emeklinin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha iyi
duruma gelmesi için bütün emeklilerin Derneğimizin çatısı altında
toplanması, gücümüze güç katacaktır.
Bu duygularla Genel Başkanımız sayın Kazım Ergün ve Yönetim
Kurulumuz adına Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık ve esenlikler
diliyorum.”

Mersin Şubemizden Emekliler Günü Etkinliği
Mersin Şube Başkanımız Cemal
Akbudak ve yönetim kurulu üyeleri, her yıl
olduğu gibi bu yılda üyelerimizle birlikte
Büyük Önder Atatürk'ümüzün emekli
olduğu 30 Haziran Emekliler Günü'nü,
Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak kutladılar.
Kutlama sonunda üyelerimize Balıkçı Barınağı'nda çay ve
pasta ikramında bulunan şubemiz, üyelerimizden aldıkları
olumlu tepkilerden memnun olduklarını dile getirerek, herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz, dediler.

BURSA ŞUBEMİZDEN UMRE ANLAŞMASI
Bursa Şube Başkanlığımız üyelerimizin uygun şartlarda
Umre Ziyareti yapmaları için Türkiye Seyahat Acenteleri birliği
(TÜRSAB)’a bağlı Çiçek Turizm Şirketi ile bir protokol imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre Bursa’da faaliyet gösteren turizm şirketi
14 günlük Umre Ziyareti için üyelerimize peşin 1075 dolar ya da
36 ay taksitle ayda 120 TL geri ödeme seçenekleri sundu.
Üyelerimiz bu fırsattan Bursa Şubemize başvurarak
yararlanabilecekler. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Şube
Başkanımız Mesut Özşen; “Üyelerimizden gelen talepleri dikkate
alarak bu konuda ciddi araştırmalar yaptık, en uygun şartlarda
Umre Hizmeti sunan Çiçek Turizm Şirketi ile bir anlaşma yaptık.
Üyelerimizin bu kutsal görevi yerine getirirken hiçbir sorun
yaşamamasını diliyoruz. Allah bu fırsatı bulan tüm üyelerimizin
ibadetlerini kabul etsin” dedi.
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KARTAL ŞUBEMİZDEN İFTAR SOFRASI

Kartal Şube Başkanlığımız ve Kartal Belediyesince ortak düzenlenen iftar yemeğinde
üyelerimiz biraraya geldi. Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Kartal Şube
Başkanımız Arif Yıldız yaptığı değerlendirmede; “Üyelerimizle birlikte mübarek
Ramazan ayını idrak etmenin huzurunu yaşadık. Birlikte yapılan iftarın aynı zamanda
birlik ve beraberlik ruhunu canlandırdığını, dayanışma bilincini geliştirdiğini en açık
şekilde gördük. Üyelerimiz de, düzenlediğimiz bu etkinlikten duydukları memnuniyeti
bizlere ifade ettiler. Bunun da mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bütün
İslam alemine ve milletimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Katkılarından dolayı
Kartal Belediyemize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ADANA ŞUBEMİZDEN
EMEKLİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Adana şubemizde 30 Haziran Emekliler Günü etkinliği düzenlendi. Atatürk
Parkı'nda düzenlenen kutlama töreni İstanbul'da yaşanan alçakça saldırı nedeniyle
buruk geçti.
Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından önce
Atatürk Anıtı'na çelenk koyularak başlayan tören, bando eşliğinde şehitlerimize
yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.
Tören sonunda söz alan Şube Başkanımız İyiyürek, önce terörü lanetlediklerini
belirterek, ”İstanbul'da yüreğimizi yakan menfur saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.
Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bizler ülkemizde huzur
ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. ”dedi.
İyiyürek, 'Emekliler Günü' nedeniyle de yaptığı konuşmada önce Ulu Önder
Atatürk'ün emeklilere söylemini hatırlattı ve “Ulu Önder Atatürk, 'Bir milletin yaşlı
vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli
kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur' sözleriyle bizlere
büyük bir eser bırakmıştır.” dedi.
Konuşmanın ardından emeklinin sorunlarını da dile getiren İyiyürek; “Seyyanen
zam istiyoruz, intibak ve promosyon taleplerimizin de yerine getirilmesini bekliyoruz,
bu konuda ki çalışmalarımız Genel Merkezimiz tarafından ciddiyetle takip ediliyor.
Genel Başkanımız Kazım Ergün hükümetimize taleplerimizi tek tek sıraladı, en kısa
zamanda sürecin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.
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MANİSA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN
EMEKLİLER GÜNÜNDE İFTAR YEMEĞİ

Manisa Şube Başkanlığımız, Denizbank işbirliği ile
Emekliler Günü ve Ramazan ayı münasebetiyle
üyelerimize Manisa Taş Fabrika Cafe Restaurant'da iftar
yemeği tertip edildi. İftar yemeğine şubemiz yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile üyelerimiz katıldılar.
İftar yemeğinde banka yetkilileri ve şubemiz
yöneticileri arasında karşılıklı olarak banka hizmetleri ile
şubemizin ve üyelerimizin beklentileri hakkında
görüşmeler yapılarak sıcak bir diyalog sağlandı.
Manisa Şube Başkanımız Hasan Karaoğlu yemek
sonunda; “Şubemize yakınlık gösteren ve taleplerimizi
ilgiyle dinleyen Denizbank Manisa Cumhuriyet Bulvarı
Şube Müdürü sayın Umut GÜNAY ile yetkili Derya
ALTUNDAĞ ve Gülhan FULCUN SOYUTEMİZLER
hanımefendiye teşekkür ederiz” dedi.
İftar yemeğine katılan üyelerimiz ise böyle mübarek
bir ayda ve Atatürk'ün emekli olduğu 30 Haziran
Emekliler gününde, güzel bir iftar yemeğinde kendilerini
unutmayıp hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını
dile getirerek, banka yetkililerine ve şube yetkililerine
teşekkürleri sundular.

30 HAZİRAN

Şişli Şubemizden
30 Haziran
EMEKLİLER GÜNÜ’NDE
Etkinliği
ATAMIZIN HUZURUNDAYDIK
Büyük Önder Atatürk’ün emekliye
ayrıldığı tarih olan
30 Haziran Emekliler Günü’nü kutlamak
amacıyla bir araya gelen emekli
derneklerimiz Anıtkabir’e çelenk koydu.

Şişli Şubemiz Büyük Önder Atatürk'ün emekli olduğu tarih olan
30 Haziran'ı üyelerimizle birlikte Polonezköy'de bulunan Polenez
Park'ta kutladı.
Doğayla iç içe bir gün geçiren emeklilerimiz sessizliğin ve
huzurun tadını çıkardılar. Etkinlik sırasında Şube Başkanımız Mustafa
Kahya, üyelerimizin bir çok sorusuna cevap vererek özellikle TOKİ
konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinliğin sonunda Kahya; “Atatürk
ve silah arkadaşlarına, derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen
tüm büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum” diyerek etkinliği
bitirdi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün dönem başkanlığında toplanan
Türkiye Emekliler Platformu Büyük Önder Atatürk’ün manevi huzurunda saygı
duruşunda bulunarak mozolesine çelenk koydular. Derneğimizin öncülüğünde
kurulan Türkiye Emekliler Platformu üyeleri; Türkiye Emekliler Derneğimiz,
Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm
İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur Emekliler
Derneği, Yaşlılık Platformu temsilcileri törende hazır bulundular.

Tören sonrası Anıtkabir özel defterini imzalayan Ergün,
özel deftere şunları yazdı:
“Büyük Önderimiz Yüce Atatürk,
Bugün emekliye ayrılışınızın 89’uncu yılı. Açtığınız yolda,
gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan yürüyerek; ülkemizi çağdaş
medeniyet seviyesine ulaştırmak maksadıyla alın terimizi, göz nurumuzu
ülkemizin imarı ve inşası için sarf ettik. Gururla tamamladığımız çalışma
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yaşamlarımızın ardından, zatıalinizin 30 Haziran 1927 tarihinde eriştiği
gibi, kutsal hak “Emeklilik” payesine eriştik.
Bugün manevi huzurunuzda, “Emekliler Günü”nün 18’inci yılını
idrak etmek; saygı, şükran ve minnetlerimizi sunmak üzere toplanmış
bulunuyoruz. İlke ve devrimlerinizin ışığında gelişen Türkiye
Cumhuriyetimizin emeklileri olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Rahat uyuyunuz…
Yaşı 70, işi bitmiş insanlar değiliz. Yaşam tecrübelerimiz ve
zatıalinizden aldığımız vatan sevgisi ile olgunlaşmış iradelerimiz; kurmuş
olduğunuz büyük eserin geçmişte olduğu gibi bugün de, son nefesimize
kadar da hizmetinde olacaktır”
Anıtkabir’deki törenin ardından Genel Merkezimizde toplanan Türkiye Emekliler
Platformu, emeklilerin sorunlarını masaya yatırdı.

Kütahya Şubemiz de
Emekliler
Haftasını
Kutladı
Kütahya Şube
Başkanımız İlhan
Bintez ve yönetim
kurulu üyeleri, her yıl
olduğu gibi bu yılda
30 Haziran'da,
Atatürk Anıtı'na
çelenk koyarak
'Emekliler Günü'nü
kutladılar. Ulu önder
Atatürk'ün emekli
olduğu tarih olan 30
Haziran, her sene
derneğimizce
'Emekliler Günü'
olarak
kutlanmaktadır. 1970 Yılında kurulan derneğimiz, ülkemizin her tarafında,
şubelerimiz vasıtasıyla bugünü Emekliler Günü olarak kutlamaktadır.
Şube Başkanımız Bintez kutlama sonunda; “Törenimize iştirak eden
üyelerimizin ve tüm emeklilerimizin Emekliler Gününü kutluyorum, bu
vesile ile emeklilerimizin hak arama mücadelesinde her zaman yanlarında
olduğumuzu da bilmelerini istiyorum” dedi.
TÜED -9-

KONYA ŞUBEMİZDEN KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
İFTAR YEMEĞİ

Körfez Şube Başkanlığımız her yıl
Konya Şube Başkanlığımız olduğu gibi bu Ramazanda da
üyelerimizi Çanakkale üyeleriyle birlikte iftar yapma
Şehitliklerini ziyarete götürdü. mutluluğunu yaşadı.
Geziye ilişkin açıklama yapan Şube Başkanı Gülhan
Çağlar: “Şehit kanlarıyla sulanmış olan kutsal
topraklarımızı, üyelerimizle birlikte gezmenin manevi
huzurunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz artarak
sürecek. İstiyoruz ki ulaşabildiğimiz kadar çok sayıda
üyemizi bu ziyaretlere katabilelim. İmkanlarımız
ölçüsünde bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek için
elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi.

Yemeklerin ve sofranın el birliği ile hazırlandığı etkinlikte
konuşan Körfez Şube Başkanımız M.Derviş Ilgaz; “
Ramazanın bereketini ve huzurunu üyelerimizle birlikte
düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen bu iftar sofrasıyla her
yıl yaşıyoruz. Soframızı hep birlikte hazırlamak da bizim için
ayrı bir mutluluk kaynağı ve güzel bir dayanışma örneği
oluyor. Emeği geçen, katkısı olan bütün üyelerimize sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Buca Şubemizde
Ramazan Bereketi
Buca ve Eşrefpaşa Şubelerimiz
Ramazan ayında üyeleriyle iftar
sofrasında buluştu. Denizbank’ın
katkılarıyla gerçekleştirilen
etkinlikte biraraya gelen üyelerimiz
etkinlikten duydukları memnuniyeti
ifade ettiler.
Buca Şube Başkanımız Ethem Yüksel ve Buca Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı ve Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimizin yanı sıra iftar yemeğine katılan Denizbank
yetkilileri de üyelerimizin sorularını yanıtladılar.
Diğer taraftan, Buca Şube Başkanlığımız bir süredir
geleneksel hale getirdiği Erzak Yardımı etkinliğini bu
Ramazan’da da sürdürdü. Üyelerimizin bütçelerine katkı
sağlamak amacıyla yoğun çaba gösteren şubemiz,
hazırlanmış olan gıda yardımı paketlerini ihtiyaç sahibi
üyelerimize dağıttı.
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Üsküdar Muhtarları Narlı Tesisimizde Toplandı

Üsküdar şube başkanlığımızca düzenlenen 2.Muhtarlar
toplantısı Narlı Eğitim ve Sosyal Tesisimizde gerçekleştirildi.
Emeklilerimizin kent yaşamında sıklıkla karşılaştıkları
sorunların masaya yatırıldığı toplantı da muhtarlarımızın
çözüme yönelik görüş ve önerileri değerlendirildi.
Etkinliğe ilişkin bir değerlendirme yapan Üsküdar Şube
Başkanımız Fatma Önerge; “Muhtarlarımızla güzel bir diyalog
yakaladık. Üsküdar'da yaşayan emeklilerimizin sorunlarını en
aza indirebilmek için ortak projeler üretip belediyemizin de
katkılarıyla bu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu
anlamda muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli”
dedi.

Üsküdar’lı üyelerimizden
Genel Merkezimize Ziyaret
Üsküdar şubemizin düzenlediği ve Üsküdar Belediyesince desteklenen
Ankara Gezisi münasebetiyle başkentte bulunan üyelerimiz Genel Merkezimizi
ziyaret ettiler. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün ev sahipliği yaptığı ziyarette
Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Başkan Danışmanımız Hilmi Şimşek,
Basın Müşavirimiz M. Emin Tangören hazır bulundular.
Emekliye yakışan çağdaş bir Genel Merkezle karşılaştıklarını belirten
üyelerimiz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Genel Başkanımız
Ergün'de yaptığı konuşmada; “Emekli her şeyin en iyisine layıktır. Derneğimiz
de bu ilkeyle hareket ederek onlara her türlü hizmeti sunma gayretindedir” dedi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN
GEÇMİŞLERİMİZE MEVLİT
Karabük Şubemiz Mübarek
Ramazan ayında ebediyete intikal
etmiş emekli dul ve yetimlerimiz için
Kayabaşı Merkez Camii, 5000 Evler
Merkez Camii ve Eskipazar Merkez
Camii'nde mevlid-i şerif okuttu.
Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut;
“Mevlidi şerife katılan Karabük Emniyet Müdürü
sayın Dr. Serhat Tezsever ile Ak Parti İl Başkanlığı
Yönetimine ve halkımıza katılımlarından dolayı
teşekkür ederiz” dedi.

ANTALYA ŞUBEMİZDEN ATATÜRK ANITINA ÇELENK
Antalya Şube Başkanımız İbrahim Tezcan ve
yönetim kurulu üyelerimizden oluşan heyetimiz
ile emekli topluluğumuz 30 Haziran Emekliler
Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı’na çelenk
koydu.
Anma töreninde konuşan Şube Başkanımız Tezcan; 'Bir
milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o
milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok
güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur'
diyen Büyük Önderimiz Atatürk emeklilerin toplum yaşamında
görmesi gereken ilginin önemine dikkat çekmiştir. Emekliye
ayrıldığı bu tarihte manevi huzurunda saygıyla eğilmenin
gururunu yaşıyoruz. Atamızı şükranlarımızı sunmaya geldik”
dedi.
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Trabzon'lu Minik Öğrenciler
Dedelerini Resimlerle Anlattı
Geleceğin teminatı minik öğrenciler, dedelerini çizdikleri
resimlerle anlattı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi
Emekli Meclisi tarafından düzenlenen 'Bana Dedeni Anlat' konulu
etkinlikle Dumlupınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ilköğretim okulu
öğrencileri dedelerini anlattı. Her iki okuldan 60 eser üç gün
boyunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sergilendi.
Trabzon Kent Konseyi Başkanı Mustafa Yaylalı, Türkiye Emekliler
Derneği Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar, Emekli
Meclisi Başkanı Ümügül Çalık, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma
Zehra Aydın, Kamu-Sen Şube Başkanı Coşkun Dilber, Makine
Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Bülbül, öğretmenler, öğrenciler
ve velilerin katıldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Minik öğrencilerin, dedelerini anlattığı sergiyi gezen katılımcılar
duygulu anlar yaşarken; Emekli Meclisi Başkanı Ümügül Çalık
düzenledikleri bu etkinlikle genç nesillerin büyüklerine verdiği değeri ve
saygıyı ortaya koyduğunu söyledi.
Dedelerini resimlerle anlatan öğrencilere çeşitli hediyeler
verilirken, Kent Konseyi Emekli Meclis Başkanı Ümügül Çalık
etkinliklerine verdiği katkılardan ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP İl Yönetiminden Şubemize Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanı Raşit Demirel ve Yardımcısı
Sedat Yeşilyurt Afyonkarahisar
Şubemize ramazan ziyareti yaptılar,
fikir alış verişinde bulundular. Şube
Başkanımız Ahmet Ege, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirterek;
“Nazik ziyaretlerinden dolayı
kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

TOKAT ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ
Bir süre önce Tokat Belediyesinden arazi tahsisi yaptıran ve emeklilere
konut yapımı için TOKİ’ ye devrettiren Tokat Şube Başkanlığımızdan ihale
müjdesi geldi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tokat Şube Başkanımız
Kadir Erüre çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek; “Yoğun çabalar
sonucunda nihayet emekli konutları için ihale aşamasına gelmiş
bulunmaktayız. Konutların ihalesinin 30 Haziran Emekliler Günümüze
denk gelmesi de ayrıca bir güzellik olmuştur. Bu sürece katkı sağlayan değerli
milletvekillerimiz Prof.Dr Celil Göçer, Prof.Dr Coşgun Çakır, Av. Zeyid
Arslan, Yusuf Beyazıt ve Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’na emekli
topluluğumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz, ayrıca emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz. Dileriz ki, en kısa sürede emeklilerimiz konutlarına
kavuşur ve evsiz emekli kalmayana kadar bu çalışmalar peşpeşe sürer” dedi.
Erüre ayrıca konut yapım çalışmalarının etap etap süreceği müjdesini verdi.
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TÜED-DENİZBANK-DÜNYAGÖZ HASTANELERİ EMEKLİ İÇİN ELELE VERDİ
Türkiye Emekliler Derneği,
Denizbank ve Dünyagöz
Hastaneleri emeklinin göz
sağlığı için ortak çalışmalar
yürütmeye karar verdi.
Derneğimiz proje grubunca yapılan çağrıya
olumlu yanıt veren Denizbank ve Dünyagöz
Hastaneleri yetkilileri bir araya gelerek; emekli,
dul ve yetimlerimizin göz sağlığı konusunda ortak
çalışmalar yapmak için ilk adımları attılar. Genel
Başkan Danışmanımız Mehmet Emin Tangören,
Proje Müdürümüz Tuğba Akgül’ün Derneğimizi
temsil ettiği toplantı da, Denizbank Emekli
Segmenti Müdürü Oktay Yücel, Emekli Segmenti
Yönetmeni L.Kadir Yarlıgan, Dünyagöz Hastaneleri İş
Geliştirme Müdürü Cihan Kaya, Dünyagöz Hastaneleri
Kurumsal İletişim Müdürü Neval Tunalı hazır bulundular.
Dünyagöz Hastanesi’nin İstanbul’daki merkez
binasında gerçekleştirilen toplantı da, emeklilerimizin

TURHAL
ŞUBEMİZDEN
RAMAZAN
BEREKETİ

yaşları sebebiyle kaliteli göz sağlığı hizmetlerine en çok ihtiyaç
duyan kesim olduğu tespitinden hareketle, topluluğumuza bu
anlamda ciddi bir destek sağlayacağı düşünülen ve binlerce
emeklimizin katılacağı ücretsiz muayene hizmeti başta olmak
üzere birçok sosyal projenin hayata geçirilmesi planlandı.

ERZURUM ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ATAĞI
Erzurum Şube
Başkanlığımız, illerinde
sağlık hizmeti sunumu
yapan; Erzurum Özel
Buhara hastanesi ile
emeklilerimiz için indirim
protokolü imzalandı.
Üyelerimiz
şubelerinden aldıkları
TÜED Dernek Üyeliği
kimlik kartlarıyla bu
indirim hakkından
yararlanabilecekler.

Şubemizde Sağlık Taraması
Turhal Şube
Başkanlığımız Ramazan'da
üyelerimizi unutmadı.
Mağdur durumda olan üyelerimize
ramazan paketi hazırlayan Şube Başkanımız İsmet
Sert ve yönetim kurulu üyeleri; “Böyle mübarek
günlerde mağdur üyelerimizin çok küçükte olsa
mutfaklarına biraz destek olmak istedik. Onların
yaptığımız bu katkıdan memnun olmaları ve dua
etmeleri en büyük desteğimiz, bütün üyelerimize
h a y ı r l ı r a m a z a n l a r d i l e y e re k , ş i m d i d e n
bayramlarını kutluyoruz” dediler.

Erzurum Şubemiz
Toplum Sağlığı
Merkezi ile iş birliği
içine girerek
üyelerimizi sağlık
taramasından geçirdi
ve Toplum Sağlığı
Merkezi uzmanından
genel sağlık bilgileri
aldılar.
Ayrıca Şubemiz kendi
bünyesinde de şeker
ölçüm cihazı, tansiyon ve pansuman gereçleri bulundurarak üyelerimize
sağlık hizmeti veriyorlar.
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GENEL BAŞKANIMIZDAN PROMOSYON ÇIKIŞI:
“BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMELER NETİCELENDİRİLMELİ”
Emeklilerin gözü kulağı gelecek
promosyon açıklamasında. Milyonlarca
emekli, aylıkları karşılığında belli bir
miktar promosyon alabilmek için SGK ile
bankalar arasında yürütülen pazarlığın
sonucunu bekliyor. Yoğun devam eden
görüşmelerde, bankaların bazı gerekçeler
öne sürerek tekliflerini yükseltmemesi,
emekliye verilecek rakamın açıklanmasını
geciktiriyor.

tamamını vezneden bir seferde aldığı ve diğer
bankacılık hizmetlerini tercih etmediğini
gerekçe göstererek promosyon rakamını
artırmaya sıcak bakmadığı ve pazarlıkların 3
yıllığına 600 lira civarında kaldığı öğrenildi.
SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u
yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü
olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli
aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlarla
birlikte geçen yıl emeklilere aylıkları
kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme,
bankalar aracılığıyla yapılmıştı.

Türkiye Emekliler Derneğinin
(TÜED), 2007/21 sayılı Başbakanlık
genelgesiyle kamuda çalışanların
maaşları karşılığında aldığı banka
promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebiyle
gündeme gelen tartışmalar, AK Parti'nin konuyu seçim beyannamesine
taşımasıyla ciddiyet kazanmıştı.

"BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMELER
NETİCELENDİRİLMELİ”
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi
talebini yaklaşık 10 yıldır her platformda dile getirdiklerini belirtti.

Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli aylıklarına zam
yapılması ve ticari faaliyette bulunan emeklilerden Sosyal Güvenlik
Destek Primi kesintisinin kaldırılması gibi seçim sürecindeki vaatlerini
hayata geçiren hükümet, emeklilere aylıkları karşılığında banka
promosyonu verilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Promosyon taleplerinin sonuçlanması için atılan adımları ve yapılan
görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:
“Yetkililerin promosyon vaadinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Her
vaadi yerine getiren hükümetin bu vaadini de hayata geçirmesini istiyoruz.
Herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmalı, bankalar da artık ayak sürümeyi
bırakmalı. Kimseden hakketmediğimiz bir şeyi talep etmiyoruz. Çalışanlara
verilen banka promosyonunun emeklilere de verilmesini istiyoruz. Buradan
gelecek para, geçinmekte zorlanan emeklilerimiz için çok önemli olduğundan
bir an önce görüşmeler neticelendirilmeli ve emeklilerimizle paylaşılmalı."

Bu kapsamda SGK yetkilileri, Bankalar Birliği ile kamu ve özel
banka yöneticileriyle görüşmeler yaparken, milyonlarca emekli yürütülen
pazarlığın sonucunu merakla bekliyor.
"TOPLAM 152 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI”
Bankaların, emeklilerin bankamatik kullanmadığı, aylıklarının

Gemlik Şubemiz Erzak Yardımında Bulundu
TÜED Gemlik Şube Başkanlığımız ve
hayırsever işadamları işbirliği ile yapılan yardımda,
erzak ihtiyacı bulunanların ihtiyaçları giderildi.
Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek, Gemlikli
hayırsever işadamları ile birlikte erzakları kendi elleriyle teslim
etti. Derneğin üyelerine ve üyelerin ailelerine bereket, sağlık ve
barış dolu bir ramazan dilediğini belirten Ömer Şimşek
etkinlikten sonra yaptığı açıklama ise; "Biz Emekliler Derneği
olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'dan maaş alan ve bize
üye olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak
durumundayız. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın her türlü
menfaatini koruyarak dayanışma sağlamalıyız. Bu yardım
etkinliğinde bize destek olmak için büyük çaba gösteren
sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Şubemizden İftar Yemeği
Yüreğir Şube Başkanımız Nakış Kocatürk ve yönetim
kurulu üyeleri 30 Haziran Emekliler Günü sebebiyle
üyelerimize iftar yemeği verdi.
Şube Başkanımız Kocatürk yemek sonrasında; “On bir
ayın sultanı olan Ramazan, birçok insanı tek bir çatı altında
toplayarak birlik ve dayanışmayı artırıyor. Bizler de bu olgu
etrafında bir araya geldik, sizlere sunacağımız önemli
projelerimiz var, bunları bayramdan sonra açıklayacağız,
bütün gayemiz iyi bir iz bırakmak. Bugün burada kendi
kendimize kimseye ihtiyaç duymadan sıcak bir ortam
oluşturduk. Yolumuza durmadan devam ediyoruz ve
edeceğiz. Her şeyden önce Türkiye'nin birlik ve beraberliğini
canı gönülden istiyoruz. Buraya geldiğiniz için hepinize
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

Yüzdeli Zamlar Emeklileri Korumuyor

TÜED Araştırma Müdürü
Sosyal güvenlik mevzuatında üç önemli değişikliğin yapılması, üç ayrı karma
sistem üzerinden emekli aylığı hesaplanmasını getirmiştir. 2000 öncesi çalışması olanların
emekli aylıkları üçlü sisteme göre hesaplanırken, 2000 öncesi çalışması olmayanların
emekli aylıkları ise, ikili sistem üzerinden belirleniyor.
İkili ve üçlü sistem emekli aylığı hesaplanma yöntemleri eşitliği bozduğundan, bu
yönde değişiklik yapılması ve ortak bir kriterin getirilmesi gerekiyor. SGK'nn gelir ve
aylık artışlarını değerlendiren genelgelerinde; 4/a sigortalıları (işçiler) 2016 yılı birinci altı
ayda üçlü sistemden emekli olanlara taban aylık 1.242,46 lira uygulanırken, ikili sistemden
emekli olanlara ise 766,02 lira olarak uygulanmaktadır.
Emekli aylıklarında böylesine farklılaşmanın oluşması karşısında, SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine uygulanan “yüzdeli zamlar” emeklileri korumadığından, 2000 sonrası emekli
olanların hak kayıplarının giderilmesi için “intibak kanunu” çıkarılmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: 1988 yılında devlet memuru olarak 40 yıl
üzerinden emekli oldum. 30 yıl esas alınarak ikramiyem ödendi.
Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra 10 yıl daha
ikramiye almam gerekiyor. Bu konuda bilgi alabilir miyim?
CEVAP: Öncelikle belirtmeliyiz ki, ikramiyelerin
ödenmesi için dava açılmasına gerek kalmadı. 30 yılın üzerinde
kamuda hizmeti olanların ikramiyelerinin ödenmesini öngören
Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurul gündeminde. Kanun
çıktığında, dilekçe verilerek ikramiye talep edilebilir. Genel bir
değerlendirme yapıldığında, ödenecek ikramiyenin tutarı
üzerinde tartışma yapılıyor. Örneğin, 1988 yılında emekli olan
bir hak sahibine ödenecek ikramiyenin güncellenmesi
yapılmadığından, bugün için bir anlam ifade etmiyor. Türkiye
Emekliler Derneği, emekli olunan tarihte ödenen ikramiye
değerlerlerinin günümüze kadar güncellenmesi gerektiği
yönünde görüş bildirmiştir. Önerimiz, TBMM Komisyon
çalışmalarında dikkate alınmamıştır. 30 yıl sınırının
kaldırılması, son yıllarda emekli olmuş veya emekli olacaklar
için iyi bir fırsat olurken, eski emekliler yönünden bir
iyileştirme öngörmüyor. İkramiyelerin güncelleme yapılarak
ödenmesi, eşitlik ilkesi bakımından da gerekiyor.
SORU: Kamuda 35 yıl 11 ay hizmetim var. Memur
ikramiyesinin ödenmesinde ay çalışmaları da dikkate alınıyor
mu?
CEVAP: Memur ikramiyelerinin ödenmesinde tam yıl
esas alındığından, aylar hesaba dahil edilmiyor. Bu uygulama
hak kaybına neden olduğundan, Emekli Sandığı Kanunu'nun
ilgili maddesinin değiştirilmesi ve aylara isabet eden ikramiye
tutarının da ödenmesi gerekiyor.
SORU: 2000 sonrası sigortalı oldum. SGK'ya gittiğimde
emekli olmam için iki koşulun olduğunu söylediler. Birincisi,
7000 gün ve 60 yaş koşulunu yerine getirmem söylendi. İkincisi
ise, 4500 gün ve 25 yıl sigortalılık süresi ile birlikte 60 yaş
koşulunun aranacağı belirtildi. Bu durumda ne yapmalıyım.

CEVAP: Emekli aylığına hak kazanma koşullarının
böylesine değiştirilmesi, istikrarı ve eşitliği bozmuştur. Giderek
zorlaştırılan seçenekli emekli olma koşulları getirilmiştir. Çalışma
koşullarının esnekleştirildiği bir dönemde koşulların
ağırlaştırılması, emeklilik hakkını geciktirmektedir. Emeklilik
seçeneklerine göre tercih yapmalısınız.
SORU: Doğuştan Türk vatandaşıyım. Mavi karta sahibiyim
ve Almanya'da çalışıyorum. İzinle vatandaşlıktan çıktım. Emekli
olma hakkım var mı?
CEVAP: Bu durumdaki kişiler, Türk vatandaşı olarak
çalıştıkları süreleri borçlanarak emekli olabilirler. Mavi kart sahibi
olanların ülkemizde çalışması mevcut ise, Türkiye'de ikamet eden
bir Türk vatandaşı gibi yabancı ülkede geçen hizmetlerini
borçlanması ve gerekli olan koşulları yerine getirmesi durumunda
emekli aylığı bağlanmaktadır.
SORU: Memur emeklilerine farklı, işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine farklı zam uygulanması adil mi?
CEVAP: Sosyal güvenlikte Kurumlar bazında tek çatının
oluşturulmasına rağmen, haklar yönünden aynı uygulama
yapılmadığından, emekli aylıklarındaki eşitsizlikler en büyük
sorun olarak gündemde durmaktadır. Kamu çalışanları toplu
sözleşmesine göre memur emeklilerine artışlar öngörülürken, SSK
ve Bağ-Kur emekli aylıklarının altı aylık enflasyona göre
endekslenmesi, eşitliği bozan uygulamalar olmaktadır. Bu konuda,
SGK adil bir artış sistemi getirmeli ve bütün emeklilere aynı
artışlar yansıtılmalıdır.
SORU: İlk işe giriş tarihim 1995. Bugüne kadar 2200 prim
ödeme günüm var. Eksik günlerimi ödeyerek emekli olma hakkım
var mı?
CEVAP: Toplu prim ödenerek, eksik günlerin tamamlanması
mümkün olmamaktadır. Eksik günler, çalışılarak veya isteğe bağlı
prim ödenerek veya borçlanma hakkınız varsa, bu şekilde
tamamlanabilir. Bunun dışında imkan bulunmamaktadır.
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65. HÜKÜMET PROGRAMI
65. Hükümet Programı; yeni anayasa ve sistem, insani
kalkınma, güçlü ekonomi, yaşanabilir şehirler ve çevre ile güçlü
Türkiye başlıklarında toplanmış. Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi de
dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini de belirleyecek, değişiklik,
öncelikli konular arasında olacak. Hedef yüksek gelir grubu ve en
yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaşmak.
Öncelik insanımızın mutluluğu ve refahı olacak. Daha adil bir
paylaşım olacak. Daha hızlı çalışan ve daha hızlı karar veren bir idari
yapı gerçekleştirilecek. Tasarruflar artırılacak; yatırımı, üretimi,
ihracatı geliştirecek daha yüksek oranda büyüme gerçekleştirilecek.
4.sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecek.
İstikrar ve güven, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye devam
edecek.
Eşitlikçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasi hayatın bütün
alanlarında yaşanır kılınacaktır. TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu ve Kamu Denetçiliği Kurumu daha da güçlendirilecektir.
Hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dahil
edilmesine devam edilecektir. Ekonomik ve sosyal konsey etkin bir
şekilde çalıştırılacak, sivil toplumun geliştirilmesi ve
güçlendirilmesine dair çerçeve yasa çıkartılacaktır. Bu kapsamda sivil
toplum kurumlarının hukuki statülerinin, kurumsal yapılarının,
faaliyetlerinin kamu kurumları ile ilişkilerinin mali kaynaklarının
düzenlenmesi sağlanacaktır. Bireyin ve toplumun geleceğe dair
beklentileri yeni anayasa ile karşılanacaktır. Mevzuat enflasyonuna
son verilecek, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verilebilirlik,
ekonomiklik ve şeffaflık hayata geçirilecektir. Temyiz, hukuki
denetim ile sınırlandırılacak, Yüksek Mahkeme üyeliği makul
sürelere indirilecek, ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacaktır.
Hâkimlerin bilirkişiye müracaatları yalnızca teknik bir meselenin
açıklığa kavuşturulması için mümkün olacaktır. Koruyucu ve önleyici
hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. Adalet sisteminde kadınlar,
çocuklar ve engellilere yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar hayata
geçirilecektir. Hukuki yardım sigorta sistemi geliştirilecektir.
Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, özellikle kadın, çocuk,
engelli ve YAŞLI vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine erişimini
kolaylaştıran politikalar uygulamaya devam edecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan izin alma, görüş sorma gibi
süreçler kısaltılacak ve kendi aralarındaki iş ve işlemlerini daha etkin
ve hızlı sonuçlandırılmalarını sağlayacak mekanizmalar
oluşturulacaktır. Dijital Türkiye Projesi hayata geçirilecek,
vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden tüm iş ve
işlemlerini internet ortamında sonuçlandırılmaları imkanına
kavuşturulacaktır. Toplumsal değerlerimizin daha fazla
özümsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için değerler
eğitiminin, eğitim ve öğretim sisteminin bütününde yer alması
sağlanacaktır. Eğitim hayat boyu süren bir süreçtir.
Koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilecek,
sağlıkta yerli ve milli üretim teşvik edilecektir. Sağlıklı yaşam kültürü
oluşturulacak, evde sağlık ve acil sağlık hizmetleri bütüncül bir
anlayış ile ele alınarak yeni bir yapı kurulacaktır. 1.basamak ile 2.ve 3.
Basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu sağlanacaktır. Sosyal
yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyacı olan bütün dezavantajlı
vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecektir. Konut, eğitim, sosyal
güvenlik ve gelir dağılımı politikaları ile aile bütünlüğünün
korunması ve güçlendirilmesi politikaları birbirini tamamlayıcı bir
anlayışla uygulanacaktır. Aile içi şiddet ihmal ve istismar
önlenecektir. YAŞLILARIMIZIN ekonomik ve sosyal hayata daha
aktif olarak katılmaları için YAŞLANMA ULUSAL UYGULAMA
PROGRAMI daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.
Ekonomik ve sosyal politikalar sosyal adalete öncelik veren
insani kalkınma anlayışı çerçevesinde belirlenecektir. Yüksek insani
gelişmişlik kategorisinde yer alan ülkemiz, çok yüksek insani
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gelişmişlik grubuna çıkarılacaktır. Aile
bilgi sistemi ile sosyal destek ve hizmetlerin
hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde
sunulduğu bir sosyal destek sistemi
kurulacaktır. Bunun için sosyal yardım
kanunu çıkarılacaktır. Evde bakım
hizmetleri sosyal hizmeti de kapsayacak
şekilde yeniden tasarlanacaktır. Sivil toplum kültür ve sanat faaliyetlerine
aktif olarak katılabilecek sivil toplum kuruluşlarının kurduğu tiyatro ve
sinemalar desteklenecektir. Medeniyet birikimimizin gelecek nesillere
aktarılması için dijital fotoğraf arşivleri oluşturulacaktır.
Toplumumuzda spor yapma kültürü yerleştirilecek vatandaşımız
sporda aktif katılımcı olacaktır. Sosyal güvenlik sistemi geliştirilirken
çalışanlar, işverenler ve EMEKLİLER arasında hakkaniyetli ve
sürdürülebilir bir denge oluşturulması temel hedeftir. EMEKLİLİK
hizmetleri etkinleştirilecektir. TOKİ eliyle emekliler uygun koşullarla
konut sahibi yapılacaktır. Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık
yardım hakkı elde etmiş sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları
kişilerin sağlık aktivasyon ve provizyon sistemine dahil edilmeleri
sağlanacaktır. Kayıtlı çalışan sayısı artırılacak ve prim tavanı
genişletilecektir. Prim yapılandırılmaları ekonomik kriz ve doğal afet gibi
istisnai haller dışında uygulanmayacaktır.
Ülkemizde tasarruf eğilimini güçlendirileceğine inanılan
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK tasarrufları desteklenecektir.
Kazanılmış hakların korunmasını güvence altına alacak tedbirler
alınacaktır. Kamu maliyesinde uygulanmakta olan mali disiplin ve bu
çerçeve de elde edilen başarıların ekonomik istikrar ve büyümeye katkı
verdiği görülmüştür. BİREYSEL EMEKLİLİK sisteminde otomatik
katılım için pilot çalışması başlatılacaktır. Hayat sigortaları ve 1 yılı aşan
uzun süreli özel sağlık sigortaları geliştirilecektir. Genetik kaynaklar ile
geleneksel bilgi; geleneksel kültürel ve folklorik ifadelerin korunmasına
yönelik bir yol haritası oluşturulacaktır. Emek yoğun geleneksel
sektörlerimizin katma değerini artıracak yapılanmalar desteklenecektir.
Artık milli gelir gece ışıkları verisiyle hesaplanıyor. Gece ışıkları
verisi ABD'de kaydediliyor. Yapılan bir çalışma ülkemizin gece ışıklarını
hareketiyle reel GSYH'nin hareketinin birbirine benzediğini tespit etmiş.
Yaşam yılına endekslenmiş yaşam kalitesi ölçümleri BM ortalama
mutluluk düzeyi göstergeleri Avrupa Yaşam Kalitesi anketleri, BM aktif
yaşlılık göstergeleri artık milli gelir hesabının yerini alacak. Emekli gelir
ve aylıklar arasındaki adaletsizliği gidereceğini beyan etmeyen,
promosyon da emekliler lehine adaleti sağlamayan ev sahibi olamamış
emekliyi, dul ve yetimi ev sahibi yapmayı hızlandırmayan, sağlıkta katkı
paylarını ve alınan aşırı farkları ortadan kaldırmayan, çalıştıkça
emeklilik aylıklarını düşüren sistemi değiştirmeyen, ücretsiz 65 yaş
ulaşım kanununu verdiği kartı geri alacak şekilde hatalı uygulayıp
emekliyi otobüs ve metroda “KARA LİSTEYE ALINMIŞ KART”
ibaresiyle karşılaştıranları cezalandırmayan, yaşlısına eylemli olarak
sahip çıkacağını beyan etmeyen hükümet programları emekli ve yaşlıyı
mutlu etmez. Avrupa Birliği komisyonuna genişleme ülkelerinin sunduğu
2016-2018 dönemini kapsayan yıllık 2. Ekonomik reform programları
değerlendirilmiş, alınan ortak kanallarda TÜRKİYE bütçe açığını
azaltmaya, yurt içi tasarruflar artırmaya yüksek enflasyonu düşürmek
üzere para politikasını sıkılaştırmaya yatırımcı güvenini yeniden tesis
etmek, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek ve kayıt dışı istihdam ile
mücadele etmek için hukukun üstünlüğünü ve yargıyı güçlendirmeye
yönelik adımlar atmaya davet edilmiştir. Bunların tüm yükü emekli ve
emekçiye yüklenmeyecektir umuduyla 65. Hükümet programının hayırlı
olmasını diliyorum.
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