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Türkiye Cumhuriyeti
Anayasalarında en temel hak olarak
öngörülen sosyal hukuk devleti ilkesi,
toplumu kucaklayan ve eşitliği öngören
bir içerikte olduğundan, sosyal barışın
sağlanmasında önemli bir güvence
olmuştur.
Sosyal devlet uygulamaları
içerisinde evrensel bir hak olan sosyal
güvenlik, anayasamızda vazgeçilmez bir
madde olarak kabul edilmiştir.
İnsanlarımızın her türlü riske karşı
korunmasını sağlayan sosyal güvenlik
hakkına her bir bireyimizin erişmesi için
d e v l e t i m i z e d e ö n e m l i g ö re v l e r
verilmiştir.

Devamı 4. sayfada

TBMM KOMİSYON BAŞKANI KAVUNCU
KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE
DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu Başkanı ve Kütahya
Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu
derneğimizi, kuruluş yıldönümümüzde
ziyaret etti.
Derneğimiz hakkında Genel Başkanımız Kazım
Ergün’den bilgi alan Kavuncu 47. Kuruluş yıldönümümüzü
kutlayarak başarılar diledi. Derneğimizin örnek çalışmaları ve
başta konut projesi olmak üzere sosyal projelerinin yoğun ilgi

gördüğünü de belirten Kavuncu, seçkin bir sivil toplum
kuruluşunu ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün’de ziyaret sırasında yaptığı
konuşmada emeklilerin talep ve beklentilerini Komisyon Başkanı
Kavuncu’ya anlatarak, “Sorunları birikmiş, düşük gelirleriyle
yaşam mücadelesi veren büyük bir çoğunluğu temsil ediyoruz.
Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunlarına ilgi göstereceğinize
ve bunların TBMM gündemine taşınması için yoğun çaba
sarfedeceğinize gönülden inanıyoruz. Kuruluş yıldönümümüzü
kutladığımız bu anlamlı günümüzde bizleri ziyaret ederek mutlu
ettiniz. Şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımızı sunuyorum”
dedi.

Vali Azmi Çelik,
Eskişehir Şubemizi
Ziyaret Etti
Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubemizi ziyaret
eden Vali Azmi Çelik, başta TOKİ olmak üzere, Başkan Arif
Duru’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yaşlılar ve emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak
çalışmaların devlet tarafından yapıldığını dile getiren Vali
Çelik, çeşitli kurum ve kuruluşlarda bu ülkenin geleceği için
çalışan emeklilerimizin, bundan sonra rahat bir yaşam
sürmelerini diledi.
Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi’nin 26 bin

üyesi olduğunu bildiren Başkan Duru da, temsil ettiği üyeler
adına Vali Çelik’i dernek binasında ağırlamaktan büyük
mutluluk duyduğunu dile getirdi. Derneğin yaptığı çalışmaları
anlatan Başkan Duru, "Sayın Valimizin, TOKİ konut projemize
de vermiş olduğu büyük destekten ötürü şükranlarımızı
sunuyoruz" dedi.
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ÇANKAYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ KARABIYIK'I ZİYARET ETTİ
Çankaya Şube Başkanlığımız,
CHP Sivil Toplum Kuruluşlarından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Lale Karabıyık 'ı makamında ziyaret
etti.
Şube Başkanımız M. Muammer
YEĞİN ve yönetim kurulu üyeleri
emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları
hakkında bilgilendirme yaparak,
Derneğimizin faaliyetlerini ve yaptığı
projeleri anlattılar. Karabıyık ise,
emeklilerin ve yaşlıların sorunları ile ilgili
olarak yapmış oldukları çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Bu husus ile ilgili
olarak emekli ve yaşlılar çalıştayı
yapacaklarını ancak, ülkemizin 15
Temmuz darbe kalkışması ve yoğun
gündemi nedeni ile ertelemek zorunda
kaldıklarının bilgisini vererek, en kısa
sürede bu çalıştayı gerçekleştirecekleri
bilgisini verdi.

10 KASIM'DA KORE GAZİMİZİ AĞIRLADIK
Kore Gazisi Rıza Kavak ile beraberinde Ziggurat
Derneği Başkanı Onur Can Şahin ve Dernek Yönetim
Kurulu Üyeleri gençler, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız’ı ziyaret ettiler.
Kore Gazilerinden Rıza Kavak Genel Merkezimizi
ziyaret etti. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü
münasebetiyle yaşamını sürdürdüğü huzurevinden
gelerek Anıtkabir'de düzenlenen etkinliklere katılan
gazimiz Anıtkabir çıkışı Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Sosyal
Güvenlik Uzmanımız Namık Tan, Çankaya Şube
Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara Şube
Başkanlığı Denetim Kurulu Üyesi Gültekin Bakırözü' de
hazır bulundular. Kore Gazisi Rıza Kavak ile beraberinde
Ziggurat Derneği Başkanı Onur Can Şahin ve Dernek
Yönetim Kurulu Üyeleri gençlerde geldiler. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirten Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, “Ülkemiz için
yaptıkları fedakarlıktan dolayı kıymetli büyüğümüz Kore
gazimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz, derneğimizi
teşrifleriyle onurlandırdı, bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Başta Büyük Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarının
manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ayrıca Sayın
Kavak'ın şahsında tüm gazilerimizi sevgi, saygı ve
minnetle selamlıyoruz. Bu ziyaretin gerçekleşmesine
vesile olan başta Ziggurat Derneği Başkanı Sayın Onur
Can Şahin ve yine kendisi gibi pırıl pırıl parlayan
gençlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
86 yaşındaki gazi Kavak gençlere Kore Savaşı
sırasında yaşadıkları tecrübeleri ve sıkıntıları anlatırken
büyük Türkiye hedefinin Atatürk'ün söylediği gibi
“Gençliğin omuzlarında yükseleceğini” ifade etti.

Kore Gazilerinden Rıza Kavak
Genel Merkezimizi ziyaret etti.
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SOSYAL DEVLET
Anayasamızın bir çok maddesinde, sosyal
haklara değer verilmekte ve devlete de sorumluluk
yüklenmektedir. Yaşlıların, engellilerin ve yoksulların
korunması, devlet politikası olmuş ve bütçeden önemli
tutarda kaynak ayrılmaktadır. Engelli ve yaşlılara sahip
çıkılmada toplum olarak da duyarlılık göstermeliyiz.
Türkiye Emekliler Derneği, yaşlılık hukukunu
araştırma konusu yapmış ve bu konuda bilimsel
çalışmalarımız yayın haline getirilmiştir.
Sosyal güvenlik mevzuatımızın tek elde
toplanmasını öngören 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2008 öncesi ve sonrası
gibi teknik bir ayrımı getirmesi, eşitliği bozan bir süreci
de başlatmıştır. Sosyal devletin ve sosyal güvenliğin en
temel ilkesi, eşitlik olduğundan, 5510 sayılı Kanunun
farklılık öngören maddelerinin yeniden ele alınmasına
ihtiyaç vardır.
Sosyal devletin en kapsamlı uygulaması olan
emeklilik hukuku, gösterge sistemine göre
yürütülmediğinden, eşitliği bozan uygulamalar ile
karşılaşıyoruz. 2008 sonrası emekliler mağdur
edildiklerini belirtmekte ve emekli aylıklarının
emsallerine göre düşük hesaplandığından
yakınmaktadırlar. Bu yönüyle, sigorta sistemimizin
bütünüyle değerlendirilmesi, prim kazançları ve prim
ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları
tarihlere bakılmaksızın eşit bir emekli aylığı ödenmesi,
sosyal adaletinde bir gereği olarak değerlendirilmelidir.
Emekliler arasında sosyal adaletin sağlanması için
Türkiye Emekliler Derneği, 2000 sonrası dönemde
emekli olanların intibaklarının yapılmasını talep
etmektedir.
İstihdam politikaları da, sosyal devletin en önemli
stratejisi olarak görülmelidir. 2016 Eylül ayı itibariyle

istihdam edilenlerin sayısı, 27 milyon 564 bin kişi olarak
hesaplanmıştır. İstihdam edilenlerin yüzde 34,6'sı olan 9
milyon 530 bin kişinin sosyal güvenlik kuruluşlarına
kayıtlı olmadan çalıştırılması, üzerinde ciddiyetle
durulması gereken önemli bir sosyal güvenlik sorunu
olarak değerlendirilmelidir.
Yatırım ve istihdamın teşvik edilmesi, sosyal bir
politika aracı olarak görülmelidir. Aktif/pasif sigortalı
oranlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar
yapılmalıdır. İstihdam teşviklerinin sınırlı sayıda
istihdam yarattığı gerçeği karşısında yeni bir istihdam
politikası geliştirilmelidir.
2016 Ağustos Ayı itibariyle aktif sigortalı sayımız
20.405.447, pasif sigortalı sayımız 11.629.623'dür. Aktif
pasif oranı 1,87 olarak düşük bir seviyede kalmıştır.
SGK'nın en büyük gelir kaynağı aktif sigortalıların
ödediği primlerden oluşmaktadır. Bu yönüyle, aktif
pasif oranının yükseltilmesi hedeflenmelidir. 2009
Ağustos-2016 Ağustos dönemine ilişkin kıyaslama
yapıldığında, Bağ-Kur sigortalı sayısında azalmalar
dikkat çekmektedir. Bu durum, küçük ve orta boy
işletmelerin ayakta kalmada zorluk çektiklerini
göstermektedir. Örneğin, 2009 Ağustos ayında Bağ-kur
sigortalı sayısı 3.236.872'den 2016 Ağustos ayında
2.785.917'ye düşmesi, üzerinde durulması gereken bir
sorundur. Bağımsız çalışanlar için getirilen yüzde 5
prim teşviki, geç kalınmış bir değişikliktir. Küçük ve
orta boy işletmelerin ayakta kalması için kapsamlı
katkılar öngörülmelidir.
Sosyal devlet anlayışı, istihdam ve emeklilik
haklarında temel belirleyici olduğundan, devlet
bütçelerinden bu yönde daha fazla kaynak ayrılmalıdır.

Kırıkkale Valisi
Haktankaçmaz
Şubemizi
Ziyaret
Etti...
Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz,
Kırıkkale Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Vali
Haktankaçmaz'ı Şube Başkanımız Zekeriya
Aytekin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Ay t e k i n , z i y a r e t l e r i n d e n d o l a y ı Va l i
Haktankaçmaz'a teşekkür ederek,
derneğimizin faaliyetleri ile üyelerimizin sorun
ve talepleri hakkında bilgi verdi.

Emeklilerimizin büyük oranda TOKİ tarafından yapılması
planlanan düşük taksitli konutlara odaklandığına dikkat çeken
Aytekin, “Bu projemiz dünyaya örnek oldu” dedi.
Vali Haktankaçmaz'da, ziyaret esnasında gösterilen
samimiyet ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederek; ”Bir milletin en
zor yetiştirdiği kaynak, insan kaynağıdır. Yetişmiş ve tecrübe
sahibi olmuş kalifiye elemanların erken yaşta emekli olmaları ile
birlikte bu kaynaklar heba oluyor. Emeklilerimiz, yaşlılarımız
fener gibidir. Onların tecrübeleri ve birikimleri bize hep yol
gösterici olmuştur” dedi.
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NORM VE STANDART BİRLİĞİ
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Sosyal güvenlik sistemimizin dağınık olması, hak
kayıplarına neden olmaktadır. Sosyal güvenlik
sistemimizin geçmiş uygulamalarına bakıldığında, en
büyük sorun olarak eşitliğin sağlanamamasını
gösterebiliriz.
Sosyal güvenlik sisteminin en kapsamlı ve yol gösterici
uygulama olarak işçilerin emekliliğini düzenleyen 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nu gösterebiliriz. En
temel Kanun özelliğini taşıyan 506 sayılı Kanunu'nun
parametreleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu düzenlenirken dikkate alınmaması, yeni
bir eşitsizliğe neden olmuştur.
Emekli aylıklarında norm ve standart birliğini
sağlayacak kriterler getirilmediğinden, sosyal güvenlik
sistemimiz sorunlu ve ayrımcı bir uygulamaya
dönüşmüştür. 5510 sayılı Kanun hükümlerine
bakıldığında, geçici maddelerin böylesine kapsamlı
düzenlenmesi, tek çatı sistemine de aykırı bir değişiklik
olarak görülmüştür. 5502 sayılı Kanunla SSK, Emekli
Sandığı ve Bağ-Kur tüzel kişilikleri tek çatı altında
toplanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
oluşturulmuştur. Aynı kararlılık, mevzuat birlikteliğinde
yapılmadığından, tek çatı oluşumu da anlamsız kalmıştır.
Türkiye Emekliler Derneği, 5510 sayılı Kanunun
hazırlık çalışmasında, mevzuat birlikteliğine dikkat
çekmiş ve uyarılarda bulunmuş; 2000 öncesi emekliler,
2000-2008 dönemini kapsayan emekliler, Ekim 2008
sonrası dönemi kapsayan emeklilerin gruplara
ayrılmasına, sosyal güvenlik sisteminde var olan
eşitsizlikleri artıran uygulamalara yol açacağından karşı
çıkmıştır.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında çalışılan
dönemlerdeki mevzuat hükümlerinin dikkate alınarak

karma emekli aylığı hesaplamaları, emekli aylıklarında
farklılığa neden olduğu gibi, 2008 sonrası emekli olanların
aleyhine durum öngörülmüştür.
Asgari ücretle
çalışanların sayısının toplam çalışanlar içerisinde yüzde 40
gibi bir oranda olduğu dikkate alındığında, 2008 sonrası
sigortalı çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarının
düşmesi öngörüldüğünden, bu soruna bir çözüm
getirilmeli ve sigortalı çalışma süresi uzadıkça emekli
aylıklarını artıran bir hesaplanma sistemi getirilmelidir.
2017 yılı beklentileri kapsamında en önemli talebimiz
olan emeklilere promosyon ödenmesi gündemde
bulunmaktadır. Türkiye Emekliler Derneği; promosyon
konusunda esaslı çözümün 2007/21 sayılı Başbakanlık
Genelgesinde yapılması görüşündedir. Çalışanlara
uygulanan promosyon kriterleri, emekliler için de geçerli
olmalı ve bu yönde değişikliğe gidilmelidir.
Emeklilerimizin bir diğer talebi, emekli aylıklarına
yapılacak olan yüzdeli zamlar yerine seyyanen artışların
yapılmasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan tüketici fiyat artışlarında emeklilerin
harcamalarının gerçekçi bir şekilde temsil edilmediğinden,
genel enflasyon hesaplanması ile tüketici fiyat artışları
düşük kalmakta ve emekli aylıklarının hesaplanmasında
dikkate alınması da emeklileri koruyan bir sistem olarak
görülmemektedir.
Esas olan, emeklilere insanca yaşayacakları bir aylığın
ödenmesidir. 2000 sonrasında emekli olanların taban
aylıklarının bir seri şeklinde bilinmemesi, kıyaslama
yapılmasını da engellemektedir. Örneğin 2016 yılında 725
lira emekli aylığı bağlanması, emekli aylıklarının geçim
ücreti olmaktan çıktığının da bir göstergesi olarak
değerlendirilmelidir. Emekli aylıklarında eşitlik
sağlanmadan, sosyal adaletten söz edilemez.

2017 BÜTÇESİ VE EMEKLİLERE YANSIMASI
2017 Bütçesi, topluma sunulacak hizmetlerin
kaynak dağılımını gösteren en temel belgedir. 2017
Yılı Bütçesi'nin giderleri 645 milyar lira, gelirleri
587,6 milyar lira, bütçe açığı 46,9 milyar lira
öngörülmüştür. Bütçeden, sağlık ve sosyal güvenlik
sistemine ayrılan kaynakları, sosyal devletin en
önemli uygulaması olarak değerlendiriyoruz.
Değişik adlar altında sosyal güvenlik sistemine
yapılacak transferler, 117 milyar lira olarak
ö n g ö r ü l m ü ş t ü r. Tr a n s f e r l e r i n d a ğ ı l ı m ı n a
bakıldığında; SGK finansman açığı 21.6 milyar lira,
devlet katkısı 47.7 milyar lira, ek ödeme 8.6 milyar
lira, faturalı ödemeler 7.8 milyar lira, istihdam prim
teşvikleri 23.5 milyar lira, ödeme gücü olmayanların
genel sağlık sigortası primi 7.2 milyar lira kaynak
ayrılmıştır.
117 milyar lira transfer kapsamında emeklileri
ilgilendiren iki harcama kalemi bulunmaktadır.
Birincisi; SGK Bütçe açığı için 21.6 milyar lira,
ikincisi ise; ek ödeme karşılığı yapılan 8.6 milyar
liradır. Diğer harcamalar, sosyal devletin yapması
gereken genel teşvikler kapsamında
değerlendirilmektedir.
Bütçelerde, sosyal güvenlik sistemine yapılan
transferlerde emeklileri ilgilendiren harcamalara
ayrılan paylar artırılmalıdır. Vergi iadesi karşılığı
olarak yüzde 4-5 arasında yapılan ek ödemelerin
yüzdeleri düşük kalmıştır. Örneğin, emekliler
harcamalarında daha yüksek oranda KDV, ÖTV gibi
dolaylı vergiler ödemektedir. Başka bir ifadeyle,
emekli aylıklarının önemli bir kısmı harcamalar
yapılırken vergiye gitmektedir. Bu gerçek karşısında
ek ödeme oranları en az yüzde 8 olarak

belirlenmelidir. Sosyal devletin en kapsamlı uygulaması
olan emeklilik sisteminde farklılıkların olmaması için
bütün emeklileri kapsama alan intibaklar yapılmalıdır.
2000 öncesi emeklilere yapılan intibaklar kriterleri aynı
şekilde 2000 sonrası emeklilere de uygulanmalıdır.
Sosyal güvenlik sistemi eşitlik üzerine
kurulduğundan, intibak ile ilgili haklı talebimizin
dikkate alınmalı ve bu yönde bütçeden kaynak
ayrılmalıdır. Bütçeler, aynı zamanda gelir dağılımını
iyileştirecek en kapsamlı belgeler olduğundan,
gelirlerin ve giderlerin dengeli hesaplanması gerekir.
Emeklilerimize hak ettikleri aylıklar ödenmeli ve
eşitliği sağlayan değişikliklere de gidilmelidir.
Emeklilere, insanca yaşayacakları bir aylığın ödenmesi,
sosyal bir politika uygulaması olarak görülmelidir.
Sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin
kurulamaması, en büyük eksiklik olarak
değerlendirilmelidir. Sosyal güvenlik sisteminin en
temel kurgusu olan emekli aylıklarının
hesaplanmasında dikkate alınan güncellenme katsayısı
ve aylık bağlama oranlarında tek bir kriter
getirilmelidir.
Makro ekonomik göstergelere bakıldığında, iç ve
dış borç stoklarının yüksekliği, bütçelerin üzerinde
baskı oluşturmaktadır. Esas olan, vergi adaletini
sağlayacak değişikliklere gidilmelidir. Dolaylı
vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde yüzde 70 gibi
yüksek bir oranda olması, kayıt dışı istihdamın yüzde
34,6 seviyesinde bulunması, gelir dağılımını bozan en
temel göstergeler olarak değerlendirilmelidir.
TÜED -5-

Ömer
KURNAZ
Genel Mali
Sekreter
Tarsus
Şube
Başkanı

www.tuedtarsus.org.tr

ERGÜN VE KURNAZ TADER’İN SERGİSİNE KATILDI

ANKARA TARSUSLULAR DERNEĞİ (TADER)'İN
ORGANİZASYONU İLE TARSUS FOTOĞRAF DERNEĞİ
ÜYELERİNİN FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN TARSUS'UN
TANITIMI İLE İLGİLİ “TARSUS ANKARA'DA” FOTOĞRAF
SERGİSİ MERSİN MİLLETVEKİLLERİ İLE ÇOK SAYIDA
TARSUSLU'YU BİR ARAYA GETİRDİ. GENEL BAŞKANIMIZ
KAZIM ERGÜN, GENEL MALİ SEKRETERİMİZ ÖMER KURNAZ
DA, TADER’İN SERGİ AÇILIŞINA KATILDILAR.
Kuruluşundan bu yana Ankara'da Tarsus'un ve Tarsuslular'ın
çatısı olan TADER etkinliğine Mersin Milletvekilleri büyük ilgi
gösterdiler. “Tarsus Ankara'da” sergisi açılışına katılan Tarsuslu

Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, AKPARTİ Milletvekilleri Ali
Cumhur Taşkın, CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve MHP
Milletvekili Baki Şimşek sergi alanında oluşturulan “TARSUS
HATIRASI” panosu önünde birlik ve beraberlik fotoğrafı çektirdiler.
Ayrıca, TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün, Tarsus Emekliler
Derneği ve TÜED Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız
Ömer Kurnaz, Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı M.Naci GÜLLÜ,
TADER Kurucu üye ve ilk Genel Başkanı AKPARTİ Mersin Milletvekili
aday adayı Semih Özsu, AKPARTİ Tarsus eski ilçe Başkanı Mehmet
Yıldız, TADER Genel Başkanı Ali Fuat Ulay, TADER Mali Sekreteri
Hakan Dülkar fotoğraf karesine girerek “TARSUS KOALİSYONU”na
tanıklık ettiler.
100 fotoğraftan oluşan Tarsus Mutfağı'ndan Tarsus'un tarihine
kadar el sanatları ile doğal ve tarihi güzelliklerini Ankara'yla
buluşturan TADER'in etkinliğe yine çok sayıda siyasi ve Tarsuslu
bürokratlar ile Ankara'da yaşayan Tarsuslular, Tarsus Fotoğraf
Derneği-TFD üyelerinin çektiği fotoğraflarla memleket özlemini bir
nebzede olsa giderdiler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde
14-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen serginin açılışına
katılan konukları karşılayan TADER Genel Başkanı Ali Fuat Ulay ve
TFD Başkanı Mehmet Karaçor, katılanlarla tek tek ilgilenerek örnek bir
ev sahipliği gösterdiler.
Sergi hakkında açıklama yapan TADER Genel Başkanı Ali Fuat
Ulay, “Dernek tüzüğümüzde önemli maddelerden olan ‘Tarsus
tanıtımına katkı sağlamak’ doğrultusunda düzenlediğimiz
etkinliklerden birisi olan ‘TARSUS ANKARA'DA’ fotoğraf sergisiyle
kentimizi binlerce Ankaralı'yla buluşturmayı hedefledik. Antik
kentimizi çeşitli programlarla tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi.

TURHAL ŞUBEMİZE
TAZİYE ZİYARETİ
Turhal Şube Başkanlığımız, ilin ileri
gelenlerini şubemizde ağırladı.
Ziyarete Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Ak Parti İl
Başkanı Metin Polat, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Toga ve
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler katıldılar. Şube Başkanımızın
ağabeyinin vefatı dolayısı ile ziyarette bulunan heyet, TOKİ hakkında
da açıklamalarda bulundular. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, arsa
çalışmalarının tamamlandığını ve en kısa zamanda temel atılacağının
müjdesini verdi.
Ziyaretten memnuniyetini belirten Turhal Şube Başkanımız Sert;
“Almış olduğumuz TOKİ haberinden dolayı da kendilerine
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN BAŞKAN KÜLCÜ'YE ZİYARET
Çorum Şube Başkanımız Hıdır
Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerimiz,
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü
makamında ziyaret ettiler.
Dernek olarak Çorum'da hayata geçirmeyi
planladıkları ve ilk etapta 700 adet yapılacak olan
konut projesinde yaşanan gelişmeler ve gelinen
durum hakkında bilgi veren Kınıklı, desteklerinden
dolayı Külcü'ye teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başkan Külcü de, Kınıklı
ve ekibine başarı dileklerini ileterek, Belediye
olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
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EMEKLİYE DEV HİZMET

TÜED BAŞKENT MİSAFİRHANESİ
HİZMETE GİRDİ...
Başkent Ankara'nın en merkezi yeri
olan Kızılay'da yapımı tamamlanan
misafirhanemiz emeklilerimize hizmet
vermeye başladı. 110 yatak kapasitesiyle
üyelerimize hizmet veren
misafirhanemiz, Başkent'e yolu düşen
emeklilerimizin ikinci evi oldu.
Yıllarca üyelerimizden gelen talepleri dikkate alan
Genel Yönetim Kurulumuz bu büyük hizmeti üyelerimize
sunabilmeyi en büyük hedef olarak belirlemişti. Binamız
Ankara'nın seçkin konaklama hizmeti sunan yapılarından
birisi haline geldi. Çok cazip şartlarla üyelerimize
konaklama hizmeti sunacak olan misafirhanemizin resmi
açılış töreni de yakın bir tarihte gerçekleştirilecek.
TÜED üyelerimiz ve yakınları Başkent
Misafirhanemizden; tek kişi (oda kahvaltı) 40 TL, iki kişi
(oda kahvaltı) 70 TL ödeyerek yararlanabilecekler.
Derneğimiz üyelerinin öncelikli olarak yararlanacağı
misafirhanemizden, üyemiz olmayan emekliler de, yer
durumu müsait olması halinde; tek kişi (oda kahvaltı) 60
TL, iki kişi (oda kahvaltı) 100 TL ücret ödeyerek
yararlanabilecekler.
Misafirhanemiz hakkında konuşan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, emeklinin emanet ettiği aidatları kuruşuna
kadar hizmete dönüştürmeye çalıştıklarını belirterek
şunları söyledi:
“Son 10 yıl içerisinde büyük hizmetleri emeklilerimize
sunduk. Türkiye Emeklilerine yakışan Genel Merkez
Binamızı yapmanın gururunu yaşarken, Erdek'te
Emeklilerimize 122 yataklı bir sosyal tesis sunmayı da
başardık. Şimdi de Başkent Ankara'nın en merkezi yerinde,
Kızılay Dr. Mediha Eldem Sokak'ta, emeklilerimize 110
yatak kapasiteli konukevini hizmete sunmaktan ayrıca
gururluyuz.
Bu hizmetleri emeklilerimize sunabilmek için yola
çıkmıştık ve 46 yıllık kuruluşumuzun, kuruluş hedefleri
arasında yer alan ancak onlarca yıl yapılamayanları; son 10
yıla sığdırabildik. Ne mutlu ki bu başarıyı üyelerimiz takdir
etti ve bizleri bu görevlerde dahasını da yapalım diye
tuttular. Bizler de var gücümüzle emeklilerimize layık

oldukları hizmetleri sunmaya çabalayacağız. Üyelerimizden
aldığımız aylık 2 Liralık aidatlarla bütün bu hizmetleri
sunmaya çabalıyoruz.
107 Şubemiz yurtçapında bütün emeklilerimize hizmet
verebilmek için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Emeklinin
konut edindirme fonundaki alacaklarını ortaya çıkaran,
intibak alacağını yıllarca gündemde tutarak ödenmesini
sağlayan, vergi iadesinin aylıklara direkt olarak yansıtılmasını
sağlayan derneğimiz, yaptığı binalarla da ilgi odağı olmuştur.
Biz bu hizmetleri üretmeye devam edeceğiz. Hiç durmadan
yolumuza devam edeceğiz. Çünkü kutsal bir görev için yola
çıktık. Üyelerimize hizmet üretmeye çabalıyoruz ve bunun için
gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. Bundan da büyük
mutluluk ve onur duyuyoruz."
İLETİŞİM: Kültür Mh. Dr. Mediha Eldem Sk. No:49
Kızılay / ANKARA
TEL
: 0312/ 435 02 00 - 435 02 10 - 435 02 20
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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
47 YAŞINA GİRDİ
16 Kasım 1970
yılında Ankara'da,
o günkü adıyla
İşçi Emeklileri
Dul ve Yetimleri
Cemiyeti olarak
kurulan ve 46
yıldır emeklinin
hak arama
mücadelesinin
sembolü haline
gelen Türkiye
Emekliler
Derneğimiz 47
yaşına girdi.
Kuruluş yıl dönümümüz sebebiyle
Genel Başkanımız Kazım Ergün;
“Türkiye Emekliler Derneğimiz, geçen
yaklaşık yarım asırlık süre içerisinde;
başta 2000 öncesi emeklilerimizin
İntibak meselesi olmak üzere Key
fonunda birikmiş paralarımızın iade
ettirilmesi, memur ve memur
emeklilerine verilen seyyanen destek
ödemelerinin işçi ve bağ-kur
emeklilerine de ödettirilmesi, fatura ve
fiş toplama mecburiyeti olmadan vergi
iadelerinin aylıklarımıza eklettirilmesi
gibi bir çok önemli hizmete imza
atmıştır.
Bilhassa son 10 yıllık dönem
içerisinde gerçekleştirilen hizmet
atılımlarıyla; Başkent Ankara'da 7
katlı Genel Merkez binası, yine
Başkent Ankara'da 10 katlı ve 110
yatak kapasiteli Tüed Misafirhanesi,
150 yatak kapasiteli ve denize sıfır
konumda Erdek/Narlı Eğitim ve Sosyal
Tesisi, Tarsus Uç Polikliniği, Mersin
Sosyal Tesisi ve 100 yakın şube hizmet
daireleri teşkilatımıza kazandırılmıştır.
Derneğimiz bugün 900 bini aşan
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üyesi, 107 şubesi ve 100'e yakın
çalışanıyla; Türkiye'nin en büyük
gönüllü sivil toplum kuruluşu olarak,
emeklilerimizin hak arama mücadelesini
kesintisiz ve kararlı
bir şekilde
sürdürmektedir.
Türkiye
Emekliler Derneği
Avrupa Birliği
Yaşlılık Platformu
(AGE EUROPE)
ile kuruculuğunu
yaptığı Türkiye
Yaşlılık Platformu
ve Türkiye
Emekliler
Platformu'nun da
seçkin bir üyesidir.

TÜED,
geçmişten gelen bu tecrübelerin
ışığında çağdaş dünya'nın
getirdiği yeniliklere ve
ilerlemelere de ayak uydurarak
daha nice yıllar; emekli, dul ve
yetimlerimizin hak ve çıkarlarını
koruyup, yükseltecektir. Bu azim
ve kararlılıkla; Cumhuriyetimize,
laik, demokratik, sosyal hukuk
devleti düzenimize, anayasamızın
temel niteliklerine, insan
haklarına bağlı kalarak, büyük
önder Atatürk'ün gösterdiği
Çağdaşlaşma hedefine ulaşmak
için yılmadan mücadelesini
sürdürecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle emekli dul
ve yetimlerimizi şahsım ve Yönetim
Kurulum adına tüm içten duygularla
selamlıyor, daha nice yarım asırlara
diyorum. Bu örnek mücadelenin
bugünlere taşınmasında emeği geçen ve
bugün aramızda bulunmayan kurucu ve
üyelerimize Allahtan rahmet diliyor
manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz”

ERGÜN, ENGELLİLERİN SORUNLARI
PANELİNE KATILDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Türkiye Engelsiz Yaşam Vakfı (TEYVAK) ve
KOOP-İŞ işbirliği ile
“Çalışma Hayatında Engellilerin Sorunları”
konulu panel düzenlendi.

Panele çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli
vatandaşlarımız katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
kapsamında düzenlenen panelin açılışında konuşan TEYVAK Başkanı
ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Türkiye nüfusunun yüzde
12'sinin engelli olduğuna dikkati çekerek, engellilerin sorunlarına
çözüm getirilmesini ve engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı bir şekilde
yaklaşılmasını istedi. Konuşmasında engellilerin yaşadıkları sorunlara
değinen Kılıç, bu sorunlardan en önemlisinin engellilerinin kendilerini
sosyal ve ekonomik olarak güvende hissetmemeleri olarak tanımladı.
Panelde konuşan SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı,
Anayasa'nın engelliler için pozitif ayrımcılığı şart koştuğunu ve bunu
devletin bir yükümlülüğü olarak düzenlendiğini ifade etti.
Engelliliğin ortadan kalkması için toplumda farkındalığın
artırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Bağlı, “İnsanların bir ötekini
anlayabilme, empati yapabilme, kendisini başkasının yerine koyabilme
duygu ve düşüncesini ne kadar yaygınlaştırırsak bu sorunu o kadar
ortadan kaldırırız. Toplumda ne kadar mutsuz engelli varsa toplum o
kadar sağlıksız olur” dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay panelde yaptığı konuşmada;
engellilerin sorunlarının çözümü konusunda Türk-İş olarak duyarlı
davrandıklarını ve bu ülkede yaşayan her insanımızın hak ettiği ilginin
gösterilmesini belirterek, engellilerle ilgili toplantılara her türlü desteği
verileceğini söyledi.
Panelde konuşan KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar engelli
vatandaşlarımıza ve sendikamız üyelerine özel bir destek verdiklerini
ifade ederek, sosyal devletin en temel görevinin öncelikle engellilerin
sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Panele Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız, Sosyal Güvenlik Uzmanımız Namık Tan ve
Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanımız Gültekin Bakırözü katıldı.
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“DENİZKENT” KONUT PROJEMİZ
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
emeklilerin konut sorununa çözüm
üretmek için DenizBank ile işbirliği
anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilk etapta
İstanbul, Ankara ve Bursa'da emekliler için
toplam 500 konutun inşası planlanıyor.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün,
birçok emeklinin ilerleyen yaşına rağmen
kirada oturduğunu belirterek, emeklilerin
ciddi derecede konut sorunun
bulunduğunu söyledi.
Bu sorunun çözüme kavuşturulması
talebiyle çok sayıda emeklinin kendilerine
başvurduğunu ifade eden Ergün, bu
kapsamda TOKİ yetkilileri ile iletişime
geçerek, talebin yoğun olduğu illerde
emeklilere ayrı bir kontenjan ayrılmasını
istediklerini kaydetti.
TO K İ ' n i n e m e k l i l e re y ö n e l i k
projelerine rağmen emeklilerin konut
sorununun devam ettiğini dile getiren
Ergün, dernek olarak bu sorunu çözmek
için sorumluluk almaya karar verdiklerini
bildirdi.
DenizBank ile imzaladıkları işbirliği
anlaşmasıyla en yoğun talebin olduğu iller
başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir
yanında emeklilere yönelik konut
projelerine başlayacaklarını aktaran

Ergün, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 1 milyon üyesiyle TÜED,
Türkiye'nin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biridir. Üstlendiğimiz
sorumluluğun farkında olarak, dün olduğu gibi
bugün de üyelerimizin sorunlarına çözüm
üretiyoruz. DenizBank ile yaptığımız iş
birliğiyle de emeklilerin konut sorununa çözüm
üreteceğiz. İş birliği kapsamında ilk etapta
İstanbul, Ankara ve Bursa'da emekliler için
toplam 500 konut inşa etmeyi planlıyoruz."
P R O J E L E R İ N O RTA K A D I
"DENİZKENT" OLACAK
Ergün, yüzme havuzu, açık ve kapalı
otopark alanı ile sosyal imkanlara sahip
konutların projelerinin emeklilerin ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak çizildiğini
vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
“Projelerin hayata geçirilmesi
doğrultusunda ciddi mesafeler aldık. Bu ay
içinde Bursa, gelecek ay İstanbul, ilerleyen
aylarda ise Ankara'daki projenin temelini
atacağız. Emeklilerin bütçelerine uygun fiyat ve
ödeme planı dahilinde bu iş birliğini 81 ilde
hayata geçireceğiz. Projelerimizin ortak adı
'Denizkent' olacak. TÜED ve DenizBank
güvencesindeki Denizkent, kısa sürede önemli
bir marka olacak ve emeklilerimize kalite ve
konforlu konut üreten bir misyonu üstlenecek."
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Emeklinin Sorunları Ulusal Kanal’da Tartışıldı
Derneğimiz ve bazı sivil toplum kuruluşları Ulusal Kanal'da
emekli sorunlarını tartıştılar. Derneğimiz temsilcileri “Emeklilere
verilen sözler neden tutulmuyor?, Emekli maaşları nasıl ve neden
düşürüldü?, Bankalar emeklilere neden promosyon vermiyor?”
sorularına cevap aradı.
Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği gibi sivil toplum
kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin bulunduğu programda 11 milyon
600 Bin emeklinin sorunlarının birlik olarak çözüme
kavuşturulabileceği vurgusu öne çıktı.
Programda konuşan, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız, emeklilerimizin
en önemli sorunlarından birisinin sağlık sistemi olduğunu belirterek
şunları söyledi: “Emekliler aldıkları ücret doğrultusunda yeterli
beslenemediği ve yaşlandığı için sağlık sorunları yaşıyor. Muayene
parası, ilaç parası, doktor farkı parası, eczanede fark gibi 8 ayrı
kalemde emekliden ücret kesiliyor. Bunun için hukuki mücadele
veriyoruz ancak şu ana kadar bir çözüm üretilebilmiş değil. Emekliler,
maaşlarından ciddi paralar kesildiği için doktora gitmekten bile imtina
ediyor” dedi.

İZMİT ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
BELEDİYE BAŞKANININ MAKAMINDA
İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara ve yönetim
kurulu üyeleri Kandıra Belediye Başkanı Ünal
Köken'i makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında
Şubenin TOKİ konut projesiyle ilgili gelişmeleri
aktaran şube yetkilileri, desteklerinden ötürü
Köken'e teşekkür ederek, hat çalışması ile işlenmiş
olan çini bir tabağı hediye ettiler. Belediye Başkanı
Köken ise; “Ziyaretiniz ve hediyeniz için teşekkür
ederim. Bizleri mutlu ettiniz. Emeklilerimizin ve siz
değerli temsilcilerinin her zaman yanındayız” dedi.

KARABÜK
ŞUBEMİZİN
KONUKLARI
VARDI...
Karabük Belediye Başkanı Rafet
Vergili, AK Parti İl Başkanı Timurçin
Saylar, İl Emniyet Müdürü Dr. Serhat
Tezsever, Kardemir Genel Müdürü M.
Uğur Yılmaz Karabük Şube
Başkanlığımızı ziyaret ettiler.
Karabüklü emeklilerimizin sorunlarının ve
beklentilerinin masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Şube
Başkanımız Celal Bulut, “Emeklilerimizin kent yaşamında
karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi ve beklentilerinin

karşılanması için yoğun ilgi ve destek sağlayan sayın Belediye
Başkanımız Vergili'ye, AK Parti İl Başkanımız sayın Saylar'a, İl
Emniyet Müdürümüz sayın Tezsever'e ve Kardemir Genel
Müdürümüz sayın Yılmaz'a göstermiş oldukları samimi ilgi ve bu
ziyaretten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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Türkiye Emekliler
Derneği Sakarya Şube
Başkanımız Sinan Turan
ve Yönetim Kurulumuz,
Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürü Erhan
Çavuş'a hoş geldin
ziyaretinde bulundu.

Sakarya SGK İl Müdürü Erhan Çavuş:
“Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tanıdığınız var mı
ifadesini ortadan kaldıracağım”

Ziyaret sırasında Sakarya'da
yaşamlarını sürdüren
emeklilerimizin sorunları
konuşuldu.
İl Müdürü Erhan Çavuş, Şube
Başkanımız Sinan Turan'a,
“Sosyal Güvenlik Kurumu'nda
tanıdığınız var mı kelimesini
ortadan kaldıracağım” dedi.
Turan, kurum kapısında
vatandaşları karşılamak üzere 2
personel görevlendirildiğini ve
sorunların giderilmesi konusunda
yardımcı olmaları sağlandığı
bilgisini verdi.

Sakarya Şube Başkanlığımız anlaşmalı
kurumlarına yenilerini ekledi.

Sakarya Şubemizden
İndirim Anlaşmaları

Şube Başkanımız Sinan Turan ve yönetim kurulu üyeleri; “ Üyelerimiz
için hizmetlerimizin sınırı yok, hayatlarını bir nebzede olsa
rahatlatabilirsek ne mutlu bizlere” dediler.
Anlaşma yapılan yeni yerlerin isim listesi;
ANLAŞMALI YERLER
·Dünya göz Hastanesi %50
·Özel Adatıp Hastanesi %25
·Konak Hastanesi %25
·Özel Beyhekim Hastanesi %25
·Çark Kulak Burun Boğaz Hastanesi %20
·Geltat Market (tüm ürünlerde % 5 – Otel ve Restaurantta % 10)
36 Ay Sabit Fiyat Garantisi ile 120 TL den Başlayan Taksitler ile UMRE

2015 YILI YARGITAY KARARLARI
DEĞERLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI
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İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği
(Türk Milli Komitesi) tarafından her yıl düzenlenen; iş
hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında
Yargıtay'ın 9, 10, 21 ve 22. Hukuk Daireleri'nin 2015
yılı kararlarının değerlendirildiği geleneksel seminer,
25/26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da Kadir Has
Üniversitesi'nde yapıldı.
İş ve sosyal güvenlik alanında çalışanların
katıldığı seminerde, 4 ayrı oturum yapıldı. Toplantının
4'ncü oturumunda Yargıtay 10. ve 21. Dairesi'nce
verilen 2015 yılı kararlarını değerlendiren sunum
yapıldı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ufuk Aydın tarafından yapılan sunumda, 21.
ve 10. Yargıtay kararları ile sigortalılar ve emeklileri
ilgilendiren kararlar kapsamlı olarak
değerlendirilerek, gelecek dönemlere ışık tutacak
bilimsel tartışmalar yapıldı. Üniversite öğretim üyeleri
ve uzmanların değerlendirmeleri ile içtihat
birlikteliğinin sağlanması gerektiği yönünde uyarılar
yapıldı.

İşçi ve Emekliler
Ortak Panelde Buluştu
Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale
Şubesi ile Petrol-İş Sendikası Kırıkkale
Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen
eğitim seminerinde çalışanların ve
emeklilerin sorunlarını değerlendiren panel
yapıldı.
Petrol-İş Sendikası salonunda düzenlenen panele Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Hukuk Danışmanımız Av. Cafer
Tufan Yazıcıoğlu, Sosyal Güvenlik Uzmanımız Namık Tan,
Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin, Petrol-İş
Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer ile çok sayıda yönetici ve
işçiler katıldı.
Panelin açılında konuşan Kazım Ergün; çalışanlar ve
emekliler olarak dayanışma içerisinde olduklarını ve sorunların
çözümünde birlikte hareket ettiklerine dikkat çekerek, “Hiçbir
çalışan arkadaşıma erken emekli olmayı tavsiye etmiyorum”
diyerek, Sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi için
çalıştıklarını belirtti. Ergün; “Çalışma süresi uzadıkça emekli
aylıklarının düşmemesi için değişikliklere gidilmesi gerekiyor.
Biz bunun takipçisi olacağız” dedi.
Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin ise;
emeklilerin promosyon talebinin biran önce yerine getirilmesi
gerektiğine ve emekli aylıkları artış sisteminin değiştirilmesi
gerektiğine dikkat çekti.
Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkanı Recep Sefer; “İlimizde
olmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Panel ile
işçi ve emekli dayanışmasının en güzel örneğinin sergilendiğini
ve bu tür etkinliklerin her iki kesime de katkı sağladığını
söyleyerek, ilimizde emekli kurultayının yapılmasını talep etti.
Panelin oturum başkanlığını yapan Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu; emeklilerin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin
değerlendirmelerde bulundu ve emeklilere hak ettikleri ilginin
gösterilmesini istedi.
Panelde konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanımız Namık
Tan, aylığa hak kazanma koşulları ve emekli aylıklarının
hesaplanması ile ilgili bilgi verdi ve Petrol-İş Sendikası üyesi
işçilerin emeklilik sistemi ile ilgili sorularını cevapladı.

CMR İŞİTME CİHAZLARI İLE İNDİRİM ANLAŞMASI YAPTIK
CMR İşitme Cihazı Teknolojileri ile Derneğimiz arasında üyelerimizi ve
birinci derece yakınlarını kapsayacak şekilde indirim anlaşması sağlandı.
Anlaşma kapsamında üyelerimiz ve birinci derece yakınları;
*Tüm işitme cihazı modellerinde %25 iskonto veya 500 TL indirim uygulanacak ve işitme taramaları
ücretsiz yapılacak.
*İşitme cihazı alan herkese her kulak için birer adet kulak kalıbı ve her cihaz için 2 paket (12 adet) işitme
cihazı pili ücretsiz hediye edilecek.
*Halen işitme cihazı kullanan her bireye 1 adet kulak kalıbı ve işitme cihazı pili hediye edilecek.
*CMR Odyoloji ve Konuşma Merkezinde Ses terapisi, Dil ve Konuşma Bozuklukları konusunda terapi
alacaklara % 15 indirim uygulanacak.
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4. Uluslararası “3. Yaş Baharı Turizm ve
Dinamikleri Kongresi” Ankara’da Yapıldı

ŞİİR KÖŞESİ

EMEKLİYİM BEN
Emekliyim emek verdim
Vatanıma can halkıma
Kurban olayım yaradan
Toprağına her taşına.

Ankara Üniversitesi ve Medikal
Turizm Derneğince düzenlenen, 4.
Uluslar arası “3. Yaş Baharı Turizm ve
Dinamikleri Kongresi” bürokratlar ile
ulusal ve uluslar arası
akademisyenlerin yoğun katılımı ile
24-25 Kasım tarihlerinde Ankara
Sheraton Hotel'de gerçekleştirildi.
Kongrede derneğimizi Ankara Şube
Denetim Kurulu Başkanımız Gültekin
Bakırözü temsil etti.
Yaşlılık ve teknoloji kullanımı,
yaşlı bakım desteğinde ileri teknoloji
çözümü, yaşlı bakımında veri yönetimi
ile yaşlılar için yerel yönetimlerin
çözüm örneklerinin tartışıldığı
kongrede, derneğimizle ilgili ikili
görüşmeler yapılarak, bilgi paylaşımı
sağlandı ve ardından sonuç bildirgesi
okunarak kongre sona erdi.

Alın terim emeğimi
Verdim gecem gündüzümü
Helal yedim ekmeğimi
Emeklerim helal olsun.

Yaradan sunmuş bize
Cennet misali vatanı
Eskişehir Şubemizden Emeğin hakkın verelim
Üzmeyelim bir canı.
Sağlık Anlaşması
Eskişehir Şube Başkanlığımız Acıbadem
İmam Hüseyin'im söyler
Eskişehir Hastanesi ile üyelerimiz ve üyelerimizin
birinci derece yakınlarının faydalanmasına
Sözünden hisse alana
yönelik, hastaneden alacakları tüm hizmetlerde
% 10 oranında indirim anlaşması imzaladı.
Sakın kandırma kendini
İmza töreninden sonra Şube Başkanımız
Arif Duru; “Gün geçtikçe üyelerimiz için
Yalan dünyanın malına.
yaptığımız anlaşmalara yenilerini ekliyoruz,

onlar için yaptığımız her çalışma bizleri çok
mutlu ediyor, hepimize hayırlı olsun, herkese
sağlıklı günler dileriz. Acıbadem Hastanesi
yetkililerine de göstermiş oldukları bu
yaklaşımdan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz”
dedi.

İmam Hüseyin AŞKIN
Mersin Şube Üyemiz
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

2000 SONRASI EMEKLİLER İNTİBAK BEKLİYOR

TÜED Araştırma Müdürü

Sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin
oluşturulamaması, emekli aylıklarında farklılıklara neden oluyor.
2000 öncesi hizmeti olan sigortalıların emekli aylıkları, karma
sisteme göre hesaplanması hak kayıplarına yol açıyor. Çalışılan
dönemlerdeki kanun hükümlerine göre aylıkların kısmi olarak
hesaplanması, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür.
Çalışılan dönemler için tek bir kriter getirilmeli, prim kazançları ve
prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık bağlanması yoluna
gidilmelidir. 2000 öncesi dönemde emekli olanlara uygulanan 6283
sayılı İntibak Kanunu, 2000 sonrasında emekli olanlara da
uygulanmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Malulen emekli oldum. İşe girmem
durumunda aylığım kesilir mi?

SORU: Hizmet birleştirmelerin uzun süre alması
nedeniyle, emekli aylığım bağlanmadı? Ne yapmam gerekiyor.

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince,
malul emeklilerin yeniden çalışması durumunda, emekli
aylıkları kesilmektedir. Kanunun açık hükmüne karşın,
aylıkları kesilmeden çalışan malul emeklilere yapılan
ödemeler yersiz ödeme kapsamına girmekte ve faizleri ile
birlikte geri alınmaktadır.

CEVAP: Emekli aylıkları SGK İl Müdürlükleri
tarafından bağlandığından, hizmet birleştirmesinde bir dizi
zorluklar ile karşılaşılıyor. Değişik illerden istenen hizmetlerin
gecikmesine bir çözüm bulunmalıdır. Bu konuda çok sayıda
soru Derneğimize de gelmekte ve yetkililer ile yapılan
değerlendirmelerde, hizmetler gelmeden aylık bağlanamıyor
cevabı verildiğinden, emekli olacaklar mağdur edilmektedir.
SGK, bu sorunu ele almalı ve en hızlı şekilde hizmetlerin
gelmesini öngörecek kararlar alınmalıdır.

SORU: ''Eşimden dolayı 4(b)den (Bağ-Kur) malul dul
aylığı alıyorum, 4(b)li işe girmem halinde aylığı almaya
devam edebilir miyim?
CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği
ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde
kesilir. Çalışması halinde kesilmez.
SORU: '' 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli
Sandığından yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden
4/adan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?
CEVAP: Emekli Sandığı'ndan babadan yetim aylığı
alan bir hak sahibi, SSK'dan annesinden de yetim aylığına
hak kazanır ve her iki aylık tamdan ödenir.
SORU: Eşimden dolayı sürekli iş göremezlik geliri
almaktayım, ayrıca eşimden kalan yaşlılık aylığını da
alabilir miyim?
CEVAP: Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife
malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak
kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak
sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az
olanın yarısı, eşitliği halinde gelirin tamamı, aylığın yarısı
bağlanır.

SORU: Promosyon konusu, emeklilerin beklentilerini
boşa çıkaracak mı?
CEVAP: Bu konuyu gündeme getiren kuruluş, Türkiye
Emekliler Derneği'dir. Yıllardır emeklilerin hakkı olan banka
promosyonlarının ödenmemesi, emeklilere yapılan bir
haksızlıktır. 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde,
çalışanlar ve emekliler arasında ayrım yapıldığından, bu
duruma itiraz edil ve emeklilere promosyon ödenmesi
gerektiğini Hükümet tarafı da gündemine aldı. Son sözü,
Başbakan Binali Yıldırım'ın söyleyeceği bilgisi var.
P ro m o s y o n l a r ı n O c a k 2 0 1 7 t a r i h i n d e ö d e n m e s i
beklenmektedir.
SORU: 30 yıl üzeri hizmeti olan kamu çalışanlarına
ikramiye farkının ödenmesi ile ilgili kanun ne zaman çıkacak?
CEVAP: Bu soruna çözüm getirecek Kanun değişikliği
uzun süredir TBMM'de bekliyor. 2017 Ocak ayında Kanunun
çıkacağı bilgisi verildi. Burada, esas olan ödenecek olan
ikramiyelerde güncellenmesi yapılmadığından, bir çok memur
emeklisinin alacağı ikramiye bir anlam taşımıyor. Esas olan
güncellenme yapılarak, adil bir ödemenin yapılmasıdır.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

ARAŞTIRMA VE İSTATİSLİKLERLE DERNEKLER
yalnızca 16,7 lira. Kişi başı dilencilere 53,2,
fitreye 41,9, zekât 41,9, akrabalar 41,1, diğer
kişiler 18,6, komşulara 12,9 lira verirken,
zorunlu bağış kişi başı 2 lira. İçinde Sivil
Toplum Kuruluşlarının da yer aldığı
kurumlar aracılığı ile yapılan yardımın kişi başı 16,7 lirada kalması ve
bağışların % 10'nuna bile ulaşmaması düşündürücü. Bireylerin bağışlarını
bir kurum aracılığı ile yapmayı tercih etmemesinin nedenlerinin başında
yapılan yardım miktarının düşüklüğü % 52 ile yer alırken, % 26 ihtiyaç sahibi
biri ile karşılaşıldığında yapılmasını tercih ediyor, % 13 ise kurumlara güven
duymuyor.
Araştırmanın bir diğer tespitine göre ülkemizde on kişiden sadece biri
diğerlerine güveniyor ve bu güven ilişkisi genelde aile, hemşerilik gibi bağlara
sahip kişilerle kuruluyor. Araştırmacılar bu durum ile en yüksek bağışın
dilencilere verilmesi arasında çelişki görüyor. Daha iyi bir toplum için mevcut
sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının ne kadar etkisi olabilir?
Sorusuna, % 31 ne olabilir, ne olamaz, % 41 etkisi olabilir, % 5 hiç etkisi
olmaz, % 14 etkisi olmaz, % 7 çok etkisi olabilir, cevabı verilmiş. Burada bir
umut var gibi. Bireylerin bağış yapmayı tercih ettikleri alanlarda fakir ve
düşkünlere yardım % 20,5 ile öne çıkarken, bunu % 13,9 ile yetimlere yardım,
% 11,8 ile eğitime yardım takip ediyor. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise
mültecilere yardım % 1,1, sanat, kültür ve tarihi koruma % 1, hayvanlara
yardım % 0,9 ile son sıralarda yer alıyor.
Araştırma sonuçlarına göre bireylerin % 84,6'sı kuruluşun aldığı
bağışın amacına uygun kullanılacağına dair verdiği güvenin, % 84'ü ise
kurumun iyi yönetileceğine dair duyduğu güvenin bir kuruma bağış
yapmadaki en önemli kriter olduğu belirtiliyor. Bağış yapmadan önce sivil
toplum kuruluşu hakkında araştırma yapanlar % 34. Bağış yaptıkları
kuruluştan rapor alanların oranı % 32,5. Kuruluşa bağışın nasıl
kullanılacağına dair görüş bildirenlerin oranı % 48,8.
Sivil toplum kuruluşlarının sorunlara çözüm üretmede hiç etkili
olmadığını düşünenler % 23. % 49 biraz etkili buluyor, çok etkili bulan % 3.
% 41'i kuruluşları iyi bir toplum yaratmada yardımcı olacaklarını
düşünürken, % 31'i fikrim yok diyor, % 5'i yardımcı olmadıkları,% 14'ü
yardımcı olamayacaklarını düşünüyor. Niçin sivil toplum örgütü üyesi
olmuyorsunuz sorusuna % 32 param yok, % 14'ü ilgilenmiyorum, % 10'u
haberim yok, % 7'si güvenim yok, tespitinde bulunuyor. 2015 yılında 50
liradan az bağış yapanların oranı % 39, 51 ile 100 lira arası bağış yapanların
oranı % 29, hiç yapmayanların oranı % 10. Sivil toplum kuruluşu
aktivitelerinde yer aldıklarını beyan edenlerin % 9'u üye olduklarını, % 15'i
bir etkinliğe katıldığını, % 6,7' si eylemlerine katıldıklarını söylüyor. % 12,9,
üyelik aidatından başka bağış yapmış.
Sivil toplum kuruluşlarının aktivitesi ile ilgilenenlerin % 20'si bunu
şahsi memnuniyete, % 15'i dine, % 14'ü sosyal gelişmeye, % 13'ü de
toplantıya ihtiyaca bağlıyor. % 7'si toplumun gönüllülüğü teşvik ettiği, % 7'si
toplumdan saygı gördüğünü beyan ediyor. Bağış yaparken önce aklınıza ne
gelire cevap, % 40,6 ile yoksullara yardım, % 4,5'i zekat ve fitre, % 28,5'i
diğerlerine yardım ve iyi şeyler yapılması oluyor. Sanat, kültür, yüksek
öğretim ve sivil toplumu güçlendirme bağışçıların hiç düşüncelerinde yok.
Kısacası sivil toplum yolunda yolumuz daha çok uzun. Aktif vatandaşlık
yok. Aktif yaşlılık endekslerinde dünya da sivil toplum kuruluşu faaliyeti öne
çıkarken, bizde evde oturma öne çıkıyor. Sağlık bozuluyor, ruhi durum
sarsılıyor, tek gidilen yer hastane oluyor. Araştırma ve istatistikleri sivil
toplum kuruluşları yöneticileri, toplumu yönetenler iyi okumalı ve
değerlendirmelidirler.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Derneklere ilişkin
istatistikleri yayınlanmaktadır. Ülkemizde halen 109.463 Dernek faaldir.
Derneklerin bölgelere göre dağılımına baktığımızda; Marmara
Bölgesinde faal dernek sayısının ülke genelinde oranı % 34,42, İç Anadolu
Bölgesinin % 18,16, Ege Bölgesi % 13,51, Karadeniz Bölgesinin % 11,99,
Akdeniz Bölgesinin % 10,38, Doğu Anadolu Bölgesinin % 5,77,
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin % 5,76' dır. Türkiye Emekliler
Derneği'nin şube sayısına göre oranlarına baktığımızda 107 şubesinin
bölgesel dağılımı şöyledir; Marmara Bölgesi % 27,1, İç Anadolu Bölgesi
% 11,3, Ege Bölgesi % 20,6, Karadeniz Bölgesi %20,6, Akdeniz Bölgesi
% 7,5, Doğu Anadolu Bölgesi % 5,6, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 7,5'
dir. Türkiye Emekliler Derneği'nde Marmara Bölgesi ilk sırada yer
almaya devam ederken, onu Ege ve Karadeniz izlemekte İç Anadolu
geriye düşmektedir.
Dernek üye sayılarının Türkiye nüfusuna oranına baktığımızda,
dernek üyesi olmayanların toplam nüfusa oranı % 85,79'dır. Dernek
kadın üye oranı % 2,86, erkek üye oranı % 11,36'dır. Türkiye Emekli
Derneği için emekli toplam sayısı olan 11.656.484 sayısını nazara
aldığımızda üye sayısının emekli sayısına oranı 905.665 üye ile % 7,8'dir.
Emekli kadın üyenin emekli sayısına oranı % 2,5, erkek üye oranı % 5,3
dür. Türkiye Emekliler Derneği'nde üye sayıları içinde Türkiye geneline
göre kadın üye oranı erkek üyeye göre yüksektir.
Emeklilerden üye olmayanların emekli sayısına oranı % 92,2'dir.
Türkiye nüfusu, dernek üye oranının çok gerisindedir. Emekliler içinde
işçi emeklilerinin Türkiye Emekliler Derneği'ne üye olma oranı % 5,4
iken, Bağ-Kur emeklilerinin oranı % 3,4, Emekli Sandığı emeklilerin üye
olma oranı % 2,8'dir. Türkiye Emekliler Derneği 286.572 kadın, 619.093
erkek üyesi vardır. İşçi emekli üyenin sayısı 764.274, Bağ-Kur emeklileri
üye sayısı 84.870, emekli sandığı emekli üye sayısı 56.521'dir.
Derneklerin faaliyet alanlarına göre dağılımına baktığımızda ilk 3
sırayı mesleki ve dayanışma dernekleri, spor ve spor ile ilgili dernekler ve
dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler
almaktadır. Hak ve savunuculuk dernekleri 1.564 sayısı ile 12. sırada yer
alırken, engelli dernekleri 1.416 sayısı ile 13. sırada, yaşlı ve çocuklara
yönelik dernekler 330 sayısı ile 19. sırada yer almaktadır. İlk sırada yer
alan meslek ve dayanışma derneklerinin sayısı 33.692, ikinci sırada yer
alan derneklerin sayısı 21.043, üçüncü sırada yer alan derneklerin sayısı
18.050'dir.
Dernek organlarında görev alan kadın üye sayısı oranı % 18.85
iken erkek üye oranı % 81.15'dir. Türkiye Emekliler Derneği'nde de
benzer bir oran vardır. Türkiye Emekliler Derneği'nde Şube Başkanı
kadınlarımız Beşiktaş, Konya, Merzifon, Salihli, Üsküdar ve Yalova
şubelerindedir. Kadın üye ve yönetici sayısında artış sağlanması şart.
Kadının istihdama katılımı önce sivil toplum kuruluşuna katılımı ile
başlar.
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Türkiye Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik Araştırmasını yayınladı. Araştırma bireysel bağışçılığın
mevcut durumunu, bireylerin bağışçılık eğilimlerini ve hayırseverlik
algısını ortaya koyuyor. Araştırma; sosyal sermaye ve sivil toplum,
hayırseverlik kavramının algılanması, ihtiyaç sahiplerine doğrudan
yapılan yardımlar ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar ve
faaliyetlere katılımı içeren Türkiye'de bireysel bağışlar başlıklı bölümler
altında Türkiye'deki bağışçılık kültürünü ve hayırseverlik algısını
inceliyor. Rapora göre bir yılda yapılan yardım ve bağışların toplamı kişi
başı yaklaşık 228 lira. Bu bağışların kurumlar aracılığı ile yapılan kısmı
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