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ERGÜN:
Avrupalı Emekli gibi
Tatil Yapabilmeliyiz...
EMEKLİLER ARTIK DAHA İYİ İŞİTECEK...
TÜED ve Sİ-SER’den
İndirim Anlaşması

Türkiye Emekliler Derneğimiz
ve Sİ-SER İşitme Merkezleri
arasında indirim protokolü
imzalandı.
İmzalanan protokole göre üyelerimiz işitme testlerinden
ücretsiz olarak faydalanacaklar. Test uygulatan üyelerimize
ayrıca işitme cihazlarında yüzde 30 indirim uygulanırken, bu
cihazların 1 yıllık pil ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak. Firma,
işitme cihazı alan kişilerden 5 yıl boyunca işitme testi ve İC
uyarlama ücretleri almayacak.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım
Ergün emeklilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle evinde
kapalı kaldığını ve gezememekten şikayet ettiğini söyleyerek,
"Bu anlaşma ile emeklimiz artık uygun şartlarda tatil
yapabilecek. Bu muhteşem bölge Dalyan için emeklilerimize bir
kampanya başlattık. Ulaşımı, oteli, üç öğün yemeği bir paket
şeklinde emeklinin ödeyebileceği biçimde olacak. anlaşmalarla
bazı imkanlar yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
Devamı 8. sayfada

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE
ÇALIŞANLARIN
BAŞYAZI
KAYIPLARI
Kayıt dışı ekonomi ve istihdam,
ekonomik ve sosyal haklara erişmede en
önemli engel olmaktadır. Ülkemiz
bakımından bir değerlendirme
yapıldığında, gelişmekte olan bir
ekonomiye sahip olmamız nedeniyle, kayıt
dışı ile mücadelede beklentilerin oldukça
gerisinde kalınmıştır.
Devamı 3. sayfada

Sosyal güvenlik hakkı, anayasamızda
temel bir insan hakkı olarak yer almış ve bu
konuda devlete de önemli yükümlülükler
verilmiştir. Bu nedenle, istihdam edilen her
bir insanımızın gelecek güvencesi olan
sosyal güvenlik hakkından yoksun
bırakılmaması için her türlü denetim
yapılmalı, işverenlerimiz ve çalışanlar
bilinçlendirilmelidir.

TÜED HEYETİ'NDEN TOKİ ZİYARETİ
KARACA: "Her
projemizde çakılan
her bir çivinin bile en
az yüzde 25'ini
emeklilerimiz için
ayırıyoruz. Bundan
hiç şüpheniz
olmasın...”
Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı,
Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Genel Merkez Konut
Projeleri Koordinatörümüz
Emin Tangören ve Başkanlar
Kurulumuz vesilesiyle
Ankara'da bulunan bazı
şubelerimizin başkanları TOKİ
Finansman Daire Başkanı
Ayhan Karaca'yı ziyaret ettiler.
Halen sürmekte olan konut projeleri ve planlamalar
hakkında ayrıntılı bilgiler veren Karaca, "Bulduğumuz her

arazide çalışmalara başlıyoruz ve her projemizde çakılan her
bir çivinin bile en az yüzde 25'ini emeklilerimiz için
ayırıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

MEZİTLİ
BELEDİYE
BAŞKANI
DERNEĞİMİZE
ÜYE OLDU…
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan
Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ziyaret esnasında görüşlerini bildiren Tarhan şunları söyledi;
“Derneğinizin çalışmalarını takdirle takip ediyorum,
emeklilerimiz için yaptığınız çalışmaların her zaman
destekçisiyim, bunun bir örneği olarak da derneğinizin üyesi
olmaktan mutluluk duydum. Artık birlikte çalışmamız daha
anlamlı. Başta Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak’a ve yönetim
kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.
Şube Başkanımız Akbudak ise; “Değerli desteklerinden
dolayı Belediye Başkanımız Tarhan’a teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz, bundan sonra Mezitli
Belediye’sinin de destekleri ile daha da güzel çalışmalar
yapacağımıza inanıyorum” dedi.
TÜED -2-

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE ÇALIŞANLARIN KAYIPLARI
İstihdam edilen 27 milyon 67 bin insanımızdan 9
milyon 18 bininin, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı
olmadan çalıştırılması, kayıt dışı ile mücadelede daha
çok yolumuzun olduğunu göstermektedir. TÜİK
tarafından en son yayınlanan Kasım 2016 işgücü
istatistiklerinde kayıt dışı istihdam oranının yüzde 33,3
hesaplanması, anayasal bir hak olan emeklilik hakkının
tam olarak korunamadığının da bir göstergesidir.
Kayıt dışı istihdamın devlet ve çalışanlar adına
yol açtığı kayıplar, vergi ve prim ile ölçülmektedir.
Asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında;
istihdam edilenlerden sosyal güvenlik kuruluşlarına
kayıtlı olmadan çalışan 9 milyon 18 bin çalışanın aylık
vergi kaybı (gelir ve damga vergisi) 963,2 milyon lira;
yıllık vergi kaybı 11,56 milyar liradır. SGK prim ve
işsizlik sigortası prim kaybı ise, aylık 5 milyar 209
milyon lira; yıllık 62 milyar 515 milyon lira olarak
hesaplanmaktadır.
Hesaplamalarda, prim borcu olmayan
işverenlere 5 puan hazine teşviki yapıldığından, işveren
sigorta prim oranı yüzde 15.5 olarak dikkate alınmıştır.
Bu kayıplar ile birlikte kayıt dışı çalışanların gelecek
güvencesi olan emeklilik hakları da elinden
alınmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, her dönem kayıt dışı ile
mücadele vermektedir. Sigorta müfettişleri ve denetim
elemanlarının denetimleri, kayıt dışı ile mücadelenin en
önemli ayağını oluşturmaktadır. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ve SGK tarafından yürütülen
“Kitup” ve “Kadim” gibi projelerle, kayıtlı istihdamın
teşvik edilmesine yönelik sosyal taraflarla ortak
çalışmalar ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Kayıt dışı
istihdamın yüzde 50'den yüzde 33'e çekilmesi, önemli
bir başarıdır. Denetim sistemi ile bu sorunun üzerine
ciddiyetle gidilmeli ve etkin mücadele verilmeye devam
edilmelidir.
Kayıt dışı istihdam ile haksız kazanç elde
edilmesinin çok büyük vebali vardır. İşgücü
maliyetlerinden kaçınmak için bu yola başvuran

işyerlerinde denetim yapıldığında, kesilen cezaların
büyüklüğü karşısında bütün varlıklarını kaybettikleri
de acı bir gerçektir. İnsanların geleceklerini yok eden
kayıt dışı istihdama başvurmanın çözüm olmadığı
gerçeğini de sorumlu her işverenin bilmesi gerekir.
Haksız kazancın hiç kimseye hayrı olamaz.
Burada yapılması gereken, istihdamı teşvik
edecek, kayıt dışı ile mücadeleyi de özendirecek yeni
istihdam politikalarına ve teşviklerine ihtiyaç vardır.
Devlet, bugüne kadar çıkardığı Kanunlarla istihdam
maliyetlerini önemli oranda azaltmış, özellikle de prim
teşvikleri ile istihdamın artırılmasına katkı sağlamıştır.
Bölgelere göre teşvikler getirilmiş, ülkenin her
köşesinde istihdamın artması hedeflenmiştir.
İstihdam biçimleri de, iş ve sosyal güvenlik
haklarını yakından etkilemeye başlamıştır. 4857 sayılı
İş Kanunu; esnek istihdamı ön planda tuttuğundan,
kayıt dışı istihdam ile mücadelede zorluklarla
karşılaşılmıştır. Alt işveren(taşeron), belirli süreli
istihdam, kısmi süreli istihdam, çağrı üzerine çalıştırma
ve ödünç işçilik gibi uygulamalar, çalışanların emeklilik
haklarına erişmelerini zorlaştırdığı gibi, kayıt dışı
istihdam ile mücadeleyi de engelleyen istihdam
biçimleri olarak değerlendirilmiştir.
Sosyal güvenlik sistemimizde, tam gün çalışma
dikkate alınarak emekli aylığına hak kazanma koşulları
belirlenmiştir. Örneğin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 4/a sigortalıları
işçiler için 7200 gün prim ödeme koşulu aranmaktadır.
Kısmi süreli, ödünç işçilik veya mevsimlik statüde
çalışanların 7200 prim ödeme gün sayısını yerine
getirmeleri için 50/60 yıl çalışmaları gerekmektedir.
Anayasamızda; evrensel bir hak olan sosyal
güvenlik hakkı güvence altına alınmış, devlete de önemli
görevler verilmiştir. Anayasamıza göre, hiçbir
çalışanımızın sosyal güvenlik hakkı ihlal edilmemelidir.
Sosyal güvenlik haklarına erişimde devletimize verilen
görevler eksiksiz yerine getirilmeli, çalışanlar yarınlara
güvenle bakmalıdır.

Asgari Ücret Üzerinden Sigorta ve Vergi Kesintileri (2017)
Brüt asgari
ücret
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13,49

ÇORUM ŞUBEMİZ VALİ KILIÇ'I ZİYARET ETTİ
Çorum Şube Başkanımız
Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu
üyeleri Vali Necmettin Kılıç'ı
makamında ziyaret ettiler.
Derneğimiz hakkında bilgilendirme yapan
Kınıklı sayın valimize çalışmalarımız hakkında
bilgi verdik, kendileri de dikkatle bizleri
dinlediler ve valilik olarak yanımızda
olduklarını,ellerinden geldiğince derneğimize
destek olmaya çalışacaklarını söylediler, şahsım
ve teşkilatım adına bizlere zaman ayırdıkları
için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Vali Kılıç ise; “Ziyaretinizden dolayı çok
memnun oldum. Tüm sivil toplum örgütlerinin
her zaman yanındayız. Ancak emeklilerimizin
başımızın üstünde yerleri var. Onlar
toplumumuzun mihenk taşları, hepsinin
ellerinden öpüyorum” dedi.
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BANKA PROMOSYONU ÖDENMESİ KONUSUNDA
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ’NİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ…
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel
Başkanı Kazım Ergün, emeklilere banka
promosyonu verilmesi için belirlenen
şartların kaldırılmasıyla ilgili yaptığı
açıklamada emeklilerimizi zor durumda
bırakan uygulamadan dönülmesini
yerinde bir karar olarak söyledi.

Ergün; Sayın
Müezzinoğlu'na anlayışı ve
gayretlerinden dolayı
teşekkür ediyoruz."
değerlendirmesinde
bulundu.
Ergün, yaptığı yazılı açıklamada şu
değerlendirmelerde bulundu; “Emeklilerin aylıkları
karşılığında banka promosyonu alabilmesi için daha önce
iki otomatik ödeme talimatı verme ve kredi kartı alma
şartlarının kaldırılması memnuniyet vericidir.
Bu şartların birçok emekliyi zor durumda bırakması
karşısında, bunu da ilgililerle paylaştıklarını belirten
Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu'nun, açıklamasıyla emeklilerden banka
promosyonu için istenen şartların kaldırıldığını
duyurduğunu hatırlattı.
Emeklilerin banka promosyonundan yararlanma
koşullarının memurlarla aynı seviyeye getirilmesini olumlu
bulduklarını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
“Girişimlerimiz sonucu, emeklilerimizi zor durumda
bırakan uygulamadan dönülmesi sevindirici. Sayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu,
"Bankalar, emeklilerimizden
promosyonla ilgili
'Ben maaşımı 3 yıl süresince
bu bankadan çekmek istiyorum'
protokolü dışında
hiçbir şart sürmeyecekler.
Dolayısıyla bürokrasi yok.".
Müezzinoğlu'na anlayışı ve gayretlerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Emekli, dul ve yetimlerimiz promosyonlarını almak
için kendi seçtikleri bankalar ile anlaşsınlar. Sorun yaşarlarsa,
koşulsuz promosyon veren bankayı tercih etsinler. Sadece
promosyon protokolünü
imzalasınlar. Diğer şartlar
kaldırıldığı için onları kabul
etmesinler."

ERGÜN: Emekli, dul ve yetimlerimiz
promosyonlarını almak için
kendi seçtikleri bankalar ile
anlaşsınlar...”
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EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİNDE İYİLEŞTİRME YAPILMALI
2006 Ocak Ayında yürürlüğe giren 5454 sayılı Kanunla,
tüm emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak her ay yüzde 4-5
arasında değişen ek ödeme yapılmaktadır. 5454 sayılı
Kanunun gerekçesinde, emeklilerimizin fiş toplamada
karşılaştıkları zorluklara yer verilmiş, vergi iadesi karşılığı
olarak ek ödeme uygulamasına geçildiğine dikkat
çekilmiştir.

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

Türkiye Emekliler Derneği, vergi iadesinin
kaldırılmasını yerinde bir karar olarak değerlendirmiş, 5454
sayılı Kanunda getirilen ek ödeme yüzdelerinin ise, düşük
belirlendiğinden değiştirilmesini talep etmiştir. Yüzde 4/5
oranlarına göre yapılan ek ödemeler ile vergi iadesine göre
yapılan ödemeler kıyaslandığında, emeklilerin kayıpları
olmuştur. Bu nedenle, ek ödeme oranları yükseltilmelidir.
Bugün için 900 lira aylık alan emeklinin ek ödemesi yüzde 5
karşılığı olarak 45 liradır. 900 liranın üzerinde aylık
alanların ek ödemesi ise, yüzde 4 olarak hesaplanmaktadır.
Örneğin, 1250 aylık alan emeklinin yüzde 4 ek ödemesi 50
lira ile sınırlandırılmıştır.
Emekliler harcamalarında yüzde 4-5'in oldukça
üzerinde vergi ödemektedir. Uygulamada iki türlü vergi
alınmaktadır. Birincisi, dolaylı vergiler, ikincisi ise, dolaysız
vergilerdir. Genel fiyat seviyesini doğrudan etkileyen
vergiler dolaylı, genel fiyat düzeyini doğrudan etkilemeyen
vergiler ise dolaysız vergilerdir. Dolaylı vergi, tüketimden
elde edilen KDV ve ÖTV gibi vergiler olarak
t a n ı m l a n m a k t a d ı r. E m e k l i l e r i n h a rc a m a l a r ı n a
bakıldığında; dolaylı vergileri ödeyen en büyük kesim
olduğundan, ek ödemeler oldukça yetersiz kalmaktadır.
Emeklilerimiz, çalıştıkları dönemlerde ücret gelirlerine
göre yüzde 15-35 arasında değişen ve yıl sonuna doğru
yükselen “dolaysız vergiler” ödemiş, kamu hizmetinin yerine

getirilmesinde gelir vergisi önemli bir kaynak oluşturmuştur.
Ülkemizin her köşesinde ve eserinde emeklilerimizin alın teri
ve vergileri vardır.
5454 sayılı Kanunla getirilen ek ödeme oranlarının
yeniden ele alınması ve yükseltilmesi, emeklilerin beklentisi
olarak gündemde durmaktadır. 2017 yılında işçi ve
işverenlere teşvik ve destekler yapılırken, emeklilerin ek
ödeme oranları da yükseltilmelidir. Yetim aylığı yüzde 25
oranına bağlanmış ve 150 gelir aylığı olan bir kız çocuğuna ek
ödeme karşılığı olarak 7.5 lira ödenmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin taleplerini
değerlendirmekte ve ilgili makamlara sunmaktadır. 108
şubemizden gelen talepleri değerlendirilmekte ve Hükümetle
paylaşılmaktadır. Emekli aylıklarının giderek düşmesi, en
önemli sorun olarak görülmeli, sigortalı çalışma süresi
arttıkça, emekli aylıklarını artıran yeni bir emekli aylığı
hesaplanma sistemi getirilmelidir. Karma emekli aylığı
hesaplanması, eşitlikten uzaklaşan sorunlu bir uygulama
olduğundan, norm ve standart birliğini sağlayacak kriterler
getirilmeli ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.
Promosyon ödemesini, bir başlangıç olarak
değerlendiriyoruz. Derneğimiz, 2007/21 sayılı Başbakanlık
Genelgesindeki esaslara göre emeklilere de promosyon
ödenmesini savunmaktadır. Başbakanlık Genelgesine göre,
kamu çalışanlara yapılan poromosyon ödemeleri ile
emeklilere yapılacak olan tutarlar kıyaslandığında,
uygulamada eşitlik sağlanamamıştır. Promosyon
ödenmesinde bankaların başka adlar altında ödeme
yapmasına engel bir durum olmadığından, emeklilerimizin
acele etmeden değerlendirme yapmaları ve banka
seçmelerinde Derneğimizden bilgi almalarında yarar vardır.

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDENMESİ
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere promosyon
ödenmesini 2007 yılından bu güne kadar gündemde tutmuş,
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle kamu çalışanlarına
yapılan promosyon ödemesinin aynı ölçülerde de emeklilere
uygulanmasını talep etmiştir.
Derneğimizin bu talebi karşılık bulmamış, bankalar ile
emekliler arasında farklı adlar altında yapılan düşük miktarlı
ödemeler ile emeklilere hak ettikleri promosyon verilmemiştir.
SGK'nun da uzun yıllar gündeminde yer alan emeklilere
promosyon ödenmesi konusunda bankalarla yapılan
görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine, Türkiye Emekliler
Derneği bu sorunu Hükümete bir rapor olarak bildirmiş,
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine emeklilerin dahil
edilerek soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını talep etmiştir.
Gazetelerin ve televizyonlarında önemli bir gündem
maddesi olan emeklilere promosyon ödenmesi konusundaki
Türkiye Emekliler Derneği'nin girişimleri ile siyasetin de
üzerinde durduğu bir konu olmuştur. 21 Ekim 2015 tarihinde
yapılan Türkiye Emekliler Derneği'nin 21. Genel Kurulu'na
katılan dönemin Başbakanı, emeklilere promosyon ödenmesi
konusunda SGK'nun bankalarla görüşmeler yaparak
gecikmiş bir adaletin yerine getirileceği müjdesini vermiştir.
Başbakanın taahhüt ile birlikte emeklilere promosyon
ödenmesi süreci hızlanmaya başlanmış, Hükümet politikasına
dönüşmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği'nin 21. Genel Kurulu ile
birlikte emeklilere promosyon ödenmesi konusunda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanları Süleyman Soylu ve Mehmet
Müezzinoğlu, bankalar ile yaptıkları toplantılarda kararlı bir
politika göstermiştir. Emeklilere promosyon ödenmesi
konusunda teknik çalışmalar yapan SGK, promosyon
tutarlarını düşük belirlemeye çalışan bankaların taleplerine
Derneğimizin itirazları olmuş, yükseltilmesi istenmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, SGK ile bankalar arasında

yapılan toplantılara dahil edilmesi için çağrıda bulunmuş,
görüşmelerin üç ayaklı olarak yapılması gerektiğini bildirmiştir.
SGK ile bankalar arasında yapılan toplantılar sonucunda
yapılan protokol, emeklilere zorluk çıkaran hükümler
getirdiğinden tepkiyle karşılanmıştır. Özellikle de, iki adet
otomatik ödeme, kredili mevduat hesabı ve ek kart çıkarılması
gibi koşulların bankalar tarafından istenmesine Türkiye
Emekliler Derneği itirazlarını her düzeyde yerine getirmiştir. Bu
koşullar altında emeklilerin promosyon almak istemedikleri
ifade edilmiş, promoyon ödenmesinde sadece üç yıl süre ile
emekli aylığı ödemesinin yeterli olacağının kabul edilmesi için
mücadele verilmiştir.
Türkiye Emekliler Derneğ'nin mücadelesi sonucunda
Başbakan Binali Yıldırım, 24 Şubat 2017 tarihinde yeni bir
açıklama yapmış, iki adet otomatik ödeme ile kredili mevduat
hesabı ve ek ödeme gibi koşulların kaldırıldığını ve bankaların
üç yıl süre emekli aylığını ödeme dışında her hangi bir talepte
bulunamayacağını bildirmiştir. Bu açıklama ile birlikte protokol
hükümleri değiştirilmiş ve Mart ayından itibaren üç ay içinde
emeklilere promosyonların ödeneği kararlaştırılmıştır.
2017 Mart Ayından itibaren bankalara müracaat eden
emeklilerimiz, iki sorun ile karşılaşmıştır. Birincisi; kredi borcu
olan emeklilerimizin yapılandırma talepleri dikkate alınmamış,
promosyon kayıpları ile karşılaşılmıştır. İkincisi; Kendi aylığı ile
birlikte eşinden de dul aylığı alanların aylıklarının
birleştirilmemesi gerekir. İki aylığa sahip olanların banka
değiştirmeleri ve farklı bankalardan promosyon almalarını
öneriyoruz.
Türkiye Emekliler Derneği, promosyon görüşmelerinde
gelinen tutarları yeterli bulmamakla birlikte bir başlangıç
olarak değerlendirmektedir. İleriki yıllarda elimizin daha da
güçlenerek, asıl hedefin ise, 2007/21 sayılı Başbakanlık
Genelgesine göre promosyon ödenmesi mücadelemiz devam
edecektir.
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Adana Şubemiz’den Ankara Çıkarması
Adana Şube Başkanlığımız,
Çevre ve Şehircilik Eski
Bakanı Fatma Güldemet
Sarı'yı Ankara'daki meclis
odasında ziyaret etti.
Heyetimize başkanlık eden Adana Şube
Başkanımız H. Seyfi İyiyürek ziyarete ilişkin
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Sorunlarımızı dinlediler. Kendilerinden, TOKİ
konusunda yardım istedik. Daha önce sayın
bakanımızca verilen 300 konutun, temeli atıldı ve
emekli kardeşlerimize kura ile (şubemiz üyelerine
286 konut çıkmıştır) dağıtıldı. Yine Adana'da
yapılacak olan 572 konutun da müjdesini verdiler.
Bizleri de TOKİ Başkan Yardımcısıyla
buluşturdular. Bu konuda yönetimimiz ve
üyelerimiz adına teşekkürlerimizi arz eder
saygılar sunarız.”

İskenderun Şubemiz
Merhum Erbakan'ı
Yine Unutmadı

Mustafa Uyan “Merhum Necmettin Erbakan emekli dostuydu…”
Türkiye Emekliler Derneği
İskenderun Şube Başkanı
Mustafa Uyan, Anadolu Gençlik
Derneği İskenderun
Temsilciliği'nin Belediye Kültür
Sarayı'nda düzenlediği Prof. Dr.
Necmettin Erbakan'ı anma
gecesi öncesi, tüm konuklara
lokma tatlısı dağıttı.
Dağıtılan lokma sonrası merhum Erbakan'ın ruhuna
Fatiha okundu. Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Temsilciliği
yetkilileri ile Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim
Çelik dağıtılan lokmalara teşekkür ettiler. SP İskenderun İlçe
Başkanı Çelik “Merhum genel başkanımızın emekliler tarafından
unutulmaması güzel bir hadise. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.
Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa
Uyan 'da konuyla ilgili açıklama yaparak “Merhum Necmettin
Erbakan hocamız, Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını bütün
emeklilere vermişti. Dolayısıyla Erbakan emekli dostuydu. Dar

gelirli emekliler Prof. Dr. Necmettin Erbakan sonrası bir daha böyle
yüksek bir zam almadılar. Emekliyi düşünen ve emekliye büyük önem
veren Erbakan hocamızı minnet, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Son
yıllarda ona vefa duygumuzu gösterme adına bu tür etkinlikleri üst üste
yapmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da farklı yöntemlerle merhum
Erbakan hocamızı anmayı sürdüreceğiz. Emekli vefalıdır. Kendisine
manen ve madden sahip çıkanı unutmaz. Bu sebeple emekliler olarak
Erbakan hocamızın iyiliğini unutmadık ve unutmayacağız. Dağılan
lokma tatlısı sonrası merhum Erbakan'ın ruhuna birer Fatiha okuduk.
Mekânı cennet olsun. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.
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BURSA ŞUBEMİZDEN 4X4 LÜK HEYET KARARI…
Bursa Şube Başkanlığımız Şehiriçi taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkının
Belediyelerce 4 sefer ile sınırlandırılması ve her yıl
vize ücreti olarak alınan 15 TL hakkında
üyelerimizden gelen itirazlar doğrultusunda Bursa
Osmangazi Kaymakamlığı 1.Tüketici Hakem Heyeti
Başkanlığı’na müracaat etti.
Hakem Heyetinin verdiği karara göre;
SEYAHATLER SINIRSIZ HALE GETİRİLDİ…
Belediye ve Halk otobüslerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların
ücretsiz ve sınırsız seyahat etme hakkı,
İNDİRİM KARTI ÜCRETSİZ HALE GETİRİLDİ…
4736 sayılı yasa gereği nüfus cüzdanı ile araçlara ve
turnikelere ücretsiz giriş yapılmasına veya yerine verilecek olan
kartın ücretsiz yapılması,
KART AİDATI GERİ ALINABİLECEK…
Bugüne kadar tüketiciden alınan 15 TL’nin iade edilmesi,
60 YAŞ ÜZERİ İSE %50 İNDİRİMLİ SEYAHAT
EDECEK…
60 yaş üzeri vatandaşlara %50 indirim yapılmasına dair
karar verilmiştir.
Şube Başkanımız
Mesut Özşen verilen kararla
ilgili; “Hakem heyetimizin
verdiği karar memnuniyet
vericidir ve bizleri mutlu
etmiştir. Emeklilerimize ve
bizlere hayırlı olsun” dedi.

ÖZŞEN:
Karar
Memnuniyet Vericidir...”

KADIKÖY ŞUBEMİZDEN KAYMAKAM ZİYARETİ
Kadıköy Şube Başkanımız Nahit
İmamoğulları ve beraberinde şube
yönetim kurulu üyelerimizden oluşan
heyetimiz, ilçelerine Bandırma’dan
tayin olan Tuncay Sonel’i makamında
ziyaret ettiler.
“İlçemize hoşgeldiniz, yeni görevinizde
başarılar diliyoruz” diyen, İmamoğulları;
Kadıköy’de yaşamlarını sürdüren
emeklilerimizin talep ve beklentilerini yeni
kaymakama aktarırken, derneğimizin
hizmetleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Sonel de, “Emeklilerimiz bizim
baştacımız. Elbette herşeyin en iyisini hak
ediyorlar. Elimizden geldiğince bu koşulların
onlara temin edilmesi için gayret
göstereceğim” dedi.
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EMEKLİYE UCUZ TATİL PROGRAMIMIZ
ÜLKE GÜNDEMİNDE GENİŞ YER BULDU

TÜED
sağlık
payında
muafiyet
istedi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, Sağlık
Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) katkı paylarının emekliler için yüksek
olduğunu belirterek, emeklilerin katkı paylarından muaf tutulmasını
talep etti.
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube
başkanının katılımıyla toplanan TÜED Başkanlar Kurulu, emeklileri
yakından ilgilendiren konuları görüştü.
Şube başkanlarının SUT'taki katkı paylarının yüksekliğinden
şikayet etmesi ve söz konusu katkı paylarının emeklilerin ekonomik
şartlarını zorladığını dile getirmesi üzerine, katkı payları masaya
yatırıldı.

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Dalyan
İztuzu Tanıtım Derneği yöneticilerinin girişimiyle emekliler, bu
yıl kesesine uygun tatil yapma imkanına kavuşacak.

Yapılan etraflı değerlendirmelerin ardından TÜED Başkanlar
Kurulu, "5510 sayılı Kanunda ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer
alan katkı payları, emeklilerimizi mağdur eder bir ödemeye
dönüşmüştür. Emeklilerimiz, katkı paylarından muaf tutulmalıdır."
kararını aldı.

Yaklaşık 920 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneğimiz ile
yapılan protokol gereği pilot bölge seçilen Dalyan, bu yıl 3 ve 5 günlük
tur paketleri ile emeklileri ağırlayacak. Geçen yıl Kasım ayında
Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Dalyan İztuzu Tanıtım Derneği temsilcileri, Orijinar Travel ve
Anadolu Jet yetkilileri emekliler için tatil düzenleme kararı aldı. İlk
uygulama olarak da Dalyan'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kefal
Balığı Festivali'ne 14 kişilik bir grup davet edildi. Dalyan ve çevresini
gezen emekliler bölgeye hayran kaldı. Dalyan bu yılki tatil için pilot
bölge seçilerek Türkiye Emekliler Derneği üyelerine SMS yoluyla tur
hakkında bilgiler aktarılmaya başlandı.

"Emeklinin, devlet hastanesinden bile hizmet
alması zorlaşmıştır”
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, alınan kararla ilgili AA
muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkta katkı paylarının
yüksekliğinin emeklilerin temel sorunlarından biri olduğunu
belirterek, katkı paylarının 2017 yılı için ortalama yüzde 20
artırıldığına dikkati çekti.

İlk kafile, coşkulu Festival keyfini doyasıya yaşarken, Festivale
Muğla Valisi Amir Çiçek, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca
Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Anadolu Jet Yetkilisi Demokan
Ötkem, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Yetkilileri ve sivil
toplum temsilcileri ile vatandaşlar da katıldılar. Festivale pop müziği
sanatçıları Çelik ile Gülçin de renk kattılar.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün
emeklilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle evinde kapalı kaldığını ve
gezememekten şikayet ettiğini söyleyerek, "Bu anlaşma ile emeklimiz
artık uygun şartlarda tatil yapabilecek. Bu muhteşem bölge için
emeklilerimize bir kampanya başlattık. Ulaşımı, oteli, üç öğün yemeği
bir paket şeklinde emeklinin ödeyebileceği biçimde olacak. Biz, üyemiz
olan emekliden ayda 2 lira aidat aldığımız için onlara maddi destek
olabilme imkanımız yok. Çünkü başka gelirimiz yok. Ama bu tür
anlaşmalarla bazı imkanlar yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
Orijinar Travel yetkilisi Çiğdem Taşar, ortalama 1500 liralık bir
gelirle emeklilerin yüzde 70'inin ömür boyunca hiç tatile çıkamadığını
ifade etti. Taşar, "Yüzde 20'ye yakın bir kesim bulunduğu il veya ilçe
dışına çıkmamış. Sadece yüzde 10 civarında birkaç yere gitmiş olanı var.
Bu projeye ticari anlamda yaklaşmadık. Herkesin desteğiyle güzel bir iş
birlikteliği başladı" dedi.
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Emeklilerin toplumun gelir düzeyi en düşük
kesimlerinin başında geldiğini vurgulayan Ergün,
şunları belirtti:

ERGÜN:
“Bu muhteşem bölge için
emeklilerimize bir kampanya
başlattık.”

"Çalıştıkları dönemlerde yüzde 11 genel sağlık sigortası primi
ödeyen emeklilerimiz için sağlıkta katkı payları, üstlenilemez bir yüke
dönüşmüştür. Bu şartlarda ortalama bin lira aylık alan bir emeklinin,
değil özel bir hastaneden, devlet hastanesinden bile hizmet alması
olukça zorlaşmıştır. Çünkü yaşı itibariyle sağlık hizmetlerinden sıkça
yararlanması gereken emeklilerimiz, hem kendileri için hem de
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin için katkı payı ödüyor.
Bu durum da geçinmekte zaten zorlanan emeklilerimizin ay sonunu
zor getirmesine neden oluyor."
Devletin her bireye sağlık hizmeti vermesinin anayasada güvence
altına alındığını anımsatan Ergün, "Emeklerimizin sağlık
hizmetlerindeki katkı paylarından muaf tutulması, sosyal devlet ve
sosyal güvenliğin bir gereğidir. Bu nedenle emeklilerimizin katkı
paylarından ivedilikle muaf tutulmasını istiyoruz. Emekliler olarak
cebimizi yakan katkı paylarından çok rahatsız." dedi.
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YAZICIOĞLU: “EMEKLİ DE TEŞVİK BEKLİYOR…”
Onda da şartlar ileri sürdüler, şimdi vazgeçtiler. Geçen yıl
emeklinin aylığında yüz lira seyyanen iyileştirme
yapılmıştı, bu yıl o da verilmedi.
Diğer taraftan; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın
(KOSGEB) faizsiz 50 bin TL kredi imkânından
yararlanmaya hak kazanan 460 bini aşkın KOBİ
bulunuyor.
Bu tarz bir destekleme emeklilerimize yapılmış
olsaydı, yapılan teşvikler tamamen iç piyasalara yansırdı.
Bu durumda; piyasalar hareketlenir, istihdam
canlanırdı. Oysa KOBİ'lere yapılan desteklemeler daha
ellerine bile geçmeden; sigorta ve vergi borçlarına, banka
borçlarına gitmiştir. Bankalar KOBİ'lere kredi vermek
için öncelikle borçlarını ödemesini istiyor. Ancak son
verilere göre Türkiye'de 2.9 milyon KOBİ'nin kredi
borcu var. Ocak ayı itibarıyla 315 bin KOBİ ise borcunu
ödeyemediği için icralık. Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon
KOBİ olduğu düşünüldüğünde icra takibine girenlerin
oranı yüzde 9'u buluyor, yüzde 83'ünün ise kredi borcu
bulunuyor.
YAZICIOĞLU: “712 lira emekli aylığı olur mu?”
2016 yılında emekliye verilen 100 lira iyileştirme
artırılarak 2017 yılında da bekleniyor. 2017 yılında 3600
günle emekli olana 712 lira bağlanmış. Türkiye Emekliler
Derneği Araştırma Müdürlüğünün raporuna göre en
düşük emekli aylığı 2000 öncesi hizmeti olan için 1348
lira, 2000 öncesi hizmeti olmayan için 831 lira. Bağkur'da
bu rakam 1219 ile 756 lira. En düşük emekli sandığı aylığı
1534 lira. Şimdi soruyorum teşvik ve destekler kime
lazım? Emekli, dul ve yetimi açlık sınırında gelirden
kurtarmak gerekmez mi? Elinden alınan hakların iadesi,
şart değil midir? Elimizi vicdanımıza koyalım ve
doğruyu, hakkı, adaleti bulalım. Emekli bunu bekliyor.”

Kısa adı TÜED olan Türkiye
Emekliler Derneği'nin Hukuk
Danışmanı Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, işverenlere yapılan
teşviklerin emeklilere de
yapılması gerektiğini belirterek;
“Emekliye yapılan her teşvik
piyasaları canlandırıyor” dedi.
Yazıcıoğlu açıklamasında
şunları söyledi:
“İşverenlere, esnafa teşvik yağıyor. İşverenler
bazı teşvik ve desteklerden yararlandırılırken sigorta
primi desteği, asgari ücret desteği, ucuz kredi, vergi ve
primde ertelemeden yararlanırken esnaf ve çiftçiye de
destekler getiriliyor. Sigortasız ya da kaçak işçi çalıştıran
işveren için af geldi. Bunlar milyonlarca liralık destek
demek. Sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit
edilen işverenler sadece ilk bir ay prim teşvikinden
yararlanamayacak. Asgari ücretlinin vergi kaybı ile
düşen ücretini devlet karşılayacak. İşveren çalıştırdığı
işçi başına ödediği sigorta primi için asgari ücret desteği
alıyor. Emekli ise derneğimizin mücadelesi sonucu bu yıl
bütçeden çıkmayan sadece bankaların ödeyeceği dört
milyarı bulabilecek bir promosyondan yararlanacak.

TOKAT ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ
Tokat Şube Başkanımız Kadir Erüre, Tokat Belediye Başkanı
Av. Eyüp Eroğlu'nun Tokat'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin
emeklilere yönelik ev yapacağı duyurusu üzerine konuya ilişkin
açıklama yaptı. Genel Merkezimizin TOKİ ile üyelerimize yönelik
çalışmaları olduğunu söyleyen Şube Başkanımız Erüre; “Derneğimize
üye olup da evi olmayan emeklilerimize yönelik konut yapılacağına
dair bir sözleşme imzalandı. Belediye Başkanımız yer teminini
sağlayınca, biz de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'ne bildiride
bulunduk. TOKİ İl Başkanlığı, Belediye Başkanımız Sayın Eyüp
Eroğlu ve milletvekillerimiz öncülüğünde TOKİ'nin Tokat'a toplu
konut yapmasına karar verdi” dedi.
TOKİ KURALARI MAYIS AYINDA ÇEKİLECEK
Konut inşaatının 4 ay önce başladığını belirten Şube
Başkanımız Erüre; “Şu anda 436 konut yapılmakta. 2+1 dairelerden 2
blokun yapımına başlandı. Konutlar 2 yıl içerisinde teslim edilecek.
TOKİ Başkanlığı bizleri hangi bankaya ne kadar para yatırılacağı
konusunda bilgilendirecek. Biz de üyelerimizi yönlendireceğiz. Gerekli
miktarda para yatırıldıktan sonra üyelerimiz kuraya katılacak.
Kuraya giren üyelerimiz ev sahibi olacak. Kuraya giremeyen
üyelerimiz de şanslarını 2. veya 3. etaplarda deneyecek. Kuralar ise
Mayıs ayında çekilecek. Bu şekilde herkesin ev sahibi olabilmesi için biz

elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
TOKİ'ye başvurulması için gereken şartları da anlatan Erüre,
öncelikle evi olmayan emeklilerin kurada ilk sırada yer alacaklarını
belirtti. Erüre; “Üzerinde ev tapusu bulunmayan emeklilerimiz ilk hak
sahibi olacaklar. Bankalar üyelerden tapu çıktılarını isteyecek. Öncelikle
en fazla mağdur olan emeklilerimiz bu haktan faydalanacak” dedi.
Dernek olarak diğer konut projelerinden de bahseden Erüre, 20 yıl
vade ile üyelerine konut yapılması için de anlaşma imzalandığını söyledi.
Erüre, çalışmaların başlaması için arsa temini konusunda da çalıştıklarını
ve Belediye Başkanı Eroğlu'nun kendilerine destek olacağını söyledi.
Şubesi Başkanımız Kadir Erüre, derneğimizin emeklilere yönelik
diğer faaliyetlerini de anlattı. Üyelerimize pek çok imkan sağlandığını
vurgulayan Erüre; “Üyelerimizi Konya Mevlana'ya, Hacı Bektaş-i Veli'ye,
Umre'ye gönderiyoruz ve göndereceğiz. Ayrıca tatile gitmek isteyen
üyelerimizi de Erdek'e, Muğla Dalyan'a ve kaplıcalar bölgesi olan Afyon'a
da gönderiyoruz. Yaptığımız çalışmalar hızlanarak devam ediyor, tüm
üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
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KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN
İŞ-KUR VE MÜFTÜLÜK
ZİYARETİ...
Kırıkkale Şube Başkanlığımız
kurum ziyaretlerine devam
ediyor.
Ziyaretler kapsamında Kırıkkale'ye
yeni atanan Müftü Şahin YILDIRIM' ı ve
yine göreve yeni atanan İş-Kur Müdürü Arif
AY'ı makamlarında ziyaret ettiler. Hayırlı
olsun temennilerinde bulunarak, başarılar
dilediler.
Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin
ziyaretlerinden ardından; “Her iki ziyarette
de derneğimizi anlattık ve faaliyetlerimiz
hakkında bilgiler verdik. Bundan sonra da
karşılıklı diyalog halinde olma dileklerimizi
sunduk. Sayın Yıldırım'a ve sayın Ay'a
görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL ANLAŞMALAR
Elazığ Şube Başkanlığımız üyelerimize
özel birçok firma ile anlaşmalar imzaladı.
1-Stüdyo Moda ile yapılan anlaşmaya
göre; üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz etmeleri
halinde vesikalık fotoğraflarda % 30, düğünnişan –kına-sünnet-dijital ortamda çekilen
fotoğraflar ve hediyelik eşyalarda % 20 indirim
uygulanacak.
2-Yeşim Gelinlik Sarayı ile yapılan
anlaşmaya göre; üyelerimiz kimlik kartlarını
ibraz etmeleri halinde gelinlik ve nişanlıkta %
20 indirim anlaşması sağlandı ve gelinlik
–nişanlık alanlara düğün davetiyesi, düğün
fotoğrafları, gelin başı ve makyajı da ücretsiz
olarak yararlanabilecekler.
3- S.M Mali Müşavir Yusuf Bölükbaşı ile
yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz kimlik
kartlarını ibraz etmeleri halinde basit usulde
vergi-gelir vergisi, gayrimenkul sermaye iradı, kira gelirleri ve
giderleri ve bilumum muhasebe işleri için % 20 indirim
hakkından yararlanabilecekler.
4-Güler Matbaacılık ile yapılan anlaşmaya göre;
üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde el ilanı,
davetiye, kartvizit, afiş-kitap, dergi basımı, katalog, broşür ve
bilumum matbaa işlerinde % 15 indirim hakkından
yararlanabileceklerdir.
5- Gonca Çiçekçilik ile yapılan anlaşmaya göre;
üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde saksı çiçeğiyapay çiçek- çelenk ve araç süslemelerinde % 10 indirim
hakkından yararlanacaklardır.

6-Genç Medikal ile yapılan anlaşmaya
göre; üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz etmeleri
halinde SGK ödemeli malzemeler hariç tüm tıbbi
sarf ve ortopedik malzemelerde % 20 indirim
sağlanacaktır.
7-Azad Tur Turizm Seyahatle yapılan
anlaşmaya göre; üyelerimiz kimlik kartlarını
ibraz etmeleri halinde; Umre Seyahatlerinde %
10 indirim, % 20 peşin, kalan 8 ay taksitle
ödenecek şekilde indirim anlaşması sağlandı.
8- Emir Ticaret (Oto Yıkama) ile yapılan
anlaşmaya göre; üyelerimiz kimlik kartlarını
ibraz etmeleri halinde tüm araç yıkama ve diğer
işlemlerde peşin alımlarda % 20 indirim sağlandı.
9- Kor-Aş Bilgisayar ve Elektronik ile
yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz kimlik
kartlarını ibraz etmeleri halinde tamir ve
onarımlarda % 20 indirim, yeni bilgisayar alımlarında kredi
kartına satış hakkından yararlanacaklardır.
10- Universal Hastanesi ile yapılan anlaşmaya göre;
üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde tüm tetkiklerde
% 50, ameliyatlarda % 20 oranında indirim uygulanacaktır.
11- Mes-Pen PVC yapı malzemelerinde üyelerimiz kimlik
kartlarını ibraz etmeleri halinde peşin alımlarda % 25, taksitli
alımlarda % 15 indirim sağlanacaktır.
Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür yapılan anlaşmaların
tüm üyelerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.
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RİZE ŞUBEMİZDEN TOKİ ATAĞI
Rize Şube Başkanımız ve yönetim
kurulu üyelerimiz TOKİ işbirliği ile
emeklilerimiz adına ucuz ev konut projemizi
paylaşmak üzere Rize Milletvekili Hasan
Karal'ı makamında ziyaret ettiler. Yapılan
görüşmede derneğimiz faaliyetleri ve konut
projelerimiz hakkında bilgi veren Rize Şube
Başkanımız Recep Ali Derman; “Konut
projelerimizi de faaliyete geçirebilirsek
bizim ve emeklilerimiz için en büyük
mutluluk olacaktır” dedi. Milletvekili Karal
ise TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'la
telefon görüşmesi yaparak arsa temini ve
çalışmaların biran evvel başlaması
konusunda derneğimiz adına söz aldı.
Görüşme sonrasında Şube
Başkanımız Derman ve yönetim kurulu
üyelerimiz Milletvekili Karal'a
desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Karal
ise; Emeklilerimiz için yaptığınız çalışmaları
takdirle izliyorum, bizler de elimizden ne
geliyorsa yapmaya hazırız, sizlere
çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

SAKARYA ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Sakarya Şube Başkanlığımız
Özel Adatıp Hastanesi ile indirim
anlaşması imzaladı.
İmza töreni Şube Başkanımız Sinan Turan ile
Ada Tıp Hastanesi Genel Direktörü Yaşarbir Bilgin
arasında gerçekleşti. Bilgin yapılan anlaşmanın
ardından şunları söyledi; “Dernek üyelerine elimizden
gelen en güzel şekilde sağlık hizmeti sunacağız.
Sizlerin memnuniyeti bizim için önemli. Hepimize
hayırlı olsun” dedi.
Şube Başkanı TURAN ise; “Sakarya Şubesi
olarak üyelerimiz için yaptığımız hizmetlere bir
yenisini de eklemekten mutluyuz. Tüm üyelerimize
sağlıklı günler diler, hayırlı olmasını temenni ederiz”
dedi.

İZMİT ŞUBEMİZDEN SAĞLIK HİZMETİ
İzmit Şube Başkanlığımız,
Otigon İşitme Cihazları
Sorumlusu İdis Firması ile
anlaşma sağladı.
Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz ve birinci derece
yakınları işitme cihazına % 20 indirimli sahip olabilecekler.
Cihaz alan üyelerimizin işitme muayeneleri ücretsiz
yapılacak olup, dilerlerse cihazı 9 taksitte ödeyebilecekler.
Anlaşmadan sonra Şube Başkanımız Mehmet Kara;
“Üyelerimize hayırlı olsun, hepsine sağlıklı günler
diliyoruz” dedi.
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Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şubemiz İle
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Arasında Protokol İmzalandı
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ve
Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı İlhan Bintez’in
katılımı ile imzalanan protokol kapsamında, Türkiye Emekliler
Derneği Kütahya Şubesi üyeleri ve birinci derece yakınları
Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nin kaliteli hizmetlerinden
ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Acıbadem Eskişehir
Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ gerçekleştirilen bu iş birliğinin
örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şubesi
Başkanı İlhan Bintez imza töreninin ardından
“Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile başlayan bu
işbirliğimizin giderek artmasını umuyoruz”
şeklinde açıklamalarda bulundu.

POSTA GAZETESİ ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİ SIRALADI
Şekerbank ve ING Bank başta olmak
üzere bankalar emeklilere düşük
faizlerle kredi veriyor. Kredilerin aylık
faizi yüzde 1.16’dan başlıyor. Vadesi 48
aya kadar çıkan kredilerin üst limiti 90
bin lirayı buluyor. Ayrıca Denizbank,
Finansbank gibi bankalar emekliye
indirim özellikli kredi kartı da sunuyor.

Emekliye özel
'bedava ve indirimli'
hizmetler...
Emekliler, yıllarca bu ülkeye
hizmet etti ve geri kalan yıllarını
mutlu ve huzurlu geçirmek istiyor.
Bu bilinçle hareket eden birçok
kurum ve kuruluş emeklilere özel
h i z m e t l e r s u n u y o r. B e d a v a
ulaşımdan bedava muayeneye, ucuz
tatil ve konuta kadar...
Çalışanların en büyük hayali
bir an önce emekli olmak. Emekli
olanlar da geri kalan hayatlarını
mutlu ve huzurlu geçirmek istiyor.
Aldığı maaşla geçinen de var
geçinemeyen de... Bazıları çalışıyor.
Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum, emeklilerin hayatlarını
kolaylaştırmak için adeta seferber olmuş durumda. Bazıları yasalarla
düzenlenen bu hakları, özel sektör şirketleri bir sosyal sorumluluk
bilinciyle yerine getiriyor. Sizin için araştırdık...
BEDAVA MUAYENE
GÖZÜNÜZE BAKTIRIN
Birçok ilde emekliye özel sağlık hizmeti veren kurum var. 1.5
milyon üyeli Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ile Dünyagöz ve
Maya Göz hastaneleri protokol imzaladı. Bu hastaneler, emeklilerin
göz muayenesini bedava yapıyor. Diğer tedavilerde de indirim
sunuyor. Sağlıkta yÜzde 30 İndİrİm Emekliler Derneği üyeleri
Medical Park ve Kudret International hastanelerinden yüzde 30
indirimli yararlanıyor. Bu indirimler muayene, tedavi, tetkik ve
tahlillerde geçerli. Ayrıca Si-Ser şirketiyle yapılan protokol
kapsamında ücretsiz muayene olan emekliler, işitme cihazını yüzde 30
indirimle alabiliyor. Detaylı bilgi için Emekliler Derneği’nin ‘0 312 230
34 28-0 312 230 34 29 ve 0 312 230 34 89’ numaralı telefonlarını
arayabilirsiniz. 108 şubeli derneğe üyelik ayda 2 lira.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VE İNDİRİMLİ KART
Bugünlerde işadamları dahi kredi almakta zorlanırken
bankalar, emeklilere kapıyı sonuna kadar açmış durumda. Vakıfbank,
Ziraat, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, TEB,

ULAŞIMDA BÜYÜK
KOLAYLIK
Türkiye’de 11 milyon emekli var.
65 yaş ve üzeri emekliler, şehiriçi
demiryolu, denizyolu ile ulaşım ve
otobüslerle toplu taşımalardan ücretsiz
yararlanıyor. Emekliler demiryolları ve
denizyollarının şehirlerarası hatlarından
ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma
hakkına sahip. Yakında imzalanacak
anlaşmayla emekliler Türkiye’deki
herhangi bir yere Anadolujet ile yüzde 20 indirimli uçacak.
BEŞ YILDIZLI TATİL
Anadolujet ve Orjinal Travel ile imzalanan anlaşmayla emekliler
ucuz tatile kavuştu. Emekliler, Alanya ve Dalyan’da 4 gece 5 gün beş
yıldızlı otellerde tatil yapabiliyor. Tatil paketi uçak dahil 555 lira. 5 taksitle
ödeme imkanı var. Afyon’da termal (kaplıca) tatil yapmak isteyen
emekliye de 5 taksitle 600 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yine
Emekliler Derneği (TÜED) üyesi 1.5 milyon emekli Afyon’da 5 yıldızlı
Salutaris isimli devremülkte 2 gece 3 gün ücretsiz konaklayabiliyor. Üyeler
ayrıca 1+1, 5 yıldızlı devremülkleri 14.500 lira yerine 9900 liraya
peşinatsız 60 ay taksitle, ayda 165 lira ödeyerek alabiliyor.
TOKİ'DEN UCUZ KONUT PROJESİ
TOKİ’nin yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Şu
anda Gaziantep Şahinbey Güzelvadi, Gaziantep Şehitkamil ve Konya
Meram’da TOKİ konutları satışa çıktı. Detaylı bilgi için ‘444 86 54’ no’lu
telefon aranabilir. Emekliler Derneği de, Denizbank’la 81 ilde proje
üretiyor. 25 yıl vadeli konutlarda yüzde 30 indirim var. Yakında Ankara,
İzmir, Samsun, Tokat, Mersin, Antalya başta olmak üzere 81 ilin
tamamında proje geliştirilecek. Bu projelere kayıt yaptırmak için
TÜED’in 108 şubesinden başvuru yapılabilir
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ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN, TRT ANKARA RADYOSU
VE KANAL B TELEVİZYONUNDA, EMEKLİLERİN SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ
TRT Ankara Radyosu Zerrin Funda
Celasun'un canlı yayın programına konuk olan
Derneğimizin Araştırma Müdürü Namık Tan,
“Malullük Sigortası Hakları” ile ilgili
değerlendirmeler yaptı ve gelen soruları
cevaplandırarak, malullük sigortasına hak kazanma
koşulları ve aylık hesaplanmasına ilişkin bilgiler
verdi.
Ayrıca Kanal B Televizyonu, Seval Yıldırım'ın
Gündemin İçinden programına konuk olan
Araştırma Müdürümüz Namık Tan, emekli
aylıklarındaki eşitsizliklere dikkat çekerek, 2000
sonrası emeklilerin intibak yapılarak haklarının
teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Emeklilere
ödenecek promosyonların hiçbir koşul aranmadan
ödenmesi gerektiğini belirten Tan, asıl hedefin
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine emeklilerin
dahil edilerek, promosyon ödenmesinde çalışanlar
ve emekliler arasındaki eşitsizliklerin kaldırılması
gerektiğini ifade etti.

Kafaoğlu Emeklilerle
Bir Araya Geldi

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu Türkiye Emekliler Derneği
Balıkesir Şubesi Başkanı Kenan Siyer ve
üyeler ile bir araya geldi.
Başkan Zekai Kafaoğlu beraberinde Belediye Başkan
Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Osman Zeki Şahin ile birlikte
Pamukçu Sedefne Termal Otel’de Türkiye Emekliler Derneği
Balıkesir Şubesi üyeleri ile birlikte oldu. Başkan Kafaoğlu
toplumun her kesimi ve toplumun sivil dinamikleri ile birlikte
olduklarını, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı
Kenan Siyer ise, “Başkanımızın çalışmalarını takip ediyoruz.
Kimse başkana çalışmıyor diyemez. Bizi burada bir araya
getirdiği ve derneğimize saygı duyduğu için teşekkür ediyoruz.
Derneğimiz Altıeylül ilçesinde. Altıeylül ilçesinde
emeklilerimizin de konutlarının olmasını ve TOKİ aracılığıyla
taksitle ödeyerek konut sahibi olmak istiyoruz. Bu konuda
başkanımızın bize yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

PROJE ORTAKLARIMIZDAN
DÜNYAGÖZ HASTANELERİ
EMEKLİLERİN
GÖZ MUAYENELERİNİ
ÜCRETSİZ YAPIYOR
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Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
2017 YILINDA EMEKLİ OLANLARIN
100 TL KAYIPLARI KARŞILANMALI

6655 sayılı Kanunla, 1 Ocak 2016 itibariyle emekli olanlar ile
2016 yılında emekli olacaklara seyyanen 100 lira iyileştirme
yapılmıştır. 2017 yılında ve daha sonraki yıllarda emekli olacaklara
100 lira iyileştirme yansıtılmadığından, emekli aylıkları 100 lira eksik
bağlanıyor. Örneğin, 2016 Aralık Ayında emekli aylığı talebinde
bulunan sigortalı ile Ocak 2017 tarihinde emeklilik müracaatında
bulunan sigortalıya aylık bağlanırken, 100 lira fark olması, sosyal
güvenlikte temel kural olan eşitliği bozmaktadır. Hükümet, aylığı 100
lira eksik bağlanan emeklilerin haklarını teslim edecek düzenleme
yapmalı ve eşitlik sağlanmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Yurt dışı hizmetlerini borçlanarak emekli
oldum. Hizmetlerin ağırlığı 2000 öncesine ait. Emekli aylığı
hesaplamaları hangi kriterlere göre yapılmaktadır?
CEVAP: Sizin aylığınız karma aylık sistemi ile
hesaplanıyor. Size ödenecek aylık; 2000 öncesi 20002008/Ekim dönemlerdeki prim günlerinize göre hesaplanan
kısmi aylıkların toplamından oluşuyor. Kısmi aylıkların
hesabında, toplam prim gün sayısı esas alınarak bu
dönemlerde geçerli olan aylık bağlama oranları esas alınıyor.
2000 öncesi kısmi aylığın hesabında temel olarak yüzde 60
aylık bağlama oranı esas alınır ve 5000 günden fazla ödenen
her 240 prim günü için 1 puan artırılır. 2000-2008/Ekim
dönemi kısmi aylığın hesabında esas alınacak aylık bağlama
oranı, toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her
360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5400 prim gününün her 360
günü için yüzde 2 ve daha sonraki her 360 gün için yüzde 1.5
oranlarının toplamıdır. 5720 prim gününüze göre bir
hesaplama yapıldığında; 2000 öncesi aylık bağlama oranı
yüzde 63 (normal göstergeden alt sınır aylık bağlama oranı 70
dikkate alınıyor), 2000-2008/Ekim dönemi için aylık bağlama
oranı yüzde 43,8'dir.
SORU: İsteğe bağlı emekli oldum. Evli olmadığım için
SSK'dan yetim aylığı alabilir miyim?
CEVAP: Kız çocuklarına aylık bağlanmasında;
sigortalı çalışması veya kendi çalışmasından dolayı gelir ve
aylık almama koşulu aranıyor. Bu durumda, kendi aylığınız
olduğundan, anne veya babadan yetim aylığı alamazsınız.
SORU: 2017 yılı Şubat Ayında emekli oldum. 835 lira
aylık bağlandı. Bu aylıkla nasıl geçinilir?
CEVAP: 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı çalışma
süresi arttıkça, emekli aylıklarının hesaplanmasında kayıplar
öngörülmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizde norm ve
standart birliği kurulamadığından, 2000 sonrasında emekli

olanlar ile bundan sonra aylığa hak kazanacak olanların mağdur
edildiği bir süreç yaşanıyor. Çalışılan dönemlerde yürürlükte
olan kanun hükümlerine göre emekli aylığı hesaplanma sistemi
yerine, tüm dönemler için tek bir aylık hesaplanma kriteri
getirilmeli, emekliler arasındaki eşitsizliklere son verilmelidir.
2000 öncesi dönemde olduğu gibi, emekli aylıklarında alt sınır
aylık getirilmeli, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit
olanlara, emekli olma tarihlerine bakılmaksızın eşit aylıklar
ödenmelidir.
SORU: Yüzde 50 engelli raporu ile emekli oldum. Emekli
olarak, çalışmam durumunda, aylığım kesilir mi?
CEVAP: Engelli hakkıyla emekli olanlar, aylıkları
kesilmeden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkına
sahiptir. İşverenler, emekli olanlar yerine, işveren sigorta primi
hazine tarafından karşılanan emekli olmamış engelli işçi
çalıştırmayı tercih etmektedir.
SORU: GSS ile getirilen yeni düzenleme konusunda bilgi
alabilir miyim?
CEVAP: 1 Ocak 2012 itibariyle genel sağlık sigortası
yürürlüğe girmiş ve sosyal güvencesi olmayanların gelir testi
yaptırmaları öngörülmüştür. 5 milyona varan bir kitlenin gelir
testine gitmediğinden, yüksek tutarda borç birikmiş ve sağlık
hizmetinin alınması zorlaşmıştır. 8 Mart 2017 tarihinde
yayınlanan 6824 sayılı Kanun ile yapılan borçların gecikme
zammı ve gecikme cezası siliniyor. Yeni düzenlemeye göre,
yürürlükte olan asgari ücretlerin yüzde 3'ü üzerinden önceki
dönemlere ait borçlar yeniden hesaplanıyor.
2017 yılında aylık geliri asgari ücretin(1777,50 liranın) üçte
birinden(592,50 liradan) düşük olanlar GSS primi ödemeyecek ve
primleri devlet tarafından karşılanacaktır. Bu tutarın üzerinde
geliri olanlar ise, ayda 53,33 lira genel sağlık sigortası primi
ödeyecek.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

EMEKLİYE TEŞVİK YOK MU?
Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayınlanan girişimcilik
istatistiklerine göre, toplam istihdam
içinde 2015 yılında işveren olarak
çalışanların payı yüzde 4,4. Bu oran
içinde kadınların payı yüzde 8.İşveren girişimlerin 2015 yılında
ortaya çıkış oranı yüzde 13.1.Bunların istihdam yaratma oranı
yüzde 6.6. Ekonomik güven endekslerinin 100 den büyük olması
genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması
ise genel ekonomik duruma göre kötümserliği gösterir. Biz de bu
endeks 91,5. Ekonomik güven endeksi; tüketici güven endeksi,
imalat sanayi(reel kesim) güven endeksi, perakende ticaret güven
endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, inşaat kesimi güven
endeksi olmak üzere 5 farklı endeksin birleştirilmesi ile
oluşturuluyor. Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 1,8
geriledi. Burada, hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,2, genel
ekonomik durum beklentisi yüzde 0,7. İşsiz sayısı beklentisi yüzde
1,4, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 azaldı. Tüm teşviklere
rağmen tüketici güveninin düzelmemiş olması ilginç. Burada
durup düşünmek lazım, teşvik kime verilmeli? Öncelik emekliye
olmamalı mı?
Türkiye'de sebze ve meyvenin yarısı tüketiciye ulaşana
kadar çöpe gidiyormuş. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
soruyor; “Bizden sonra gelecek nesillere daha müreffeh, daha
aydınlık, daha yaşanılır bir ülke bırakamayacaksak elde ettiğimiz
gurur duyduğumuz başarıların gerçekten bir anlamı var
mı?“Robert Kennedy;”Gayrisafi yurtiçi hasıla çocuklarımızın
sağlığını, aldıkları eğitimin kalitesini hesaba katmıyor.
Edebiyatımızın ve sanatımızın güzelliğini hesaplamıyor. Ülkemize
sevgimizi ve bağlılığımızı da önemsemiyor. Özetle, gayrisafi
yurtiçi hasıla, hayatı yaşanabilir kılan unsurlar hariç her şeyi
ölçüyor.” Ekonomik büyümeyi toplumsal gelişmeyle bir bütün
olarak gören bir bakış açısı aranıyor. O halde teşvik ve destek de
emekli niçin göz ardı ediliyor? Gerçekleri ararsak, araştırırsak,
ortaya koyarsak daha huzurlu, adaletli bir yaşama kavuşuruz.
Bırakın artık zenginlikleri paylaşalım. Bankacılıkta yabancı payı
borsadakilerle yüzde 44,5'e yükseldi. İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfının araştırmasına göre toplumun yüzde 49'u sinemaya
gitmiyor, yüzde 39'u hiç kitap okumuyor. Yüzde 66'sı tiyatro,
konsere katılmıyor, yüzde 47 hiç dergi okumuyor, yüzde 86 hiç
hobi kursuna gitmemiş, en sık yapılan aktivite yüzde 85 ile
televizyon izlemek.
2016 yılında emekliye verilen 100 lira iyileştirme
artırılarak 2017 yılında da bekleniyor. 2017 yılında 3600 günle
emekli olana 712 lira bağlanmış. Türkiye Emekliler Derneği
Araştırma Müdürlüğünün raporuna göre en düşük emekli aylığı
2000 öncesi hizmeti olan için 1348 lira, 2000 öncesi hizmeti
olmayan için 831 lira. Bağkur'da bu rakam 1219 ile 756 lira. En
düşük emekli sandığı aylığı 1534 lira. Şimdi soruyorum teşvik ve
destekler kime lazım? Emekli, dul ve yetimi açlık sınırında
gelirden kurtarmak gerekmez mi? Elinden alınan hakların iadesi,
şart değil midir? Elimizi vicdanımıza koyalım ve doğruyu, hakkı,
adaleti bulalım. Emekli bunu bekliyor.

İşverenlere, esnafa teşvik yağıyor. İşverenler bazı teşvik
ve desteklerden yararlandırılırken sigorta primi desteği,
asgari ücret desteği, ucuz kredi, vergi ve primde ertelemeden
yararlanırken esnaf ve çiftçiye de destekler getiriliyor.
Sigortasız ya da kaçak işçi çalıştıran işveren için af geldi.
Bunlar milyonlarca liralık destek demek. Sigortasız veya sahte
sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler sadece ilk bir ay
prim teşvikinden yararlanamayacak. Asgari ücretlinin vergi
kaybı ile düşen ücretini devlet karşılayacak. İşveren
çalıştırdığı işçi başına ödediği sigorta primi için asgari ücret
desteği alıyor. Emekli ise derneğimizin mücadelesi sonucu bu
yıl bütçeden çıkmayan sadece bankaların ödeyeceği dört
milyarı bulabilecek bir promosyondan yararlanacak. Onda da
şartlar ileri sürdüler, şimdi vazgeçtiler. Geçen yıl emeklinin
aylığında yüz lira seyyanen iyileştirme yapılmıştı, bu yıl o da
verilmedi.
Bankalarımızın piyasa değeri yüzde 60'a yakın erimiş.
Eski büyüme hızları, eski karlılıkları azalmış. Bankacılık
sektörü kredi verecek kaynak bulmada sınırlara yaklaşmış
görünüyor. Bankacılık sisteminin toplam dış borçları 136
milyar dolara ulaşarak, mevduatın dörtte birine ulaşmış.
Bankacılıkta kullandırılan krediler mevduatın yüzde 120'si
düzeyinde. Kredilerin mevduata oranı gelişmiş ülkeler için
ortalama yüzde 77, gelişmekte olan ülkeler için yüzde 96.
Ortalamayı Brezilya yüzde 130 ile Türkiye yüzde 120 ile geçen
iki ülke. Bu iki ülke dünyanın en yüksek faizini veriyor. Bu
sektörün büyümesi için tasarruflar artmalı, sermaye piyasası
ve sigortacılık gelişmeli. Bireysel emeklilik bu nedenle
gündeme alınarak zorunlu hale getiriliyor. Bankalara
kazandıran emeklinin bunda suçu ne? 10 yıldır promosyonu
alamayan emeklinin bankalara katkısı ne kadar?
Sosyal güvenlik kurumunun giderlerinin yüzde 66'sı
emekli aylıklarına, yüzde 24'ü sağlığa, sağlık giderlerinin
yüzde 67'si tedaviye, 31'i ilaca. Tedavi giderlerinin yüzde 62'si
devlet hastanelerine, yüzde 19'u özel hastanelere, yüzde 17'si
ise üniversite hastanelerine . Giderlerdeki artışın bütçe ile
karşılaştırılmasında sadece emekli aylıklarında yüzde 0,5
azalma görülüyor. Gelirlerde, yapılandırmalar dahil prim
gelirleri yüzde 72, devlet katkısı yüzde 18.Gelirlerde sadece
devlet katkısında artış var, diğerleri eksilmiş. 4447 sayılı
kanuna göre hesaplanan aylıkların 506 sayılı Kanuna göre
hesaplanan aylıklara oranı 7200 günde asgari ücrette yüzde 50
düşerken 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan aylıkların 4442
sayılı Kanuna göre hesaplanan aylıklara oranı yüzde 65
düşmüş. Yani açlık sınırında aylık veya gelir alanların sayısı
hızla artıyor. 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan aylıkların
oranı 506 sayılı kanuna göre hesaplanan aylıklara oranı ise bir
felaket; asgari ücrette 7200 günde düşüş yüzde 32. 5510 sayılı
yasa ile benimsenen esaslara göre emeklilik aylıkları,
sigortalıları yoksulluk riskine karşı korumak bir yana,
yoksulluğun nedeni olmaktadır. Kurumun takipteki prim
alacakları gittikçe artmaktadır. İdari para cezaları
uygulanmamaktadır. Genel sağlık sigortasına kayıt
yaptıranların yüzde 99'u kuruma borçlu. Vergide tahakkuk,
tahsilat oranları gelir vergisinde yüzde 64,7, KDV'de 52,
cezalarda 18,3. Tüm yük emekliye !
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