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ERGÜN: "MAAŞLAR HIZLI ERİDİ..."
Ergün, “Özellikle 1 Ekim 2008 itibarıyla yürürlüğe giren
5510 sayılı kanun, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranını
düşürdüğünden, emekli aylıklarında yarı yarıya erime
görülmüştür” dedi.
“Sigortalı çalıştıkça, emekli aylığının düşmesi, sigorta sistemiyle
bağdaşmamaktadır” diyen Ergün, 2000 sonrası emekli olanların intibakları ile
aylıklarında eşitlik sağlanması gerektiğini söyledi. Emeklilerin, kullandıkları
kredileri ödeyemez duruma düştüklerini anlatan Ergün, “Bankaların emekli
aylığının tamamına el koyması, emeklilerin yaşamını yok sayan bir uygulamaya
dönüşmüştür. Yargının bankaların kararlarına müdahale etmemesi karşısında,
bu konuda yasal düzenlemeye gidilmeli ve bankaların keyfi uygulamalarına son
verilmelidir. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen katkı payları emeklilerin
sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmış. Özel hastanelerin yüzde 200'e kadar ilave
ücret almalarını öngören düzenleme, emeklinin istediği hastaneye gitme ve
istediği doktoru seçme özgürlüğünü elinden almıştır” şeklinde konuştu.

TÜED, "KAYITLI İSTİHDAMIN
DESTEKLENMESİ PROJESİ"NE
DESTEK VERDİ
Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı
tarafından
düzenlenen “Kayıt
Dışı İstihdam ile
Mücadele Formu”
toplantısı 28-29
Eylül tarihlerinde
Kızılcahamam Çam
Oteli'nde yapıldı.
Toplantının
açılışında konuşan
SGK Başkanı Dr.
Mehmet Selim Bağlı;
“Nesiller arası bir
dayanışma olan
'emeklilik' aynı
zamanda temel bir
insan hakkıdır”
dedi.

Emekli dernekleri içinde;
1 milyon'a yakın üye ve
ülke genelindeki örgütlenmesi en önde gelen
emekli sivil toplum kuruluşu olan
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Genel Başkanı Kazım Ergün,
sigorta mevzuatında yapılan değişikliklerin
hak kaybına yol açtığını söyledi.

EMEKLİLERİN
ÖNCELİKLERİ
Sosyal güvenlik sistemimizin
uygulamalarına bakıldığında, emekli
aylıklarında eşitsizliklerin giderek artması,
özellikle de çalıştıkça emekli aylığının
düşmesi en öncelikli sorun olarak
g ü n d e m d e d u r m a k t a d ı r. E m e k l i
aylıklarında farklı ağırlıklara göre, karma
emekli aylığı hesaplanması terk edilmeli ve
eşitliği esas alan tek bir hesaplanma kriteri
getirilmelidir.

Devamı 4. sayfada

Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan her bir değişiklik, sistemin eşitlik
ilkesini korumaktan uzak kalmış, emekli
aylıklarının hesaplanmasında çalışılan
dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas
alınması, emekli aylıklarında farklılıkları
artıran bir uygulamaya dönüşmüştür.

BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

VALİ ÇEBER KARABÜK ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Karabuk Valisi Kemal Çeber,
SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Galip Sökmen Karabük Şubemizi ziyaret ettiler. Şube Başkanımız Celal Bulut konuk heyete
dernek faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Ziyarette konuşan Vali Çeber de, emeklilerin ülkemizin her karışında alınteri, göznuru bulunduğunu
ifade ederek, “Emeklilerimiz baştacımızdır. Türkiye Emekliler Derneği de sergilediği örnek çalışmalarla
emeklilerimizin sesi olmaktadır” dedi.

KARABÜK ŞUBE BAŞKANIMIZ CELAL BULUT,
TOKİ SAFRANBOLU EVLERİ İÇİN KURA ÇEKTİ

Karabük il Emniyet Müdürü
Mehmet Emin Akay da Karabük
Şubemizi ziyaret etti.
Derneğimizin tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi
alan konuk Emniyet Müdürü Akay, sivil toplum
kuruluşlarının gelişmişlik sürecinde ülkemize değerli
katkılar sağladığına dikkat çekerek, “Bir milyona yaklaşan
üye sayısıyla ülkemizin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından olan TÜED emeklilerimizin ve ülkemizin
haklı gururu olan kuruluşlardan birisi. Karabük şubeniz
de; emekli, dul ve yetimlerimize örnek hizmetleriyle dikkat
çekiyor” dedi.

TOKİ tarafından Safranbolu Kirkille’de yapımına devam
edilen “Emekli Konutları”nda hak sahibi olacakların belirlenmesi
için kura çekildi.
Törende konuşan Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, “Biz
istedik, Toki yaptı, sizler de güle güle oturun” dedi. Kura çekilişi Toki
Plan ve Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik’in gözetiminde
gerçekleştirildi. Kura sonucu 430 emeklimiz evlerine kavuşmuş oldu.
Bulut, Karabük’te bir uydukent çalışmasının da başladığının
müjdesini vererek, ”Daha çok emeklimiz ev sahibi olabilecek” dedi.
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EMEKLİLERİN ÖNCELİKLERİ
Sosyal güvenlik; her ülkenin
gelecek güvencesi olarak
görülmektedir. İş hayatı riskler ile
doludur. Hastalık, maluliyet, yaşlılık
ve ölüm gibi fizyolojik riskler; iş kazası
ve meslek hastalığı gibi mesleki riskler;
işsizlik gibi sosyo-ekonomik riskler
sosyal güvenlik sistemiyle koruma
altına alınmaktadır.
Her türlü risk karşısında
çalışanların korunması, emekli
olduklarında insanca yaşamaya
yetecek gelir ve aylığın ödenmesi,
hükümetlerin de ortak hedefi
olmalıdır. Evrensel bir hak olan sosyal
güvenlik, anayasamızda da temel bir
insan hakkı olarak yer almış, ülkeyi
yönetenlere de büyük sorumluluk
verilmiştir.

Sosyal güvenlik
mevzuatında yapılan
değişikliklerde,
eşitlik kuralına
tam olarak
uyulmaması, aylığa
hak kazanma koşulları
ve emekli aylıklarının
hesaplanmasında
farklılıkları da
beraberinde
getirmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan değişikliklerde, eşitlik
kuralına tam olarak uyulmaması,
aylığa hak kazanma koşulları ve
emekli aylıklarının hesaplanmasında
farklılıkları da beraberinde
getirmiştir. Çalışılan dönemlere göre, karma emekli
aylığı hesaplanması, sosyal güvenlik sistemimize olan
güveni azaltan bir değişiklik olarak
değerlendirilmelidir. 1 Ekim 2008 itibariyle, önceki
dönemlere göre prim kazançlarının güncellenmesi ve
aylık bağlama oranlarının küçültülmesi, emekli
aylıklarına kayıp olarak yansımıştır. Sosyal güvenlik
sisteminin nimet/külfet dengesi, gözetilmesi gereken
en temel ilke olarak görülmeli ve emekli
aylıklarındaki farklılıklara “intibak” yapılarak
çözüm getirilmelidir.
İstihdam; sosyal güvenliğin en temel
güvencesidir. Her bir çalışanımızın sosyal güvenlik

kapsamında olması, anayasal bir
yükümlülük olarak görülmelidir.
Emeğin karşılığı olan ücret, emekli
aylığının hesaplanmasında da en
belirleyici kriter olduğundan, kayıt
dışı istihdamın azaltılması ve eksik
prim bildiriminin olmaması için ortak
mücadele vermeliyiz.
Çalışanların geleceğini hep
birlikte korumalıyız. İstihdama
verilen teşvikleri yerinde bulurken,
prim kazançlarının bildirilmesinde
ücretin bir bölümünün gizlenerek,
çalışanların gelecekleri üzerinden
kendilerine haksız kazanç sağlayan bir
anlayışın terk edilmesi gerekiyor.

SGK tarafından 28-29 Eylül
2017 tarihlerinde Kızılcahamam'da
düzenlenen “kayıt dışı ile mücadele
forumu” toplantısında, prim
kazançlarının eksik bildirilmesine
yönelik alınması gereken tedbirler
üzerinde durulmuş, bu konuda yeni
yaptırımların getirilmesi ve
denetimlerin sıklaştırılması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, istihdamda olan 9.1 milyon
çalışanımızın sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı
olmadan çalıştırılması, öncelikli sorunumuz olarak
görülmelidir. İstihdamda kayıtdışı oran yüzde 34 gibi
yüksek bir seviyededir. Asgari ücret üzerinden bir
hesaplama yapıldığında; kayıtdışı oran bir puan
azaltıldığında, devletimize 2 milyar lira vergi ve prim,
kazanç olarak yansıyacağı gibi temel bir insan hakkı
olan sigorta hakkı da korunmuş olacaktır.
Devletimizin koruması altında, her türlü risk
karşında insanlarımızı koruyan bir güvence olan
sigorta sistemimize hep birlikte sahip çıkalım.

ZONGULDAK ŞUBEMİZDEN
VALİ AHMET ÇINAR'A ZİYARET

Zonguldak Şube
Başkanımız Hüseyin
Memiş ve yönetim
kurulu üyelerimiz
Zonguldak Valisi
Ahmet Çınar'ı
makamında ziyaret
ederek yeni
görevinin hayırlı
olmasını temenni
ettiler.
Şube Başkanımız Hüseyin
Memiş Vali Çınar'a derneğimiz
faaliyetleri hakkında bilgi
vererek, projelerimizi anlattı.
Vali Çınar ise; “Sizleri ve
derneğinizi tanımaktan çok
memnun oldum. Ziyaretiniz için
teşekkür eder, çalışmalarınızda
başarılar dilerim” dedi.
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TÜED, "KAYITLI İSTİHDAMIN
DESTEKLENMESİ PROJESİ"NE
DESTEK VERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Kayıt Dışı
İstihdam ile Mücadele Formu” toplantısı
28-29 Eylül tarihlerinde Kızılcahamam
Çam Oteli'nde yapıldı. Toplantının
açılışında konuşan SGK Başkanı Dr.
Mehmet Selim Bağlı; “Nesiller arası bir
dayanışma olan 'emeklilik' aynı zamanda
temel bir insan hakkıdır” dedi. Bir
ülkenin kalkınması ve sosyal devlet
olmasında çalışma koşulları ve emeklilik
hakkının çok büyük önem taşıdığını
belirten Bağlı, “Kayıtdışı istihdamı ve
eksik bildirimi insan hakkının ihlali
olarak gördüklerini” ifade etti.
Toplantıya Derneğimiz adına; Hukuk Başdanışmanımız Cafer Tufan
YAZICIOĞLU ile Araştırma Müdürümüz Namık TAN katıldılar. Uzmanlarımızın katkı
verdiği toplantıda emeklilerimizin taleplerini gündeme getirdiler.
Toplantıda konuşan Araştırma Müdürümüz Namık TAN, özetle şu değerlendirmelerde
bulundu.
1. Karma emekli aylığı hesaplanma sistemi, emekli aylıklarında düşmeye yol
açıyor. Aylık bağlama ve güncellenme katsayısında tek bir kriter getirilmeli ve
iyileştirilmelere gidilmelidir.
2. Sosyal güvenlik destek primi, emekli aylıklarına katkı sağlamalıdır.
3. Gösterge sistemi yeniden getirilmelidir.
4. Tarım sigortası bilgilendirme konusunda eksiklik var. Tarım sigortasında iyileştirme
yapılmalıdır.
5. Emek en yüce değer, emeklilik ise en temel insan hakkı olduğundan, insanca
yaşamaya yetecek gelir ve aylık ödenmesi için yeni bir sosyal politika belirlenmelidir.
Toplantıda dört panel yapılarak sosyal güvenlik sisteminin eksik kalan ve
aksayan yönleri değerlendirildi.

Ankara Şubemiz tarafından organize edilen “Emekliler Kahvaltıda
Buluşuyor”
toplantısının ikincisi, 22 Eylül 2017 tarihinde TÜED
Misafirhanesi’nde yapıldı. 60'a yakın üyemizin katıldığı kahvaltı
toplantısında, kayıtlarını yaptıran yeni üyelere Derneğimizin faaliyetleri
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Kadın üyelerin ağırlıklı olduğu kahvaltı toplantısında konuşan
TÜED Ankara Şube Başkanı ve Genel Merkez Genel Sekreteri Recep
Orhan; üyelerimizin Derneğimizin tanıtımında önemli bir işlevi olduğuna
dikkat çekerek, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Derneğimizin sosyal güvenlik konusunda her türlü katkıyı verdiğini
belirten Orhan, SGK'nın bir birimi gibi çalıştıkları, emekli, dul ve
yetimlerin sorunlarını her platformda paylaştıklarını ve insanca yaşamaya
yetecek gelir ve aylığın ödenmesi için mücadelenin devam edeceğini
açıkladı. Orhan, baskı grubu işlevi olan Derneğimizin başarılı olması için
üye sayımızın artması gerektiğini belirterek, üyemiz olan her emeklinin
mahalle temsilcisi gibi çalışmasını istedi.
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BM AVRUPA EKONOMİK
KOMİSYONU ETKİNLİĞİNDE
TÜED TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Birleşmiş Milletlerce
akredite edilmiş olan
Türkiye Emekliler Derneğimiz;
Hukuk Danışmanımız
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu
tarafından temsil edildi...

“Her Yaşa Uygun Toplum, Uzun Yaşama İmkan
Yaratma” teması ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlılık
Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumunda sivil toplum
kuruluşları forumu gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletlerce
akredite edilmiş olan Türkiye Emekliler Derneğimiz;
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu tarafından
forumda temsil edildi. Konferans, yaşlıların potansiyelini
tanıma, uzun iş yaşamı ve çalışma hayatında yaşlıya uygun
iş ve yaşlıya saygı konularına öncelik verdi. Sivil toplum
kuruluşları forumunun sonunda yayınlanan deklarasyon
Bakanlar Konferansında tartışıldı. Deklarasyonda yaşanan
ekonomik krizlerden etkilenmiş yaşlıların durumlarının
düzelmesi için yeni politikalar geliştirilmesi yaşlıların
sosyal, politik, ekonomik ve kültürel haklarının
belirlenmesi, eşit haklara sahip olmalarının sağlanması,
hakları koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi istendi.
Derneğimizin dünyada ilk olan “Yaşlılık Hukuku”
çalışması ilgi görürken, temsilcimiz Yazıcıoğlu; “Yaşlılık
hukuk öncelikle hayata geçirilmeli çünkü hukuku olmadan
haklar korunamaz” görüşünü dile getirdi. Bakanlar
Konferansı sivil toplum kuruluşları deklarasyonunu kabul
ederek, hükümetlerin çalışmalarını hızlandırmaları kararı
aldı. Toplantıda alınan kararlar derneğimizin de delege
olduğu Cenevre BM Yaşlılık Çalışma Komitesince Kasım
ayında değerlendirecek.

ANKARA’LI EMEKLİLER
KAHVALTIDA BULUŞTULAR

AYLIĞA HAK KAZANMADA KOŞULLAR

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

Sosyal güvenlik sistemimizin en tartışmalı konularından
birisi, aylığa hak kazanma konularında yaşanıyor. Her bir
Kanun değişikliğinde, eski sigortalıların kazanılmış
haklarında bile değişikliklere gidilmesi, itirazları da
beraberinde getirmiştir.
Aylığa hak kazanmada en temel değişiklik, 8 Eylül 1999
tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla yapılmış, yaş
ve prim ödeme koşulunu yükselten kademeli bir geçiş süreci
getirilmiştir. Geçiş sürecinde yaş koşulu başlangıcı kadın
sigortalılarda 40, erkek sigortalılarda 44 olarak belirlenmiş,
giderek yükselen yaş ve prim ödeme gün sayısı kademesi
öngörülmüş, yaş sınırı en son olarak 58 ve 60 yaş ile biten bir
süreç uygulanmaktadır.
Kısmi aylığa hak kazanma koşullarında da değişiklik
yapılmış; 2000 öncesi dönemde uygulanan kadın
sigortalıların 50, erkek sigortalıların 55 yaş koşullarında
kademeli bir geçiş süreci getirilmiştir. Prim ödeme gün sayısı,
sigortalılık süresi ve yaş koşulunu yerine getiremeyenlerin
aylığa hak kazanma koşullarından en önemli kriter olan yaş
koşulu, 2014 itibariyle kadın sigortalılarda 58, erkek
sigortalılarda 60 olarak uygulanmaktadır.
4447 sayılı Kanunla, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı
olanlara getirilen kısmi aylık koşulunda en temel değişiklik
sigorta süresinde görülmüştür. 15 yıl olan sigortalılık
süresinin 25 yıla yükseltilmesi, bu kapsamda olanların
emekliliğini geciktirmiştir.
8 Eylül 1999 öncesi dönemde sigortalı olanlara verilen
kıdem tazminatı yazısı, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı
o l a n l a r a , 2 5 y ı l s i g o r t a l ı l ı k s ü re s i n e d e n i y l e
verilememektedir. Bu koşul, çalışanların iş değiştirmesini
zorlaştırmış, kıdem tazminatı hakları korunamamıştır. Prim
ödeme gün sayısı 3600'dan 4500'e yükseltilmesi ile birlikte
kısmi aylığa hak kazanma da güçleştirilmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası
Kanunu, aylığa hak kazanmada daha ağır koşullar
getirmiştir. Gerek yaşlılık aylığı ve gerekse de yaştan kısmi

emekli aylığı koşulları değiştirilmiş ve kademeli bir geçiş
süreci öngörülmüştür. Kadın ve erkek sigortalılarda yaş
koşulu, 2048 yılında 65 yaş olarak belirlenmiştir. Prim ödeme
gün sayısı da, 7200 gün, kısmi aylık için ise 5400 olarak
öngörülmüştür.
En büyük değişikliklerden birisi, tarım sigortasında
yapılmıştır. Kırsal kesimde yaşayanların mağdur olacağı
aylığa hak kazanma koşulu getirilmiştir. 1 Mayıs 2008 öncesi,
tarım sigortası tescili olanların prim ödeme koşulu 3600'dur.
1 Mayıs 2008 sonrası tarım sigortasında ilk defa tescili
olanların prim ödeme gün sayısının 7200 güne yükseltilmesi,
gelir düzeyi düşük olan tarım sigortalılarının ödeme gücünü
aşacağından, sistem çıkışı artıracak bir değişiklik olarak
değerlendirilmelidir. Bu kesimde olanların prim ödeme gün
sayısı koşulu düşürülmeli ve esas olan kırsal kesiminde
yaşayanların sosyal güvenlik kapsamına alınması, öncelikli
hedef olmalıdır. Sosyal güvenlik hakkının teşvik edilmesi, en
çok kırsal kesimde yaşayanlar için desteklenmelidir.
Sosyal güvenlik sisteminde yapılan her bir değişiklik,
kazanılmış hakları getire götürmektedir. Emeklilik, bir
planlama sistemidir. Çalışma sisteminde de koşullar
değiştirilmiş ve esnek çalışma biçimleri geniş bir uygulama
alanı bulmuştur. İş Hukukunun koruyucu yönü zayıflatılmış
ve düşük ücret ile çalıştırmanın emekli aylıklarını da
düşürdüğü bir süreçten geçmekteyiz.
Aylığa hak kazanma koşullarında yapılan değişiklikler
ile birlikte aylıkların hesaplanmasında da, kayıplar
öngörülmüştür.
Emeklilik kurumunu geliştiren ülkelerin, refah
düzeylerinin de yükseldiğini görüyoruz. Ülkemizin de bu
kapsamda görülmesi için, öncelikle sosyal politikalara önem
verilmeli ve emeklilik kurumumuz, insanca yaşamaya
yetecek gelir ve aylık ödenmesini temel ilke edinmelidir.

ZAMLAR EMEKLİ AYLIKLARINI KÜÇÜLTÜYOR
Emekli aylıklarının tüfe artışlarına endekslenmesi,
emeklileri koruyan bir sistem olarak görülmemiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay
açıklanan tüketici fiyat artışlarında, emeklilerimizin
harcama kalemleri ve enflasyona etkisi sınırlı
kalmaktadır. Bu sistemin hesaplanma kurgusuna
bakıldığında, emeklileri koruyan yönünün olmadığı net
bir şekilde görülmektedir.
TÜİK tarafından belirlenen 417 mal ve hizmetin
fiyatları izlenmekte ve gruplara göre belirlenen temsil
yüzdeleri ile fiyat artışları hesaplanmaktadır. Açıklanan
artışlara bakıldığında, emeklinin harcamalarının
gerçekçi olarak temsil edilmediği gerçeği ile karşı
karşıyayız. Emeklinin aylık harcamalarındaki aylık
artış yüzde 2 olurken; TÜİK ise, 417 maddenin fiyat
artışı ortalamasını, yüzde 0.35 olarak açıklamaktadır.
Bu tür örnekleri, her ay kıyaslama yaparak,
çoğaltabiliriz.
Genel enflasyon hesabı, makro göstergeler için
kullanılabilir. Buna itiraz etmiyoruz. Fakat, emekliyi bu
sisteme mahkum etmek, doğru bir seçenek olarak
görülemez. Bu nedenle, emekliler ve ücretliler için
“ücretli geçinme endeksi” yapılmalı ve temsil düzeyi
daha adil olan bir fiyat artışları hesaplanmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği, 2000 yılında yapılan
sistem değişikliği ile önce, aylık tüfe artışlarına, 5510
sayılı Kanunla da altı aylık tüfe artışlarına mahkum
edilmesine itiraz etmiştir. Sistemin sağlıklı olmadığını ve
emeklinin alım gücüne katkısı olmadığını değerlendiren
Hükümet, bazı yıllar özel kanunlar ile seyyanen zamlar
yapmak durumunda kalmıştır.
Sosyal güvenlik sistemimizin dağınık bir yapıda
olması, sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Emekli
Sandığı emeklileri, kamu toplu sözleşmeleriyle sağlanan

zamlardan yararlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise,
tüfeye endeksli zamlar yansıtılıyor.
Bunun dışında, emekli aylıklarının hesaplanmasında
da farklılıklar bulunuyor. Emekli Sandığı, gösterge
sistemine göre aylıkları hesaplarken, SSK ve Bağ-Kur'da
ise, çalışılan dönemlerde yürürlükte olan kanun
hükümlerine göre karma emekli aylığı hesaplanması
uygulandığından, emekli aylıklarında kayıplar yaşanıyor.
Sosyal güvenliğin temel ilkesi; eşitliktir. Ne yazık ki,
bugüne kadar yapılan değişikliklerde eşitlik ilkesi
korunamamıştır. Emekli aylığı ve hak sahiplerinin
aylıkları incelendiğinde, 12 milyonu aşan emeklilerimizin
ve hak sahiplerimizin aylıklarında da büyük farklılıklar
var. Bu yönüyle bakıldığında, sosyal güvenlik sistemimiz,
yeniden masaya yatırılmalı, sosyal taraflarla birlikte
aksayan, eksik kalan ve eşitliği bozan bütün uygulamalara
ortak bir akılla çözüm bulunması, öncelikli talebimiz
olarak değerlendirilmelidir.
Hükümet tarafından açıklaması yapılan vergilere
yönelik yüzde 40'a varan artışlar, toplumun her kesiminin
hayatında zorluk getirecektir. Bu nedenle, emeklinin
geçiminin giderek güçleştiği bir dönemde, 2018 yıllında
yapılacak zamlar seyyanen olmalı, refahtan pay
verilmelidir.
Sosyal devletin en önemli uygulaması olan sosyal
güvenlik sistemimizin yoksullukla mücadelede en önemli
araç olduğu gerçeğini, ülkeyi yönetenlerinde bilmesi
gerekiyor. Emeklisini mutlu etmeyen hiçbir politikanın
başarılı olma şansı yoktur. İnsana değer veren en önemli
hak, emekliliktir.
Emeklilerimizin bulundukları yerlerdeki şubelerimize
üye olmaları, hak arama mücadelemize güç katacaktır.
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KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZDEN TOKİ MÜJDESİ
Kahramanmaraş Şube
Başkanlığımızın TOKİ konusundaki
çalışmaları sonuç getirdi.

NALBANTBAŞI:
“Kira derdi ile boğuşan, yaşlı halinde sürekli
ev değiştirmek zorunda kalan
emeklilerimizin konut derdinin çözülmesi,
emeklilerimizin sarsılan güvenlerinin
yenilenmesi için çok güzel bir adım oldu.
Çabamız ve gayretimizin sebebi
emeklilerimize hizmettir”

Şube Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı konu ile ilgili şunları
söyledi; “Kahramanmaraş Milletvekilimiz Celalettin Güvenç ve
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet
Erkoç'un emeklilerimize müjdesi var, yaptığımız görüşmeler sonuç
verdi. 2016 yılı içerisinde TOKİ Başkanlığı'na, 80 parsel, yaklaşık
170.000 m2, hazineye ait arsanın ada, parsel ve pafta bilgilerini
verdik. TOKİ' ye arsayı teslim edişimizin üzerinden 1 yıldan fazla
zaman geçti. Emeklilerimiz artık 'Bu sözler de eski hükümetlerin
sözü gibi oldu' diyerek güven sarsıntılarını ifade ediyorlardı ki,
Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç bizlere bir
müjde verdi. Söz konusu arsadan haberinin olduğunu, bunun için
TOKİ Başkanı ile görüştüğünü, arsanın 2 kat olan yoğunluğunun 5
kata çıkarıldığını söyledi” dedi ve şöyle devam etti;
“Kira derdi ile boğuşan, yaşlı halinde sürekli ev değiştirmek
zorunda kalan emeklilerimizin konut derdinin çözülmesi,
emeklilerimizin sarsılan güvenlerinin yenilenmesi için çok güzel bir
adım oldu. Çabamız ve gayretimizin sebebi emeklilerimize
hizmettir” diyerek şöyle devam etti.
“Bu uğraşlar verilirken bizlerden desteklerini esirgemeyen
Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanımız
Celalettin Güvenç ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih
Mehmet Erkoç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılacak hizmetler
karşılıksız kalmayacaktır, emeklilerimizin duası sizlerle” dedi.

GEBZE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN
KAYMAKAM MUSTAFA GÜLER'E
Gebze Şube Başkanımız
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Ali Tunç ve yönetim
kurulu üyeleri, Gebze'ye
yeni atanan Kaymakam
Mustafa Güler'e hayırlı
olsun ziyaretinde
bulundular.
Ziyaret esnasında Şube Başkanımız
Tunç; “İlçemize hoşgeldiniz. Yeni görev yeriniz
hayırlı olsun” diyerek, derneğimizi tanıttı ve
faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdi.
Gebze Kaymakamı Güler ise; “Sizi ve
yönetiminizi tanımaktan memnun oldum.
Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim.
Emeklilerimiz için bizlerde kaymakamlık
olarak elimizden gelen desteği esirgemeyiz”
dedi.
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AB PROJESİ KAPSAMINDA YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK TOPLANTIYA
DERNEĞİMİZİ TEMSİLEN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMÜZ NAMIK TAN KATILDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
koordine edilen AB Projesi kapsamında yaşlı ve engellilere
verilen hizmetlerin yerinde incelenmesi amacıyla,
Portekiz'in Lizbon şehrine çalışma ziyareti yapıldı. 10/16
Eylül 2017 tarihlerinde yapılan ziyarette, Türkiye Emekliler
Derneğimizi, Araştırma Müdürümüz Namık TAN temsil
etti.
Çalışma ziyaretinde Çalışma Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu yararına
çalışan huzur evlerine yapılan ziyaretlerde, kapsamlı
bilgilendirmeler yapıldı.
Yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin kamu
yararına çalışan kuruluşlar tarafından yapılması, en önemli
uygulama olarak dikkat çekti. Devletin, kamu yararına
hizmet veren kuruluşları yönlendirmesi ve huzur evlerinde
kalanların ödemesini yapması, sistemin özünü oluşturuyor.
Bu kapsamda, 450 bin yaşlı ve engelli hizmet almaktadır.
Huzur evlerinde kalan engelli veya yaşlılar, bir iş
ile meşgul olmakta, beceri geliştirme adı altında her türlü
faaliyet yapılmaktadır. Bu şekilde, kendilerinin de bir
üretim yaptığı duygusu öne çıkmakta, motivasyonu
artırmaktadır.
Bir diğer uygulama ise, evde bakım hizmetleridir.
Huzur evlerinde veya hastanelerde yer olmaması
durumunda, evde bakım hizmeti veriliyor. Hiçbir engelli
veya yaşlının, kendisini yalnız hissetmemesi; devlet, toplum,
yaşlı, engelli dayanışmasına en güzel örnek uygulama
olarak dikkat çekti.
Portekiz'de, sağlık hizmetleri ücretsiz verilmekte,
her hangi bir katkı payı uygulaması yoktur. Sağlık
hizmetlerinin yüzde 80'i kamu, yüzde 20'si özel kesim
tarafından verilmektedir.
Kurumsallaşan sistem ile devletin her aşamada
yaşlı ve engellilere sahip çıkması, Portekiz'de oturmuş bir
sosyal politika olarak değerlendirilmektedir.

BATMAN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN SAĞLIK ANLAŞMASI
Batman Şube Başkanlığımız Özel
Batman ve Özel Zilan Hastaneleri ile
indirim anlaşması imzaladı.
Anlaşmada Batman Şube
Başkanımız Hüseyin Ekmen ve Dış
Tanıtım ve Pazarlama Müdürü
Hatice Soyvural hazır bulundu.
Yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz ve birinci derece
yakınları tahlil, tetkik, lazer, estetik, check-up ve ameliyat
hizmetlerine % 20 indirimli ulaşacaklar.
Batman Şube Başkanımız Ekmen imza töreninden
sonra; “Yaptığımız anlaşmalara bir yenisini daha
eklemekten mutluyuz. Üyelerimize hayırlı olsun, herkese
sağlıklı günler dilerim” dedi.
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ŞUBELERİMİZ KONGRELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
TURHAL
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
KURULUNU
YAPTI

ERZİNCAN
ŞUBEMİZ
6. OLAĞAN
KURULUNU
YAPTI

Turhal Şube Başkanlığımız 21. Olağan Genel Kurulunu 9 Eylül Cumartesi günü üyelerinin yoğun katılımı ile
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise Adana
Şube Başkanımız S. Hüseyin İyiyürek, Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç'un yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız İsmet Sert güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Osman Keleş, Raif Araç, Dursun Holat, Yusuf
Şen, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Davut Erol, Nazım Atıcı, Duran Peynirci seçildiler.

DİYARBAKIR
ŞUBEMİZ
6. OLAĞAN
KURULUNU
YAPTI

Erzincan Şube Başkanlığımız 6. Olağan Genel Kurulunu 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı,
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini
ise Adana Şube Başkanımız S. Hüseyin İyiyürek, Erzincan Eski Şube Başkanı Osman Zaim'in yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Fehmi Kaya güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Nejmettin Demir, Ramis Ağdaş, Ali Ekber
Tunç, Hamdi Yalçın, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Mehmet Tuncay, Alaattin Yangın, Fehmi Uygun seçildiler.

ŞANLIURFA
ŞUBEMİZ
OLAĞAN
KURULUNU
YAPTI

Diyarbakır Şube Başkanlığımız 6. Olağan Genel Kurulunu 16 Eylül Cumartesi günü üyelerinin yoğun katılımı ile
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya, Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen'in
yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Kadri Akar güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ali Er, A.Kadir Şanlı, Mecit Kaçar, Cumali
Bozkurt, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Enver Sarıhan, Feyzullah Yüksel, Celal Gördük seçildiler.
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Şanlıurfa Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu 17 Eylül Pazar günü üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız,
Divan Katip Üyeliğini ise Adana Şube Başkanımız S. Hüseyin İyiyürek, Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç'un yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Mehmet Karagöz güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Hasan Bayık,Mehmet Yıldırım, Halil
Taplamacı, Osman Şahin, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Mustafa Akçabay, Müslüm Dişikırık, Mirza Ercan seçildiler.
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TARSUS ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ’DAN ZİYARETLER

Genel Mali Sekreterimiz Kurnaz ve
Tarsus Şube yönetim kurulu üyelerinden oluşan
heyet İlçe Emniyet Müdürü Ünal'ın ardından
Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
Oğuz Şahin'i de makamında ziyaret etti...

Genel Mali Sekreterimiz
ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer
Kurnaz, şube yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Tarsus İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevine
atanan Halis Ünal'ı makamında
ziyaret ederek “hayırlı olsun”
dileklerini iletti. 1994 yılında da
Tarsus'ta görev yapan Ünal'ın
Emniyet Müdürü olarak yeniden
kente gelmesinden mutluluk
duyduğunu ifade ederek,
görevinde başarılar diledi. Genel
Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer Kurnaz; “21
bin 500 üye ile Tarsus'un en
büyük sivil toplum kuruluşuyuz.
Ülke genelinde de 920 bin üyemiz
var. Türkiye Emekliler Derneği
Genel Merkez yönetimi olarak
göreve geldiğimiz günden bu yana, emeklilerimizin haklarını savunmanın yanı sıra hayata
geçirdiğimiz büyük projelerle de emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştık.
Bugün Tarsus'ta derneğimiz tarafından oluşturulan sağlık merkezimizde günde 300-350
poliklinik hizmeti verilmekte. Bunun yanında düğün salonumuz, uygun fiyatıyla
emeklilerimizin hizmetinde. Eskiden TEKSİF'e ait olan Ziraat Bankası üzerindeki 339
m2'lik ofisi alıp yeniden düzenleyerek Tarsus şube binamız yaptık. Takbaş bölgesinde
aldığımız 8 dönümlük arsaya bir sosyal tesis yapma düşüncemizi hayata geçirmek adına
çabamız sürüyor. Bunlar Tarsus'ta yaptığımız çalışmalardan bazıları. Bunun yanında Genel
Merkez nezdinde Erdek'te bulunan sosyal tesiste her yıl binlerce emeklimiz uygun fiyatla
tatil yapma imkanı buluyor. Ankara'ya inşa ettiğimiz
Genel Merkezimizin yanı sıra bir de Kızılay'ın tam
ortasında 5 yıldızlı misafirhanemiz geçtiğimiz aylarda
faaliyete geçti” dedi.
Mersin bölgesinde de Erdek'te olduğu gibi en
az 500 kişi kapasiteli bir dinlenme ve tatil merkezi
kurmayı hedeflediklerini ifade eden Genel Mali
Sekreterimiz Kurnaz, yer arayışlarının sürdüğünü
kaydetti. Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal'da
Kurnaz ve yönetim kurulu üyelerine nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, büyük bir sivil
toplum kuruluşu ile bir arada olmaktan mutluluk
duydum” dedi.
Genel Mali Sekreterimiz Kurnaz ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan heyet İlçe Emniyet Müdürü
Ünal'ın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdür
Yardımcısı Oğuz Şahin'i de makamında ziyaret ederek
görevinde başarılar dilediler.

ULUDAĞ ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DÜNDAR'IN MAKAMINDA
Uludağ Şube Başkanımız
Kenan Pars Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa
Dündar'ı makamında
ziyaret etti.
Şube Başkanı Pars ziyarette, şube
isminde yapılan değişiklikten, emeklilerimizin
sıkıntıları ve taleplerinden bahsederek
Belediye Başkanı Dündar'dan destek istedi.
Belediye Başkanı Dündar ise, ziyaret için
teşekkür ederek, emeklilerimiz için yapılacak
her türlü çalışmada yer almayı isteyeceklerini
belirtti.
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GAZİANTEP ŞUBEMİZDEN GÖLCÜK ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI
SAĞLIK ANLAŞMASI

Gaziantep Şube Başkanlığımız,
Özel Anka Hastanesi ile üyelerimize
özel indirim anlaşması imzaladı.
İmza töreni; Şube Başkanımız Kadir Sümer, Şube Mali
Sekreteri Metin Taydaş, Denetleme Kurulu Başkanı Talip Ünal ve
Özel ANKA Hastanesi Kurumsal Pazarlama Yetkilisi Handan
Usta arasında gerçekleşti.
Yapılan anlaşmaya göre; SGK'nın ödeme kapsamı dışında
olan bütün işlemlerinde %25 indirim sağlandı.
Şube Başkanımız Sümer; "İmzalanan anlaşma bütün
üyelerimize hayırlı olsun. Herkese sağlıklı günler dileriz” dedi.

Gölcük Şube Başkanlığımız Çağın
Göz Hastanesi ile emeklilerimize özel
indirim anlaşması imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz ve 1.derece
yakınlarına hastane hizmetlerinden % 20, excimer laser,
rekraktif cerrahi işlemleri, keratokunus tedavileri ve retina
tedavilerinde %10 indirim sağlandı.
Anlaşma sonrası Gölcük Şube Başkanımız Ali Osman
Kılıç; “ Anlaşmamız üyelerimize hayırlı olsun, herkese
sağlıklı günler dileriz” dedi.

ÇORUM ŞUBEMİZ DERNEKLER MÜDÜRÜ BAYRAK'I ZİYARET ETTİ
Çorum Şube Başkanımız
Hıdır Kınıklı ve yönetim
kurulu üyelerimiz, İl
Dernekler Müdürü Mustafa
Bayrak'a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Şube Başkanımız Kınıklı, ziyarette
derneğimizin faaliyetlerini aktararak, İl
Dernekler Müdürlüğü'ne yeni atanan Mustafa
Bayrak'a çalışmalarında başarılar diledi ve
tebriklerini iletti.
İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak da
Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim
kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı
memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.
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BAKIRKÖY ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI

AKDENİZ BAŞKAN YARDIMCISI
MERSİN ŞUBEMİZE ÜYE OLDU

Bakırköy Şube
Başkanlığımız Dünya Göz
Hastanesi ile üyelerimize
özel indirim anlaşması
imzaladı.

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı
Bedrettin Gündeş emekli olur olmaz
Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret
ederek derneğimize üye oldu...

Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz ve
birinci derece yakınları muayene
hizmetlerinden % 25, tetkiklerde %20, Genel
Ameliyatlarda % 15, Lazer ameliyatlarda %
15, Özellikli ameliyatlarda % 10 olarak
anlaşma sağlandı.
Şube Başkanımız Osman Şakır;
“Anlaşmamız tüm üyelerimize hayırlı olsun,
herkese sağlıklı günler dileriz” dedi.

Şube Başkanımız Cemal Akbudak ve Şube Başkan Yardımcımız Veli
Tol'un hazır bulunduğu ziyarette, Şube Başkanımız Akbudak şunları söyledi.
“Sayın Gündeş'in derneğimizi ziyareti bizleri çok mutlu etti. Bu vesile ile
kendilerinin emekliliklerini kutlayarak, derneğimize kaydını gerçekleştirdik.
Hem emeklilikleri hem de üyelikleri hayırlı olsun” dedi.
Bedrettin Gündeş ise; “Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum.
Üyeliğim vesilesi ile daha çok birlikte çalışmalar yapacağız. Emekliliğimi
kutlamanıza da ayrıca teşekkür ederim“ dedi.

ÇANKAYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
GAZİLER GÜNÜNÜ UNUTMADI

Çankaya Şube Başkanlığımız
Gaziler Günü münasebetiyle Emekli
Astsubaylardan oluşan bir heyetle
Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Heyet adına Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği Genel Başkan Adayı Hamza Dürgen
Gazilerimiz ve Emekliler ile ilgili olarak yapmayı
planladıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek;
“TEMAD ve TÜED olarak çalışmalarımızı ortak
yürütüp, güzel projeler üretebiliriz” dedi. Genel
Başkanımız Kazım Ergün ise; “Çalışmalarınızı
ve sorunlarınızı yakından takip ediyoruz. Birlikte
çalışıp, projeler üretmeye her zaman hazırız.
Bunun bir örneği ise emekli astsubaylarımızın
derneğimizin çeşitli şubelerinde görev yapıyor
olmalarıdır. Ayrıca bu anlamlı günde
derneğimize yapmış olduğunuz ziyaretten çok
mutlu olduk. Şahsım ve yönetim kurulum adına
teşekkür ediyorum” dedi.
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BARTIN ŞUBEMİZDEN
HOŞGELDİN ZİYARETLERİ

Bartın Şube Başkanımız ve yönetim
kurulu üyeleri Bartın'a yeni atanan İl
Emniyet Müdürü Ogün Vural'ı ve Ak Parti İl
Başkanlığına yeni gelen Turhan Kalaycı'yı
makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde derneğimiz hakkında bilgi veren Şube
Başkanımız Ali Kalaycı; “İl Emniyet Müdürümüze ve İl
Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu vesile ile
onlar da bizlerden derneğimiz hakkında bilgi aldılar ve bizleri
tanıdılar. Kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyor, yeni
görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

KÖRFEZ ŞUBE ÜYELERİMİZ KAPADOKYA'DA
Körfez Şube Başkanlığımızın
üyelerimiz ile yaptığı geziler
hız kesmeden devam ediyor.
Şube Başkanlığımız bu kez de
üyelerini Kapadokya bölgesine
götürdü.
2 gece 3 gün düzenlenen geziye üyelerimiz
yoğun talep göstererek, 100 kişi olarak katıldılar.
Rehber eşliğinde yapılan gezide Ihlara Vadisi,
Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı Yer Altı
Müzesi, Üç Güzeller, Yedi Güzeller, Seyirlik Tepesi,
Volkanik Narlı Gölü, Ürgüp, Göreme, Avanos taş
atölyeleri, Avanos Sallanan Köprü, Asmalı Konak,
Aşk ve Mavi Film Seti, Tuz Gölü ve türkü gecesi ile
geziyi tamamladılar.
Körfez Şube Başkanımız M.Derviş Ilgaz;
“Büyük katılımlarla yaptığımız gezilerimize bir
yenisini daha ekledik. Üyelerimize böyle güzel
fırsatlar sunmaktan ve onları memnun etmekten
mutluyuz. Hepsine katılımlarından dolayı
teşekkür ederiz” dedi. Üyelerimiz ise; “Çok güzel
bir gezi oldu. Şubemize ve emeği geçenlere
teşekkür ederiz” dediler.
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ADANA ŞUBEMİZ ÇANAKKALE'DE

Adana Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek, Şube
Başkan Yardımcısı Yaşar Tekin, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Kastalmış, Sabahattin Metiner ve
Sabit Bakıner'le birlikte bir kez daha Çanakkale
gezisi düzenledi ve 4 otobüs ile Çanakkale'ye
çıkarma yaptı.

ÇÖZÜLEMEYEN KRİZ
İNTİBAK

Adana Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek gözetimindeki, 4 otobüslük
Kafile bir gününü Bursa'da geçirdikten sonra Çanakkale'ye vardı ve 102
yıl önce vatanı korumak için çarpışan Mehmetçiklerin mezarlarını
ziyaret etti. Dünyaya örnek teşkil eden ve bir ülkenin devamını sağlayan
ve bir milletin tekrar dirilişini örnekleyen Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı
Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayır'ın da yaşanan
muharebe yerlerini gezdi. Siperleri de gezen üyelerimiz, hem orada ve
hem de şehitlikte Mehmetçikler için bol bol Fatiha okudu. Kafile aynı gün
akşamında tekrar Adana'ya dönüş yaptı.
Şube Başkanımız İyiyürek, yaptığı açıklamada Çanakkale
Zaferi'nin 102. Yıldönümünde bir kez daha o aziz yerleri görebilme
fırsatını yakaladıkları için Allah’a çok şükrettiklerini ifade ederek,
şunları söyledi:
“Bir vatan, bir millet, bir hilal uğruna göğsünü düşmana siper eden
aziz şehitlerimizin, dünyaya 'Ya bağımsızlık, ya ölüm' mesajı veren ulu
önder Atatürk'ün komutasındaki Mehmetçiklerimizin kanını severek
döktüğü Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı'ndaki
muharebe yerlerini görmeyi bizlere bir kez daha nasip ettiği için
Allah'ımıza çok şükürler olsun. 1915-1916 muharebelerinde günlerce aç
kalmış, bir buğday çorbası ve bir hoşaf ile karnını doyurmuş o eşsiz
kahraman Mehmetçiklerimizin neler başardığını tüm cümle alem gördü.
O alem gördü ki Türk Milleti bir kez kenetlendiğinde önünde kimse
duramaz. Türkiye'de yaşayan herkesin en azından bir kez o eşsiz ruhu
hissetmek amacıyla Çanakkale'yi gezmeli, o havayı en derin şekilde içine
çekmelidir.
Bizler, her zaman emekli üyelerimizin emrinde olarak bu tür sosyal
faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha duyuruyor ve
üyelerimize güzel günler diliyoruz” dedi.

Geçim savaşında aranır iken barış,
İncelendi her şey hemide karış karış.
Herşey nizami konulan tarih yanlış,
Soktunuz bizleri biçimden biçime.
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Yıllarca ümitle bekledik intibakı,
Tüm ümitlerin sünger mi çekildi üstüne?
Nedense hep aşağıya döndü adalet çarkı,
2000'li isek bizim suçumuz ne?

Kelimelerde kaldı fedakarlık şanımız,
Gökleri inletir açlık feryadımız,
Ahmet aldı, Mehmet'e yok iş mi bu yaptığınız,
Soktunuz bizleri biçimden biçime.
Her zaman yanıtsız kaldı sorumuz,
Halimize seyirci kalıp durdunuz,
Nedense 2000'lileri kapsam dışı koydunuz.
Bu revalar gider gücüme.
Peygamberimiz Yaradanın hatırına yaratılanı severdi.
Osmanlı adaleti ile kıtalara hükmederdi.
Hani bizde emek en yüce değerdi,
Ne oldu biz mi layık değiliz takdirlerinize.
Yanında kuzuları meleşir koyun,
Ne olur elinizi vicdanınıza koyun.
Gelin halimizi çarşı pazardan sorun.
Ne umutlarla bağlanmıştık emekliliğimize.
TÜED Nizip Şube Üyesi
Hacı KAPLAN

Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
TARIM SİGORTASINDA OLANLARIN
SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMALI

Sosyal güvenlik sistemimizin en temel eksikliklerinden birisi de,
statülere göre aylığa hak kazanma koşulları ve aylıkların hesaplanmasında
eşit olmayan uygulamalardır. Norm ve standart birliğinin sağlanması, sosyal
güvelik sisteminin en temel ilkesi olması gerekirken, farklı uygulamalar
nedeniyle, başta tarım kesimi olmak üzere, 1 Mayıs 2008 sonrası ilk defa işe
girenlerin mağdur edildiği bir süreç yaşanıyor. 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar,
kırsal kesimde çalışanların sosyal güvenliklerini koruyacak bir işlevi
sağlayamadığından, kayıt dışı ile mücadele de başarılı olunamamaktadır.
Tarım istihdamı incelendiğinde; kendi hesabına çalışanların kayıt dışı oranı
yüzde 72.7, ücretsiz aile işçiliğinde ise yüzde 94.3'dir. Kayıt dışının böylesine
yüksek olduğu tarım kesiminde, 1 Mayıs 2008 itibariyle ilk defa 4/a
kapsamında sigortalı olacakların prim ödeme gün sayısının 3600 günden 7200
güne yükseltilmesine yoğun itirazlar gelmiştir. Çalışanların ödeme gücünü
aşan bu değişiklik yeniden değerlendirilmeli ve tarım kesiminin koşullarına
göre yeni bir düzenleme getirilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: 15 Mayıs 2008 itibariyle 2925 sayılı kanun
kapsamında SSK tarım sigortalıyım. Askerliğimi de borçlanmak
istiyorum. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: Sizin gibi durumda olanların askerlikten önce
sigortalı olmamaları önemli bir avantajdır. Askerlik süresi kadar işe
giriş tarihiniz geriye gideceğinden, 5510 sayılı Kanunla getirilen
7200 gün yerine, 30 Nisan 2008(dahil) öncesinde sigortalı olanların
prim ödeme gün sayısı 3600 gün olarak değerlendirilecektir. Bu
kapsamda olan kadın sigortalılar 58, erkek sigortalılar 60 yaşında
aylığa hak kazanacaktır.
SORU: Babam Emekli Sandığından emekli oldu. Yetim aylığı
alabilir miyim?
CEVAP: Evli olup olmadığınız ve hangi kurumdan emekli
aylığı aldığınız, yetim aylığı için belirleyici olmaktadır. Emekli
Sandığından yetim aylığı alabilmeniz için, memur olarak
çalışmamak ve bu çalışmadan dolayı aylık almamak gerekiyor.
İkinci koşul olarak da bekar olma durumuna bakılıyor. Evli
olmamakla birlikte SSK'dan emekli aylığı alıyorsanız, babanızdan
dolayı Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirsiniz.
SORU: Eylül 2017 itibariyle emekli oldum ve tarafıma 795
lira aylık bağlandı. Bunda bir yanlışlık var mı?
CEVAP: 1 Ekim 2008 itibariyle çalışma süresi uzadıkça,
emekli aylıklarını düşüren bir hesaplama kurgusu bulunduğundan,
aylıklara itirazlar giderek artmaktadır. Çalışılan dönemlerde
yürürlükte olan kanun hükümlerine göre, karma sistem üzerinden
emekli aylıkları farklı ağırlıklarda hesaplanıyor. Çalışılan
dönemlerde ödenen prim kazançları da büyük önem taşıyor.
Özellikle, 1 Ekim 2008 sonrasında asgari ücret ile çalışanlara
bağlanan emekli aylıkları düşük kalmakta ve kayıpları dikkat
çekmeye başlamıştır. Bir diğer kıstas ise, prim ödeme gün sayısıdır.
Kazançlar ve prim ödeme gün sayısı düşük olanların emekli
aylıkları da düşük kalıyor. Bu sorunun çözümü, 2000 sonrası emekli

olanların intibakları yapılmalı ve emekli oldukları tarihlere
bakılmaksızın, eşitliği sağlayacak tek bir hesaplanma sistemi
getirilmelidir. Farklı güncellenme katsayıları ve aylık bağlama oranları,
eşitliği bozan bir uygulamaya dönüştüğü gibi, aylıkları da düşüren en
büyük etken olmaktadır. Örneklemek gerekirse; 1 Ocak 2000 öncesi
dönemin tam aylığı, gösterge değeri güncellenerek aylık talep tarihine
kadar getirilmekte ve prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı
esas alınarak önce tam aylık, sonra kısmi aylık hesaplanıyor. 1 Ocak
2000 ile 30 Eylül 2008 dönemine ilişkin tam aylık, bu dönemdeki prime
esas kazançlarınız üzerinden ortama günlük kazançlar güncellenmekte
ve toplam prim gün sayınıza göre aylık bağlama oranı esas alınarak tam
aylık ve kısmi aylık hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin
tam aylık ise bu dönemdeki prime esas kazançlarınızın güncellenmiş
tutarının bu dönemdeki prim gün sayısına bölünmesiyle bulunan
ortama aylık kazanç ve toplam prim gün sayınıza göre aylık bağlama
oranı esas alınarak önce tam aylık, sonra kısmi aylık hesaplanıyor. Üç
ayrı kısmi aylığın toplamı, ödenecek aylığı belirlemektedir. Aylıkların
hesaplanmasında farklı aylık bağlama oranları ve güncellenme
katsayıları, dönemsel olarak farklılık gösteriyor. Güncelleme katsayısı
her yılın aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış
oranının yüzde 100'ü ile gelişme hızının 2000-Ekim 2008 dönemi için
yüzde 100'ü, Ekim 2008 sonrası için yüzde 30'u dikkate alınıyor.
Ağırlıkları farklı olan bir sistem uygulandığından, 1 Ekim 2008 sonrası
dönemde çalışanların kayıplarını da artırıyor. Bu değerlendirmeden
sonra, SGK Başkanlığına başvurarak, aylığınızın yeniden
hesaplanmasını talep edebilirsiniz.
SORU: Doğum borçlanması sigorta süresine bir katkı sağlar mı?
CEVAP: Doğum borçlanması, doğumdan itibaren çalışılmayan
iki yıl ile sınırlıdır. Üç çocuk üzerinden çalışılmayan altı yıl ile sınırlı
borçlanma hakkı bulunmaktadır. Doğum borçlanmasının sigorta
süresine ve yaşa bir katkısı yoktur. Sadece prim ödeme gün sayını artırır.
Sigorta süresi ve yaş koşulunu yerine getiren kadın sigortalılar; eksik
kalan prim ödeme gün sayılarını ihtiyaçları kadar doğum borçlanma
yaparak daha erken emekli olabilmektedir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK ÇALIŞMALARI
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi Bakanlar Konferansı
Yaşlılık konusunda çalışmak üzere 20-22 Eylül tarihlerinde Portekiz'in
başkenti Lizbon'da toplandı. Toplantının ana teması; “ Her yaşa uygun toplum;
uzun yaşama imkan yaratma” idi. Toplantı kapsamında önce Sivil Toplum
Kuruluşları forumu ve araştırma komitesi toplantısı yapıldı. Her iki toplantı da
Bakanlar Konfersansı'na sunulmak üzere deklarasyon hazırlandı. Bakanlar, bu
deklarasyonlar üzerinde çalıştılar. Sivil toplum kuruluşları forumunda
ülkemizi TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ temsil etti.
Yaşlılık konusunda yapılan çalışmalara göz attığımızda ilk olarak
1982 yılında Birleşmiş Milletler 1. Yaşlılık toplantısının yapıldığını görürüz.
Viyana'da yapılan bu toplantıda Dünya Yaşlılık Planı ortaya kondu. 1990
yılında BM 1 Ekim'i “Dünya Yaşlılar Günü” olarak ilan etti. 1991 yılında
yaşlılar için Birleşmiş Milletler ilkeleri ortaya kondu. 1992 yılında BM Genel
Kurul'u 1999 yılını “ Yaşlılar Yılı” olarak kabul etti. 2002 yılında İkinci
Birleşmiş Milletler Yaşlılık Planı Madrid'de deklare edildi. Aynı yıl BM Avrupa
Ekonomik Komisyonu, Berlin'de ilk Bakanlar Konferansını gerçekleştirerek,
56 ülkenin katılımı ile bölgesel yaşlılık stratejisini belirledi. Bu strateji Madrid
Eylem Planının uygulamasıydı. Ayrıca her 5 yılda bir Madrid Eylem Planı
gözden geçirilecekti. 2003 yılında Almanya Ulusal Yaşlılık Eylem Planını
yaptı. 2007 yılında ikinci BM Avrupa ekonomik Konseyi Bakanlar toplantısı
İspanya'da Leon şehrinde gerçekleştirildi ve bir deklarasyon yayınladı. 2008
yılında Cenevre'de BM Avrupa Ekonomik Konseyi Yaşlılık Çalışma grubu
çalışmaya başladı. 2010 yılında BM Newyork'ta “ Ucu açık” Yaşlılık Çalışma
Grubunu oluşturdu. Bu grup insan hakları çerçevesinde yaşlı haklarını
tartışacaktı. 2012 yılı “Avrupa Aktif Yaşlılık ve Nesiller Arası Dayanışma” yılı
olarak kutlandı. 2012 yılında üçüncü Bakanlar toplantısı Viyana'da yapıldı.
Aynı yıl Amerika kıtasında San Jose şehrinde yapılan toplantıda Amerika kıtası
için yaşlıların haklarına ilişkin bildirge yayınlandı. Asya kıtasında ilk toplantı
2015 yılında Seaul'de yapıldı. 2016 yılında Afrika buna katıldı. 1 Haziran
2015'te ülkenin rapor hazırlamaları için rehber yayınlandı. BM Newyork'taki
çalışma grubu için spesifik yaşlı hakları düzenlenmesini isteyen bir karara imza
attı. BM Yaşlılık Enstitüsü Malta'da çalışıyor.
Türkiye, bu süreçte kendi Yaşlılık Ulusal Eylem Planını yaptı ve Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı bu planın uygulanması konusunda
görevlendirdi. Bu bakanlıkta yaşlılar için engellilerle birlikte görev alanı
alacak bir genel müdürlük kuruldu. 11. Kalkınma Planı çalışmalarında ilk defa
Yaşlılık alt çalışma komitesi oluşturuldu. Anayasamıza yaşlılar için pozitif
ayrımcılık getiren düzenleme halkoyu ile yazıldı. 2016 yılında aktif yaşlılık
çalışma dokümanları yayınlandı. Ülkemizin aile yapısı yaşlı bakımında hep
dünyaya örnek gösterildi.
Lizbon'daki toplantı kapsamında yapılan sivil toplum kuruluşları
toplantı sonunda yayınlanan deklarasyonda;
1-Madrid Planının etkileri görüşülerek, onun bir insan hakları belgesi
olmadığı, ancak yaşlıların vatandaşlık, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel
hakları için önemli görev yaptığı kabul edilerek, son 5 yılda Avrupa'da yaşanan
krizlerde yaşlıların en fazla kaybeden olduğu, bu nedenle yaşlıların statülerinin
yeniden kazanımı için yeni politikalar geliştirilmesi istendi. Ülkelerin mali
durumlarının yaşlıların statülerini zayıflatacak neden olamayacağı, ortaya
konarak yaşlı haklarının belirlenmesinin gerekliliği talep edildi.
2-BM Newyork ucu açık yaşlı hakları çalışma grubunun
çalışmalarının özellikle yaşlı haklarının korunması için mekanizmalar
geliştirilmesine odaklanması, BM'lerin yaşlı hakları konusunda bağımsız
denetleyici olması, bağlayıcı bir yasal düzenlemenin yapılması talep edildi.
Üye devletlerden yaşlı haklarına saygı istenerek, 2030 yılında BM gelişme
endekslerinde yaşlılar için yapılanların değerlendirileceği hatırlatıldı. Aktif
yaşlılık endeksi oluşturmanın hızlanması gerektiğine dikkat çekildi.
3-Yaşlıların ihmal, suiistimal ve şiddete (özellikle kadınların ve
demans hastalarının) uğramamaları için tedbirler üretilmeli, servisler ortaya
konulmalıdır. Yaşlı ayrımcılığına, yaşlıya karşı olumsuz tavırlara asla müsaade
edilmemelidir.
4-Yaşlılarımız için hizmetler, özel alet ve eşyalar üretilmeli, asgari
yaşam geliri, hayat boyu öğrenme, yalnızlıklarını giderecek sosyal ağlar
geliştirilmeli, onların sosyal hayattan kopmaması sağlanmalıdır. Kaliteli,
kolay, erişilebilir, ücretsiz sağlık ve uzun süreli bakım gerekmektedir. Yaşlı
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yoksulluğa düşmemelidir. Koruyucu sağlık,
palyatif bakım, tedavi onlar için özel olarak
sağlanmalıdır.
5-Yaşlılar saygı görmeli, toplumun
aktif parçası olmalı, onlar için pozitif
ayrımcılık sağlanmalıdır. BM, yaşlı
haklarını güvence altına alacak sistemi
oluşturulmalı, yaşlıların haklarına herkes saygılı olmalıdır. Yaşlıların ve
onların oluşturduğu kuruluşların sesinin gür çıkması sağlanmalı, medya ve
hükümetler bu konuda öncelik tanımalıdır.
6-Nesiler arası dayanışma sağlanmalı, yaşlılar her yaş grubu ile
bütünleşmelidir. Yaşlılık alanında araştırmalar yapılmalı, veriler toplanmalı,
kuruluşların bu konuda çalışmaları için her türlü maddi destek sağlanmalıdır.
Yaşlı göçmen ve mültecilerin ekonomik, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını
karşılayacak aktif stratejiler gerekmektedir.
7-Yaşlıların potansiyellerinin tanınması için ülkeler; yaşlının bir
değer olduğunu, aileleri, toplum ve ülkeleri özellikle ulusal ekonomi için
kaynak oldukları unutmamalılar. Değerlerini artıracak kampanyalar, eğitim
programları düzenlenmeli, güvenlik, sağlık, bakım çalışanlarını yaşlıya hizmet
için özel eğitmelidirler. Yaşlıların bağımsız ve kendi evlerinde yaşamalarını
sağlamalı, kendileri hakkında alınacak kararlara katılmalarına imkan
verilmelidir.
8-Yaşlıların uzun iş yaşamında kalması için ülkeler; işlerde yaşlılar
aleyhine ayrımcılık yaratmamalı, onların tecrübeleri ile bir değer olduklarını
unutturmamalı, tecrübelerinden istifade edilmeli, yaşlılar için iş olanakları,
hedefleri oluşturulmalı, onların hayat boyu öğrenim programlarına
katılmalarına imkan yaratılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konularında yaşlılar
için özel düzenlemeler yapılmalıdır. İşyerleri yaşlı çalışmasına uygun hale
getirilmeli, çalışma haklarına saygı duyulmalı, iş hayatında uzun süre
kalmaları için her türlü tedbir alınmalıdır. Sosyal haklarını, emekliliklerini
kaybetmeden çalışmalarını sağlayacak part-time (yarı zamanlı) işler
yaratılmalıdır.
9-Yaşlılara saygı için ülkeler; yaşlılıkta yeterli gelire sahip olacakları
sosyal güvenlik hakkı sağlamalı, çocuk ve yaşlı bakan kadınlar için özel sosyal
güvenlik şartları planlanmalı, yoksulluğa düşmemesi için asgari gelir, sosyal
koruma sağlamalı, yaşlıya saygı, fiziksel ve zihinsel iyi olma hali, güven ve
bağımsızlık onlar için hak olmalı, standartlar belirlemeli, sosyal, sağlık ve uzun
süreli bakım hizmetleri oluşturmalıdır. Yeni teknolojilerden yararlanmaları
sağlanmalı, sağlıkları için yardımcı alet ve robotlardan yararlanmalarına imkan
verilmeli, yeni teknolojiler geliştirecek araştırmalar yapmalıdırlar. Tıp ve ilaç
alanlarında gerekli araştırmaları sürekli yapmalıdırlar. Yeni bilgiler
geliştirmeli, çok yaşlı, yatalak yaşlılar için ayrı haklar getirilmeliler. Salgın
hastalıklardan ve diğer tehlikelerden korunmalarını sağlamalı, yaşlılarla
toplantılar düzenlemeli, onların sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler
yapılmalı, isteklerini yerine getirmelidirler.
Bu bildirinin altına Türkiye Emekliler Derneği ve ülkemiz adına imza
attım. Bu toplantıda Avrupa Ülkeleri yanında, ABD, Kanada, Kazakistan'dan
sivil toplum kuruluşları hazır bulunurken, Age-Europe, Kızılhaç, AARP,
HELP-AGE İnternational, İFA gibi yaşlıların uluslararası güçlü kuruluşlarının
temsilcileri de hazır bulundular. Bakanlar bu bildiri üzerinde çalıştılar ve
uymak için gerekli çalışmaları ülkelerinde yapacaklarını taahhüt ettiler. Şimdi
bu toplantı neticeleri Kasım ayında Cenevre'de BM Yaşlılık Çalışma
Komitesinde değerlendirilecek. Ülkemiz emeklilerin güçlü kuruluşu Türkiye
Emekliler Derneği BM'ce akredite edilmiş kuruluş olarak tüm gelişmeleri
dikkatle takip etmekte, ülkenin yöneticilerine görüşlerini iletmektedir.
Dünya'da ilk yaşlılık hukuku alanında çalışma yapmış ve yapmaya devam eden
Türkiye Emekliler Derneği uluslararası ve diğer ülkeleri ulusal kuruluşlarınca
takdir edilmekte, her toplantıda temsilci bulundurması istenmektedir.
Türkiye'de emeklilerimize düşen güçlü kuruluşu Türkiye Emekliler
Derneği'ne üye olmaktır. Temsilcileriniz olarak yurt içi ve yurt dışında güçlü
olmamız için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sadece kendimiz için değil,
çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşlılığı içinde çalıştığımızı, bu çalışmaların
en çok onlara yarayacağını unutmayalım.
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