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EMEKLİYE 1000'ER TL
BAYRAM İKRAMİYESİ’Nİ
BAŞBAKAN AÇIKLADI...
31 Mart 2018 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım yaptığı
açıklamada emeklilere müjdeyi vererek dini bayramların
öncesinde 1000 TL ödeme yapılacağını belirtmişti. Ayrıca imar
barışı ve kamu borçlanması gibi bir çok konuda da sevindirici
haberleri paylaşmıştı.
Torba kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul
edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanun ile yapılan düzenlemeye
göre; Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon emekliye dini
bayramların öncesinde (Ramazan ve Kurban bayramı) 1000 TL
ödeme yapılacak.

İLK TEKLİF,
1970 YILINDA TÜED
KURUCU BAŞKANI
SADİ HEPER'DEN
GELMİŞTİ...
Bugün; minnet ve
rahmetle andığımız,
Derneğimizin kurucusu Sadi
H e p e r, 7 H a z i r a n 1 9 7 0
tarihinde gerçekleştirilen MKE
Kurumu Emekli, Malul, Dul ve
Yetimleri Cemiyeti'nin 5. Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada
emeklilerin talep ve
beklentilerini sıralarken ülke
gündemine de ilk kez girecek
olan “Emekliye İkramiye”
konusuna değinmişti. Heper,
konuşmasında söz konusu
talebin ilgili makamlara da
intikal ettirildiğine vurgu
yaparak; “Emekli maaşlarımız
eskiden olduğu gibi her ay
ödenmeli, işçilere olduğu gibi
emeklilere de yılda iki maaş ikramiye verilmelidir” demişti.
Devamı 3. sayfada

GAZİ AYKIRI:
“İKRAMİYE,
EMEKLİYE
NEFES OLDU.”

Devamı 4. sayfada

EMEKLİLERİN
TALEPLERİ
Türkiye, 24 Haziran 2018 tarihinde
seçime gitmektedir. Anayasa değişikliği
sonucunda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi” hayata geçecek, TBMM farklı bir
görev üslenecektir. Yeni sistemin ülkemize ve
milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.
Cumhuriyet, kurucu liderimiz Atatürk
tarafından bizlere armağan edilmiş,
demokratik sistem en büyük güvencemiz
olmuştur. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek
bayrak birlikte yaşamayı ve toplumsal barışı
güvence altına alan en temel değerlerimiz
olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği, 48 yıllık
geçmişi olan ve bu süreçte sosyal güvenlik
sistemimizin norm ve standart birliği
esaslarına göre yürütülmesi, sigortalılara ve
emeklilerimize eşit koşullarda hakların
sağlanması ve geliştirilmesi yönünde çabalar
göstermiş, bilimsel çalışmalar ile yol gösterici
bir politika izlemiştir.

BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

ULUDAĞ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ ÇANKAYA KÖŞKÜNE ÇIKTI
Türkiye Emekliler Deneği
(TÜED) Uludağ Şube Başkanımız
Kenan Pars beraberinde Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte
Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu tarafından Çankaya
Köşkü'nde kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
Hükümet olarak iktidara geldiklerinden
bu yana emeklilerin daha iyi koşullarda
yaşamalarını sağlamak amacıyla
çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek,
emeklilerin istek ve taleplerini dile
getirmeleri dolayısıyla Türkiye Emekliler
Deneğine teşekkür etti. Pars, emeklilerin
sorun ve taleplerini dile getirdiği 4 sayfalık bir dosyayı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na sundu.
Pars, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada emeklilerin
gerek ekonomik, gerekse sosyal haklarının savunucusu ve
t a k i p ç i s i o l m a y a d e v a m e d e c e k l e r i n i b e l i r t e re k ,
“Emeklilerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için, dernek
olarak bu güne kadar önemli mücadeleler verdik. Ülkesine,
bayrağına ve milletine hizmet eden emeklilerimizin, ekonomik
ve sosyal kaygıdan uzak, refah içinde yaşamaları en büyük
arzumuzdur. Anayasa Mahkemesi' nin kabul etmeyip TBMM'

ye gönderdiği 2000 sonrası emekli olanlar için intibakın biran
önce yapılmasını canı gönülden istemekteyiz. SGK' dan kesilen
katkı paylarının kaldırılmasını da talep etmekteyiz. Ayrıca dini
bayramlarda 1 er ikramiye verilmesini, verilecek olan bu
ikramiyenin hem emeklinin hem torunlarımızın hem de
Türkiye
ekonomisinin yüzünü güldüreceğine inancımız
sonsuzdur” dedi. Bursa'da TOKİ' den ev sahibi olmayı
bekleyen 12 bin emekli olduğunu hatırlatan Şube Başkanı
Kenan Pars, “ Emeklilerin TOKİ vasıtasıyla uygun fiyatlarla
konut sahibi olmaları için çalışmaların hızlandırılmasını
bilahare rica ediyoruz” dedi.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ
Türkiye Emekliler Derneği, üslendiği bu görevler
gereğince; emeklilerimizi temsilen Sosyal Güvenlik
Kurumu Yönetim Kurulu'nda temsil edilmekte,
taleplerimiz ve önerilerimiz paylaşılmaktadır. Emekli
aylığına hak kazanma koşulları ve emekli aylığı
hesaplamalarında eşitlik kuralının sosyal güvenlik
sistemimizin temel ilkesi olması için çözüm önerilerimiz
değişik platformlarda gündeme getirilmiştir. Bu konudaki
en son kapsamlı önerilerimiz, 11. Kalkınma Planı Sosyal
Güvenlik ve Yaşlılık Hukuku Özel İhtisas Komisyonunda
değerlendirilmiş ve plan hedeflerine katkı sağlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkemizin ve milletimizin
en temel kurumudur. Emeklilik ve sağlık haklarının
yürütümünü üslenen SGK, aynı zamanda sosyal tarafların
en geniş şekilde yönetimde temsil edildiği bir çatı
kurumudur. SGK, özerk yapıyı temsilde örnek alınacak bir
statüye sahiptir.
70 yılı aşan bir geçmişi olan sosyal güvenlik
mevzuatımızın farklı statülere göre yürütümü, norm ve
standart birliğinin sağlanmasını zorlaştıran bir
uygulamaya dönüşmüştür. Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan değişikliklerde, ortaklaşa bir politika
oluşturulamadığından, sigortalılar ve emekliler arasında
norm ve standart birliğinin kurulamaması en önemli
eksiklik olarak değerlendirilmeli ve çözüm aranmalıdır.
Aylığa hak kazanma koşulları ve hesaplanmasında,
çalışılan dönemlerde yürürlükte olan kanun hükümlerinin
esas alınması, sosyal güvenlik sisteminin yürütümünde
eşitlik kuralını bozmuş, emekli aylıklarında farklılıklar ile
karşı karşıya kalınmıştır.
İşçilerin sosyal güvenlik haklarını düzenleyen 506
sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun
hükümlerinin kendi içinde farklılıklar öngörmesi, emekli
aylıklarına da yansımıştır. Benzer durum, Bağ-Kur
mevzuatında da görülmektedir.
Türkiye Emekliler Derneği, sistemin sağlıklı
yürütümü için taleplerini Hükümetlere ve ilgili makamlara
sunmuş, özellikle de emekli aylıklarında nimet ve külfet
dengesinin sağlanmasını önermiştir. Ak Parti

Hükümetleriyle de, taleplerimiz paylaşılmış, başta intibak
olmak üzere seyyanen yapılan zamlarla sorunlara çözüm
aranmıştır. 2000 öncesi emeklilerimizin intibakının
yapılması, 2 milyona yakın emeklilerimizin aylıklarında
eşitlik sağlanmış, intibak farkları emekli aylıklarına ilave
edilmiştir. Tüfe'ye endeksli zamların koruyucu yönü zayıf
olduğundan, Hükümetimiz bazı yıllarda seyyanen zamları
uygulaması, düşük aylık alanları kısmen de olsa
korumuştur.
En son olarak, yıllardır gündemimizde olan ve
taleplerimiz arasında ilk sırada yer alan dini bayramlar
öncesinde emeklilerimize 1000 lira ikramiye verilmesi,
emeklilerimizin bayramlara buruk girmemesi için önemli
bir katkı olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Derneğimizin talepleri arasına öncelik taşıyan ve
emeklilerimizi rahatlatacak konu başlıkları şu şekilde
özetlenebilir.
2000 öncesi emeklilerimize yapılan intibakların aynı
şekilde 2000 sonrası emeklilerimize de yapılması gerekiyor.
2000 öncesi ve sonrası emekli aylıklarında oluşan farklılık,
intibak yapılarak çözülebilir.
Emekli aylığı hesaplamalarında karma sistem
yerine, çalışılan tüm dönemler için güncellenme ve aylık
bağlama oranlarında eşitliği öngören değişikliklere
gidilmelidir.
Çalışılan dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödemiş
olan emeklilerimizden katkı payı alınmamalıdır.
Emeklilerimizin fiş toplama çilesini kaldıran ve 2006
yılından itibaren uygulanan yüzde 4-5 ek ödeme oranları
düşük belirlendiğinden, en az yüzde 8-9 arasında yeniden
tespit edilmelidir.
Evi olmayan emeklilerimize uygulanan TOKİ
projesi kapsamı genişletilmeli, şubelerimiz tarafından
toplanan talepler, devlet politikası olarak desteklenmelidir.
Evi olmayan emeklilerimizin duasını almada TOKİ
projesi, Hükümetimizin en önemli sosyal bir hedefi olarak
değerlendirilmelidir.
TÜED -2-

KONYA ŞUBEMİZ VALİ YAKUP CANPOLAT'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar beraberinde
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Konya Valisi Yakup Canpolat'ı
makamında ziyaret etti. Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi
veren Çağlar, emeklilerin öncelikli sorunu olan TOKİ vasıtasıyla
uygun konut taleplerini iletti ve bu konuda yardımlarını istedi. Vali
Canpolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
“Emeklilerimizin her zaman yanındayız ve her türlü yardımı
sağlamaktan onur duyarız” dedi.

ŞUBEMİZ GÜNEYSINIR KAYMAKAMI’NI DA
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar beraberinde
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Güneysınır Kaymakamı
Kübra Kurtoğlu'nu makamında ziyaret etti. Derneğimizin
faaliyetleri hakkında bilgi veren Çağlar, emeklilerin öncelikli
sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Kaymakam Kurtoğlu da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman
derneğimizin yanında olduklarını söyledi.
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EMEKLİYE 1000'ER TL BAYRAM İKRAMİYESİ GELDİ...
önderimiz Atatürk'ün emekliye ayrıldığı
tarih olması sebebiyle kutladığımız, "30
Haziran Emekliler Günü"nde, dönemin
Başbakanı Erdoğan'a bir mektup
göndererek, "Her yıl 30 Haziran tarihinde
kutlanan Emekliler Günü ve kapsayan hafta
içerisinde olmak ve bu adla anılmak kaydıyla
bütün emeklilere yılda bir defa ve seyyanen
olmak üzere asgari ücretten az olmayacak
şekilde Emekliler Günü İkramiyesi
ödenmesini" talep etmişti. (26.06.2012)

Geçtiğimiz günlerde Başbakan
Binali Yıldırım yaptığı açıklamada
emeklilere müjdeyi vererek dini
bayramların öncesinde 1000 TL
ödeme yapılacağını belirtmişti.
Ayrıca imar barışı ve kamu
borçlanması gibi bir çok konuda da
sevindirici haberleri paylaşmıştı.
Torba kanun tasarısı Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı.
Kabul edilen 7143 sayılı kanun ile yapılan
düzenlemeye göre; Türkiye genelinde
yaklaşık 12 milyon emekliye dini
bayramların öncesinde (Ramazan ve Kurban bayramı) 1000 TL ödeme
yapılacak.
İLK TEKLİF, 1970 YILINDA TÜED KURUCU BAŞKANI SADİ
HEPER'DEN GELMİŞTİ...
Derneğimizin kurucusu Sadi Heper, 7 Haziran 1970 tarihinde
gerçekleştirilen MKE Kurumu Emekli, Malul, Dul ve Yetimleri
Cemiyeti'nin 5. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emeklilerin talep
ve beklentilerini sıralarken ülke gündemine de ilk kez girecek olan
“Emekliye İkramiye” konusuna değinmişti. Heper, konuşmasında söz
konusu talebin ilgili makamlara da intikal ettirildiğine vurgu yaparak;
“Emekli maaşlarımız eskiden olduğu gibi her ay ödenmeli, işçilere
olduğu gibi emeklilere de yılda iki maaş ikramiye verilmelidir” demişti.
EN MANİDAR TEKLİF 2012 HAZİRAN'INDA, GENEL
BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN'DEN GELMİŞTİ...
2012 Yılının ortasında, en manidar teklif ise Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'den gelir. Her yıl büyük

TÜED: "TEKLİFLERİNİZİ SEÇİM
BİLDİRGELERİNİZE KOYUN...”
Ardından gelinen süreçte, Türkiye bir
Genel Seçim atmosferine girer. Emeklinin
talep ve beklentilerini bütün siyasi partilerin ve kamuoyunun
gündemine taşınması amacıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Genel Başkanımız Kazım Ergün, bir "Talepler Bildirgesi" yayımlar. 1
Nisan 2015 tarihinde basında da geniş yer bulan ve partilerin seçim
bildirgelerinde geniş yer bulmasını istediğimiz beklentileri içeren bu
bildirgede, ikramiyelere ilişkin olarak şu görüşler yer almıştı:
"Yılda iki kez ve dini bayramlarımızda olmak üzere emeklilerimize
birer maaş Refah İkramiyesi verilerek, bu kesimin de ülkenin
büyümesiyle oluşan refahtan pay alabilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda;
geçmişte ve günümüzde parlamentoda temsilen edilen siyasi partilerin
grupları tarafından benzer teklifler TBMM'ye sunulmuştur. Bütün
siyasi partilerin benzer önergeleri ile aslında bir uzlaşı içerisinde
b u l u n d u k l a r ı n ı n b e l g e s i b u y a s a t e k l i f l e r i o l m u ş t u r. "
İşte tam da bu noktada, Genel Başkanımız Ergün'ün bu çıkışı, o güne
kadar parlamentoya sunulan tekliflerin artık bir sonuca bağlanması
gerektiğinin altını çizen tarihi bir tespit olmuştu. Diğer taraftan da;
bütün siyasilerin aslında bu konuda hem fikir olmalarına rağmen,
neden hala sonuç alınamadığını da sorgulayan bir çıkış olmuştu,
Ergün'ün bu çıkışı.
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İKRAMİYE EMEKLİYE NEFES OLDU
Emeklilere ramazan ve kurban
bayramı öncesinde 1000'er TL ikramiye
verileceğinin açıklanması, emeklileri
sevindirdi.
Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz
günlerde Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından yaptığı açıklamada, emeklilere her
yıl iki bayram öncesi ikramiye verileceğini
açıklamıştı. Açıklamayı değerlendiren Türkiye
Emekliler Derneği Başkan Yardımcımız ve
Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı,
karardan dolayı hükümete teşekkür etti.
Dernek ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren
Başkan Aykırı, üye sayısı bakımından
Türkiye'de bulunan 108 şubede arasında ikinci
olduklarını vurgulayarak emekliler için çalışmaların tüm hızıyla devam
ettiğini bildirdi. Aykırı; “2000 yılından sonra emekli olanların intibak konusu
var, onun da hükümet nezdinde çalışmalarımız devam ediyor.1999 ve önce
emekli olanların intibakları yapıldı, burada bir haksızlık var. 2000 sonrası
emekli olanların mutlaka intibaklarının yapılması için çalışmalarımız devam
ediyor. Yakında inşallah onun da müjdesini alırız. Ayrıca hastanelerde ilaç
katkı payları var. Aktif çalışma hayatımızda biz sürekli olarak sağlık primi
yatırdık. Emekli olduktan sonra bu sağlık primleri tekrar hastane ve ilaç katkı
payı adı altında emeklilerden alınıyor. Zaten emeklilerimiz yaşlı insanlar, bir
ayağı hastanede bir ayağı eczanede. Bu haksız uygulamanın kaldırılması için
çalışma dönemine girdik. Bunu da hükümetten talep edeceğiz. TOKİ ile ev

yaptırma konusunda talep topladık. Şuanda
sırada bekleyen 15 bin üyemiz var TOKİ
kanadıyla. Evi olman emeklilerimizi de ev
sahibi yapmak için çalışmalarımız devam
ediyor. Emeklilerimiz sabırlı olsun, derneğine
güvensinler. Dernek, bütün emeklilerimiz için
çalışmaları gayet güzel bir şekilde
sürdürmektedir. Bütün emekliler gelsin,
derneğe kayıt olsun. Şuanda Kayseri'de 40 bin
emekli derneğimizin üyesi. Türkiye'de 108
şubemiz var, üye sayısı bakımından ikinci
sırada. Yakında emeklilerimize daha başka
müjdeler de vereceğiz” diye konuştu.
Hükümet tarafından emeklilere
verilecek olan iki bayram öncesi ikramiyeden çok memnun kaldıklarını dile
getirerek teşekkürlerini ileten TÜED Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bütün emeklilere hükümet tarafından bir açıklama yapıldı. Biz bu
açıklamayı çok doğru bulduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. Derneğimiz
1970 yılında kuruldu, o günden bu güne kadar hep dilimizde tuttuk. Her gelen
hükümetle görüştük, her gelen bakanlarla görüştük ama bir türlü buna bir
çözüm bulunamadı. Sağ olsunlar başbakan açıklama yaptı ramazan ve
kurban bayramında 1000'er lira ikramiye sözünü verdi. Bizim talebimiz birer
maaş tutarındaydı ancak bu da iyi bir gelişme, bir temel atılmış oldu. İnşallah
bundan sonra daha da artarak devam edecek.”

KARTAL ŞUBEMİZ MUHTARLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU
TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri ve Kartal Şube Bakanımız
Arif Yıldız, Kartal Muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yıldız, muhtarlara
derneğimizin faaliyetlerini geniş bir şekilde anlattı;
Yıldız: “TÜED, emeklinin, Hükümet ile arasındaki diyalogu sağlayarak
sorunların çözülmesinde, maaş artışlarının sağlanması için hak arama mücadelesinde,
yanında yer almaktadır. Dul ve yetim maaşı bağlanma işlemlerinde ve yurt dışında
çalışıp Türkiye' de emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinde yardımcı
oluyoruz. Üyelerimizin yüksek okulda okuyan çocuklarına ve yetimlere cüzi miktarda
burs vererek eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Üyelerimizin hukuki problemlerinde,
hukukçularımız tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiriyoruz. Erdek Narlı'da
bulunan TÜED Narlı Eğitim ve Sosyal Tesisimizde uygun şartlarla tatil yapma imkanı
sağlıyoruz. Ankara' da bulunan misafirhanemizde üyelerimize uygun fiyatlarla
konaklama hizmeti sunuyoruz. Üyelerimizin kışlık yakacak ihtiyacını karşılaması için
SGK ile yaptığımız protokol çerçevesinde kaliteli, ucuz ve 6 ay vadeli katı yakıt temin
ediyoruz” dedi.
Muhtarlar memnuniyetlerini dile getirerek Arif Yıldız'a teşekkür ettiler ve
emekliliği olanlar derneğimize üye oldular.

RİZE ŞUBEMİZ
POLİS HAFTASI’NI
UNUTMADI
Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman
beraberinde Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte
Polis Teşkilatı'nın 173. Yıl dönümünde, kuruluş günü 10
Nisan haftasında kutlanan Polis Haftası'nda Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'
yi makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette konuşan Derman; “Kamu düzenini sağlamak için her türlü
zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimizin Polis
Haftasını kutlar, Şehit olan polislerimize Allah' tan rahmet, Gazi olan polislerimize
de acil şifalar dileriz.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti Şubemize iadeyi
ziyaret yaparak gösteren Emniyet Müdürümüz Verdi, derneğimizin çalışmaları ve
faaliyetleri hakkında Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman' dan bilgiler aldı.
Ziyarette Şube Başkanımız Recep Ali Derman ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
hazır bulundular.

Bafra Şube Başkanımız Ünal Bandır ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
ilçelerinde düzenlenen Polis Haftası etkinliklerine katılarak destek verdiler.
Bandır; “Polislerimiz, hepimizin güvenliği için gece gündüz fedakarca
hizmet ediyorlar. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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BAFRA ŞUBEMİZ DE
POLİS HAFTASI
KUTLAMALARINA KATILDI

KAYIT DIŞI VE SAHTE SİGORTALILIĞIN RİSKLERİ

Gazi
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Başkan
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Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Sosyal güvenlik, düzenli ve kurallı bir şekilde çalışanların
sağlık ve emeklilik haklarını güvence altına alan bir sistemdir.
Anayasal bir hak olan sosyal güvenliğin korunması için herkese
büyük sorumluluklar düşmektedir. Anayasamızın 60.
Maddesinde, sosyal güvenlik temel bir insan hakkı olarak
hüküm altına alınmış, devlete de bu görevini yerine getirmesi için
her türlü teşkilatın kurması ile yükümlü tutulmuştur.
Sigorta bildirimlerinin ve fiili çalışmaların kontrolü ile kayıt
dışı ve sahte sigortalığın olmaması için sıkı denetimler
yapılmaktadır. Kanunlarla belirlenen kurallara uymayan
işyerlerine ve çalışanlarına ağır yaptırımlar yapıldığından,
bireylerin ve işyerlerinin muvazaalı bir işlemin içinde
olmamaları büyük önem taşımaktadır.
Sosyal güvenlik uygulamalarına bakıldığında, norm ve
standart birliği oluşturulamamıştır. Denetimler ve yaptırımlar
ile sistemin işleyişinde beklenen hedeflerin çok gerisinde
kalınmıştır. İstihdamın yüzde 35'nin sosyal güvenlik
kuruluşlarına kayıtlı olmadan çalışıyor olması, temel bir sorun
olarak değerlendirilmelidir.
Bunun dışında, sahte sigortalılık da önemli bir sorun olarak
karşımızda durmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 3 maddesinde, kısa ve uzun vadeli
sigorta kolları bakımından prim ödemesi gereken kişi, sigortalı
olarak tanımlanmıştır. İşe alınacak işçilerin işe giriş
bildirgelerinin işe başlamadan bir gün önce yapılması kuralına
da uyulması, mevzuat gereğidir.
İşe giriş bildirimleri yapılan sigortalıların fiilen çalışmadan
primlerinin ödenmesi tespit edildiğinde, sahte sigortalılık
kapsamında değerlendirilmektedir. Bugüne kadar yapılan
denetimlerden de görüleceği gibi, hiçbir ticari ve mesleki
faaliyeti olmaksızın sadece tabela bulundurarak primlerin
ödenmesini yapan işyerleri sahte işyeri olarak
tanımlanmaktadır.
Ülkemizde çalışarak emeklilik hakkını elde etmek, herkesin
en temel anayasal bir hakkı olarak tanımlanmaktadır. Emeklilik
şartlarının yerine getirilmesi için prim ödeme gün sayısının
tamamlanması gerekiyor. İşyerinde fiili çalışmadan bir
işyerinden primlerin yatırılması, kanunlarımızda sahte
sigortalılık olarak değerlendirilmektedir. Bu duruma
uyulmadan yapılan bildirimler ve ödenen primler iptal edildiği
gibi, sigortalılar ve işyerleri büyük maliyetler ile

karşılaşmaktadır.
Sosyal güvenlik denetmenleri ve Kurum müfettişlerince
yapılan denetimlerde çalışmaksızın sahte sigortalılık
kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde sigortalılıklar
iptal edilmektedir. Öncelikle işçiler mağdur edilmekte, sağlık ve
emeklilik hakları riske edilmekte, emekli olanların aylıkları
faizleri ile birlikte geri alınmaktadır.
Kayıtlı ve fiili çalışma, temel kural olarak benimsenmelidir.
Sahte işyerlerinden prim yatırılmaması konusunda toplumun
bilgilendirilmesi ve duyuruların yapılması gerekmektedir.
İşyerlerinin kolayca kurulması önündeki bürokratik engellerin
kaldırılması, doğru bir işlem olmakla birlikte bu durumu fırsat
olarak değerlendirenlerin engellenmesi, denetlenmesi ve fiili
çalışma olmadan işlemlerin yapılmaması konusunda toplumun
duyarlı olması gerekiyor. Sahte işyerinden ödenen primlerin ve
sigortalılıkların iptali, işçileri ve emeklileri mağdur etmektedir.
Ödenen primlerin iptali ile birlikte emekli aylıklarının iptaline
kadar uzanan büyük maliyetler ile karşılaşılmaktadır.
Emekliler yönünden değerlendirme yapıldığında, eksik
kalan prim günlerin tamamlanması adına yatırılan primlerin
muvazaalı olduğu tespit edildiğinde, emekli aylıkların iptal
edilmesi ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, 5600 gün üzerinden
emekli olan birisinin ödemiş olduğu primin içinde 50 günü sahte
işyerinden olduğu tespit edildiğinde, geriye doğru beş yılı
kapsayan büyük borçlar çıkarılmakta ve insanlar çaresiz
kalmaktadır. Bu acımasız duruma da bir çözüm getirilmesi
gerekmektedir. İptal edilen günün karşılığı olarak borç
çıkarılmalı ve mağduriyetlere son verilmelidir. Denetimleri aylık
bağlandıktan sonra yapılması, zamanlama hatası ve Kurum
hatası olarak değerlendirilmelidir. Daha da önemlisi, emekli
aylığı bağlanmadan önce her türlü kontrol ve denetimler
yapılmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği, seçim öncesi taleplerini
hazırlamış, Hükümete ve siyasi partilere sunmuştur. Emeklilere
dini bayramlar öncesinde ikramiye verilmesi talebimiz, Hükümet
tarafından kabul görmüş ve 1000 lira olarak ödenmesi
kararlaştırılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Diğer
taleplerimizin de sosyal diyalog ile müzakere edilerek
sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

MEVZUAT FARKLILIKLARININ EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMASI
Sosyal güvenlik sistemimizin uygulamalarına
bakıldığında, sigorta mevzuatında yapılan dönemsel
değişiklikler ile emekli aylıklarında eşitlik kuralı
oluşturulamamıştır. SSK, Bağ-Kur sigortalıları ve
emeklilerini ilgilendiren kapsamlı değişikliklerin yapılması,
gerek emekli aylığına hak kazanma koşullarında ve gerekse de
emekli aylıklarının hesaplanmasında farklı parametreler
uygulandığından, sisteme olan güven de giderek zayıflamıştır.
2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli aylıklarının seviyeleri
incelendiğinde, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları
aynı olanların aylıklarında büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Örneğin, 2000 öncesi emekli olan bir sigortalının emekli aylığı
1600 lira iken, 2000 sonrasında emekli olanların aylıklarında
kayıpların olması, itirazları da beraberinde getirmiştir.
Özelikle de, Ekim 2008 sonrasında emekli olanların
mağduriyeti ise, çok daha büyüktür.
Sosyal güvenliğin kurgusu olan eşitlik kuralı
bozulduğunda, emekli aylıklarında farklılıklar artmaktadır.
Sigorta mevzuatında, temel veya torba kanunlarla yapılan
değişikliklerde, sistemin işleyişinde temel kural olan norm ve
standart birliği öngörülmediğinden, hak kayıpları ile
karşılaşılmıştır.
Aylıkların hesaplanmasında dönemsel farklılıkların
getirilmesi, 2000 sonrası emeklilerinin mağduriyetini artıran
bir uygulamaya dönüşmüştür. Prim kazançlarının
güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi,
aylıkların da küçülmesine neden olmuştur. Örneğin, 2000
öncesi taban aylık bağlama oranı yüzde 70'den 2000 sonrası
dönem için yüzde 35'e düşürülmesi, emekli aylıklarında da
kayıplara neden olmuştur.
2000 sonrası alt sınır emekli aylığı kavramı büyük
erozyona uğramıştır. 2000 öncesi emekli aylığı serisini
yayınlayan SGK, 2000 sonrası taban aylık serisini
yayınlayamamaktadır. Bu durum göstermektedir ki, emekli
aylıklarında hiçbir koruyucu parametre bulunmamaktadır.

Taban aylık kavramı yeniden değerlendirilmeli, 2000 öncesi
taban aylıklar temel alınarak bütün dönemler için geçerli
olmalıdır.
2008 sonrasında çalışılan sigortalı süresi arttıkça, emekli
aylıklarında kayıpların öngörülmesine bir çözüm getirilmelidir.
Sigorta sistemine dönemsel bakılması terk edilmeli ve bütünlük
sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı zaman, sisteme olan güven
azalmakta, kayıt dışı çalıştırma artmaktadır.
Emeklilerimizin temel sorunu olan aylıklardaki
eşitsizliklerin giderilmesi için intibak konusu çözüme
kavuşturulmalıdır. Hükümete çağrımızı yapıyoruz. 2000 öncesi
yapılan intibak kriterlerinin aynı şekilde 2000 sonrası emeklilere
de yansıtılması yönündeki mücadelemiz sürmektedir. Emekli
olduğu yıla veya aya bakılmaksızın emekli aylıklarında eşitliğin
getirilmesi için ayıkların hesaplanmasında da eşitliğin
benimsenmesi gerekmektedir.
Emeklilerimize insanca yaşamaya yetecek bir aylığın
ödenmesi, sosyal güvenliğin temel kuralı olmalıdır. Sosyal devlet,
sosyal güvenliği koruyan ve geliştiren devlet olarak
tanımlanmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin bu kurala uymaları, aynı
zamanda anayasa hükmüdür.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin en büyük
kuruluşudur. 12 milyonu aşan emeklilerimizin ve hak
sahiplerinin Derneğimizin çatısı altında toplanması,
sorunlarımızın çözümünde en büyük güç ve destek olacaktır.
Sivil toplum kuruluşlarının etkin çalışması ve baskı grubu
olarak görevlerini yapabilmeleri için üye desteği büyük önem
taşımaktadır.
Bütün emeklilerimize çağrı yapıyoruz. Sembolik olan
aidatlarımızın emeklilerimize bir yük getirmemesine özen
gösteriyoruz. Küçük aidatlar ile büyük eserler yapmayı da
planlıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız ve eserlerimiz, en
büyük güvencemizdir.
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DERNEĞİMİZ VE BALÇOVA TERMAL TESİSLERİ
ÜYELERİMİZ İÇİN İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADI
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezimiz ile İzmir
Balçova Termal Turizm ve Otelcilik A.Ş. arasında,
üyelerimiz ve birinci derece yakınları için indirim
anlaşması imzaladı. TÜED adına anlaşmayı imzalayan
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, üyelerimizin
termal tesislere en çok ihtiyaç duyan toplum kesimini
oluşturduğunu ifade ederek; “Bu indirim anlaşmasıyla
üyelerimiz ve birinci derece yakınları Balçova Termal
Tesislerinden Konaklama, Restoran, Kafeterya,
Kaplıca ve Kür Merkezi günübirlik hizmetlerinden %15 indirimli olarak
yararlanabilecek. Ayrıca Fizik Tedavi hizmetlerinde %10 ve Düğün ya da
ziyafetlerde %5 indirim uygulanacak. Hizmetlerinden övgüyle söz edilen
kaliteli bir kurumdan üyelerimizin faydasına sunulan bu imkan için Balçova
Tesisleri yönetimine de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

AK PARTİ BARTIN İL BAŞKANI TURAN KALAYCI
BARTIN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Bartın İl Başkanı
seçilen Turan Kalaycı, Bartın
Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.
Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi alan
Turan Kalaycı; “Emeklilerimizin hizmetindeyiz,
derneğinizin de her zaman arkasındayız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali
Kalaycı, konut sahibi olmayı bekleyen
emeklilerimizin taleplerini Kalaycı'ya ileterek
destek istedi.

BATMAN TOKİ EMEKLİ EVLERİNE SAĞLIK OCAĞI
Türkiye Emekliler Derneği Batman
Şubesinin girişimleri ile Batı Raman'da emekliler
için yapılan konutlara, sağlık ocağı kazandırılıyor.
Batman TOKİ Emekli Evleri'ne sağlık ocağı
yapılması için Ankara'da Sağlık Bakanlığı
nezdinde girişimlerde bulunan Batman Şube
Başkanımız Hüseyin Ekmen olumlu sonuç aldı.
Ekmen; “Türkiye'de örnek olarak 4 adet
donanımlı sağlık ocağı yapılacağını duyduk.
Bunlardan birinin,
Batman TOKİ Emekli
Evlerine de yapılması için çaba gösterdik.
Çabalarımız sonuç verdi. 6 doktor ve sağlık
ekibiyle birlikte tam donanımlı sağlık ocağının
ihalesi yapıldı. 500 metrekare kapalı alana sahip
olacak olan Sağlık Ocağı'nın yapımı 2018 yılında
tamamlanacak. Emeği geçen İl Sağlık Müdürü
Osman Sünger, Eski İl müdürü İhsan Bodakçi,
Özel İdare Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve
yapı Denetim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum”
dedi.
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TÜRKİYE' DE BİR İLK...
ADLİ PSİKOLOJİ, FELSEFE
VE SOSYOLOJİ KONULARI
TEK KONGREDE...
Gazi Üniversitesi ile Adli Bilimciler
Derneği' nin düzenlediği ve üç konunun tek
kongrede toplanması ile bir ilk olan 5.Adli
Psikoloji, 1.Adli Felsefe ve 1.Adli Sosyoloji
Kongresi 12-13 Nisan 2018 tarihinde Gazi
Üniversitesi' nde yapıldı.
Kongre' de Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu
“Yaşlı Hakları ve Mağduriyeti” konulu bir sunum yaptı. Yazıcıoğlu,
Yaşlı Haklarında Birleşmiş Milletler çalışmalarını, bu çalışmalara
Türkiye Emekliler Derneği' nin katkılarını anlatırken, ülkemizde
yaşlılık için yapılan yasal düzenlemelere dikkat çekti.

GEBZE ŞUBEMİZİN ZİYARETÇİLERİ VARDI
Darıca Yaşlılarla Dayanışma Ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret
Sekban ve yönetimi Gebze Şube
Başkanlığımızı ziyaret ederek
derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi
aldılar.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç dernek
yönetimi olarak yardımlaşmaya her zaman açık
olduğumuzu belirtti. Çalışmalarında başarılar
dileyerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine
teşekkür etti..

KADIKÖY
ŞUBEMİZ
10. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Kadıköy Şube Başkanlığımız 07 Nisan 2018'de 10.Olağan
Genel Kurulunu üyelerinin büyük bir katılımıyla gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Şube
Başkanımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Ankara Şube
Başkanımız Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer Kurnaz ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız yaptı. Divan Katipliği görevini ise
Avcılar Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu ve Şişli Şube Başkanımız

Mustafa Kahya üstlendiler. Genel Kurul sonuçlarına göre Şube Başkanımız
Nahit İmamoğulları güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri Seher Karabağ,
Nusret Aktürk, B.Tayfun Toydemir ve M.Ali Sönmez oldu. Denetim Kuruluna
ise Taniya Zirek, İbrahim İlbuğa ve İbrahim Leventoğlu seçildiler.
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TÜED GELENEKSEL "BAHAR KONSERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜED Türk Sanat Müziği Koromuz, geleneksel Bahar Konseri'ni
gerçekleştirdi. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte
konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, büyük önder Atatürk'ün
sanata ve sanatçıya verdiği öneme değinerek, "
Sanata önem vermeyen toplumlar, saygınlıklarını
yitirirler. Türkiye Emekliler Derneğimiz 48 yıllık
geçmişinde her zaman sanatın ve sanatçının yanında
olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizlere bu
ziyafeti sunan ve ruhlarımızı müzikle, sanatla
besleyen bu güzel insanlara, en derin sevgi ve
saygılarımızı sunuyor, önlerinde saygıyla
eğiliyorum" dedi.
Ünlü bestekar İsmail Akçapınar'ın şefliğinde sahne alan koromuz, Türk Sanat
Müziğinin seçkin örneklerini sergiledi. TRT Ankara Radyosu sanatçılarından Emine Koç
da konsere katılarak söylediği türkülerle renk kattı.
Genel Başkanımız Kazım Ergün; koro üyemiz Rıdvan Sarımehmetoğlu öncülüğünde
başlatılan ve ihtiyaç sahibi üyelerimize tekerlekli sandalye dağıtılması programında da
konuştu. Ergün katkı sağlayanlara plaketlerini sunarken yaptığı bu konuşmada şunları
söyledi:
"Hayata güzellik katan insanlar vardır. Mağdur olan insanların yardımlarına koşan,
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onların eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayan güzel insanlarımız var. Başta Rıdvan Sarımehmetoğlu ve Tülin Kaynak
olmak üzere hepsini gönülden kutluyorum. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."
Yoğun katılımla gerçekleştirilen Konserimize; Genel Merkezimizi temsilen Araştırma Müdürümüz Namık Tan, Basın
Danışmanımız Mehmet Emin Tangören katılırken, Çankaya Şubemizden de Şube İdari Sekreterimiz Hasan Akgül
katıldılar.

KAZIM ERGÜN:
"SANATA ÖNEM VERMEYEN TOPLUMLAR,
SAYGINLIKLARINI DA YİTİRİRLER..."
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ÜSKÜDAR
ŞUBEMİZ
19. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Üsküdar Şube Başkanlığımız 8 Nisan 2018 Pazar
günü büyük bir katılımla gerçekleştirdiği 19. Olağan
Genel Kurulunda Fatma Önerge güven tazeledi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız ve
Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz ve
Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan, Genel Mali
Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, Divan
Katipliğini ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve

Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız yaptı. Genel Kurul sonuçlarına
göre Şube Başkanımız Fatma Önerge güven tazeledi. Yönetim
Kurulu üyeleri Nuriye Yalçınsoy, Nidayi Kugu, Ömer Sancaktutan
ve Kenan Birinci oldu. Denetim Kuruluna ise Mustafa Ertekin,
Sinan Demirbilek ve İsmail Durmuş seçildiler.

MALTEPE
ŞUBEMİZ
5. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Maltepe Şubemiz 09 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği 5.Olağan
Genel Kurulunda Azmi Şahin tekrar başkan seçildi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Şube
Başkanımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube
Başkanımız Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer Kurnaz, Divan Katipliğini ise Genel Eğitim ve

Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız
yaptı.
Genel Kurul sonuçlarına göre Şube Başkanı olarak Azmi Şahin,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Sebahattin Doğan, Ayhan Boysal, Canan
Karadut ve Süleyman Çoban, Denetim Kurulu Üyeliğine de Yüksel
Dündar, İbrahim Erol ve Necati Doğrul seçildiler.

EYÜP
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
21. Olağan Genel Kurulunu 11 Nisan 2018 Çarşamba günü
gerçekleştirilen Eyüp Şubemizde Osman Cumhur Alkan güven
tazeledi. Genel Kurulda Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan
Yardımcımız ve Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan, Genel
Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz,

Divan Katipliğini ise Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız yaptı.
Genel Kurul Sonuçlarına göre; Şube Başkanı Osman Cumhur
Alkan yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu
Üyeliğine; Salih Özer, Serap Yalım, Mustafa Yiğitoğlu ve Sami Deniz
Gökpınar, Denetleme Kurulu Üyeliğine; Gülseren Öten, Adile Diler
ve Hüseyin Gülmez seçildiler.
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BAYRAMPAŞA
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Bayrampaşa Şube Başkanlığımız 21.Olağan Genel
Kurulunu 12 Nisan 2018 Perşembe günü üyelerinin büyük
katılımıyla gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Kazım Ergün,
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini de Genel

Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız' ın yaptığı
genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanı Fettah Deniz güven tazeledi. Yönetim
Kurulu Üyeleri; Nermin Akecebe Özdemir, Ziya Demirsoy, Ali
Göçer ve Müzeyyen Çetin, Denetleme Kurulu Üyeleri ise Aguş
Özbir, Avni Yurtsever ve Salim Türk oldular.

ŞİŞLİ
ŞUBEMİZ
22. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Şişli Şube Başkanlığımız 22.Olağan Genel Kurulunu 14
Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan ve
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini de

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız'ın yaptığı Genel Kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanı Mustafa Kahya güven tazeledi. Yönetim
Kurulu Üyeleri; Nilgün Kırtışan, Mecbure Kaçar, Selahattin Ildam
ve İlhan Hoş, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Zeliha Güzel, Asiye
Özkan ve Ragıp İstaşoğlu seçildiler.

BAKIRKÖY
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Bakırköy Şube Başkanlığımızın çekişmeli geçen 21.Olağan
Genel Kurulu' nda yeni başkan Erol Sinanoğulları oldu. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Yıldız ve Kadıköy Şube Başkanımız Nahit İmamoğulları' nın
yaptığı kurul, 15 Nisan 2018 Pazar günü üyelerinin yüksek katılımıyla

gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonrasında Şube Başkanı Osman Şakır'
dan daha fazla oy alarak görevi devir alan Erol Sinanoğulları Bakırköy
Şubemizin yeni başkanı oldu.
Genel Kurul sonuçlarına göre; Şube Başkanı Erol Sinanoğulları,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Uzun, Ayşe Şenbahar, Gülseren Kurtay
ve Adem Güneş, Denetleme Kurulu Üyeleri; Recep Sevinç, Hüseyin Semiz
ve Orhan Güler seçildiler.
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ÇANKAYA
ŞUBEMİZ
14. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Çankaya Şube Başkanlığımız 14.Olağan
Genel Kurulunu, 17 Nisan 2018 Salı günü,
üyelerinin yüksek katılımıyla gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep
Orhan, Divan Katip Üyeliğini Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz ve Genel Eğitim Ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız'ın yaptığı Genel Kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanı M.Muammer Yeğin güven tazeledi. Yönetim
Kurulu Üyeleri; Hasan Akgül, İdris Sevim, Musa Gündüz ve Ejder
Gök, Denetleme Kurulu Üyeleri Abdullah Meral, Mehmet Özdoğan
ve İlyas Ercan seçildiler.

DOMANİÇ
ŞUBEMİZ
11. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Domaniç Şube Başkanlığımızın 11.Olağan Genel Kurulu
15 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini Tavşanlı Şube
Başkanımız Mehmet Özsarı, Antalya Şube Başkanımız İbrahim

Tezcan ve Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal' ın yaptığı
Genel Kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanı Kemal Sert güven tazeledi. Yönetim Kurulu
Üyeleri; Hasan Karakoyun, A.Fuat Yaman, Ahmet Tanrıverdi ve
Yusuf Tanrıverdi, Denetleme Kurulu Üyeleri Süleyman Keskin,
Hüseyin Ovalı ve Sami Özdemir seçildiler.

ÇAYCUMA
ŞUBEMİZ
19. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Genel Eğitim
ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip
Üyeliğini Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç ve Bartın Şube
Başkanımız Ali Kalaycı'nın yaptığı Çaycuma Şube

Başkanlığımızın 19.Olağan Genel Kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan güven tazeledi. Yönetim
Kurulu Üyeleri; Ramazan Hotlu, Yılmaz Oruç, Yaşar Demir ve
Recai Oral, Denetleme Kurulu Üyeleri; Eşref Demir, Şahin Karagöz
ve Nurettin Demir seçildiler.
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NAZİLLİ
ŞUBEMİZ
14. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Nazilli Şube Başkanlığımız 15. Olağan
Genel Kurulunu 22 Nisan 2018 Pazar günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Divan Başkan
Yardımcılıklarını; Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Aydın Şube Başkanımız durmuş Uzuner, Isparta Şube
Başkanımız Abdulkadir Ersal'ın, Divan Katip Üyeliklerini ise
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege, Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı, Denizli Şube Başkanımız Ali Oymak'ın

yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Faruk Baştepe yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Mesut Uğurlu, Orhan
Oruç, Cihan Toka, Ali Urhan, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Doğan
Turan, Zekiye Yarar, Avni Çoban olarak seçildiler.

ÖDEMİŞ
ŞUBEMİZ
2. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Ödemiş Şube Başkanlığımız 2. Olağan Genel Kurulunu 23
Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan
Katip Üyeliğini ise Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan,
Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı, Torbalı Şube

Başkanımız Hilmi Süha Ergün'ün yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Ali Solar yeniden göreve seçilerek güven
tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüseyin Döneroğlu, Mustafa
Korkmaz, İsmail Önder, Nilgün Urtimur, Denetleme Kurulu
Üyeleri ise; Mehmet Hulisi Bilgeç, Fatma Döneroğlu, Hüseyin
Duymaz olarak seçildiler.

MALATYA
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Malatya Şube Başkanlığımız 21. Olağan Genel Kurulunu
26 Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleştirdi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, 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,

Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gün'ün yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Abdulvahap Özdemir yeniden göreve
seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Abdulkadir
Peköz, Ali Ekber Aşıkoğlu, Ahmet Turan Baykara, Bilal Oğraş,
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Alaaddin Güler, Tufan Demiral,
Hüseyin Hancı olarak seçildiler.
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İSKENDERUN
ŞUBEMİZ
6. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
İskenderun Şube Başkanlığımız 6.
Olağan Genel Kurulunu 27 Nisan 2018 Cuma
günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, 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, Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı'nın yaptığı genel kurul

sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Mustafa Uyan yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Hüseyin Göde, Doğan
Süslü, Nevzat Kaçar, Malik Yorulmaz, Denetleme Kurulu Üyeleri
ise; Halil Besler, Hatice Yıldırım, Mehmet Yakışan olarak
seçildiler.

MERSİN
ŞUBEMİZ
22. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Mersin Şube Başkanlığımız 22. Olağan Genel Kurulunu 28
Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, 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 Cemal Akbudak yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Veli Tol, Zihal İyidil,
Ahmet Şenol Keskin, Salih Yüzgeç, Denetleme Kurulu Üyeleri ise;
İbrahim Pişat, Zeliha Gezer, Cemil Çetinkaya olarak seçildiler.

GAZİANTEP
ŞUBEMİZ
29. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Gaziantep Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu
29 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, 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, Şanlıurfa Şube Başkanımız

Mehmet Karagöz'ün yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Kadir Sümer yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Vakkas Doğan, Memeik
Vurucu, Metin Taydaş, Hayri Katarcıoğlu, Denetleme Kurulu
Üyeleri ise; Talip Ünal, Abdullah Örsyürek, Süleyman Koç olarak
seçildiler.
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Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİLERE YAPILACAK İYİLEŞTİRMELERİN
KAPSAMI GELİŞTİRİLMELİ
Hükümetin aldığı karar gereğince; emeklilere yılda dini bayramlar öncesinde 1000 lira ikramiye
ödenmesi ve 65 yaş aylığının 500 liraya yükseltilmesi, önemli katkılar olarak değerlendirilmiştir.
Emeklilerimizin bayramlarda buruk kalmaması yönünde önemli bir katkı sağlayacak ikramiye
ödenmesi, sosyal devletin emeklilerimize bir bakışı olarak görülmüştür.
Emeklilerimizin çözüm bekleyen talepleri de değerlendirilmelidir. Emeklilerimizin aylıklarının
hesaplanmasında dönemsel eşitsizliklere çözüm getirilmeli, öncelikle de 2000 sonrası emekli olanların
intibak beklentisi karşılanmalıdır. Prim ödeme gün sayısı ve prim kazançları aynı olanların, emekli
oldukları tarihlere bakılmaksızın emekli aylıkları eşitlenmelidir. Yüzdeli zamlar, emekli aylıkları düşük
olanları koruyan bir sistem olmadığından, seyyanen zamlar tercih edilerek, refahtan pay verilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU:
Malulen emekli olmama rağmen, malul
durumumun incelenmesi koşuluyla 25 yıl sonra hastaneye sevk
yapıldım ve malul derecem yüzde 60'ın altında belirlendiğinden,
aylığım kesildi. Bu nasıl bir sistem, 25 yıl aylık ödenmesine
rağmen kontrole tabi olmam adil mi?
CEVAP: Sosyal güvenlik sistemimizin en sorunlu
konusudur. Malulen emekli olanların kontrole tabi olması ile
önemli bir kesimin aylıklarının kesildiği ve ailelerin büyük bir
mağduriyet yaşadığı yönünde çok sayıda soru gelmektedir. SGK,
çalışma gücünün belli yüzdeler ile kaybedilmesi sağlık kurulu
raporuyla belgelendiğinde, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün
sayıları koşullarını yerine getirenlere engelli veya malul aylık
bağlanmaktadır. Heyet raporlarında kontrol ibaresinin yer
almasıyla, aylık bağlananlar büyük risk altında kalmaktadır. Bu
şekilde kesilen aylıkların yeniden kazanılması da çok sınırlı
kaldığından, bu kapsamda aylık alanları koruyacak bir çözüm
getirilmelidir. Yargıya başvurulduğunda da, kesin bir sonuç
bilinmediğinden, mevzuatta bir değişiklik yapılmalı ve
mağduriyetlere son verilmelidir.
SORU: 5365 gün üzerinden emekli oldum. Tarafıma
bağlanan aylık kararında üç çeşit aylık bağlama oranı
bulunmaktadır. 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası aylık
bağlama oranları giderek azalmış ve bağlanan aylıklara etkisi
olduğu kanaatindeyim. Bu konuda, bilgilenmek istiyorum.
CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler
sonucunda, emekli aylıklarının hesaplanmasını etkileyen aylık
bağlama oranlarında düşmeler öngörülmüştür. Sizin aylığınız
hesaplanırken de, bu kriterler dikkate alınmış ve çalışılan
dönemlerde yürürlükte olan mevzuata göre emekli aylıkları
karma sistem üzerinden yapılmıştır. Örneğin, 2008 öncesi
dönemlerde çalışması olanların her bir 360 primlerine karşılık
yüzde 2.6 aylık bağlama oranı hesaplamalarda dikkate alınırken,
2008 sonrası dönemde bu oran yüzde 2'ye düşürülmüştür. Bu
değişiklikle birlikte emekli aylıklarında da kayıplar ile
karşılaşılmıştır. Bu konu, önemli bir sorundur. Dönem farkı
olmaksızın aylık bağlama oranları eşitlenmeli ve emekli
aylıklarında adalet sağlanmalıdır.
SORU: Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Köy
hizmetlerinde geçen 5 yıl gibi SSK'lı hizmetlerimin aylığım
hesaplanırken dikkate alınmadığını belirten itiraz dilekçemi SGK
Başkanlığına gönderdim. Bu hizmetlerimin karşılığı olan
ikramiyem de ödenmedi. Bu bir eşitsizlik değil mi?
CEVAP: Emekli aylıkları hesaplanırken, çalışılan tüm

hizmetlerin dikkate alınması, Kanun gereğidir. Sigortalılar, aylık
tahsis talebinde bulunmadan önce, hizmetlerinin toplanmasını talep
etmelidir. Bu yönde bir talep olmadığı zaman aylıkların eksik
hesaplandığı ile ilgili çok sayıda örnek var. İtirazınız yerindedir. Bu
hizmetleriniz belgelendiğinde, SSK'lı hizmetinizde değerlendirilmeye
alınır ve aylığınızda düzeltme yapılır. Mevzuatta aranan koşulların
var olması durumunda, SSK hizmetlerinizin karşılığı olan
ikramiyeniz de ödenir.
SORU: Emeklilere 1000 lira ikramiyenin ödenmesinde dosya
ve kişi bazında hangi kriterler dikkate alınacaktır?
CEVAP: İkramiyelerin ödenmesinde kriterler şu şekilde
uygulanacaktır. a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından
sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas
olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı, b) Hak sahiplerinin hisseleri
oranı, c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş
göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya
gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden
hak sahiplerinin hisseleri oranı, ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal
güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara,
ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının,
sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme
gün sayısına olan oranı, esas alınır.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye
imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Bu madde
kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate
alınmaz. Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti
yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.
SORU: 10 bin günüm olmasına rağmen, yaştan dolayı emekli
aylığım bağlanmıyor? Bu konuda, Derneğinizin bir çalışması var mı?
CEVAP: Emekli aylığına hak kazanılmada, üç koşul aranıyor.
Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşulunun birlikte
yerine getirilmesi gerekiyor. Yaştan bekleyen çok sayıda sigortalılar
var. Sigorta mevzuatımız, eşitliği esas almadığından, sistem sağlıklı
yönetilemiyor. İşe giriş tarihleri yaşı belirlediğinden, fazla primlerin
olması aylığa hak kazanmayı öngörmediğinden, bu yönde bir
değişiklik gerekiyor. Örneğin, bir sigortalı işe giriş başlangıcını 15
yaşında yerine getirmiş, bir başka sigortalı ise, 25 yaşında yerine
getirmiştir. Her iki sigortalının prim ödeme gün sayısının aynı olması
yaş yönünden bir değeri yoktur. Aylığa hak kazanmada, yaş açısından
eşitliği bozduğundan, bir çözüm getirilmesinde ve bu yönde oluşan
mağduriyetlerin giderilmesinde yarar vardır.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

YAŞLI HAKLARI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi' nin
25.maddesinde; “Her şahsın gerek kendisi, gerekse ailesi için
yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler
dahil olmak üzere, sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir
hayat seviyesini ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık
veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak
diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.” düzenlemesi vardır.
Uluslararası İşçi Örgütü (İLO) yaşlı işçilerin hakkını
düzenlerken, Birleşmiş Milletler “ Bağımsızlık, katılım, bakım,
itibar ve kendini gerçekleştirme” den ibaret olan BM Yaşlılık
İlkelerini yayınlamıştır. Avrupa Sosyal Şartı ve ek protokolleri
yaşlılar için bazı hakları kabul etmiştir. Avrupa Sosyal Şartı,
yaşlılara sosyal korunma hakkını, iyi bir yaşam sürme ve
kamusal, sosyal ve kültürel yaşama etkili olarak katılma
haklarını, kabul etmiş, yaşlıların mümkün olduğu kadar uzun
süre için toplumun tam üyeleri olarak kalmalarının
sağlanmasını, bağımsız yaşam sürdürmelerinin sağlanmasını,
uygun konuta sahip olmalarını istemiş, özel yaşamlarına saygı
gerekliliğini belirtmiştir. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi,
yaşlılık yardımları ve yaşlılık aylığını güvence altına almıştır.
Tüm bunlar incelendiğinde; düzenlemelerin yaştan
bağımsız olduğu, yeterli koruma mekanizmalarına sahip
olmadığı, ihlalin yasal yaptırımlarının olmadığı, evrensel bir
bütünlük sağlamadığı görülmektedir. Nitekim, Birleşmiş
Milletler bu nedenle ilave sözleşmeler kabul etmiştir. Çocuk,
engelli hakları, medeni ve sosyal haklar, kadınlara karşı her türlü
ayrımcılığın önlenmesi sözleşmeleri buna örnektir. Bu ilave
sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin komiteler oluşturulmuştur.
Bunlar hakların korunma ve teşvik yollarını göstermemekte,
devletleri yaşlılara karşı tutumunda ölçmeye yeterli
olmamaktadır. Devletler dağıldığında, güçler ortaya çıktığında,
mülteciler gündeme geldiğinde vatandaşların emekli aylıkları
korunamamaktadır. Bu konuda uluslararası bir yasal araçlar ve
mekanizmalar olmadığından insanlar yaşlılığında felakete
uğramaktadırlar. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir
kararında Portekiz Hükümeti'nin karşı karşıya kaldığı mali
sorunlar ışığında emekli aylıklarında kesintiye gitmeyi,
kamunun genel menfaatleri ile emekli aylıklarının ödenmesine
ilişkin bireysel hakların korunması arasında adil bir denge
sağlanması olarak kabul etmiş, mülkiyet hakkı ihlali olarak
görmemiştir. Yine aynı mahkeme bir diğer kararında temel
yaşlılık aylığı dışında geçim aylığı ödeyen İngiltere'nin geçim
aylığını ülke sınırları dışında ödememesini, sosyal güvenlik
sistemini özü itibariyle ulusal bir karakterde bularak insan
hakları ihlali olmadığına hükmetmiştir.
2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir rapor
yayınlayarak yaşlıların tanınmasını, suistimallerinin
önlenmesini, fiziksel, psikolojik, finansal, duygusal, cinsel, ailevi,
tıbbi ihmal ve suistimallerinin önlenmesi için tedbirler
alınmasını duyurmuştur. 21.12.2010 tarihinde 65/182 sayılı BM
Genel Kurulu kararı ile “Ucu Açık Yaşlı Hakları Çalışma
Grubu” oluşturulmuştur. Bu grup ilk toplantısını 18 Şubat
2011'de yapmış ve bir büro oluşturmuştur. İkinci toplantısını 0104 Ağustos 2011'de, üçüncü toplantısını
21-24 Ağustos
2012'de yapmıştır. Bu toplantılarda yaşlı ayrımcılığı, fiziksel ve
zihinsel sağlık, şiddet ve suistimal, sosyal koruma, sosyal
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güvenlik, sosyal dışlanma, cinsel
eşitsizlik, bağımsız yaşama, sağlık,
saygınlık ve adalete erişim gibi hak
başlıkları tartışılmıştır. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu 20/12/2012
tarihindeki 67/139 sayılı Genel
Kurulunda yaşlıların spesifik
haklarının belirlenmesini ve uluslararası yasal bir belge
düzenlenmesini çalışma grubundan istemiş, hakların korunma
şeklinin ortaya konulmasını talep etmiştir. Bu kararın çok fazla
çekimser oyla kabul edilmiş olması, uluslar arası toplumun yaşlı
hakları konusunda henüz hazır olmadığını göstermektedir. 2013
yılından itibaren her yıl toplantılara devam edilmiş, bu seneye
kadar 8. toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda da istihdam,
istihdamda ayrımcılığa uğramama, hayat sonu bakım, hayat
boyu öğrenme, ekonomik güvenlik, karar alma süreçlerine
katılım, ihmale uğramama gibi başlıklar görüşülmüş, hakların
korunması, yasal doküman düzenleme, hakların geliştirme
yoları tartışılmıştır. 23-26 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 9.
Toplantıda uzun süreli bakım ve palyatif bakım ile bağımsız ve
özerk yaşam görüşme konuları olarak tespit edilmiştir.
Yaşlı Hakları açısından ülkemize baktığımızda özellikle
Anayasamızın 10.maddesi ile yaşlılar için kabul edilen pozitif
ayrımcılık dikkat çekmektedir. Anayasamızın 61.maddesi
yaşlıların devletçe korunacağını belirlerken; 2012 sayılı 65 yaşını
tamamlamış muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlama Kanunu, 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz veya
indirimli seyahat hakkı sağlayan 4736 sayılı kanun, hak
düzenlemeleri yapmaktadır. Belediye Kanunu, Büyükşehir
Belediye Kanunu, Engelliler Hakkında Kanun, Sosyal Hizmetler
Kanunu yaşlılar için hak bazında düzenlemeler getirirken, 5510
sayılı kanun yaşlılık sigortası düzenlemesini getirmektedir. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü' nün, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü'ne bağlı Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve
Engelliler Daire Başkanlığı'nın kurulmuş olması Yaşlı Hakları
açışından önem ifade etmektedir. 10.Kalkınma Planında ilk defa
“Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu” oluşturulmuş, Türkiye'de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı yürürlüğe
konulmuştur. Huzurevleri, evde bakım, palyatif bakım, erken
yaşlanma, vesayet, yasal danışmanlık, ev başkanının
sorumluluğu, nafaka yükümlülüğü, çeşitli kanun ve
yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu; yaşlıyı terk
edeni, ona yardım etmeyeni cezalandırırken, yaşlıya karşı işlenen
suçlarda ceza artırımı getirmiş, ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infazı hakkında kanun 65 yaşını bitirmiş kişiler için özel infaz
tedbirleri düzenlemiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, Ucu Açık Yaşlı Hakları
Çalışma Grubu'nda akredite edilmiş üyedir. Bu çalışmaları takip
etmekte, görüş bildirmekte, biran önce yaşlı haklarının tespit
edilip yürürlüğe girmesi için mücadele etmektedir. Bu mücadele
sadece bugünün yaşlısını değil, yarının yaşlısı bugünün gencini
de yakından ilgilendirmektedir. Hakların alınması hep zor
olmuştur ama önemli olan zoru başarmaktır. Aile yapısı ile
dünyaya örnek ülkemiz, Yaşlı Hakları konusunda da öncü
olacaktır.
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