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EMEKLİNİN TEŞKİLATI BÜYÜYOR...
Kazım ERGÜN:
“Sayısal olarak büyümek
yeterli değil.
İlkelerle büyümek lazım.
Üreterek büyümek lazım.
Sosyal projeler üreterek,
bilinçli bir toplumsal
kitle üreterek,
hükümetlere ve
parlamentolara da
ışık tutacak,
yol gösterecek
sosyal politikalar
üreterek,
büyümek lazım...
TÜED 48 yılda,
bunu başardı...”

TÜED
48
YAŞINDA

Devamı 8. sayfada

TÜED BURSA KONUTLARI
ANAHTAR TESLİMİNE YAKLAŞTI
Türkiye Emekliler
Derneğimizce,
üyelerimize ucuz ve
kaliteli konut üretmek
amacıyla başlatılan
“Emekliye Ucuz Konut”
projeleri tüm hızıyla
sürüyor. Yapımına
geçtiğimiz yaz başlanan
Bursa Nilüfer Projesi
tamamlanıyor.

Projenin her aşamasını yakından izleyen Bursa
Şube Başkanımız Mesut Özşen; “Derneğimiz
üyeleri için geçen yıl yapımına başlanan projenin
hızla bu aşamaya gelmiş olması üyelerimizi de
ziyadesiyle memnun etti” dedi.
TÜED Konut Projelerinde, emekliler için yüzme
havuzu da dahil, her türlü sosyal donatı, özellikle
torunlarıyla hoş vakit geçirebilmeleri için
tasarlandı.
Devamı 13. sayfada

48 Yıl,
1 Milyon Üye,
108 Şube,
5 Sosyal Tesis...
EMEKLİLERİMİZİN
EKONOMİK VE
SOSYAL DURUMU

Emeklilik, en kutsal bir hak
olduğundan, anayasamızda sosyal güvenlik
evrensel bir insan hakkı olarak güvence
altına alınmıştır. Devlete de, sistemi kurma,
hakları koruma ve geliştirme görevi
verilmiştir. Anayasamızın 60. maddesine
göre sosyal güvenlik, devlet politikası
olarak benimsenmiş ve sosyal devletin en
kapsamlı uygulaması olarak
öngörülmüştür.
Sosyal güvenlik sistemimizin
uygulamalarına bakıldığında,
anayasamızda hüküm altına alınan
hakların eşitlik temelli korumasında
başarılı olunamamıştır.

BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

EMEKLİLERİMİZİN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU
70 yıllık bir uygulaması olan sosyal güvenlik
sistemimizin en temel sorunu, çalışanları tek çatı
altında toplanamamasıdır. İşçiler, bağımsız
çalışanlar ve memurlar farklı statülere ve mevzuata
tabi olması, sosyal güvenlik sistemimizde olması
gereken norm ve standart birliğinin giderek
uzaklaşılmıştır. Bu nedenle, mevzuatta eşitlik
sağlanmadığı sürece, dağınıklığın önlenmesi kolay
olmayacaktır. 5502 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı'nın oluşturulması önemli bir
değişiklik olmakla birlikte, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında
Kanunu'nda; çalışanların 4/a, 4/b ve 4/c statülerine
göre düzenlenmesi, tek çatı oluşumunun tam olarak
kurulamadığını göstermektedir. 1 Mayıs 2008
sonrası ilk defa çalışmaya başlayanlarla, eski
sigortalılar arasında bütünlük kurulamadığından,
başta emekli aylıklarında ciddi kayıpların
oluşmasına yol açmış, özellikle de 1 Ekim 2008
itibariyle çalışma süresi uzadıkça, emekli
aylıklarında düşmeler ile karşılaşılmıştır.
Mevzuatta yapılan her bir değişiklik,
ekonomik ve sosyal haklarda eşitliği
öngörmediğinden, itirazları da beraberinde
getirmiştir. Emekli aylığı hesaplamalarında temel
parametreler olan prim kazançları güncellenme
katsayısı ve aylık bağlama oranlarının düşürülmesi,
eski ve yeni emekliler arasında eşitliği bozan
uygulamalara dönüşmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği'nin görüş ve
önerilerinde, emekli olunan tarih yerine prim
kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara
aynı aylığın ödenmesi talep edilmektedir. Bu
talebimizin karşılık bulması için tüm çalışanlara

gösterge sistemi getirilmeli, derece ve kademelere
göre emekli aylıkları hesaplanmalıdır. 2000 öncesi
emekli olanların emekli aylıkları gösterge sistemine
göre hesaplandığından, 6283 sayılı Kanunla intibak
yapılmış ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmıştır.
2000 sonrası dönemde gösterge sistemi
kaldırıldığından, emekli aylıklarının
hesaplanmasında eşitlik korunamamış ve haksız
uygulamalar önlenememiştir. Gösterge sistemine
dönülmeden, farklılıkların giderilmesi,
nimet/külfet dengesinin sağlanması mümkün
değildir.
Yeni dönemde en çok üzerinde çalışılması
gereken önceliğimiz, sosyal güvenlik mevzuatımız
olmalıdır. Devlet, işveren, çalışan ve emekliler
sosyal güvenlik mevzuatını masaya yatırılmalı,
norm ve standart birliğinin kurulması için yeni bir
yol haritası çizilmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği'nin üyelerine
yönelik yapmış olduğu anket çalışmasında, geçim
zorluğu birinci sorun olarak dikkat çekmiştir.
Temel ihtiyaçların bir kısmının karşılanamadığı
belirtilmiş, özellikle de evi olmayan emeklilerimizin
daha fazla mağdur olduğu sonucuna varılmıştır.
Sınırlı da olsa bazı illerde evi olmayan
emeklilerimiz TOKİ aracılıyla konut sahibi olmuş,
kira ödemekten kurtulmuştur. Türkiye Emekliler
Derneği, devletin güvencesinde olan TOKİ
projesinin bütün illerde başarılı olmasını talep
etmektedir. Şubelerimiz tarafından toplanan
taleplerin TOKİ tarafından değerlendirmeye
alınması, evi olmayan emeklilerimizin devlet
desteğiyle konut sahibi olması öncelikli hedef olarak
benimsenmelidir.

NAZİLLİ ŞUBEMİZ, ÜYELERİYLE ÇANAKKALE' Yİ GEZDİ

Nazilli Şube Başkanımız
Faruk Baştepe ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, üyelerimiz
için Çanakkale Gezisi
düzenledi.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'
ın tahsis ettiği otobüs ile düzenlenen gezide,

ü y e l e r i m i z S e d d ü l b a h i r,
Arıburnu, Anafartalar ve
Conkbayır'ın da yaşanan
muharebe yerlerini ve siperleri
gezdiler. Geziden çok memnun kalan
üyelerimiz Nazilli Şube Başkanı Faruk
Baştepe ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve
katkılarından dolayı Nazilli Belediye
Başkanımız Haluk Alıcık' a çok teşekkür
ederiz dediler. Gezide konuşan Baştepe;
“Türkiye' de yaşayan herkes en az bir kez bu
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eşsiz ruhu hissetmek amacıyla Çanakkale' yi
gezmeli ve bu havayı en derin şekilde içine
çekmelidir” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Alıcık’ı da
ziyaret eden Şube Başkanımız Baştepe ve
Yönetim Kurulumuz Başkan Alıcık’a geziye
sağladığı katkılardan ötürü şükranlarını
sundu ve teşekkür ettiler.

BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ'DAN ANKARA ZİYARETİ
Bakırköy Şube Başkanlığımız, 15
Nisan 2018 günü gerçekleştirdiği
Genel Kurulunda Şube
Başkanlığına yeni seçilen Erol
Sinanoğulları ilk ziyaretini üyeleri
ile birlikte Ankara'ya yaptı.

Ziyarete Genel Merkezimizden ve Başkent Misafirhanemizden
başlayan üyelerimiz Anıtkabir, Eski TBMM, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi,
Kızılcahamam gibi Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler.
Şube Başkanımız Erol Sinanoğulları; “Üyelerimizle birlikte yapmış
olduğumuz ilk gezi organizasyonumuza Ankara'dan başlamak istedik.
Onlarda bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Hizmetlerimize yeni başladık. Bundan böyle hız kesmeden devam edeceğiz,
herkese tekrar teşekkür ederiz” dedi.

ÇANKAYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ ŞİŞLİ ŞUBEMİZ DE
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
ANNELERİ UNUTMADI

Çankaya Şube Başkanlığımız
Anneler Günü nedeniyle üyelerimize
kahvaltı tertipleyerek, gönüllerince
bir gün geçirmelerini sağladı.
Üyelerimizin yoğun katılımının
olduğu kahvaltıda Şube Başkanımız
M. Muammer Yeğin annelerimizin
günlerini kutlayarak, onlara karanfil
dağıttı.
Annelerimiz;“Günümüzü kutlayarak, böyle bir organizasyon
düzenleyen şube yöneticilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyoruz” dediler.
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Şişli Şube Başkanlığımız 13
Mayıs Anneler Günü'n de
annelerimizi Polonezköy'e
götürdü. Annelerimiz tüm gün
doğada gönüllerince bir gün
geçirdiler.
Şube Başkanımız Mustafa Kahya; “Kıymetli
annelerimiz gezimize hoş geldiniz. Sizlere keyifli bir
gün geçirtebilirsek ne mutlu bize. Hepinizin
ayaklarına sağlık” dedi. Geziye katılan annelerimiz,
şubemize teşekkürlerini sunarak memnuniyetlerini
dile getirdiler.

SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI

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

Sosyal güvenlik sisteminin primli ve primsiz olmak üzere iki
ayaklı uygulaması bulunmaktadır. Sigorta sisteminin temelini
primli sistem oluşturmaktadır. Çalışanların kısa ve uzun vadeli
sigorta primleri düzenli ödendiğinde, temel bir insan hakkı olan
emeklilikleri güvence altına alınmaktadır. Sigorta süresi, yaş ve
prim ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi durumunda
çalışanlar emekli aylığına hak kazanmaktadır. Bu kapsamda, 12,3
milyon kişi emekli aylık almaktadır. Sosyal güvenlik
mevzuatımızda, norm ve standart birliği kurulamadığından,
emekli aylıklarındaki eşitsizlikler çözüm bekleyen en temel
önceliğimiz olmaktadır. En son yapılan düzenlemeyle,
emeklilerimize dini bayramlar öncesinde bin lira ikramiye
verilmesi, emekli, dul ve yetimlerimiz tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır. Hükümetimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
Primsiz sistemle, yaşlı ve muhtaç durumunda olanlara sosyal
yardımlar ödenmektedir. Yardımlar, ayni ve nakdi olarak
yapılmaktadır. Primsiz sistem ile yapılan sosyal yardımlar ile
yoksullukla mücadele edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından yürütülen yaşlı ve engellilere yönelik
uygulamaların kapsamında engelli aylığı, bakım ücreti, 65 yaş
aylığı ödenirken, gelir testi sonucu ödeme gücü olmayanların genel
sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
7143 sayılı Kanunla 65 yaş aylığı yeniden belirlenmiştir.
265,80 lira olan yaş aylığı 1 Haziran 2018 itibariyle 500 liraya
yükseltilmiş ve her ay ödenmesi Bakanlar Kurulu tarafından
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 681 bin kişi, 65 yaş aylığından
yararlanmaktadır. Bu kesim için önemli bir gelir artışı olmuş,
yaşlılara verilen bir değer olarak görülmüştür.
Yüzde 40-69 arasında engelli olanlara her ay için 399 lira üç
ayda bir toptan ödenmektedir. Engelli derecesi yüzde 70 ve üzeri
olanlara ise ayda 598 lira üç ayda bir toplan ödenmektedir.

En az yüzde 50 engelli ve ağır engelli durumu bölümü "evet"
ibareli olanlara bakım ücretinin ödenebilmesi için hane içinde kişi
başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net
tutarının 2/3'ünden daha az olması aranmaktadır. Buna göre, 2018
yılı için ailede kişi başına düşen net gelir 967 TL'nin altında olması
durumunda, aylık bakım ücreti 1085 TL olarak ödenmektedir.
2017 yılında gelir teştine başvuranlardan 6,7 milyon kişinin
ailede başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden az
belirlenmiş ve genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından
ödenmiştir.
Sosyal yardımların diğer uygulamaları olarak 65 yaş ücretsiz
ulaşım, yakacak yardımı, eğitim yardımı ve benzeri ödemeler ile
geçim zorluğu çeken geniş bir kesimin devlet tarafından korunması,
sosyal devletin bir yaklaşımı olarak değerlendirilmelidir. Sosyal
yardımların dağınık olması ve tek elden yapılmaması, sistemin
aksayan yönünü oluşturmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün
102 sayılı sözleşmesiyle düzenlenen ve ülkemizi tarafından da
onaylanan sosyal güvenlik hakları dokuz grupta toplamış ve
bunlardan birisi de aile yardımı sözleşmesidir. Ülkemizde, sosyal
güvenliğin sekiz normu mevzuatımızda kabul edilmiş, yalnızca aile
yardımı normu kabul edilmediğinden, sosyal yardımlarda
bütünlük sağlanamamıştır.
AB üyelik sürecinde gündeme getirilen aile yardımı sigorta
kolunun sosyal güvenlik mevzuatımıza kazandırılması,
Hükümetlerin ve siyasi partilerin ortak hedefi olarak
değerlendirilmelidir.

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin en büyük
çatı kuruluşu olarak üzerine düşen yükümlülükleri en iyi
şekilde yerine getirmenin mücadelesi içinde olmuştur. 48
yıllık bir geçmişi olan Türkiye Emekliler Derneği; emekli
aylığına hak kazanma koşulları, emekli aylıklarının
hesaplanması ve gelir-aylıkların artışı ile ilgili olarak gerek
mevzuatın düzenlenmesinde, gerekse de idari çalışmalarda
görüş ve önerilerini kapsamlı olarak Hükümetlerle
paylaşmış, kamuoyunu bilgilendirmiştir.
Yıllardır Derneğimizin gündemimizde olan
emeklilerimize dini bayramlar öncesinde ikramiye
verilmesi talebimiz karşılık bulmuş ve 7143 sayılı Kanun
çıkarılarak 2018 yılı için emeklilerimize bin lira ikramiye
ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Dini bayramlar
öncesinde ödenecek olan ikramiyeyle, emeklilerimiz
torunlarıyla bayramı coşku içinde geçireceklerinden, emeği
geçenlere teşekkür ediyoruz.
Siyasi partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde,
önceki dönemlere göre emeklilerimize ve yaşlılarımıza
yönelik taahhütler geniş bir şekilde yer almaktadır. Emekli
dostu değerlendirmelerden büyük bir memnuniyet
duymaktayız. Özellikle, emekli aylıklarının hesaplanması
ve alt sınır aylıklarının yeniden belirlenmesinin bir hedef
olarak öngörülmesi, Derneğimizin taleplerinin bir
bölümünün çözümüne ilişkin öneriler olarak görülmüştür.
20 maddeden oluşan taleplerimizin önceliklerini;
intibak, aylıkların artışı ve refahtan pay verilmesi, 2006
yılından itibaren vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde
4-5 ek ödeme oranlarının en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi,
sağlık hizmetlerinde alınan katkı paylarından
emeklilerimizin muaf tutulması ve TOKİ aracılığıyla ve
uygun ödeme koşullarıyla, evi olmayan emeklilerimizin
konut sahibi olması oluşturmaktadır.
12,3 milyon emeklilerimizin aylık dağılımları
incelendiğinde, dönemsel eşitsizlikler dikkat çekmiştir.
Özellikle de, Ekim 2008 sonrasında çalışılan sigortalı süre
uzadıkça, emekli aylıklarındaki kayıplara çözüm
getirilmelidir. Emekli aylıklarının hesaplanmasında
dönemsel hesaplamalar terk edilmeli, çalışılan dönemler
için tek bir kriter üzerinden emekli aylıkları

hesaplanmalıdır. Mevcut hesaplanma değiştirilmeği sürece,
her yıl emekli aylıklarında ciddi azalmalar yaşanacak ve
itirazlara neden olacaktır.
Asgari ücret gibi, her yıl için asgari emekli aylık
hesaplanmalıdır. Bu haklı talebimiz dikkate alındığında,
emekli aylıklarındaki düşmeler de önlenecektir. Bu nedenle, en
düşük emekli aylığı ile ilgili yeni bir aylık bağlama oranı
belirlenmeli ve emeklileri koruyan bir sistem olarak
değerlendirilmelidir.
Ek ödeme tutarları yetersiz kaldığından, bu yönde bir
düzenlemeye gidilmelidir. Emeklilerimiz harcamalarında
yüzde 8-18 arasında değişen oranlarda vergi öderken, emekli
aylıklarına ilave edilen yüzde 4-5 ek ödeme oranlarının
karşılığı düşük tutarlara denk gelmektedir. Bu bakımdan, ek
ödeme oranlarının yükseltilmesi ile ilgili talebimizin karşılık
bulmasını bekliyoruz.
Sağlık hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği
anayasamızda güvence altına alınmıştır. Anayasal hükme
rağmen, kamu ve özel sağlık kuruluşları değişik adlar altında
katkı payı almakta ve bu uygulama emeklilerimizi mağdur
etmektedir. Emeklilerimize ve yaşlılarımıza sağlık hizmetinde
pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Muayene ücreti, reçete bedeli ve
ilaç fiyat farkı ve ilave ücret gibi yüksek oranda alınan katkı
payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aştığından, anayasal
bir hak olan sağlık hakkı riske edilmektedir. Bu nedenle,
emeklilerimiz, katkı paylarından muaf tutulmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği, evi olmayan emeklilerimizin
TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmasını devlet politikasına
dönüştürmüştür. Bu yönde şubelerimiz talepleri toplamakta ve
ilgili makamlara sunulmaktadır. Türkiye Emekliler
Derneği'nin 21.Genel Kurulu'nda Başbakanın da
bir
taahhüdü olan evi olmayan emeklilerimizin konut sahibi
olması için TOKİ Başkanlığı Derneğimizin projesine daha fazla
destek olmalıdır.
Emeklilerimizin sorunlarına çözüm aranmasında siyasi
partilerin ve Hükümetin destek çıkmasını önemsiyoruz.
Toplumun en büyük güvencesi olan sosyal güvenlik hakları
geliştirilmeli, temel bir insan hakkı olan emekli aylıkları
insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmelidir.
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ADANA VE YÜREĞİR
ŞUBELERİMİZ
SAĞLIK ANLAŞMASI
İMZALADI
Adana ve Yüreğir Şube Başkanlıklarımız Adana Özel Altın
Koza Hastanesi ile üyelerimize özel indirim anlaşması imzaladı.
Yapılan anlaşma üyelerimizi ve 1. derece yakınlarını kapsıyor.
Yapılan anlaşma sonrası Adana Şube Başkanımız H.Seyfi İyiyürek
ve Yüreğir Şube Başkanımız Nakış Kocatürk; “Yaptığımız
hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Güzel bir anlaşmaya imza
attık. Üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine daha uygun şartlarla
ulaşmalarını sağlayacağımız için mutluyuz. Hayırlı olsun. Herkese
sağlıklı günler dileriz” dediler.

ADANALI ÜYELERİMİZ
KAPADOKYA’YI GEZDİ
Diğer taraftan Adana Şube Başkanlığımız üyelerine
özel bir gezi programı düzenledi. Kapadokya Bölgesine
düzenlenen geziye katılan üyelerimiz, Şube Başkanımıza
ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sunarak;
“Sayelerinde Kapadokya Bölgesi'ni görmüş olduk. Çok
güzel keyifli bir gezi oldu” dediler. Şube Başkanımız
İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri ise; “Üyelerimizi
memnun etmek bizim asli görevimiz, onları mutlu görünce
bizler de mutlu oluyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür
ederiz” dediler.

MERSİN’DE “TÜED KAYISI
KORULUĞU”
AÇILDI
Mezitli Belediyesi ve Türkiye Emekliler Derneği Mersin
Şubemizin ortaklaşa hayata geçirdiği Kayısı Koruluğu
düzenlenen törenle açıldı. Yetişen kayısılardan elde edilen gelir,
kız çocuklarının okutulmasına destek amacıyla Mezitli Belediyesi
Gönüllü Evleri'ne bağışlanacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı
Bayram Yıldırım, Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube
Başkanımız Cemal Akbudak, Pir sultan Abdal Derneği Mersin
Şube Başkanı Bülent Ufuk Ateş, belediye meclis üyeleri, mahalle
muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta konuklara
kuru kayısı ikram edildi. Koruluğun yapılması konusunda
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la mutabık kaldıklarını ifade
eden Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanımız Akbudak,
“Başkanımız Mezitli'yi yeşillendirmek amacıyla her yere jakaranda
ve zeytin korulukları yapıyordu. Biz de kayısı koruluğu yaparak yeşil
bir çevre sağlarken aynı zamanda çocukların eğitimine de katkı
sunmak istedik. Biz buradaki ürünlerin tamamını Gönüllülerimize
teslim edeceğiz. Onlar da bu kayısılardan elde ettikleri geliri kız
çocuklarımızın okuması için kullanacaklar. Bize bu imkanı sağladığı
için Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz şükranlarımızı sunarız” dedi.
Mezitli Belediyesi olarak imar planında yeşil alan görünen yerlerin
yüzde 99'unu oyun alanı, park alanı ve koruluk olarak

düzenlediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,
“Yarınlarda birilerinin bu yeşil alanlar üzerinde plan değişikliği
yaparak konut alanı yapılmasına önlem almak amacıyla tüm yeşil
alanlarımızı amacına uygun biçimde ağaçlandırarak mahalle
sakinlerine teslim ediyoruz. Halkımız yeşil alanlarına sahip çıkarak
buraların rant alanı haline dönmesinin önüne geçsin istiyoruz” dedi.
Şu ana kadar Mezitli'nin değişik yerlerinde 42 koruluk yaptıklarını
hatırlatan Başkan Tarhan, “İlçemizin çehresini bu koruluklarla
değiştirdik. Bunu sivil toplum örgütlerimiz ve çevre sever halkımızla
birlikte yaptık. Jakarandalar mor çiçekleriyle güzellik saçmaya
başladılar, yine zeytin fidanlarımız zeytin veriyor. Yeni diktiğimiz bu
korulukta da göreceksiniz 1 ay sonra yeni fidanların kayısıları
yenebilecek hale gelecektir” diye konuştu.
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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.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN KARABÜKLÜ ÜYELERİMİZE MÜJDE
Karabük Şube
Başkanlığımız üyelerimize
yapılan TOKİ Konutlarının
anahtarlarının dağıtımının;
4-28 Haziran tarihleri
arasında yapılacağını
müjdeledi.
Şube Başkanımız Celal Bulut; “Bizim için
bundan büyük mutluluk olamaz. Çok çabaladık,
uğraştık ama başardık. Emeği geçen tüm
yetkililerimize buradan şükranlarımızı
sunuyoruz. Emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun,
mutlulukla, huzurla otursunlar” dedi.

YAZICIOĞLU, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYELERİNİ DEĞERLENDİRDİ
TÜED Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, Başbakan tarafından açıklanan emekliye
bayram ikramiyesi konusunu canlı yayında
değerlendirdi.
KanalB'de yayınlanan Günce Programı'nın
konuğu olan Yazıcıoğlu, Türkiye'de Seçim ve
Emeklilerin Sorunları konusunu da masaya yatırdı.
Program esnasında Başbakandan gelen 'Emekliye
Bayram İkramiyesi' beyanını da değerlendiren
Yazıcıoğlu; "Derneğimiz kurulduğu günden bu yana,
bu talebimizi dile getiriyor. Nihayet bir sonuca ulaşılmış
olması sevindiricidir. Umarız ve dileriz ki bu bir
başlangıç olur ve yıllardır dile getirdiğimiz intibak
sorunumuz da bir çözüme kavuşturulur" dedi.
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RECEP ORHAN:
Aylığa Hak Kazanma Koşulları
Yeniden Düzenlenmeli...
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin Genel
Sekreteri ve Ankara Şube Başkanı Orhan, 24 Haziran Seçimleri'nin
milletimize, ülkemize ve emeklilerimize hayırlı olması temennisini
ifade ederek, siyasilerin seçim meydanlarında emeklilerden ne kadar
söz ettiklerini, emeklilere yönelik programların ve vaatlerin seçim
bildirgelerinde ne kadar ağırlıklı olarak işlendiğini dikkatle takip
edeceklerini, meydanlardaki siyasi nezaketi de titizlikle
izleyeceklerini belirtti...

EMEKLİLER TALEPLERİNİ
SIRALADI

Orhan , emeklilerin talep ve beklentilerini de sıralayarak; "Bu
talepler, emeklilerimizin son derece hassas olduğu konuları ve
yaşamlarının daha kaliteli olabilmesi için beklentilerini içeriyor.
Öncelikle, TBMM'de yasalaşan ve derneğimizin yaklaşık 48 yıldır
dillendirdiği, 'Emekliye İkramiye' meselesinin çözülmüş olmasından
duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Ancak bununla
birlikte, emeklilerimizin başkaca talepleri, çözüm bekleyen başka
sorunları da var. Dileğimiz bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini
seçim meydanlarında siyasilerimizin ağızlarından duyabilmek.
Emekli; kadir, kıymet bilir. Kendisine uzatılan eli, gösterilen
samimiyeti asla karşılıksız bırakmaz. Sorunlarının çözümü için
yapılan çalışmaları, planlamaları, vaatleri de takdir etmesini bilir.
ORHAN: "TOPLUMUMUZA YAKIŞAN NEZAKETİ,
B İ R L İ K V E K A R D E Ş L İ K A N L AY I Ş I N I S İ YA S E T
MEYDANLARINDA DA GÖRMEK İSTİYORUZ..."
Bundan önceki seçimlerde de; gerek iktidar, gerekse muhalefet
partilerinin emekliye yönelik bütün vaatlerini ve programlarını
dikkatle takip eden ve her birini takdir eden emeklilerimiz, bu samimi
yaklaşımlara her zaman yine emekliye yakışan nezaket ve üslupla
karşılığını vermiş, şükranlarını sunmuştur.
Bu ülkenin imarında; alın teri, el emeği, göz nuru olan
emeklilerimiz artık sorunları için kimseye el açmak değil, hak ettiği
değeri görmek istiyor. Okullarında, fabrikalarında, sanayi

tesislerinde, karayollarında, demiryollarında, limanlarında, hava
alanlarında, kısacası ülkemizin her karışında alın teri olan
emeklilerimiz; artık o yollarda başı dik, gururla yürümek istiyor,
saygı görmek istiyor.
Orhan, emeklilerin taleplerini de maddeler halinde sıraladı:
Aylığa Hak Kazanma Koşulları Yeniden Düzenlenmeli... Emekli
Aylıklarının Hesaplanması Yöntemi Düzeltilmeli... İntibak Sorunu
Çözülmeli... Emekliler Katkı Paylarından Muaf Tutulmalı... Kız
Çocuklarının Sağlık Yardımındaki Eşitsizlikler Kaldırılmalı... Ek
Ödeme Yüzdeleri Artırılmalı... Emeklilerimiz Konut Sahibi
Olabilmeli...

ESKİŞEHİR
ŞUBE BAŞKANIMIZ
ARİF DURU;

KONYALI EMEKLİLER
GENÇLİK BAYRAMINI KUTLADI

“UCUZ KONUTTAN
HALA SES YOK”
Eskişehir Şube Başkanımız Arif
Duru, her seçim öncesi
hatırlanmak istemediklerini
belirterek mevcut
milletvekillerine çağrıda
bulundu.
Emeklilerin her seçim öncesi
kapılarının çalındığına işaret
eden Şube Başkanımız Duru
“Bu seçim öncesi de isimleri
kesinleşen vekiller yine bizim de
kapımız çalacak. Ne zaman bir seçim olsa o zaman hatırlanıyoruz.
Seçim bittikten sonra derneğimize uğrayıp, sorun ve taleplerimizi
dinleyecek kimseyi bulamıyoruz. Emekli vatandaş seçim değil,
geçim derdinde. Eskişehir de bizler için yapılacağı açıklanan ve
evsiz üyelerimizi umutlandıran ucuz toplu konutlar için bugüne
kadar hiçbir olumlu adım atılmadı. Emekliler yine hayal
kırıklığına uğratıldı. Verilen sözlerin bir an önce yerine
getirilmesini istiyoruz“ şeklinde çağrıda bulundu.

Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar ve beraberinde şube
yönetim kurulu üyelerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve
Gençlik Spor Bayramı'nda Atatürk büstüne çelenk koyarak;
“Hepimizin, özellikle gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Ne
büyük, ne güzel, ne anlamlı bayramlarımız var. Gençlerimiz
yarınlarımızın teminatı. Onlara çok iş düşüyor. Ulu
Önderimiz de her fırsatta gençlere verdiği önemi, hem
sözleri ile hem bu bayram vesilesi ile çok güzel anlatmış.
Atamıza minnet borçluyuz. Bayramımız kutlu olsun” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ERGÜN’LE
YILIN RÖPORTAJI
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler
Derneğimizin Genel Başkanı Kazım ERGÜN,
emeklilerimizin güncel sorunları, talepleri ve
beklentileri hakkındaki görüşlerini TÜED
HABER BÜLTENİ'yle paylaştı. Emeklinin
hayatını özetleyen röportajda Ergün, başta
intibak olmak üzere, emeklinin yaşam
kalitesini yükseltecek tedbirler konusunda da
siyasilere de ipuçları verdi.
İşte Genel Başkanımız sayın Kazım
Ergün'le yapılan o röportaj:
TÜED HABER BÜLTENİ: Sayın Genel Başkanımız, son yıllarda
sosyal güvenlik alanında önemli gelişmeler oldu. Reform olarak
tanımlanan düzenlemelere gidildi. Yapılan bu düzenlemeler sizce
yeterli oldu mu? Emeklinin beklentileri karşılanabildi mi?
Kazım ERGÜN: Sosyal güvenlik, evrensel bir hak olarak uluslararası
belgelerde kabul edilmiştir. Anayasamızda da güvence altına alınan
sosyal güvenliğin yürütümü için devlete de önemli yükümlülükler
verilmiştir. Çalışma yaşamında türlü riskler ile karşılaşılmaktadır. İş
kazası ve meslek hastalığı, engelli kalınma veya çalışma gücünün
yüzde 60 ve üzeri kaybı durumunda malul kalınma veya ölüm gibi
durumlarda sosyal güvenlik sistemi koruyucu ve gelir kaybını önleyici
bir hak olarak devreye girmektedir. Sosyal güvenlik, aynı zamanda
gelecek güvencesidir. Primli sistem ile kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına ödenen primler ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası ile
gelir ve aylıklara hak kazanılmaktadır.
Kişilerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını teminat altına
almayı amaçlayan sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızda da
vazgeçilmez bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve devletin en önemli
görevleri arasında sayılmıştır. Sosyal güvenlik hakları ve emekli aylığı
seviyeleri, sosyal devlet ve refah devleti olmanın da birinci koşulu
olduğu gibi, her ülkenin gelişmişlik göstergesi olarak
değerlendirilmektedir.
Sosyal güvenlik; evrensel sözleşmelerde temel bir insan hakkı olarak
görülmüş, demokrasi ile yönetilen ülkelerin anayasalarında en temel
madde olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan, anayasamızda
vazgeçilmez temel bir insan hakkı olarak yer alan soysal güvenliğin
kapsamı genişletilmeli ve sağlanan haklar geliştirilmelidir. Bugüne
kadar yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söyleyebilmek mümkün
değildir. Emeklilerimizin taban aylık seviyeleri, yaşam kalitelerinin ve
alım güçlerinin giderek eridiğini açıkça göstermektedir.
TÜED HABER BÜLTENİ: 2000 öncesi emekli olanların intibakları
2013 yılında yapılmıştı ancak 2000 sonrası emeklilerimizin de intibak
beklentisi sürüyor. Bilindiği gibi Derneğimiz bu konuyu önce yerel
mahkemeye, ardından Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve sonuç
alınamadığı için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü.
Sizce bu mağduriyet nasıl giderilir, daha doğrusu çözüm nedir?
Kazım ERGÜN: 2000 öncesi SSK emeklilerine 6283 sayılı Kanunla
intibaklar yapılmış ve 1 Ocak 2013 itibariyle intibak farkları emekli
aylıklarına ilave edilmiştir.2000 öncesi emekli olanların intibak
aylıkları ile 2000 sonrası intibak yapılmayan emeklilerin aylıkları,
prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olmalarına rağmen,
emekli aylıklarında farklılıklar oluşmuştur. Sosyal güvenlik
kuruluşlarının kendi içindeki objektif olmayan farklılıklar giderilmeli
ve ortak standartlar oluşturulmadır. Taban aylıklar ve gelirler
eşitlenmeli ve bu seviyenin tespitinde insan onuruna yaraşır hayat
seviyesi dikkate alınmalıdır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının
standartlarındaki farklılıklar yasal düzenlemelerle intibak yapılarak
giderilmelidir. Nitekim, açtığımız davada yetkisizlik kararı veren
Anayasa Mahkemesi de bu durumu tespit etmiş ve çözümün ancak
parlamentoda gerçekleşebileceğinin altını çizmiştir. Umuyor ve

diliyoruz ki, emeklilerimizin intibak sorunu daha fazla çözümsüzlüğe
sürüklenmeden yasal düzenlemeyle çözülür. Tıpkı 2000 öncesi
emeklilerimizin intibakını haklı mücadelemiz sonucu aldığımız gibi
2000 sonrası emeklilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ısrarlı
takibimizi ve hak arama mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.
TÜED HABER BÜLTENİ: Özellikle 2000 sonrası bağlanan emekli
aylıklarında ciddi düşüşler gözleniyor. Bu konuda yetkilileri her
fırsatta uyardığınızı, Başkanlar Kurulu'nun hemen hemen bütün
sonuç bildirgelerinde bu durumun düzeltilmesi çağrısı yapıldığını
biliyoruz. Bu sorun nereden kaynaklanıyor ve çözüm öneriniz nedir?
Kazım ERGÜN: Sosyal güvenlik sistemimizde, farklı statülere göre
mevzuatın düzenlenmesi, norm ve standart birliğini bozan
uygulamaya dönüşmüştür. Emekli Sandığı mevzuatında, emekliliğe
esas alınacak derece/kademe ve göstergeler ile birlikte diğer hak
edişleri üzerinden aylık bağlanmaktadır. SSK ve Bağ-Kur
sigortalılarının aylıklarının hesaplanmasında çalışılan dönemlerde
yürürlükte olan kanun hükümlerine göre, karma sistem üzerinden
aylıklar hesaplanmaktadır.
5510 sayılı Kanunun aylık hesaplanma parametrelerinde dikkate
alınan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı yetersiz
kaldığından, prim ödeme gün sayısını yerine getirenlerin istihdamda
kalmaları durumunda emekli aylıklarında kayıplar
öngörüldüğünden, çalışmama eğilimi artmaktadır. İstihdamda
kalmayı teşvik eden ve çalışma süresi uzadıkça, emekli aylığını artıran
değişikliklere gidilmelidir. Emekli aylıklarındaki düşmenin
önlenebilmesi için, güncellenme katsayısında yer alan gelişme hızının
yüzde 30'u yerine yüzde 100'ü benimsenmelidir. 4447 sayılı Kanun
dönemindeki gibi, ilk 10 yılın aylık bağlama oranı her bir 360 gün için
yüzde 3.5, sonraki günler için her bir 360 güne yüzde 2 aylık bağlama
oranı getirilmelidir. Alt sınır aylığı aylık bağlama oranı yüzde 60
olarak benimsenmelidir.
TÜED HABER BÜLTENİ: Emeklilerin yıl içerisinde aldıkları zamlar
kurumlarına göre farklılıklar gösteriyor. Bu durum aylıklar
arasındaki makasın açılmasına sebep olmuyor mu?
Kazım ERGÜN: Nasıl ki anne ve babalar evlatları arasında ayrım
yapamazlarsa, devlet de vatandaşları, emeklileri arasında ayrım
yapmamalıdır. Emekli aylıklarına yapılacak zamlar için farklı
sistemler uygulanmaktadır. Örneğin; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin
aylık artışları 5510 sayılı Yasa ile 6'şar aylık enflasyona bağlı
kılınmıştır. Diğer taraftan, Memur emeklilerin zamları ise 6289 sayılı
Kanunla; memurlarla yapılacak toplu sözleşmenin hükümlerine bağlı
kılınmıştır. Bu durumda; emekliler arasında fark doğması da doğal
olmuştur. Bu farkı ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
Aksi takdirde gelir ve aylıklar arasında makas hızla açılmaya devam
eder.
TÜED HABER BÜLTENİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamları
enflasyona endekslenmiş olmasına rağmen, hükümet bazı dönemlerde
ek zamlar ve seyyanen artışlar da yaptı. Bunu neye bağlıyorsunuz?
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Kazım ERGÜN: İşçi ve
Bağ-Kur emekli
aylıklarının, 4447 ve 5510
sayılı Kanunlarda sağlıklı
olmayan ve Derneğimizin
de karşı çıktığı; aylık/altı
aylık enflasyon artışlarına
endekslenmesi, emekli
aylıklarının artışını sınırlı
tutmuştur. Bu sistemin
yetersizliği
görüldüğünden, bazı yıllar
farklı Kanunlar ile emekli
aylıklarında seyyanen
veya yüzdeli artışlara
gidilmiştir.
Gelir ve aylıkların
artışında temel alınan
Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından hesaplanan
tüketici fiyat artışlarının
koruyucu bir sistem
değildir. Emekliyi temsil
etmeyen bir çok harcama
kaleminin genel enflasyon sepeti içerisinde
yer alması, emeklilerin harcamalarındaki
artışı aşağı çeken bir uygulamaya
dönüşmüştür. Bu sorunun ortadan
kaldırılabilmesi için 5510 sayılı Kanun'un
gelir ve aylıkların artışını enflasyona
endeksleyen hükmü değiştirilmeli,
emeklilere refahtan pay verilmelidir.
TÜED HABER BÜLTENİ: Türkiye
Emekliler Derneğimizin, emekli
aylıklarındaki artışlar hususunda birçok
düzeltme isteği var. Bunları
kongrelerinizde, yayın organlarında sıkça
dile getiriyorsunuz. Peki bu konuları yargı
sürecine taşıdığınız da oluyor mu?
Kazım ERGÜN: Türkiye Emekliler Derneği
1970 yılında kurulmuş ve tam 48 yıldır
saygın bir sivil toplum kuruluşu olarak
varlığını sürdürmektedir. TÜED bir hak
arama kuruluşudur, emeklilerimizin,
dullarımızın, yetimlerimizin, yaklaşık 12
milyon insanımızın hacet kapısıdır. Tabiki
emeklimizi ilgilendiren en ufak meselede
bile devrede olması gereken bizleriz. Bizler
bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. Hak
arama mücadelemizi de her platformda
sürdürüyoruz ki bunlardan birisi de yargı
sürecidir.
Örneğin; 4447 sayılı Kanun'un geçici 4.
maddesine göre memur aylıklarının artışı
ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan
artışın kıyaslamasından oluşacak farkları
öngören 1 Kasım 2002 Kararnamesi'nin
uygulanmaması, 2007 yılında Bütçe Kanunu
ile öngörülen 2006 yılı enflasyon farkının
eksik hesaplanması Derneğimizce yargıya
götürülmüştür. Keza 2008 yılında da Bütçe
Kanunu ile engellenen aylık enflasyon
farklarından doğan alacaklarımız da
AİHM'e taşınmıştır. Emeklilerin, kanunlar
ve kararnameler gereği alacakları yargı
süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler
daha fazla mağdur edilmemelidir. Ayrıca
bütün Türkiye'nin bildiği gibi İntibak
konusunu da iç hukuk yolları tükenene
kadar yargı sürecinde tutan ve ardından bu
haklı talebimizi de AİHM'e taşıyan yine
derneğimiz olmuştur.
TÜED HABER BÜLTENİ: Türkiye
Emekliler Derneğimizin başarıyla
sonuçlanan mücadelelerinden birisi de
kaldırılan vergi iadesi düzenlemesi yerine

gerekli olan sözleşmeyi yaptı
ve aylık seviyelerine göre üç
kademe üzerinden
promosyonların ödenmesi
önemli bir başlangıç oldu.
Ancak bununla birlikte,
tutarlar düşük kaldı. SGK ve
bankalar arasında yapılan
sözleşmeler revize edilmeli,
2007/21 sayılı Başbakanlık
Genelgesi esaslarına göre
promosyon ödemelerinde
iyileştirmelere gidilmelidir.
TÜED HABER BÜLTENİ:
Sayın ERGÜN! Emeklilerin
sağlık kuruluşlarına
başvurularında ödedikleri
katkı payları konusunda da
itirazlarınız oldu ve hatta bu
konuyu da yargıya
taşıdığınızı biliyoruz.
emekli aylıklarına yanıtılan yüzde 4-5
oranlarındaki ek ödemeler olmuştu. Bu
oranları da artık yeterli görmediğinize
ilişkin beyanatlarınız basında geniş yer aldı.
Oranların yükseltilmesi gerektiğini mi
düşünüyorsunuz?
Kazım ERGÜN: Verdiğimiz anlamlı
mücadelelerden birisi de bu konuda
olmuştu. Emekliler ellerinde vergi iadesi
zarflarıyla kapı kapı dolaşıp fiş ve fatura
toplamak zorunda bırakılmışlardı. "Hiçbir
toplum düzeni, hiçbir devlet yapısı
emeklisine bunu reva görmez" dedik ve bu
uygulamaya son verilmesini, fiş veya fatura
toplamaya gerek olmadan emekliye bu
tutarların ödenmesini istedik. Nitekim bu
talebimiz yerine geldi ve emekli rahat nefes
aldı. Ancak, getirilen yeni düzenlemeyle EK
ÖDEME şeklinde aylıklara yansıtılan
oranlar, günün koşullarına göre
güncellenmedi.
Vergi gelirlerine bakıldığında, dolaylı
vergilerin oranının yüzde 70 olduğu açıkça
görülmektedir. Emekliler her türlü
harcamalarında KDV, ÖTV gibi toplumda
gelir eşitsizliği getiren ödemelerde
bulunmaktadır. Emeklilerin ödediği dolaylı
vergiler ile gelirlerin bir bölümü geri
alınmaktadır. Önceki dönem
uygulamalarında daha yüksek bir oranda
vergi iadesi alınırken, 2006 yılından itibaren
kaldırılan vergi iadesinin karşılığı olarak,
emeklilere yüzde 4-5 arasında bir ek ödeme
yapılmaktadır. Emekliler harcamalarında
yüzde 8-18 arasında vergi öderken,
kendilerine yüzde 4-5 arasında bir ek
ödemenin yapılması yetersiz kaldığından, ek
ödeme oranları en az yüzde 8-9'e
yükseltilmelidir.
TÜED HABER BÜLTENİ: Emekliye
Promosyon hakkının elde edilmesi, bütün
kamuoyunca da bilindiği gibi yine sizin
başarınız. Sadece kamu çalışanlarına
verilen bir haktan 12 milyon emeklinin de
yararlanmasını sağladınız. Yapılan bu
düzenlemeyi yeterli buldunuz mu?
Kazım ERGÜN: 2007/21 sayılı Başbakanlık
genelgesi gereğince çalışanlara yapılan
promosyonun ölçülerinin aynı şekilde
emeklilere verilen promosyon ödemelerinde
dikkate alınmaması büyük bir eşitsizlik
örneği olmuştu. Çağrılarımıza kulak veren
Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla
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Kazım ERGÜN: Bu duruma
itiraz etmemek mümkün değil. Siz yıllarca
çalışacaksınız, bütün vergilerinizi, emeklilik
primlerinizi, sağlık primlerinizi düzenli
olarak yıllarca ödeyeceksiniz ve emekli
olduğunuzda sağlık kuruluşlarından
yarlanacağınız vakit bir kaç kalemde daha
katkı payı ödemek zorunda olacaksınız. Bu
durum sigortacılık sisteminin mantığıyla da
çelişmektedir.
Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi
doğru bir uygulamadır. Emeklilerin,
istedikleri kamu ve özel sağlık
kuruluşlarına gitmesi olumlu olmakla
birlikte katkı payı, reçete payı ve ilaç fark
ücretinin emeklilerden alınmaması
sağlanmalıdır. Çalıştıkları dönemlerde vergi
ve sağlık sigorta primini uzun yıllar ödeyen
emeklilerin içinde bulundukları koşullar ve
yaşları dikkate alınmalı ve katkı
paylarından muaf tutulmalıdırlar. Çünkü
bu durum en çok emeklileri mağdur
etmektedir. Ben her toplantıda, her
platformda yetkililere seslenerek şunu
söylüyorum; "Yaşı ve bedensel kondisyonu
sebebiyle, Emeklinin bir ayağı hastanede,
bir ayağı eczanededir." Doğal olarak katkı
payları da en çok emekliyi vurmaktadır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Kız
çocuklarının, 1 Ekim 2008 öncesinde anne
ve babalarından aldıkları sağlık yardımları
konusunda da bir itirazınız olmuştu.
Kazım ERGÜN: 6111 sayılı Torba Kanunu
ile getirilen düzenlemeyle; 1 Ekim 2008
öncesi dönemlerde çalışmayan ve evli
olmayan kız çocuklarının durumunda
değişiklikler olması durumunda, sağlık
yardımlarını kaybediyorlardı. Torba
Kanunu ile bu hak kaybı giderilmiş ve
durumlarında değişiklik olan kız
çocuklarının; iş bulması ve yeniden işsiz
kalması, evlenmeleri sonrasında
boşanmaları durumlarında anne ve
babalarından aldıkları sağlık yardımlarına
yeniden kavuşmaları olumlu bir değişiklik
oldu.
1 Ekim 2008 öncesinde anne ve
babalarından aldıkları sağlık yardımlarının
1 Ekim 2008 sonrası sürece yeni dahil olan
kız çocuklarının eğitimleri ve 25 yaş sınırı
ile sınırlı tutulması, eşitlik ilkesine aykırı bir
uygulama olmuştur. Bu nedenle, tarih
ayrımı yapılmadan kız çocuklarının sağlık
yardımlarında eşitlik sağlanmalıdır.

ERGÜN, EMEKLİNİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINI ANLATTI
TÜED HABER BÜLTENİ: Yıllardır konuşulan bir
konu da emeklilere sendika hakkı tanınması. Bu
talebi de ilk dile getiren TÜED olmuştu.
Kazım ERGÜN: Ülkemiz tarafından onaylanmış
olan Uluslararası sözleşmelere uygun biçimde ve
Anayasa'nın 90. Maddesi'ne eklenen son fıkra
gereği; emeklilere de sendika hakkı tanınmalıdır.
Çağdaş demokrasilerde öngörüldüğü şekliyle,
emeklilere de toplu sözleşme yapabilme hakkı
sağlanmalıdır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Sayın Ergün, 12
Milyon'dan fazla bir topluluğu temsil ediyorsunuz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, seçimle gelen emekli
temsilcisi sıfatınız da bulunuyor. Sizce Emekliler
başka hangi platformlarda temsil edilmeli?
Kazım ERGÜN: Türkiye Emekliler Derneğimiz kısa
adı AGE-Europe olan Avrupa Birliği Yaşlılar
Platformu'nda ve Birleşmiş Milletler Sivil Toplum
Platformu'nda temsil hakkına sahiptir. Yine
derneğimizin kurucusu olduğu iki platform daha
vardır. Bunlardan birisi Türkiye Emekliler
Platformu, ikincisi de Türkiye Yaşlılık
Platformu'dur.
Ancak içimizde ukde olan bir temsil hakkı daha var.
Demokrasinin vazgeçilmez yapılanmaları arasında
yer alan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in hayata
geçirilmesi olumlu bir gelişme oldu. Ancak bu
demokratik yapılanma içerisinde sosyal grupların
temsilcisi konumundaki sivil örgütlenmelere yer
verirken emeklilerin bu platformda temsilinin
gerçekleştirilmemiş olması bizleri üzdü. Konseyin
yapısı yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı
genişletilerek emeklilerin de bu yapıda yer
alabilmeleri sağlanmalı.
TÜED HABER BÜLTENİ: Çalışan emekliler için
uygulamada olan Sosyal Güvenlik Destek Primi
uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kazım ERGÜN: İş sözleşmesiyle çalışan emeklilerin
prime esas kazançlarından kesilen ve sosyal güvenlik
sisteminde karşılığı bulunmayan, sosyal güvenlik
destek primi uygulamasıyla ödenen pirimler her
yılın sonunda, emekli aylıklarına yansıtılmalıdır.
Böylelikle, çalışan emeklilerin aylıklarında bir
iyileştirme sağlanacak, ödenen primler karşılığını
bulacaktır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Memuriyetten ayrılıp,
başka bir sigorta kolundan emekliye ayrılanların
hak kaybına uğratılmamasını da dile getirmiştiniz.
Kazım ERGÜN: Memuriyet görevinden herhangi bir
sebeple ayrılarak bir başka sigorta kolundan
emekliye ayrılmış olan kişilere, memuriyette geçen
görev süreleri için Anayasa Mahkemesi'nce uygun
görülen ikramiyelerinin ödenebilmesi için gerekli
yasal düzenlemeler en kısa sürede yapılmalıdır.
Mevcut halde yapılmış olan düzenleme Anayasa
Mahkemesi kararlarına aykırıdır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Mevcut hakların
korunması ve yeni hakların elde edilmesi
süreçlerinde emekliye pozitif ayrımcılık yapılmasını
istiyorsunuz. Biraz açabilir misiniz, ne anlama
geliyor bu?
Kazım ERGÜN: Yaşları itibariyle, hayatlarının son
dönemini huzur içerisinde yaşamak durumunda olan
emeklilerimize, referandumda getirilen koşullardan

birisi olarak Anayasal çerçevesi belirlenen pozitif
ayrımcılık ilkesi en kısa sürede hayata geçirilmeli.
Örneğin; Yasama, yürütme ve yargı süreçlerinde
emeklileri ilgilendiren hususlarda süreçlerin en hızlı
şekilde sonlandırılmasına yönelik yasal tedbirler
alınmalı. Emeklilerimizin; yıllarca süren davaları,
yasalaşmayı bekleyen tasarı veya teklifleri
bekleyecek zamanları yok. Emeklilerimizin
davalarına öncelik verilmeli, emeklileri ilgilendiren
yasa tasarıları ve teklifleri parlamento gündeminde
öncelikli olarak ele alınmalıdır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Emeklilerin yaşlarının ve
fiziksel kondisyonlarının da dikkate alınmasını ve
buna uygun politikalar üretilmesini talep etmiştiniz.
Kazım ERGÜN: 2012 Yılı Avrupa Aktif Yaşlılık ve
Nesillerarası Dayanışma Yılı olarak ilan edilmişti.
Bu kapsamda, aktif yaşlanmayı içeren politikaların
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte belirlenerek
uygulamaya konulması için gerekli düzenlemeler
yapılmalı. Nesillerarası dayanışma açısından da,
emeklilerimizin tecrübelerinden istifade edilecek
istihdam şekilleri yaratılmalıdır. Yaşlılık Bakım
Sigortası başta olmak üzere; yaşlılıkta insanca
yaşamayı temin edecek sosyal güvenlik argümanları
ve sosyal yardım düzenlemeleri geliştirilmeli.
Derneğimiz bu konuda da bir ilke imza atıyor. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak bir
protokole imza attık. Buna göre süreci en başından
ele alacağız ve çalışanların; Emekliliğe, aktif
yaşlanmaya hazırlanması programını birlikte hayata
geçireceğiz. Bu konuda altyapı çalışmalarımız
sürmekte.
Yaşlılar için Anayasamızla getirilen pozitif ayrımcılık
içeren düzenlemenin uyum yasaları acilen
çıkartılmalıdır. Bu kapsamda; Yaşlıların fizyolojik
ihtiyaçları dikkate alınarak, başta ısınma ve
barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kira ve
yakıt yardımı yapılmalıdır. Doğalgaz, elektrik, su,
telefon ve ulaşım hizmetlerinde pozitif ayrımcılık
sağlayacak şekilde özel indirimler sağlanmalı, yaşlı
bakan ailelere sosyal destek ödemesi yapılmalıdır.
TÜED HABER BÜLTENİ: "Altın Proje" diyerek
tanımladığınız bir konut edindirme projesi var.
TOKİ ile başlayan bu süreç derneğimizin de
başlattığı katkı projeleriyle sürüyor. Emeklinin
konut ihtiyacı gerçekten çok büyük bir öncelik mi
arz ediyor?
Kazım ERGÜN: Türkiye Emekliler Derneği son
derece ciddi ve saygın bir kuruluştur. Hepimiz bir
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu
kuruluş bilimsel dayanağı olmayan hiçbir proje
geliştirmeyen, attığı her adımı akla ve mantığa
uygun atan bir teşkilattır. Nitekim bu konuda da
ciddi bilimsel çalışmalar yapmış ve emeklinin
sorunlarını, taleplerini, yine bir ilk olarak Türkiye
çapında gerçekleştirdiği "Emekli Profili"
araştırmasıyla ortaya koymuştur. Gazi Üniversitesi
ile birlikte gerçekleştirilen bu bilimsel çalışmanın
sonuçları analiz edildi ve emeklilerimizin %70'inin
konut sahibi olmak istedikleri gerçeğiyle karşılaşıldı.
Yine bu araştırma ışığında talimatımla harekete
geçen, TÜED Sosyal Projeler Grubumuz, emeklinin
konut sorununa çözüm üretilmesi konusunda gerek
kamu kaynaklarının kullanımı, gerekse de başta
bankalar olmak üzere özel sektör kaynaklarının bu
alana yönlendirilmesi hususunda ciddi çalışmalar
yaptı.
Sonuç olarak, ülke çapında TOKİ ile talep toplama
yöntemi ve kontenjan yöntemiyle emeklilerimize 2+1
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konutlar üretilmesi sağlandı ve halen de bu üretim
süreci devam ediyor. Bununla birlikte derneğimizin
öncülüğünde, bazı özel bankalarla da işbirliği
yapılarak, katkı sağlayacak destek projeler de
yürütülmektedir. Gerek TOKİ ile ve gerekse de
bankalarla günlük konut politikaları yerine geleceğe
ışık tutacak ve hatta dünyaya örnek olacak bir
sistem üretimi çalışmasıydı bu çalışma. Başarıyla da
sürdürülüyor.
TÜED HABER BÜLTENİ: Geçmişte çalışanlara ve
emeklilere konut edindirme fonları oluşturulmuştu.
Çok az sayıda insan yararlanabildi bunlardan.
Fonlarda biriken paraların hakkaniyetle iade
edilmesi yönünde de büyük gayretleriniz oldu. Bu
ödemeler yapıldı mı?
Kazım ERGÜN: 3320 Sayılı Konut Edindirme
Kanunu'nun kapsam maddesinde, KEY
kesintilerinin; sigortalılar için işverenlerin, emekliler
için ise soysal güvenlik kuruluşlarınca yatırılması
düzenlenmişti. Biz bu paraların hak sahiplerine adil
bir şekilde ödenmesini talep ettik. Birçok emeklimiz
bu paraları aldı. Hatta çok sayıda üyemiz
derneğimize gelip şükranlarını sundu.
Ev sahibi olmama koşulunun bulunmasının tespiti ile
birlikte sosyal güvelik kuruluşlarınca KEY
kesintilerinin emekliler adına ödenmesi Kanun
gereğiydi. Ancak farklı yorumlamalar nedeniyle ve
kanunun iyi anlaşılamaması yüzünden; SSK, emekli
olanların sınırlı bir bölümünün KEY ödemelerini
yaparken, büyük çoğunluk listelerde ismi
olmadığından KEY ödemelerini alamamışlardı. Bu
konuda davalar açılarak emekliler yargıda hak
aramaktadır. 3320 sayılı Kanun'un kapsam
maddesine göre hak eden emeklilere KEY ödemeleri
yapılmalıdır.
TÜED HABER BÜLTENİ: Bir de 65 yaş üstü
emeklilerin ücretsiz ulaşım hakkı konusu var. Bu
talebiniz de yerine geldi mi?
Kazım ERGÜN: 6495 sayılı Kanun gereğince, 65
yaştan gün alanlara belediyeler ve kamu
kuruluşlarında sağlanan ücretsiz veya indirimli
olarak toplu taşıma araçlarından yararlanması
hakkını elde ettik. Ancak, hala daha yeknesaklık
sağlanamaması nedeniyle bazı il ve ilçelerde
uygulama farklılıkları mağduriyete neden olmakta.
Oysa yasa çok açık ve net hüküm içeriyor. Toplu
taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli
yararlanmada kimlik belgeleri yeterli olduğundan,
uygulama birlikteliği sağlanmalı ve seyahat hakkı
herhangi bir gerekçeyle engellenmemeli.
TÜED HABER BÜLTENİ: Sayın Ergün! Görüyoruz
ki; akla ve mantığa dayalı, bilimsel çalışmalardan
destek alan, emeklinin yaşamını daha kaliteli hale
getirebilecek sosyal projelerin önünü açan bir sivil
toplum hareketi olarak üye sayınızı da 1 Milyon'a
yükseltmeyi başarmışsınız. Son olarak emeklilere bir
mesajınız var mı?
Kazım ERGÜN: Sayısal olarak büyümek yeterli
değil. İlkelerle büyümek lazım. Üreterek büyümek
lazım. Sosyal projeler üreterek, bilinçli bir toplumsal
kitle üreterek, hükümetlere ve parlamentolara da
ışık tutacak, yol gösterecek politikalar üreterek,
toplumsal hassasiyet gerektiren her türlü olağanüstü
durumlarda bile; toplumun en akil kesimi olarak
sağduyulu ve temkinli duruşlar sergileyerek
büyümek lazım. Toplumu birlik ve beraberliğe,
birlikte ürettiğimiz değerleri yine birlikte

yükseltmeye ve yüceltmeye sevk edecek akılcı
söylemler üreterek, yol göstererek, rehber olarak
büyümek lazım.
Biz iki şeyi büyüterek Türkiye Emekliler
Derneğimizi büyüttük. Birincisi, tıpkı büyük önder
Atatürk'ün her türlü konunun masaya yatırıldığı ve
toplumun her kesiminin davet edilerek akıl
danışıldığı sofraları gibi platformlar kurmak, her
türlü meseleyi uzmanlarını davet ederek veya ziyaret
ederek masaya yatırmak oldu. İstişareye önem
verdik, kapılarımızı herkese açık tuttuk, yani istişare
sofraları kurduk ve sürekli bu sofraları büyütmeye
gayret ettik.
İkincisi ise; bilimi, aklı ve mantığı esas alan
çalışmalara, sosyal projelere imza atmak oldu.
Bu sayede üretilen hizmetlerimiz, halen bazı
fakültelerde ders kitabı olarak okutulan bilimsel
yayınlarımız; konut gibi, tatil gibi emeklinin
özlemini çektiği alanlarda ürettiğimiz projelerimiz;
özel sağlık kuruluşları anlaşmalarıyla emeklilerimize
sağladığımız katkılar, Ankara'da emeklilerimize
hizmet sunan Başkent Misafirhanemiz, Narlı Eğitim
ve Sosyal Tesislerimiz ve daha burada
sıralayamadığım bir çok değeri emeklimizin
hayatına katabilmiş olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.
Elbette ki, bütün bunlar; bir takım ruhuyla
gerçekleştirilmiş örnek hizmetlerdir. Başta
derneğimizin kurucuları olmak üzere; ki onların
manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum; Genel
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma,
her biri kendi alanlarında önemli başarılara imza
atmış uzmanlarımıza, özveriyle çalışan
personellerimize, Şube Başkanlarımız ve
şubelerimizin zorunlu organlarında görev alan
değerli mücadele arkadaşlarıma, çok kıymetli
üyelerimize, istişare sofralarımıza katılarak algı
evrenlerimizi büyüten, olaylara daha geniş açılardan
bakmamızı sağlayan bütün değerli dostlarımıza
şükranlarımı sunuyorum. Bu teşkilata emeği geçmiş
ve ebediyete intikal etmiş bütün büyüklerimize de
Allah'tan rahmet diliyorum.

Kazım ERGÜN:
“Sayısal olarak büyümek
yeterli değil.
İlkelerle büyümek lazım.
Üreterek büyümek lazım.
Sosyal projeler üreterek,
bilinçli bir toplumsal
kitle üreterek,
hükümetlere ve
parlamentolara da
ışık tutacak, yol gösterecek
sosyal politikalar üreterek,
toplumsal hassasiyet gerektiren
her türlü olağanüstü
durumlarda bile;
toplumun en akil kesimi olarak
sağduyulu ve temkinli
duruşlar sergileyerek
büyümek lazım...
TÜED 48 yılda
bunu başardı...”
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TÜED’DEN ÜYELERİ İÇİN
İNDİRİM ANLAŞMALARI

TÜED Üyelerine Diş Sağlığı İçin
Özel İndirim...
Diş Hekimi Zeren Bolat'la,
TÜED Üyelerine ve 1. Derece Yakınlarına Klinikte sağlanan
tüm sağlık hizmetlerinden %8 indirim sözleşmesi imzalandı.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz anlaşmaya imza attılar.

Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi’nden
Üyelerimize İndirim...
Derneğimizin üyelerine ve bakmakla yükümlü oldukları 1.derece
yakınlarına tahlil, tetkik istemlerinde %15, radyoloji ve ileri görüntüleme
hizmetlerinde %10, yatak, refakat, ameliyat dahil tüm yatılı hizmetlerde
alınan farklar üzerinden %10 indirim yapılacak. Üyelerimiz ayrıca
muayene fark ücreti ödemeyecek. Anlaşmayı derneğimiz adına Genel
Başkanımız Ergün imzaladı.

İZMİTLİ EMEKLİLERİMİZİN
TOKİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Ankara Cerrahi Tıp Merkezi'nden
Üyelerimize Özel Tarife...
Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi ile TÜED üyelerine özel indirim
anlaşması imzalandı. İndirim anlaşmasına göre SGK farkı ve cari
fiyatlardan Muayene, laboratuar tetkik, görüntüleme, fizik tedavi ve
rehabilitasyon işlemleri, Lazer epilasyon (Saç ekim işleri hariç) yapılan
işlemlerde %20 indirim uygulanacak. Anlaşmayı Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz
imzaladı.

BANDIRMA ŞUBE BAŞKANIMIZ MİTAT GÜNÜÇ;
“Kentte TOKİ Evleri'ni istiyoruz...”
Kentte emekliler için yapılması planlanan TOKİ Evleri'ni
bir türlü bulunamayan hazine arsasından dolayı yaşadıkları
sorunları dile getiren İzmit Şube Başkanımız Mehmet Kara,
“Yine projelerimiz arasında yer alan TOKİ Evleri'nin en
yakın zamanda hayata geçmesini bekliyoruz. Bundan
evvelki Genel Kurulumuzda dönemin Başbakanı Ahmet
Davutoğlu' na projemizden bahsetmiştik, kendisi de
yapılması konusunda söz vermişti. Bunun akabinde 240-250
TL taksitle evlerin satışa sunulacağı kararı alınmıştı.
Davutoğlu döneminde yapılamayan bu projenin, bundan
sonraki Başbakan'ın yapmasını bekliyoruz. Emekliler için
yaptırılan ve başka illerde gerçekleştirilen TOKİ Evleri'nin
kentimizde de hayata geçmesi için bu konuda hala
milletvekilleriyle görüşmelerimiz sürdürüyoruz. Ayrıca
Kandıra ilçesinde de yapılan bu evler yeterli olmadı. Kentte
yapılmayan TOKİ Evleri'nin devletin arsasına devletin
yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“1620
BAŞVURU
VAR
AMA SES YOK”
Bandırma Şube Başkanımız Mitat Günüç TOKİ Konut projeleri ile ilgili
çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek; “2015 tarihindeki Genel
Kurulumuzda dönemin Başbakanı olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun,
'Talep toplayabilirsiniz, TOKİ vasıtası ile emeklilerimize ucuz konut
yapacağız' dediği günden beri talep topluyoruz. Tam 1620 dilekçe var
elimizde. Ancak yetkililerden bugüne kadar hiçbir cevap alamadık.
Bandırma da yüksek ev kiraları altında iyice ezilen kesimimizi bu büyük
sıkıntıdan kurtarmak en büyük arzumuz. Talebimizi sık sık yineliyoruz.
Biran evvel çalışmalara başlanarak, emeklilerimizin evlerine
kavuşmasını bekliyoruz” dedi.
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TÜED
ANKARA
KONUT
PROJELERİ
BAŞLIYOR...
Emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için yaklaşık dört
yıldır kapsamlı çalışmalar yürüten, Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED), ucuz konut projelerinin İç Anadolu etabını Ankara'da başlattı.
Ankara'da İncek ve Yukarı Yurtçu projelerimiz satışa sunuldu.
Yüksek kaliteli konutları, uygun fiyat ve taksit koşullarıyla üyelerimize
sunuyoruz. Örneğin; Yukarı Yurtçu projemizde 2+1 konutlar, 100 Bin
TL'den başlayan fiyatlarla ve anahtar tesliminde başlayan taksitlerle
emeklilerimize sunuldu. Burada 167 konut yapılması planlandı. Yine
İncek'te de 139 konut yapımı hedeflendi. Emeklilerin yaşam standartları
dikkate alınarak tasarlanan projelerde çok çeşitli sosyal donatılarla
birlikte, torunlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri alanlara geniş yer
verildi.
Emeklilerimizin kendi evlerinde otururken kira öder gibi
taksitlerini ödeyebilmelerine imkan veren modeller de dahil olmak üzere
sınırsız ödeme seçenekleri üzerinde çalışan proje ekibimiz, ülkemizin
güçlü bankalarıyla ve inşaat sektörümüzün ciddi firmalarıyla önemli
projeler hazırladı. Bankaların ve inşaat sektörünün 'icat' olarak
tanımladığı bu proje sayesinde, emeklilerimiz ve birinci derece yakınları
neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde
konut sahibi olabilecekler. Projelerin tamamı banka güvencesinde ve en
geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek.
Banka garantisinin yanı sıra bütün projelerimiz derneğimiz ve
Emekkent'in sıkı denetimi altında hayata geçirilecek. Projelerden
yararlanmak için hiç bir sınırlama bulunmuyor. Evi olan da bu
projelerden daire sahibi olabiliyor. Ayrıca kiraya verememe, satamama
gibi sınırlamalar da bulunmuyor. Kaliteli, ucuz, uygun vade ve ödeme
koşullarıyla emeklileri ev sahibi yapmayı amaçlayan projemiz Ankara'nın
ardından, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de de hayata geçirilecek.
Emeklilerimiz detaylı bilgi alabilmek için 0312. 230 34 28 veya 29 numaralı
telefonlardan Derneğimize başvurabilirler.

ANKARA İNCEK’TE

ANKARA
YUKARI YURTÇU’DA

SADECE TÜED
ÜYELERİNE ÖZEL
229 BİN TL’DEN
BAŞLAYAN FİYATLARLA
110 M2 / 2+1 DAİRELER...
ÜSTELİK 20 YILA VARAN
VADE SEÇENEĞİYLE...

SADECE TÜED
ÜYELERİNE ÖZEL
100 BİN TL’DEN
BAŞLAYAN FİYATLARLA
110 M2 / 2+1 DAİRELER...
ÜSTELİK
ANAHTAR TESLİMİNDE
BAŞLAYAN
TAKSİT SEÇENEĞİYLE...

Emekliye 'arsa tahsisi' yazısı TOKİ'de!
Erzurum Şube Başkanımız Ahmet Değen, Büyükşehir
Belediyesi'nden aldığı arsa tahsisi yazısını Ankara'daki Toplu
Konut İdaresi'ne iletti.
Değen, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Sekmen ile
görüşerek “Arsalar Büyükşehir
Belediyesi'nden Konutlar TOKİ'
den” projesi kapsamında arsa tahsisi
yazısını alıp TOKİ' ye iletti. Ordan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
geçen Değen, Ak Parti Erzurum
Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'
yı makamında ziyaret etti. Son
gelişmeleri Değen' den alan Ilıcalı,
Erzurum'da TOKİ' nin hali hazırda

konutunun olması durumunda bunu emekliler için kullanması
noktasında girişimde bulunacağını söyledi.
Değen ise, Ankara'daki
görüşmelerin çok verimli geçtiğini
kaydederek, "Gerek Toplu Konut idaresi
'nde gerekse Milletvekilimiz Mustafa
Ilıcalı ile yaptığımız görüşmeler çok
verimli geçti. Değen, konuşmasının
sonunda ise, sadece Erzurum'da 12 binin
üzerinde üyesi olan ve Türkiye' nin en
büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye
Emekliler Derneği' nin Erzurum Şubesi
olarak Sayın Ilıcalı' ya verdiği
katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz"
dedi.

KÜTAHYA ŞUBEMİZDEN ÇANAKKALE GEZİSİ
Kütahya Şubemiz üyelerine İstanbul,
Edirne ve Çanakkale Şehitliğini de
kapsayan kültür turu düzenledi.
İstanbul 'da ki tarihi cami ve müzelerle başlayan
gezi Edirne'de Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye
Camii ve şehir turu yaparak devam etti. Gece
Edirne'de konaklayan ekip ertesi gün Eceabat'taki
Çanakkale Şehitliği'nde rehber nezaretinde turlarını
tamamladılar.
Yapılan gezi sonrasında üyeler Kütahya Şubemize
gelerek teşekkür ettiler.
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GEBZE
ŞUBEMİZ
10. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Gebze Şube Başkanlığımız 10. Olağan Genel Kurulunu
5 Mayıs 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 Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya, Çaycuma

Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan'ın yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Genel Denetleme Kurulu Üyemiz ve Şube Başkanımız Ali
Tunç yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu
üyeleri; Ali Şahin, Ramazan Kibar, Fatma Pehlivan, Vahdet
Yıldırım, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Hasan Kahraman,
Muharrem Yıldız, Sayma Topcu seçildiler.

KARTAL
ŞUBEMİZ
22. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Kartal Şubemize olan hizmet ve katkılarından dolayı
15 üyemize birer “TEŞEKKÜR” Plaketi sunuldu.
Kartal Şubemizin 22.Olağan Genel Kurulu 06
Mayıs 2018 Pazar günü Hasan Ali Yücel Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları Av. Hüsnü Yeşilyurt ve Hüseyin
Tozkoparan, CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Özer
Aydın, Soğanlık eski Belediye Başkanı Bahtiyar Kururu,
Kartal Mahalle Muhtarları Av. Celal Ülgen ve üyelerinin
yoğun katılımıyla yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini ise Eskişehir Şube
Başkanımız Arif Duru, Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya,
Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar'ın yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Kartal
Şube Başkanımız Arif Yıldız yeniden göreve seçilerek güven
tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Nebiye Kıyıcı, Hüseyin Araz,
Hasan Çelikkol, Hüseyin Aksoy, Denetleme Kurulu Üyeleri ise;
Kadir Çelik, Ali Asker Alaçayır, Kemal Yılmaz olarak seçildiler.
Kurulda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım
Ergün, emeklilere yeni ve modern sosyal tesisler kazandırmak
için yoğun bir çalışma başlattıklarını ve Afyon' da Termal Tesis
olabilecek kapasite de arsa aldıklarını hatırlattı. Ergün,12

Milyon 300 bin emeklinin geçim sıkıntısı çektiklerini, her geçen gün
ağırlaşan geçim şartlarında ayakta kalabilmek için adeta ölüm
kalım savaşı verdiklerini belirterek İntibak yasasının her emekliyi
kapsayacak şekilde çıkarılması gerektiğini söyledi.
Genel Eğitim Ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız,
yapmış olduğu selamlama konuşmasında:”Kartal Belediyemizde,
Kartal' da emekli lokali yapsın” çağrısında bulundu. Yıldız,
emeklilerden alınan sağlık ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını
istedi. Bu arada Kartal Şubesine olan hizmet ve katkılarından
dolayı 15 emekli üyeye birer “TEŞEKKÜR” Plaketi sunuldu.
Genel Kurula katılanlar sonrasında toplu halde motor ile Ada
gezisi yaptılar.
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TRABZON
ŞUBEMİZ
21. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Trabzon Şube Başkanlığımız 21. Olağan
Genel Kurulunu 10 Mayıs 2018 Perşembe günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip
Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız, Gaziantep Şube Başkanımız Kadir Sümer'in yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Burhan Bayraktar yeniden göreve seçilerek

güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ümmügül Çalık, İsmail
Sağlam, Göksal Sönmez, İsmail Yılmaz, Denetleme Kurulu Üyeleri ise;
Turan Topçu, Aydın Ekinli, Adnan Turan olarak seçildiler.
Genel Kurul toplantısına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'da katıldı. Gümrükçüoğlu Genel
Kurula yaptığı konuşmasında, 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz olarak
taşımayan özel halk otobüslerinin sözleşmelerini yenilemediğini ifade
ederek, genel kurula başarılar diledi.

RİZE
ŞUBEMİZ
5. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Rize Şube Başkanlığımız 5. Olağan Genel Kurulunu 11
Mayıs 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 Samsun
Şube Başkanımız İbrahim Gür, Çorum Şube Başkanımız Hıdır

Kınıklı' nın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Recep Ali Derman yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Hızır Çavuş, Paşali Çelik,
Mehmet Ali İpekçi, Ali Bakır, Denetleme Kurulu Üyeleri ise;
Hanefi Mollaibrahimağaoğlu, Halim Erdoğan ve İbrahim
Korkmaz seçildiler.

SİNCAN
ŞUBEMİZ
13. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Sincan Şube Başkanlığımız 13. Olağan Genel Kurulunu 13
Mayıs 2018 Pazar günü gerçekleştirdi. Sincan Belediye Başkanı
Murat Ercan, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin
Gülmez, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve CHP
Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz' ın katıldığı kurulun Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün yaptı. Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,

Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Yıldız, Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin'in yaptığı
genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Ali Ulukan yeniden göreve seçilerek güven
tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Süleyman Akyol, A.Vahap İnan,
Kenan Yüksel, Mehmet Demiryürek, Denetleme Kurulu Üyeleri ise;
Nurettin Kırmızı, Mehmet Temiz, Ethem Güler olarak seçildiler.
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ANKARA
ŞUBEMİZ
23. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Ankara Şube Başkanlığımız 23. Olağan Genel
Kurulunu 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip
Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız, Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru'nun yaptığı
genel kurul sonuçlarına göre;
Genel Sekreterimiz ve Şube Başkanımız Recep Orhan
yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu
üyeleri; Yusuf Yanık, İbrahim Avcı, Vedat Tapan, Fahri İravul
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Kaya Başçuhadar, İsmail
Hakkı Kuzu, Haydar Karataş olarak seçildiler.

ORHAN: “Derneğimiz 1970
yılından bu yana emeklinin hak
arama kapısı, umut kapısı
olmuştur...”

Genel Sekreterimiz ve Şube Başkanımız Recep Orhan,
kongrede yaptığı konuşmada; intibak bekleyen emeklilerin
haklarının alınması için aralıksız bir mücadele sürdürdüklerini
hatırlatarak; “2000 öncesi emeklilerin intibak mücadelesini nasıl
yıllarca takip edip sonuçlandırdıysak, 2000 sonrası
emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla ve aralıksız olarak bu
mücadeleyi sürdürüyoruz. Üstelik bu mücadelenin de
bayraktarlığını her zaman olduğu gibi Ankara Şubemiz
yapmakta. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun dışında;
sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, emekliye verilen ucuz
konut sözünün yerine getirilmesi, taban emekli aylıklarının
yükseltilmesi, tüfe’ye endeksli zamların kaldırılarak daha adil
bir aylık düzenine geçilmesi için de kararlı mücadelemizi
sürdürüyoruz. Derneğimiz 1970 yılından bu yana emeklinin hak
arama kapısı, umut kapısı olmuştur. Geçen onca yılda da Ankara
Şubemiz öncülük görevini üstlenmiştir. Her zaman olduğu gibi
bu yıl da sizlerin gösterdiği bu güvene, bu teveccühe layık
olabilmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

BARTIN
ŞUBEMİZ
12. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Bartın Şube Başkanlığımız 12. Olağan Genel Kurulunu
15 Mayıs 2018 Salı 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 Duru, Divan Katip
Üyeliğini Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç ve Çaycuma Şube

Başkanımız Nizamettin Eyidoğan'ın yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Ali Kalaycı yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Hatice Şükran Uğur,
Hasan Can Karakaş, Cemal Yıldırım, Mehmet Aydın ,
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Ahmet Karagöz, Remzi Öcal ve
Nuri Gökmen olarak seçildiler.
TÜED -16-

KASTAMONU
ŞUBEMİZ
7. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Kastamonu Şube
Başkanlığımız 7. Olağan Genel
Kurulunu 16 Mayıs 2018 günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan
Katip Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Arif Duru, Taşköprü Şube Başkanımız Osman İnce' nin yaptığı

genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız İsmail Buturoğlu yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Uçar, Hasan
Sarımehmetoğlu, Mehmet Tabancacıoğlu, İsmail Kasap, Denetleme
Kurulu Üyeleri ise; Nihat Çelik, Recep Değirmenci ve Mehmet Koşti
olarak seçildiler.

AYANCIK
ŞUBEMİZ
18. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI

Ayancık Şube Başkanlığımız 18. Olağan Genel
Kurulunu 17 Mayıs 2018 Perşembe günü gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip

Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif Yıldız, Çankaya Şube
Başkanımız M. Muammer Yeğin' in yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Erden Ekin yeniden
göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Kemal
Göksu, Ali Turan Ağan, Yunus Altındal, Sadık Sarısoy,
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Selami Altıntaş, Muzaffer Şener,
Nevzat Erken olarak seçildiler.

BAFRA
ŞUBEMİZ
18. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Bafra Şube Başkanlığımız 18. Olağan Genel Kurulunu 18
Mayıs 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 Samsun Şube
Başkanımız İbrahim Gür ve Rize Şube Başkanımız Recep Ali

Derman' ın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Ünal Bandır yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Yusuf Çakır, Burhan
Balakçı, Hasan Basri Kurt ve Kevser Küçük, Denetleme Kurulu
Üyeleri ise; Ahmet Yerli, Ünal Büyükkeskin ve İbrahim Balkaya
seçildiler.
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BEŞİKTAŞ
ŞUBEMİZ
20. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Beşiktaş Şube Başkanlığımız 20. Olağan
Genel Kurulunu 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve Bayrampaşa
Şube Başkanımız Fettah Deniz' in yaptığı genel kurul

sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız S. Ayten Hekim yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Metin Sabay, Veysel
Kodal, Niymet Abalı, Metin Karaca, Denetleme Kurulu Üyeleri
ise; Göksel Canbil, Sevgi İşgören ve Muammer Sevindik
seçildiler.

BEYKOZ
ŞUBEMİZ
20. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Beykoz Şube Başkanlığımız 20. Olağan Genel Kurulunu 19
Mayıs 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim
ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız'ın yaptığı genel

kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Celal Okumuş yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Mustafa Mesut Aksu,
Hüseyin Alaçam, Mahmut Özdemir, Ahmet Tuncer, Denetleme
Kurulu Üyeleri ise; İdris Ergan, Mustafa Eroğlu ve Yüksel Gültekin
seçildiler.

YALOVA
ŞUBEMİZ
OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Yalova Şube Başkanlığımız 7. Olağan Genel Kurulunu
20 Mayıs 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 Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek' in yaptığı

genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Lütfiye Çolak yeniden göreve seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; F.Gülfen Bora, Leyla
Özer, Mürvet Kurt ve Recep Şahin, Denetleme Kurulu Üyeleri
ise; M. Sezai Akgün, Temel Sıtkıbütün, Kezban Kenigut
seçildiler.
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Namık TAN

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

2000 SONRASI İNTİBAK BEKLENTİSİ
KARŞILANMALIDIR
Sosyal güvenlik sistemimiz eşitlik temelli yönetilmediğinden,
emekli aylıklarında farklılıklar giderek artmaktadır. Son yirmi yılın
uygulamalarına bakıldığında, sigorta mevzuatında iki önemli
değişiklik yapılmış ve 2000 sonrasında emekli olanların emekli
aylıklarında ciddi kayıplar öngörülmüştür.1 Ocak 2000 itibariyle
yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla gösterge sistemi kaldırılmış, alt
sınır aylık bağlama oranı yüzde 70'den yüzde 35'e düşürülmüştür. 1

Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla, prim
kazançlarının güncellenmesinde dikkate alınan milli gelir artışının
yüzde 100'ü, yüzde 30'a çekilmiştir. Benzer kayıplar aylık bağlama
oranında da öngörülmüştür. Yapılan değişiklikler, emekli aylıklarının
düşmesine neden olduğundan, 2000 sonrası emeklilerin kayıplarının
giderilmesi ve haklarının teslim edilmesi için İNTİBAK yapılmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Uzun yıllar Hollanda'da çalıştım ve malulen emekli
oldum. Hizmet borçlanması ile Türkiye'den de malulen emekli olma
hakkım var mı?
CEVAP: Yurt dışından malulen emekli olanların, ülkemizde
de malulen emekli olma hakkı yoktur. Hizmet borçlanması
yapılarak, yaşlılık aylığı hakları vardır. Yurt dışı işe giriş tarihleri ve
hizmetlerin süreleri dikkate alınarak borçlanma hakkınızı
kullanabilirsiniz. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş
koşullarını yerine getirmeniz durumunda, yaşlılık aylığı talebinde
bulunabilirsiniz.
SORU: Babam Bağ-Kur kapsamında aylık alırken 1990
yılında vefat etti. Eşim de SSK kapsamında aylık alırken 2017
yılında vefat ettiğinden, tarafıma aylık bağlandı. 10 Ocak 2018
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna babamdan yetim aylığı
bağlanması talebinde bulundum. Talebim ret edilirken, tercih
ettiğim aylığın ödeneceği bildirildi. Benim gibi benzer durumda
olanlar ise, her iki aylığı da almaktadır. Bunun nedenini öğrenmek
istiyorum.
CEVAP: Sosyal güvenlik haklarında norm ve standart
birliğinin sağlanamaması, hak kayıplarını da beraberinde
getirmiştir. Her bir mevzuat değişikliği, kazanılmış hakları geriye
götürmüş ve mağduriyetlere neden olmuştur. Sizin durumunuz da
buna benziyor. 5 Aralık 2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve uygulamaya ilişkin 1 Mart
2018 tarih ve 2018/9 sayılı SGK Genelgenin 9. fıkrası 8. bendi ile
getirilen düzenlemeyle 5510 sayılı Kanunun geçici birinci
maddesinin uygulama dışı bırakılmasıyla, 5 Aralık 2017 tarihinden
itibaren 4/a ve 4/b statüsünden eşinden ve babasından hak sahibi
olarak her iki aylığın ödenmesi engellenmiş ve 5 Aralık 2017
tarihinden önce ödenen aylıklarla çelişkili bir durum
öngörülmüştür. Yönetmelikte yapılan değişiklik, 5 Aralık 2017
tarihinde yürürlüğe girdiğinden, her iki aylık yerine tercih ettiğiniz
aylık ödenmektedir.
Bu uygulama Kanuna aykırılık teşkil ettiğinden,

değiştirilmesi veya hak kaybına uğrayanların dava açması gerekiyor.
SORU: 1 Mayıs 2018 itibariyle emekli aylığım bağlandı ve aylık
ödemelerim Haziran 2018 olarak bildirildi. Bu durumda, emekli
ikramiyesine hak kazanıyor muyum?
CEVAP: İkramiyenin ödendiği tarihte gelir ve aylık alanlara,
ikramiye ödenecektir. Sizin aylığınız, 1 Mayıs 2018 itibariyle emeklilik
sistemine dahil olduğundan, ikramiyenizi almaya da hak kazandığınız
ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'da
televizyonda yaptığı değerlendirmede, sizin gibi 100 bin yeni emekli
olanlara da ikramiyelerin ödeneğini belirtmiştir.
SORU: 1981 yılında beş yıl memur olarak çalıştım ve
memuriyetten ayrıldığımda ödenen primlerimi toptan aldım. Daha
sonra işçi statüsünde çalıştım ve şu an 2 yıl gibi, prim eksiğim var.
İhtiyacım kadar ihya yapma hakkım var mı?
CEVAP: İhya talep edildiğinde, bütünüyle toptan ödeme yapılan
sürelerin primlerinin yeniden yatırılması gerekmektedir. Askerlik ve
doğum borçlanmasında, ihtiyacınız kadar borçlanma hakkı varken,
ihya gibi dondurulan hizmetlerin yeniden ödenmesinde sürelerin
tamamı üzerinden ihya yapılması, mevzuat gereğidir.
SORU: Emekli Sandığı kapsamında emekli olan babamdan yetim
aylığı alırken evlenmem nedeniyle çeyiz yardımı talebinde bulundum. 12
ay aylığımın karşılığı çeyiz yardımı yapıldı. SSK ve Bağ-Kur'da ise, 24 ay
çeyiz yardımı yapılıyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum?
CEVAP: Sigorta mevzuatımızda üç temel kanun var. İşçilerin
sosyal güvenliği SSK, bağımsız çalışanlar Bağ-Kur, memurlar Emekli
Sandığı kapsamında yer almaktadır. Emekli aylıklarının hesaplanması
ve ödenmesinde de farklı hükümler yer almaktadır. Örneğin, Emekli
Sandığı kapsamından yetim aylığı alan bir kız çocuğuna 12 ay tutarında
çeyiz yardımı yapılırken, aylık alan eşinin aylığı otomatik olarak
artmaktadır. SSK ve Bağ-Kur'da 24 aylık üzerinden çeyiz yardımı
yapılırken, eşinden aylık alanların aylıkları 24 ay sonra artmaktadır.
Mevzuatımızın norm ve standart birliği kurulamadığından,
uygulamada haklar açısından eşitlik kurulamamıştır. Sosyal güvenliğin
en temel sorunu, bu tür uygulamalarda birlikteliğin sağlanamamasıdır.

SİVAS ŞUBEMİZ
MEVLİT OKUTTU
Sivas Şube Başkanlığımız ahirete intikal etmiş olan üyelerimiz için
Yavuz Sultan Selim Camii, Mimar Sinan Camii, İhramcızade Camii ve
Merkez Camiilerinde mevlit okuttu. Şube Başkanımız Ziyaaddin Yılmaz;
“Hakkın rahmetine kavuşmuş olan dernek üyelerimizin mekanları cennet,
kabirleri nur olsun, Allah kabul etsin” dedi.
Ayrıca Şube Başkanımız Yılmaz, Sivas Gültepe Hastanesi ile
üyelerimize ve 1.derece yakınlarına özel muayene ve tetkiklerde geçerli olmak
üzere %10 indirim anlaşması imzalayarak, herkese sağlıklı günler diledi.
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AVRUPA KOMİSYONU 2018 TÜRKİYE RAPORU
1999 yılında aday ülke statüsünü alan ülkemiz ile AB arasında
Ekim 2005'te katılım müzakereleri başlamıştır. 2018 yılı Türkiye
raporuna göre AB'ye katılım konusunda kararlılığını yenileyen ülkemiz,
ne yazık ki kararlılığı uygun tedbirler ve reformlar ile desteklememiştir.
Venedik komisyonu Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren Anayasa
değişikliklerine ilişkin olarak, değişikliklerin yeterli bir denge ve
denetleme mekanizması tesis etmediği ve yürütme ile yargı arasındaki
kuvvetler ayrılığını tehlikeye attığı değerlendirmesinde bulunmuştur.
Olağanüstü hal kapsamında hükümetin, olağan yasama usulü uyarınca
düzenlemesi gereken konuları kanun hükmünde kararnameyle
düzenlemesiyle, TBMM'nin yasama gücü kısıtlanmıştır.
Rapora göre Türkiye, daha açık bir idare ve e-devlet kullanımı
konusundaki kararlılığıyla kamu yönetimi reformu alanında kısmen
hazırlıklıdır. Ancak, kamu hizmetleri ve insan kaynakları yönetimi alanı
ile idari yargıya başvurma hakkı ve tazminat hakkı bakımından idarenin
hesap verebilirliği alanında ciddi gerileme olmuştur. Yargı bağımsızlığı
konusunda ciddi gerilemeler vardır. Türkiye'nin Avrupa Konseyi
yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu tavsiyelerinin neredeyse tamamını hala
yerine getirmesi gerekmektedir. Yolsuzluk birçok alanda halen yaygındır
ve ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye'de ki yasal çerçeve,
insan hakları ve temel haklara saygıya ilişkin olarak, genel güvenceleri
kapsasa da, güvenceler zarar görmüştür. İfade özgürlüğü alanında ciddi
gerileme devam etmektedir. Toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü,
usuli haklar ve mülkiyet hakları alanlarında ciddi gerileme olmuştur.
Hakların uygulanması; insan hakları ve özgürlüklerin korunmasından
sorumlu kamu kurumlarının parçalı yapısı, yetkilerinin kısıtlı olması ve
yargının bağımsızlığını zayıflatması nedeniyle engellenmektedir.
Ekonomi alanında yüksek büyüme makro ekonomik
dengesizlikleri beraberinde getirmiştir. Cari işlemler açığı yüksek
düzeyde seyretmeye devam etmektedir. Ülke sermaye girişlerine bağımlı
ve dış şoklara karşı kırılgan hale gelmiştir. Enflasyon oranının iki haneli
rakamlara çıkması ve Türk Lirasının değer kaybının devam etmesi,
yüksek düzeyde kayıt dışılık endişe yaratmaktadır. Enerji sektöründe ve
ARGE harcamalarının artırılmasında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir.
Ancak eğitimin kalitesi konusunda sorunlar devam etmektedir.
Bilgi toplumu, sosyal politika ve istihdam ile dış ilişkiler
alanlarında gerileme görülmüştür. AB müktesebatı ile mevzuat
uyumunun sağlanması için pek çok alanda kayda değer ilerleme
sağlanmasına ihtiyaç duyulmakta ve tüm alanlarda mevzuatın
uygulanmasına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumu rolü ile ilgili farkındalık yaratma
çalışmalarında aktiftir. Kurumun yetkilerinin sınırlı olması, insan hakları
ve iyi yönetişim alanlarına katkısının etkinliğini azaltmaktadır. Sivil
toplum aktif olmayı sürdürmüş ve mümkün olduğu ölçüde kamusal
yaşama katılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının haritası, hükümet yanlısı
kuruluşlara daha belirgin rol verilmesiyle ciddi bir biçimde değişmeye
başlamıştır. Yeni mevzuat ve politikaların geniş yelpazedeki sivil toplumla
istişare edilmesine yönelik sistemli ve kapsayıcı mekanizmalar
oluşturulmalı ve bu mekanizmalar istikrarlı bir şekilde kullanılmalıdır.
Güçlü bir sivil toplum, demokratik sistemin en önemli bileşenidir ve devlet
kurumları tarafından bu şekilde kabul edilmeli ve bu çerçevede hareket
edilmelidir. Sivil toplum kuruluşları ülkenin karşı karşıya olduğu temel
zorluklara ilişkin önemli katkılar sağlamaya devam etmiştir. İlgili
makamlar tarafından sivil toplum kuruluşlarına getirilen idari yükler
mevcudiyetini sürdürmektedir.
Sivil toplumla işbirliğine yönelik kapsamlı bir hükümet stratejisi
yoktur. Hak temelli sivil toplum kuruluşları, çoğu zaman yasama ve
politika oluşturma süreçlerindeki istişarelerin ve izlemenin dışında
tutulmaktadır. Yasal, mali ve idari ortamın, sivil toplumun gelişmesine
daha fazla olanak sağlaması gerekmektedir.
Raporun bir diğer tespitine göre hukuki gerekliliklere rağmen,
taslak politika belgeleri ve kanun tasarıları kamuyla istişare
edilmemektedir. Bunlar için orta vadeli maliyet tahminleri ve mali etki
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analizleri yapılması konusundaki hukuki
gerekliliğe riayet edilmemektedir. Sivil
toplumun bütçe sürecine katılımı sınırlı
olmaya devam etmektedir. Vatandaşların
iyi yönetilme hakkıyla ilgili iç ve dış
denetim düzenlemelerinin daha iyi
uygulanması gerekmektedir. Verilerin
toplanamaması sebebiyle gözetim kurumlarının tavsiyelerinin
uygulanma oranının değerlendirilmesi zordur. AB'nin kurucu değerleri,
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı içermektedir.
Türkiye'nin yargının, görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde
gerçekleştirilmesine imkan tanıyan; yürütme ve yasamanın kuvvetler
ayrılığı ilkesine tam olarak riayet etmesinin yanı sıra adli sorumlulukları
güçlendiren ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun bir
şekilde karar alması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarına alt derece
mahkemeleri tarafından riayet edilmesini sağlayan siyasi ve hukuki bir
ortamı oluşturmalıdır.
Engelli kişilerin hakları raporda ayrıca incelenirken, evde bakım
konusunda kapsamlı bir mali destek planı uygulandığı tespiti
yapılmaktadır. Engelli kişilerin kamu hizmetlerine ve binalarının çoğuna
erişimi bulunmamaktadır. Kamuoyu farkındalığı kampanyalarının
hızlandırılması gerekmektedir. Engelli kişilerin ekonomik ve sosyal
hayata katılımları konusunda veri eksikliği vardır. Türkiye'de ruh
sağlığına ilişkin mevzuat ve ruh sağlığı kurumlarının izlenmesinden
sorumlu bağımsız bir yapı bulunmamaktadır. Türkiye özellikle
yargılamanın makul bir sürede gerçekleştirilmemesi nedeniyle adli
yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi tarafından defalarca eleştirilmiştir. İş gücü piyasasına erişim
veya sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konularında ilerleme
kaydedilmemiştir. Avrupa İstihdam Hizmetleri ağına (EURES) katılım ile
ilgili bir gelişme olmamıştır. Türkiye bugüne kadar AB üye devletleri ile 16
adet ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır. Bireysel emeklilik
planına çalışanların zorunlu katılımı düzenlemesi yapılmıştır. Sosyal
diyalog konusunda gerileme yaşanmıştır. Ekonomik ve sosyal konsey
2009' dan bu yana faaliyet göstermemektedir ve üçlü danışma kurulu
2017' de yalnız bir kere toplanmıştır.
Türkiye'de gelir eşitsizliği AB üye devletleri ile kıyaslandığında
daha yüksek seyretmeye devam etmiştir. Bölgeler arası farklılıklar halen
yüksek seviyededir. Yoksulluğun azaltılmasında sosyal transferlerin etkisi
sınırlıdır. Yoksulluk riski ve sosyal dışlanma az bir miktar artış
göstermiştir. Yoksulluğun azaltılması, sosyal içerme ve koruma
konusunda entegre bir politika çerçevesi bulunmamaktadır. Yaklaşık
yarısı yaşlılık aylığına tahsis edilmiş olan sosyal koruma harcamaları,
2016' da GSYH'nin % 12,8'ine tekabül etmiştir. İhtiyaç sahibi yaklaşık 8,7
milyon kişinin genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından
karşılanmaktadır. Yüksek kayıt dışı istihdam oranları, sosyal güvenlik
sisteminin sürdürülebilirliğini zayıflatmaktadır. Savunmasız çocuklar,
yaşlı kişiler ve engelli bireyler için kurumsal bakımdan toplum temelli
bakıma geçiş süreci devam etmektedir, bu süreç hızlandırılmalıdır. Tüm
evde bakım hizmetleri için izleme, değerlendirme ve denetleme sisteminin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bakım yükümlülüklerinin kadın
tarafından yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin bakış açısı nedeniyle
çocukların, yaşlı ve hasta kişilerin bakımına yönelik kurum ve hizmetlerin
yetersiz kalmış olması, kadın istihdamını engellemeye devam etmektedir.
AB 2020 yılı sonrası bütçe taslağı açıklandı. Önerilen bütçe de
önemli bir yenilik AB fonları ve hukukun üstünlüğü arasındaki bağın
güçlendirilmesi oldu. Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek AB
finansmanı için vazgeçilmez bir şart olarak öne çıkarken, önerilen yeni bir
mekanizma ile AB komisyonu tarafından önerilecek ve konsey tarafından
nitelikli oy çoğunluyla AB fonlarına erişim hukukun üstünlüğünde
yaşanan eksikliklerden dolayı üye ülkenin fonlara erişimi azaltabilecek
veya kesebilecek. Bu rapor Türkiye'ye önemli yol gösteriyor. Hukukun
üstünlüğü önceliğimiz olmalı.
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