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SGK 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

ERGÜN YENİDEN
EMEKLİ TEMSİLCİSİ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5. Olağan Genel Kurulu, 26 Aralık 2018
tarihinde SGK Erdoğan Özen Toplantı Salonunda yapıldı. İşçi, işveren,
esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsil edildiği Genel Kurulun
açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk,yapılan reformlar sonucunda sosyal güvenlik
sisteminin, önemli bir dışşal müdahale olmadığı takdirde, 2071 yılına
kadar aktüeryal risk taşımadığını söyledi. Selçuk, Genel sağlık
sigortasının bir devrim niteliğinde olduğunu ve her bir insanımızın
sağlık güvencesine kavuştuğunu da belirtti.
Devamı 4. sayfada

TÜED’den TÜRK-İŞ’e
anlamlı ziyaret

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün beraberinde
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel
Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Abdulkadir Ersal ile birlikte TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında
ziyaret ederek, her zaman ve her koşulda, Türk-İş’i ve kendisini desteklediğimizi
ifade etti.
Devamı 5. sayfada

SGK 5. Olağan Genel
Kurulu’nda yapılan
oylamada yeni dönemin
yönetim kurulu
temsilcileri seçildi.
Kurumdan Gelir ve Aylık
Alanlar Temsilcisi Asil
Üyesi Kazım Ergün, Yedek
Üyesi ise Gazi Aykırı oldu.

SGK 5. OLAĞAN
GENEL KURULU'NUN
YANSIMALARI
26 Aralık 2018 tarihinde yapılan SGK 5.
Olağan Genel Kurulu'nda son üç yılın
değerlendirmesi yapılmış ve geleceğe yönelik
hedefler üzerinde sosyal kesimlerin görüş ve
önerileri alınmıştır. Yapılan konuşmalarda;
sigorta mevzuatında kademeli bir şekilde yer alan
aylığa hak kazanma koşulları ve karma sisteme
göre yapılan emekli aylığı hesaplamaları üzerinde
durulmuştur.
SGK'nın bütçesi, genel bütçeden sonra
ikinci büyüklükteki bir bütçe özelliğini
taşımaktadır. Toplumun tamamına hizmet sunma
gibi bir görevi olan SGK Yönetiminde kamu ve
sosyal kesimlerin eşit şekilde temsil edilmesi,
paydaşların her konuda söz sahibi olmasına ve
taleplerinin en iyi şekilde değerlendirilmesine
büyük bir fırsat vermektedir. Sorunların
çözümünde en temel araç olan sosyal diyaloğun
işletildiği bir Kurum özelliğine sahip olan
SGK'nın, sosyal güvenlik sistemimizi norm ve
standart birliği esasları doğrultusunda yönetme
gibi bir görevi de vardır.

BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

Bakan Kurum, emeklilere ve dar gelirlilere müjdeyi verdi

“TOKİ vasıtasıyla emekliye konut üreteceğiz”
incelemek üzere hafta sonu geldiği Erzurum’da
emeklilere yapılacak olan konutlar içinde destek
sözü verdi.
Erzurum Şube Başkanımız Ahmet
Degen’de emeklilere konut projesi için
hazırladıkları raporu Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’a takdim etti.
Raporu inceleyen Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, "Emeklilerimiz için
hükümet olarak gereken çalışmaları göstereceğiz.
Emeklilerimizi seviyoruz. Bakanlık olarak
emeklilerimizin ev sahibi olmasını canı gönülden
istiyorum. Konutların yapımı noktasında
Bakanlık olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa
yapacağız" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Mersin'de TOKİ aracılığıyla
yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili
arazilere baktıklarını belirterek, "İnşallah
önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem
de alt gelir grubuna yönelik projeleri
gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

BİR MÜJDE DE MERSİN
EMEKLİLERİNE
Mersinlilere de bir müjde veren Kurum, "Mersinimiz'in
çok beklediği, TOKİ ile hem emeklilerimize hem de sosyal
anlamda alt gelir grubuna yönelik konutlar için bugün
arazilerimize baktık. Bunların da kararlarını aldık. İnşallah
önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir
grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız." dedi.
Kurum, Mersin'de Millet Bahçesi'nin kurulmasıyla ilgili
çalışmaların da başladığını hatırlatarak, alanda bulunan
Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yıkımının valilik tarafından
gerçekleştirildiğini, aralık ayına kadar yıkımının
tamamlanacağını, ocak-şubat ayında bahçenin yapımına
başlayacaklarını vurguladı..

ERZURUM’LU EMEKLİLERE MÜJDE
Diğer taraftan yapılan kentsel dönüşüm projelerini

SGK 5. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN YANSIMALARI
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun on yıllık uygulamaları üzerinde
görüşler bildirilmiş, eksik olan ve ya düzeltilmesi
gereken maddelerin ortak akılla yeniden ele alınması
istenmiştir. Genel Kurulda yapılan konuşmaların
ağırlığını, aylığa hak kazanma koşulları ve emekli
aylığı hesaplamaları oluşturmuştur.
Emekli aylığı hesaplamalarında eşitliği
öngörmeyen karma bir sistem uygulanmaktadır.
Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde yürürlükte
olan sigorta mevzuatı esas alınarak emekli aylığının
hesaplanması, sorunlu bir uygulamaya dönüşmüştür.
Özellikle de, karma sisteme göre yapılan
hesaplamalarda Ekim 2008 sonrasındaki hizmetlerin
karşılığı olarak hesaplanan kısmi aylıkların toplam
emekli aylığı içerisindeki katkısı sınırlı kalmıştır.
Örneğin; 2000 öncesi hizmetler için bir kısmi aylık,
2000-2008 dönemindeki çalışmalar için ikinci kısmi
aylık ve Ekim 2008 sonrası dönemdeki çalışmaların
karşılığı
olarak üçüncü kısmi aylık
hesaplanmaktadır. Ekim 2008 dönemindeki
çalışmaların karşılığı olarak hesaplanan emekli
aylığı parametreleri olan primlerin güncellenmesi ve
aylık bağlama oranı, önceki dönemlere göre
düşürüldüğünden, emekli aylıklarında kayıplar
görülmektedir.
Sigorta sistemi, eşitlik üzerine
kurgulanmalıdır. Prim kazançları ve prim ödeme gün
sayıları eşit olan sigortalılara, emekli oldukları
tarihlere bakılmaksızın eşit aylık ödenmesi,

nimet/külfet bakımından da değerlendirilmelidir.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan her bir
değişiklik, geleceğe yönelik kayıpları öngörmüştür.
Bu durumun düzeltilmesi ve karma sistem yerine tek
bir parametre üzerinden emekli aylıkları
hesaplanmalıdır. Türkiye Emekliler Derneği, emekli
aylıklarında eşitliğin sağlanması için 2000 sonrası
dönemde emekli olanların intibaklarının yapılmasını
ve haklarının teslim edilmesini talep etmektedir.
Hükümetimizin bu haklı talebimizi
değerlendireceğine olan inancımız devam etmektedir.
SGK 5. Olağan Genel Kurulunda üzerinde
durulan bir önemli konuda, emekli aylıklarına
yapılan artış sisteminin emeklileri korumaktan uzak
kaldığı yönünde olmuştur. 2019 yılı birinci altı ay
zamları açıklanmış; işçi ve Bağ-Kur emeklilerine
yüzde 10,19; Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 10,7
zam yapılacağı öngörülmüştür. 2018 yılında emekli
aylıklarına yapılan zamların kümülatifi, 2018 yıllık
tüfe artışı olan yüzde 20,30 oranının altında kalmıştır.
Bunun nedeni, altı aylık artışların getirisi, yıllık
artışlara göre daha az olmaktadır. Eşel mobil
özelliğini taşıyan tüfe artışlarına göre emekli
aylıklarına yapılan artışlar, her ay açıklanan aylık
tüfe artışlarının eksi, artı çıkması, dalgalı bir artış
sistemine dönüşmekte ve emekli aylıklarının
artışında farklılıklar öngörülmektedir. Emekli
aylıklarının artışında, altı aylık tüfe artışı yerine,
yıllık tüfe artışı getirilmeli, aylıkları düşük kalanlar
için de seyyanen zam sistemi uygulanmalıdır.
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Kayseri Şubemizden Vali Günaydın’a ziyaret
TÜED Genel Sekreterimiz ve Kayseri
Şube Başkanımız Gazi Aykırı,
beraberinde Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte Kayseri'ye yeni
atanan Vali Şehmus Günaydın'ı
makamında ziyaret ettiler.
Öncelikle hayırlı olsun dileklerini ileten Aykırı,
ziyarette Vali Günaydın'a emeklilerin sorunları ve
talepleri hakkında bilgiler verdi. Halen kirada
oturan emeklilerin konut sahibi olabilmeleri için
desteklerini istedi.
Vali Günaydın da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek; “TOKİ vasıtasıyla,
uygun ödeme şartlarıyla emeklilerimizi ev sahibi
yapmak sosyal devletin bir gereğidir” dedi.

Kırıkkale Şubemiz valilik makamında
Kırıkkale Şube Başkanımız
Zekeriya Aytekin ve yönetim
kurulu üyelerimiz Kırıkkale'ye
yeni atanan Vali Yunus Sezer'i
makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun dediler.
Şube Başkanımız Aytekin'in derneğimiz
hakkında bilgi verdiği ziyarette; “Emeklilerimiz
için yaptığımız hizmetlerde sizlerden de destek
bekliyoruz” dedi.
Vali Sezer ise; “Ziyaretinize teşekkür ederim.
Sizleri ve derneğinizi tanımaktan mutlu oldum.
Böyle güzel işler yapan teşkilatın her zaman
yanındayım” dedi.

Batman Şubemiz vali Şahin’i ziyaret etti
Batman Şube Başkanımız ve Yönetim
Kurulu Üyelerimiz İstanbul Esenler
Kaymakamlığından Batman Valiliğine
atanan Hulusi Şahin'i makamında
ziyaret ederek, hayırlı olsun dediler.
Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen derneğimiz hakkında bilgi
vererek, emeklilerimiz adına yapılan TOKİ konut projelerin
de gelinen son noktayı anlatarak bundan sonraki süreçte
destek beklediklerini iletti.
Vali Şahin, konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğini
söyleyerek, yapılan hayırlı olsun ziyaretine teşekkür etti.
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Sakarya şubemiz valilik makamında
Şube Başkanımız Sinan Turan, Şube Mali Sekreterimiz Yalçın
Ercan, Şube Eğitim Sekreterimiz Ahmet Erkent, Denetim
Kurulu Başkanımız Ercan Çakar ve Şube Halkla ilişkiler
Müdürümüz Huriye Bolazar Vali Ahmet Hamdi Nayir 'i
makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun, ilimize hoş geldiniz
dediler”.
Yapılan ziyarette şube çalışmaları hakkında bilgi veren Şube
Başkanmızı Turan, TOKİ Projelerinden de bahsederek destek
istedi. Vali Nayir; “Ziyaretinize teşekkür ederim. Konuyu
yakından takip edeceğim” dedi.

Rize şubemizden vali Çeber’e hoşgeldin ziyareti
Rize Şube Başkanımız Recep
Ali Derman ve yönetim kurulu
üyelerimiz Rize'ye yeni atanan
Vali Kemal Çeber'i makamında
ziyaret ederek, ilimize hoş geldiniz,
hayırlı olsun dediler.
Vali Çeber ise; “Nazik ziyaretiniz için
teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan mutlu
oldum” dedi.

Ayancık şubemiz kaymakam Koçak’ı ziyaret etti
Ayancık Şube Başkanımız Erden Ekim ve yönetim kurulu
üyelerimiz Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak'ı
makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dediler. Derneğimiz
hakkında bilgi veren Şube Başkanımız Ekim; “İlçemize hoş
geldiniz. Bizim en büyük sorunumuz TOKİ konut projeleri.
Emekli üyelerimiz ev sahibi olmak istiyorlar. Milli Emlak
Müdürlüğü, bizlere 25 dönümlük bir araziyi tahsis edeceklerini
söylediler. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz” dedi.
Kaymakam Koçak ise; “Ziyaretinize teşekkür ederim. Konuyla
ilgili gelişmeleri takip edeceğim. Sizlere destek olmak
boynumuzun borcu” dedi.

Kartal şubemiz kaymakamlık makamında
Kartal Şube Başkanlığımız Kaymakam Abdullah Demir’i
ziyaret ederek hayırlı olsun dediler. Ziyarette; Şube İdari
Sekreterimiz Hüseyin Araz, Şube Mali Sekreterimiz Hasan
Çelikkol, Şube Eğitim Sekreteri Nebiye Kıyıcı, Şube
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Hüseyin Aksoy, Şube
Personelimiz Zahide Kaya Sabancı hazır bulundular.
Derneğimiz hakkında bilgi veren heyet, Kaymakam Demir’e
başarılar dilediler. Kaymakam Demir ise; “Ziyaretinize
teşekkür ederim. Sizleri ve derneğinizi tanımaktan mutlu
oldum. Birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum”
dedi.
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ERGÜN: "TÜİK hesapları sokağa uymuyor..."
oranında düştüğü tahmininde bulunmuştu. İTO'nun bu iyimser
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin
Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜİK tarafından açıklanan
tahmini bile TÜİK'in yüzde 1,44'lük hesaplamasının 6 kat
enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını belirterek;
altında kalmıştır.
"Geçtiğimiz günlerde Türk-İş ülkemizdeki açlık ve yoksulluk
Enflasyon tahmininde bulunan bütün kurum ve
sınırını, yani vatandaşın geçim enflasyonunu açıkladı. Buna
kuruluşların tahminlerini misliyle aşan bir rakam ortaya koyan
göre Ekim 2018'de 1.919,34 TL olan açlık sınırı Kasım 2018'de
TÜİK'in bu rakamları hangi ülkenin çarşı pazarından topladığı
1.942,71 TL'ye yükselmiştir. Yani aylık artış oranı yüzde 1,22
bizler
için merak konusu olmuştur. Zira emeklimiz
olarak tespit edilmiştir" dedi.
mahallesinin pazarında, bakkalında, kasabında
Ergün enflasyon tahmininde bulunan
farklı bir enflasyon gerçeğiyle karşılaşmaktadır.
kuruluşlarla TÜİK'in açıklanan rakamları
arasında ciddi farklılıklar olduğunu da
Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı
ERGÜN:
belirterek şunları söyledi:
olarak tanımlanan açlık sınırı bile emekli
"Bağımsız hesap yapan Türk-İş'in
aylıklarının çok üzerinde kalmaktadır.
tespitlerine göre yüzde 1,22 oranında bir artış “Enflasyon tahmininde
Defalarca ifade ettiğimiz gibi, bu
sözkonusu.
enflasyon hesaplama sepeti emeklilerimizin
bulunan
kuruluşlarla
Merkez Bankası'nın Ekim 2018 Ayı
yaşam gerçeğini yansıtmamaktadır. Emeklinin
TÜİK'in açıklanan
Beklenti Anketi raporuna göre de; Kasım ayı
enflasyonu, yaşamakta olduğu zorlu dönemin
rakamları arasında
TÜFE beklentisi yüzde 1,31 olarak belirlenmişti.
gerçekleri
de dikkate alınarak belirlenmelidir.
İstanbul Ticaret Odası ise enflasyon
ciddi farklılıklar
Ancak bu şekilde maaşlarımıza doğru zamlar
tahminini ekside tutmuş ve 1 Aralık 2018'de
gözleniyor...”
yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 0,24
yapılabilir.

TÜED’den TÜRK-İŞ’e anlamlı ziyaret
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız
Kazım Ergün beraberinde Genel Sekreterimiz Gazi
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdulkadir Ersal ile
birlikte TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı
makamında ziyaret ederek, her zaman ve her
koşulda, Türk-İş’i ve kendisini desteklediğimizi ifade
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
Türk-İş Genel Başkanı Atalay; “Kardeş
kuruluşumuz ziyaretiyle, varlığıyla bizlere güç
veriyor. Hepimiz bir gün emekli olmak için yıllarca
çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda böylesine güçlü bir
derneğimizin olması bizlere umut veriyor” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can Genel Merkezimizdeydi
Tarsus Belediye Başkanı
Şevket Can Genel Merkezimizi
ziyaret etti. Ziyarette Genel
Başkanımız Kazım Ergün,
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı,
Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Genel Eğitim
Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Abdulkadir Ersal, Genel
Başkan Danışmanımız Hilmi
Şimşek, Araştırma Müdürümüz Namık Tan
hazır bulundular.
Güzel bir sohbet havasında geçen karşılıklı istişarelerde
emeklilerimizin yerel yönetimlerden beklentileri tartışıldı.

Genel Başkanımız Ergün; “Ziyaretinizle bizleri mutlu
ettiniz. Teşekkür ederiz. Yerel yönetimlerin yanımızda olarak,
destek vermesi bizleri güçlendiriyor” dedi.
Belediye Başkanı Can ise; “Emeklilerimizin böyle güzel,
köklü bir kuruluşa sahip olmaları çok kıymetli. Emeklerinize
sağlık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diler, her zaman sizlerle
olduğumuzu tekrar belirtmek isterim” dedi.
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Adana şubemiz büyükşehir belediye başkanı Sözlü’yü ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Adana Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti. Üyelerimizin de yoğun katılımı ile
gerçekleşen ziyarette Başkan Sözlü emeklilerimizin her birine
ayrı ayrı söz verip, sıkıntılarını dinleyerek, taleplerini not aldı.
Şube Başkanımız Hüseyin Seyfi İyiyürek; “Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sözlü'ye emeklimize ve bizlere göstermiş
olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Emeklimizin bir değil,
bin derdi var. Dernek olarak biz her zaman emeklimizin
yanında olmaya elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince
çalışıyoruz. Yerel yönetimlerimizi de yanımızda görmek bizleri
güçlendiriyor, umutlandırıyor. Sayın Sözlü'ye tekrar teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü ise; “Bu güzel ve samimi
karşılama için hepinize teşekkür ederim. Sizler başımızın
tacısınız. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi, isteklerinizi yakından
takip ediyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizler
için atılacak her adımda her çalışma da, her türlü projede
hizmet için hazırım. Her zaman en büyük destekçinizim.
Sorunları birlikte ortak çözümler üreterek aşacağımıza
inanıyorum. Hepinizin ellerinden öper, saygılarımı sunarım”
dedi.

Adana şubemiz kaymakam Bingöl’ü ziyaret etti
Adana Şube Başkanımız H.Seyfi
İyiyürek ve yönetim kurulu üyelerimiz
Yüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan
Bingöl'ü makamında ziyaret ettiler.
Şube Başkanımız İyiyürek'in derneğimiz hakkında
bilgi verdiği ziyarette; “Emeklilerimiz için
yaptığımız hizmetlerde sizlerden de destek
bekliyoruz” dedi.
Kaymakam Bingöl ise; “Ziyaretinize teşekkür
ederim. Sizleri ve derneğinizi tanımaktan mutlu
oldum. Böyle güzel işler yapan teşkilatın her
zaman yanındayım” dedi.

Avcılar belediye başkanı Toprak şubemizi ziyaret etti
Avcılar Belediye Başkanı
Dr. Handan Toprak ve
heyeti Avcılar Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.
Kömeçoğlu;
“Desteğini bizlerden
esirgemeyen
sayın başkanımıza
şükranlarımızı
sunuyoruz.”
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Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu; “Göreve
geldiği günden beri ilgilerini ve desteklerini bizlerden
esirgemeyen başkanımız yine bizleri unutmamış,
ziyaretimize gelmişler. Kendilerine çok teşekkür ederiz”
dedi.

EMEKLİ AYLIĞI GERÇEĞİ
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TÜED Haber Bültenimizin 2018 Kasım ayı sayısında
yayınlanan makalemizde, asgari ücret gerçeği çeşitli
yönleriyle değerlendirmiş ve pazarlık konusu olmayan
asgari ücretin bilimsel ve objektif kriterlere göre
belirlenmesi gerektiğini belirtmiştim. Brüt asgari ücret,
sigorta priminin alt sınırını oluşturmaktadır. Bu bakımdan,
asgari ücretin tespiti emekli aylıklarını da yakından
ilgilendirmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu oy birliğiyle 2019
yılında uygulanacak brüt asgari ücret 2558,40 lira, net
asgari ücreti 2020 lira olarak açıklamıştır. 2018 yılında
hayat pahalığının artması ve ücretlilerin alım güçlerinin
azalması en temel gerekçe olarak görülmüş ve yüzde 26
artışla net asgari ücrette 417 lira bir artış yapılmıştır. Bunun
adı, 2018 yılında uygulanan net 1603 lira asgari ücrete, 2019
yılında 417 lira zam yapılmıştır. Çalışanların korunması
olarak görülen bu yaklaşımın aynı şekilde emekliler içinde
gösterilmesi gerekir.
Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarının
iyileştirilmesi için mücadele vermektedir. SSK ve Bağ-Kur
emeklilerimizin aylıklarının tespitinde bir pazarlık süreci
olmadığından, emeklilerimizin talepleri, yetkili makamlara
sunulmakta ve kamuoyuyla da paylaşılmaktadır. Memur
emeklilerine, memur sendikalarının yaptığı kamu
sözleşmesiyle elde edilen zamlar uygulanmaktadır. SSK ve
Bağ-Kur emeklilerine ise, altı aylık tüfe artışı
yansıtılmaktadır. Bu durum, emekliler arasında birlikteliği
ve eşit zam uygulanmasını sağlamaktan uzak kalmaktadır.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında ve artışında
birliktelik kurulmalı ve ülkesine hizmet etmenin gururunu

yaşayan emeklilere, eşitliği öngören ve insanca yaşamaya
yetecek bir aylık ödenmelidir.
2018 yılında, 103 bin emeklimize ödenen aylıkların bin
liranın altında kalması, üzerinde ders olarak çalışılması
gereken bir sorun olarak değerlendirilmelidir. 2000
sonrasında alt sınır emekli aylığı uygulaması olmadığından,
aylıkların serisini bilmekte güçleşmektedir. Hükümetimizce,
bu soruna bir ilk adım olarak 2019 yılı için alt sınır emekli
aylıkların bin lira ödenmesini öngören bir değişikliğe
gidilmesi, sorunu esastan çözmemektedir. Asgari ücret ile
uyumlu, gerçekçi bir taban aylık belirlenmeli ve bir sisteme
göre artırılmalıdır. 2000 öncesi dönemde yüzde 70 olan taban
emekli aylık bağlama oranı, yeniden getirilmelidir. Örneğin,
2019 yılında uygulanacak brüt 2558 lira olan asgari ücrete
göre bir hesaplama yapıldığında, taban emekli aylığın 1790
lira olması gerekiyor. Bunun altında kalan aylıklar,
emeklileri koruyan bir ödeme olarak görülmemelidir.
Sürdürülebilir bir sosyal güvenliğe ilkesel olarak karşı
çıkılamaz. Emekli aylıklarını düşüren bir sistemin de
savunulur bir yönü yoktur. TÜİK'in işgücü araştırmasında
istihdamın yüzde 33,8'nin kayıt dışı çalıştırılması,
insanlarımızın geleceğini ellerinden almak anlamına
gelmektedir.
Devletimizin temel görevleri arasında yer alan sosyal
güvenliğin korunmasını, ortak paydamız olarak görmeliyiz.
Emeklilerimize hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Bu
güzel ülkede, başkalarına muhtaç olunmadan yaşanmanın
güvencesinin, sosyal güvenlik olduğu gerçeğinin bilinmesi
gerekir. Bütün politikalar ve kararlar buna göre
belirlenmelidir.

AYLIK HESAPLAMA PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRİLMELİ
Sosyal güvenlik, her ülkenin en kapsamlı koruma
aracı olarak görülmektedir. Bu yönüyle, yaşlılık
döneminin güvencesi olan emekli aylığı, başkasına
muhtaç olunmadan ödenmesi gereken sosyal bir koruma
olarak değerlendirilmelidir. Anayasamızda, sosyal
güvenlik temel bir insan hakkı olarak benimsenmiş ve
devletimize de yükümlülükleri yerine getirmesi için
gerekli olan teşkilatı kurması ve mevzuatı düzenlemesi
görevi verilmiştir. Bugüne kadarki iş başına gelen
Hükümetler, anayasadaki görevlerini yapmanın çabası
içinde olmuştur. Bu çaba ile birlikte sosyal güvenlik
sisteminin yürütümünde norm ve standart birliği
oluşturulamamış, emekli aylığına hak kazanma
koşullarında ve emekli aylığı hesaplamalarında eşitlik
sağlanamamıştır.
Bugüne kadar sosyal güvenlik sistemimiz ile
sağlanan haklarda eşitliğin olmaması, emeklilerimiz
arasında burukluğa neden olmuştur. Sosyal güvenlik
mevzuatımızın sık sık değiştirilmesi, hak kayıplarını da
beraberinde getirmiştir.
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
10 yıllık uygulamalarına bakıldığında, emekli
aylıklarında önemli kayıplar görülmüştür. Bu durumu
gören Hükümet yeni bir düzenleme yapma yoluna
gitmiştir. Bu kapsamda, 103 bin kişinin aylığı bin liranın
altında kaldığından, TBMM'de kabul edilen Kanunla
2019 yılı alt sınır emekli aylığı bin lira olarak
ödenecektir. Düzenlemeye bakıldığında, bin liranın
altında kalan aylıklar bin liraya çekilmiyor gibi
değerlendirmeler bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle,
2019 yılı emekli aylığı zamları bin lira yerine, bin liranın
altında kalan aylıklara yapılması durumunda, bu
kapsamda aylıkları düşük kalanları koruyan bir
düzenleme olmayacaktır.
Sosyal güvenlik sisteminin aylık hesaplama
parametreleri düzeltilmeden, bu tür geçici düzenlemeler
ile aylıklarda eşitlik kurulamaz. Aylıkların
farklılaşmasına neden olan emekli aylığı hesaplama

sistemi, karma bir yöntemle yapıldığından, Ekim 2008
sonrasında emekli aylıklarındaki kayıplar giderek
büyümüştür. Ekim 2008 sonrasındaki çalışmaların
karşılığı olarak ödenen prim kazançlarının
güncellenmesindeki katsayılar, önceki yıllara göre
düşürülmüştür. Primlerin güncellenmesinde; Ekim 2008
öncesi dönemlerde milli gelir artışının yüzde 100'ü
değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrasında milli gelirin
yüzde 100'ü yerine yüzde 30'nun dikkate alınması ve aylık
bağlama oranının değiştirilmesi, emekli aylıklarının
düşmesine neden olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği; emekli aylıklarında
adaletin sağlanması için emekli olunan tarihlere
bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları
eşit olanlara, aynı aylık ödenmesini savunmaktadır. Sosyal
güvenliğin normu, eşitlik üzerine kurulmuştur. Sigorta
mevzuatımız, eşitliği sağlayacak şekilde değiştirilmelidir.
Bunu sağlamanın tek çözümü, “intibaktır”. 2000
sonrasında emekli olanların haklarının teslim edilmesi için
intibak talebimiz yerine getirilmelidir.
Sosyal güvenlik, devletimizin koruması altındadır.
Bütün tarafların katılımıyla, sigorta mevzuatımız masaya
yatırılmalı ve bütün yönleriyle incelenmelidir. Hizmeti
sunanlar ve hizmeti alanların mutabakatıyla, bütün
parametreler eşitlik temelli değiştirilmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği; 2019 yılında yapacağı
çalışmalar ve eğitimlerle sorunlarımız değerlendirilecek ve
teşkilatımızla paylaşılacaktır. Eğitimleri, bilgi ve bilinçli
olunması için çok önemsiyoruz. Türkiye Emekliler
Derneği, sivil toplum kuruluşları içinde en saygın bir yere
sahiptir. Emeklilerimizin hak arama mücadelesini yapan
Türkiye Emekliler Derneği, yarınlara güvenle bakılması
için sosyal güvenlik haklarının ileriye götürülmesi için
çaba göstermektedir.
Temsil etmekten gurur duyduğumuz emeklilerimize
yeni yılda sağlık, mutluluk, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
2019 yılının ülkemiz ve milletimiz için yeni ufuklar
açmasını diliyorum.
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SGK 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Bakan
Zehra Zümrüt Selçuk:
“Yapılan reformla
aktüeryal denge
oluşturulduğundan,
sosyal güvenlik
sistemimiz
sağlam temellere
oturtuldu...”
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5. Olağan Genel Kurulu, 26
Aralık 2018 tarihinde SGK Erdoğan Özen Toplantı Salonunda
yapıldı. İşçi, işveren, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsil
edildiği Genel Kurulun açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,yapılan reformlar
sonucunda sosyal güvenlik sisteminin, önemli bir dışşal müdahale
olmadığı takdirde, 2071 yılına kadar aktüeryal risk taşımadığını
söyledi. Selçuk, Genel sağlık sigortasının bir devrim niteliğinde
olduğunu ve her bir insanımızın sağlık güvencesine kavuştuğunu
da belirtti.
Genel Kurulun açılış ve kapanış bölümlerinde konuşan
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, “özerk bir yönetim
anlayışıyla yönetilen SGK, topluma güven veren bir kuruluş
kimliğine kavuştuğuna dikkat çekerek, sosyal güvenlik ve sağlık
hakları konusunda yapılan reformlar ile geleceğe güvenle bakılan
bir sistemi birlikte kurduklarını” söyledi. Bağlı, sosyal kesim
temsilcilerinin yaptıkları değerlendirmelerden de en iyi şekilde
yararlanacakları ve yeni döneme umutla baktıklarını paylaştı.
Genel Kurulda emeklileri temsilen konuşan Türkiye
Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “Sosyal güvelik,
toplumun sigorta ve sağlık haklarını güvence altına alan bir
sistemin adıdır. Sosyal güvenliği ve hak sahipliğini koruyan
ülkeler, refah toplumu olarak görülmektedir. Bu yönüyle, 1 Ekim
2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 10 yıllık
uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerinin değerlendirilmesini
talep ediyoruz” dedi. Emekli aylıklarının hesaplanması ve
artışının yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Ergün,
emekli aylıklarındaki kayıpların yaşanmaması için ortak akılla
bir çözüm bulunmasını istedi ve özellikle de yüzdeli zamların
zengini daha zengin, fakiri daha fakir ettiğini söyledi.
Emeklilerimizin sağlık hizmeti alınırken önemli bir yük haline
gelen katkı paylarının kaldırılmasını istediğini belirten Ergün,
emekli aylıklarının ek ödemesi olan yüzde 4-5 oranlarının
günümüz koşullarında önemini yitirdiğinden, en az yüzde 8-9
arasında olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği'nin mücadelesi sonucunda,
Hükümetin bazı dönemlerde seyyanen zamları uyguladığını
belirten Ergün, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için
intibakın 2000 sonrasında emekli olanlar için de getirilmesi
gerektiğinin önemine işaret etti. Sosyal diyalog ile sorunlarımızı
bilimsel olarak Hükümete sunduklarını açıklayan Ergün, bu
sayede 2000 öncesi emekli olanların intibakının yapılmasında, evi
olmayan emeklilerimizin bir kısmının konut sahibi olmasında,
emekli ikramiyelerinin ödenmesinde ve banka promosyonlarında
katkı yapan ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

SGK Başkanı
Dr. Mehmet Selim Bağlı:
“Yönetim anlayışımız gereği
kararlar ortaklaşa alınıyor
ve geleceğe
güvenle bakıyoruz...”

TÜRK-İŞ adına konuşan Genel Mali Sekreter Ramazan
Ağar, toplumun bugününü ve yarınlarını güvence altına alan bir
sistem olan sosyal güvenliğin eksik kalan ve düzeltilmesi gereken
yönlerinin sosyal diyalog ile çözüme kavuşturulmasını söyledi.
Emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir seviye de olması
gerektiğini belirten Ağar, sağlıkta uygulanan katılım payı ve ilave
ücretlerin de önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

ERGÜN GÜVEN TAZELEDİ
SGK 5. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylamada yeni
dönemin yönetim kurulu temsilcileri seçildi. Yapılan oylama
sonucu yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
“Kurumdan Gelir ve Aylık Alanlar Temsilcisi Asil Üyesi Kazım
Ergün Yedek Üye Gazi Aykırı, İşveren Temsilcisi Asil Üyesi
Başar Ay, Yedek Üye Nadir Yürüktümen, İşçi Temsilcisi Asil
Üyesi Salih Kılıç, Yedek Üyesi Pevrul Kavrak, Kamu Görevlileri
Asil Temsilcisi Hüseyin Rahmi Akyüz, Yedek Üye Yıldırım
Akbaba, Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Temsilcisi
Asil Üyesi Şemsi Bayraktar, Yedek Üyesi Hasan Kozoğlu, Tarım
Dışında Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Temsilcisi Asil Üyesi
Bendevi Palandöken, Yedek Üye Cengiz Delibaş.”

Kazım Ergün:
“Tüfe hesaplamaları
emeklileri temsil etmede
yetersiz kaldığından,
yüzdeli zamlar yerine
seyyanen artışlar yapılmalı...”
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Safranbolu şubemizin konukları vardı

Şube Başkanımız Saim Tiryaki; “Parti yetkililerimizle
faaliyetlerimiz hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdik.
Emeklilerimizin daha iyi şartlar altında yaşamaları için sadece
bizim ve derneğimizin öz verili çalışmaları yeterli olmuyor,
Partilerimizin de desteklerine büyük ölçüde ihtiyaç duyuyoruz.
Bizlere bu desteği sağlayacakları yönündeki inancım büyük. Başta
2000 sonrası emeklilerin intibak meselesi olmak üzere TBMM'de
emeklilerimizin sorunlarını dile getirecekleri konusunda sayın
milletvekillerimizden söz aldık. Ziyaretleri bizleri oldukça memnun
etti. Ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz“
dedi.

Ak Parti Heyeti ve CHP Heyeti Safranbolu Şubemizi
ziyaret ederek, emeklilerin sorunları ve talepleri hakkında
bilgiler aldılar.
İlk olarak Ak Parti Heyeti Safranbolu Şube Başkanlığımızı
ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Milletvekili Cumhur Ünal, İlçe
Başkanı Ali Kaya, Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl ve İlçe
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Ardından CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni
Aksoy, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı
Abdullah Çakır, İlçe Başkanı Elif Köse ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ziyaret etti.

Eskişehir’den misafirlerimiz vardı
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.
Ahmet ATAÇ, Genel Başkanımız Kazım
Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ataç
ziyarette Eskişehir'in simgesi olan Yunus
Emre temalı bir plaket takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün,
nezaketinden dolayı Ataç'a teşekkür etti. Ziyarette Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Eğitim Sekreterimiz Arif
Yıldız,Teşkilatlandırma Sekreterimiz Aldülkadir Ersal, Hukuk
Danışmanımız Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Genel Başkan
Danışmanımız Hilmi Şimşek ve Araştırma Müdürümüz Namık
Tan hazır bulundular.

Belediye başkan adayları
Çorum şubemizde
AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum
Şube Başkanlığımızı heyetiyle birlikte ziyaret etti. Ziyarette Şube
Başkanımız Hıdır Kınıklı, Yönetim
Kurulu Üyeleri Refet Kaymazlı,
İrfan Delibaş hazır bulundular.
Şube Başkanımız Kınıklı;
“Ziyaretinize teşekkür ederiz.
Emeklilerimiz adına güzel
projelere imza atan, bizleri
kollayan kim olursa bizim
yanımızda yeri vardır. Sizlerden
emeklilerimiz için büyük hizmetler
bekliyoruz” dedi.
Belediye Başkan Adayı Aşgın ise;
“Sorunlarınız bizim sorunlarımız.
İçiniz rahat olsun. Sizler için
hizmette sınırımız yok” dedi.

Bir diğer ziyaret de MHP
Belediye Başkan Adayı
Kenan Şahin ve heyetinden
geldi. Şube Başkanımız
Kınıklı; “Bütün partililere
kapımız açık. Yeter ki bizleri
anlayıp, yaralarımıza derman
olsunlar” dedi.
TÜED -10-

Körfez şubemizin
misafirleri vardı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve
heyeti Körfez Şubemizi ziyaret etti.
Şube Başkanımız M. Derviş Ilgaz; “Şubemizin her zaman
yanında olan, bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın başkanımızı
derneğimizde görmek bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür
ederiz” dedi.
Belediye Başkanı Baran ise; “Emeklilerimiz başımızın tacı.
Her zaman yanınızda ve destekçiniziz. Böyle güzel bir çatı altında toplanmanızdan dolayı da ayrıca memnuniyet duyuyor ve
etrafıma da sizleri tavsiye ediyorum” dedi.

300 Bin emekli ikramiye bekliyor
Özel emekli sandıklarından emekli
olan 300 bin kişi, bayram ikramiyesi
alamıyor. “İkramiyeyi sandık mı öder,
Hazine mi” konusu tartışılırken
TÜED, “Sandık ödesin, Hazine destek
versin” önerisinde bulundu.
TÜED Hukuk danışmanımız Av.Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, 300 binden fazla emeklinin ikramiye alamayarak
mağduriyet yaşadığını aktardı. Yazıcıoğlu, sandık
emeklilerinin SGK emeklilerinden hiçbir farkı olmadığını,
hatta zam sistemlerinin dahi aynı olduğunu hatırlattı.
Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Sandık emeklisinin yaşadığı
mağduriyet giderilmeli. SGK emeklileriyle eşit haklara

sahipler, ancak ikramiyede farklılık var. Bu da eşitlik ilkesine
aykırı. Sandıklar çok para ödüyor algısı var. Ama
yanlış.Önerimiz şudur ki, ‘ikramiyeyi sandıklar ödesin. Hazine
de buna destek versin’ Böylece, herkes elini taşın altına koymuş
olur. 300 bin ailenin mağduriyeti giderilmiş olur.”

Alzheimer Hastalığında
Gündüzlü Hizmetler Çalıştayı
Konya’da Düzenlendi
Alzheimer Hastalığında
Gündüzlü Hizmetler Çalıştayı
Düzenlendi...
Konya’da, ülkemizdeki
gündüz yaşam evlerinin
konum ve hizmetlerinin
doğru standartlara
kavuşması, uygun
rehabilitasyon için asgari
şartların ortaya konması için
yönetmeliklerde gereken revizyonların tartışılması amacıyla ‘Alzheimer
Hastalığında Gündüzlü Hizmetler Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Çalıştaya derneğimizi temsilen Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan
Yazıcıoğlu ve Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar katıldılar.
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YAZICIOĞLU: "DÜNYA ARTIK
KENT KÜLTÜRÜNÜ,
EMEKLİ VE YAŞLILARIN
YAŞAM KALİTESİNE
BAKARAK ÖLÇÜYOR..."

Kent Kültürü ve
Demokrasi Derneği
tarafından İstanbul'un
Kartal ilçesinde Kent ve Yerel
Yönetimler başlıklı çalıştay
düzenlendi...
Çalıştaya derneğimizi temsilen katılan Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu,
emeklilerin ve yaşlıların kent yaşamı içerisinde
karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini aktardığı konuşmasında; "Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin
yaşam standartları artık tüm dünyada kabul gören şekilde, kent yaşamının ve kent kültürünün en önemli
ölçeklerinden birisi haline geldi. İşte tam da bu yüzden, yerel yönetimlerimiz emeklilerin ve yaşlıların
yaşam kalitesini yükseltmek için yoğun çaba göstermelidirler" dedi.

Gebze Şubesi Üyelerine
Eğitim Semineri Yapıldı

Gebze Şubesi, üyelerine yönelik bilgilendirme eğitimi
düzenledi. 21 Aralık 2018 tarihinde Gebze Şubesi'nin Toplantı
Salonunda yapılan bilgilendirme eğitimine seminere 60 üye katıldı.
Büyük bir ilginin gösterildiği eğitimin açılışında konuşan Şube
Başkanı Ali Tunç, üyelerimizin haklarını bilmeleri için bu tür
seminerlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Genel Merkez adına
konuşan TÜED Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, her bir

emeklimizin haklarını bilmesi ve Derneğimizin yaptığı
hizmetlerin anlatılması bakımından eğitimlerin yararlı
olduğunu söyledi.
Eğitimde söz alan Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, emeklilerimizin sorunlarını çözmede ve her bir
sigortalı veya emeklinin sorularını cevaplandırmada ve
kamuoyu oluşturmada Derneğimizin büyük bir görev
üslendiğine dikkat çekerek, Derneğimizin yaptığı hukuksal
mücadelelerini anlattı.
Sosyal güvenlik haklarını anlatan Araştırma
Müdürümüz Namık Tan, emekli aylığı hesaplamalarındaki
eşitsizliklerin intibak yapılarak çözülmesini, aylık bağlama oranları ve
güncelleme katsayılarının iyileştirilmesini ve alt sınır emekli aylığının
asgari ücretle uyumlu bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini
değerlendiren bir sunum yaptı.
Kadıköy Şube Başkanı Nahit İmamoğulları ve Gebze Şube
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin katıldığı eğitim, sorucevap bölümüyle sona erdi.
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2000 SONRASI İNTİBAK İÇİN

AİHM'DEN emekliye
kötü haber
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2000 sonrası
emekliler için verilen İntibak mücadelesine hukuksal yönden
son noktayı koydu. Daha önce Türkiye'deki iç hukuk
yollarına başvurulmuştu. Yerel Mahkemeler, Yargıtay ve
Anayasa Mahkemesi çözümün ancak Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nce çıkarılacak yeni bir kanunla sağlanabileceğini
vurgulamışlardı. Verilen yetkisizlik kararlarının ardından
dava süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı.
8 Kasım 2018 tarihinde başvuruyu inceleyen AİHM,
Türkiye'deki emeklilerin intibak beklentisinin insan hakları
ihlali kapsamına girmediğini ve bu yüzden yetki alanının
dışında kaldığını belirterek başvuruyu reddettiğini ifade etti.
Hakim Ledi Bianku tarafından görülen ve karara bağlanan
dava için AİHM'den şu açıklama geldi:
" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Kasım 2018
tarihinde, mahkemenin 24'e 2 ve 27. maddeleri uyarınca tek
yargısal bir teşekkül halinde (tek hakimle), yapılan
başvuruyu incelemiştir.
Mahkeme, içtihadına (özellikle bkz. Kopecky /
Slovakya) dayanarak, sahip olduğu tüm malzemelerin
ışığında ve şikayete konu olan hususlar kendi yetkisi
dahilinde olduğu sürece, açıklamamaktadır. Sözleşme veya
Protokollerde yer alan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine
dair herhangi bir görünüme rastlanmamış ve Sözleşmenin
34. ve 35. maddelerinde belirtilen kabul edilebilirlik
kriterlerinin yerine getirilmediği görülmüştür.
Mahkeme başvuruyu kabul edilemez ilan etti."
YAZICIOĞLU: "AİHM, BANKA
PROMOSYONUNU DA REDDETMİŞTİ VE ÇÖZÜM
HÜKÜMETLE SAĞLANMIŞTI...”
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin
Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 sonrası
emeklilerin intibak hakkı için yürütülen hukuki süreci
anlattı ve 2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibakın, 2000
sonrası emekli olanlara da uygulanması için önce Kamu

Denetçiliği Kurumuna başvurulduğunu anımsattı. Kamu
Denetçiliği Kurumunun başvuruyu haklı bulması üzerine
TÜED üyesi İbrahim Avcı'nın Ankara İş Mahkemesi’nde
dava açtığını belirten Yazıcıoğlu, şu bilgileri verdi:
“ İş Mahkemesi davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a
taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı,
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Anayasa Mahkemesi (AYM) bu başvuruyu inceleyerek 10
Ocak'ta kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi kararında,
Avcı'nın başvurusunda iddia edildiği gibi anayasaya
aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. 2000 yılı sonrası
emeklilerinin sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmediğini
açıklayan AYM, mahkemeye erişim hakkının devam ettiğini
de belirtti. AYM'nin gerekçeli kararında sorunun
çözümünün ancak yasa çıkarılarak mümkün olacağı, yani
çözüm yerinin parlamento olacağı da ifade edilmişti.
Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına
kadar yürütmek adına AİHM'e başvuruda bulunduk.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de itiraz konusunun insan
hakları ihlali boyutunda kabul edilemeyeceği vurgusunda
bulunarak, daha önce Slovakya'dan yapılan bir başvuruyu
örnek gösterdi.
Bu noktada hukuksal mücadele sona ermiş
bulunmaktadır. Artık AYM'nin gerekçeli kararında
belirtildiği gibi çözümün yasa yoluyla sağlanabileceği
vurgusuna göre hareket edilmeli ve çözüm parlamento çatısı
altında aranmalıdır. Bu konuda bizler de gereken hassasiyeti
göstereceğiz ve emeklinin intibak sorununun çözümü için
sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Benzer
olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk
yolları, AİHM dahil tükenmesine rağmen çözümü hükümetle
sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin
hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz."

Urla şubemiz olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi
Urla Şube Başkanlığımız
Olağanüstü Genel Kurulunu 15
Aralık 2018 Cumartesi günü
gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz'ın yaptığı genel kurulda Bayraklı
Şube Başkanımız Mikail Bilici, Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı, Kemalpaşa Şube
Başkanımız Çetin Atış, Torbalı Şube Başkanımız
Hilmi Süha Ergün divanda yer aldılar.
Genel kurul sonuçlarına göre; Muharrem
Yılmaz Gedikoğlu Şube Başkanlığına seçildi.
Yönetim Kurulu üyeleri; Mustafa Uray, Ali
Tansık, Davut Aydın, Ekrem Köse, Denetleme
Kurulu Üyeleri ise; Ali İskin, İbrahim Acar, Nevin
Serez olarak seçildiler.
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ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI
Anayasa Mahkemesi "Aile Konutu" kavramını
yorumlayarak; Aile Konutu'na uygulanacak icra
kararlarına itirazın, ihalenin feshi davasında
incelenemeyeceğine, bunun için ayrıca Anayasa
Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulması
gerektiğine hükmetti.
Başvuru Numarası: 2015/18872
Karar Tarihi : 22/11/2018

Bu durumda kamu otoritelerinden beklenen, üçüncü
kişinin mülkiyet hakkı ile başvurucunun aile hayatına saygı
hakkı arasında makul bir denge kurmaktır.

GENEL KURUL KARAR
BAŞVURUNUN KONUSU:
Başvuru, aile konutu niteliğindeki taşınmazın icra
vasıtasıyla satışı nedeniyle aile hayatına saygı hakkının;
açılan ihalenin feshi davasının reddedilmesi
nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.
Değerlendirme:
Aile yaşamına saygı hakkı kapsamında devlet için
söz konusu olan yükümlülük, sadece belirtilen hakka
keyfi surette müdahaleden kaçınmakla sınırlı olmayıp
öncelikli olan bu negatif yükümlülüğe ek olarak aile
yaşamına etkili bir biçimde saygının sağlanması
bağlamında pozitif yükümlülükleri de içermektedir. Söz
konusu pozitif yükümlülükler, bireyler arası ilişkiler
alanında olsa da aile yaşamına saygıyı sağlamaya
yönelik tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar.
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu'nun 194. maddesinde yer verilen hükümlerle
ailenin yaşam merkezi haline getirdiği ve kaybı halinde
aile bireylerinin barınma haklan ile aile ilişkilerinin
sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceği konut
bağlamında birtakım koruyucu düzenlemeler
getirilerek bu düzenlemeler vasıtasıyla aile yaşamının
korunmasının amaçlandığı görülmektedir. Aile
hayatına saygı hakkının etkin şekilde kullanımı ve
korunması hususundaki pozitif yükümlülükler
çerçevesinde getirilen söz konusu düzenleme ile aile
hayatına saygı hakkının etkin şekilde korunması ve bu
kapsamda aile ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması hususunda gerekli yasal altyapının
oluşturulduğu görülmektedir.
Devletin ailenin yaşamını sürdürdüğü konutu
eşlerin ve üçüncü kişilerin tasarruflarına karşı koruma
pozitif yükümlülüğü bulunsa da bu durum aile
konutuna ilişkin haklara mutlak üstünlük tanınması
gerektiği anlamına gelmemektedir. Devletin ayrıca
farklı menfaatler arasında adil bir denge kurma
sorumluluğu da bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin
hakları söz konusu olduğunda devlet, her iki tarafın hak
ve menfaatleri arasında makul bir denge kurulmasını
temin eden mekanizmalar oluşturmak
yükümlülüğündedir.

Başvurucunun aile konutuna ilişkin olarak eşinin
veya üçüncü kişilerin gerçekleştirdiği tasarruflara dair
olarak aile konutu güvencesinden kaynaklanan haklarını
ileri sürebilme ve bunları yargı mercilerinde
tartıştırabilme imkanını haiz olması gerektiği açıktır.
Aksi takdirde yaşamın sürdürüldüğü konutun aile
konutu güvencesinden yararlanmasının hiçbir anlamı
kalmaz. Ancak bu durum aile konutu güvencesinden
kaynaklanan iddiaların her davada incelenmesi gerektiği
biçiminde anlaşılmamalıdır. Kanun koyucunun bazı
davaların mahiyetini gözeterek hakimin bu davalardaki
inceleme yetkisini sınırlandırması ve bu bağlamda aile
konutu güvencesine bağlı hakların bu davalarda
incelenmesine imkan vermeyecek şekilde düzenleme
yapması olağan kabul edilmelidir.
Somut olayda başvurucu, aile konutu güvencesine
bağlı haklarını ihalenin feshi davasında ileri sürmüştür.
İhalenin feshi davasında borcun esasına ilişkin iddialar
incelenemeyeceği gibi mahkemeye aile konutu
güvencesinden doğan hakları inceleme yetkisi de
tanınmamıştır.
İhalenin feshi davasının mahiyeti ve konusu dikkate
alındığında hakimin bu davadaki inceleme yetkisinin
sınırlandırılmasının ve başvurucunun aile konutu
güvencesinden kaynaklanan haklarının bu davada
incelenememesinin makul karşılanması gerektiği
değerlendirilmiştir.
Öte yandan başvurucunun söz konusu taşınmazın
mesken olarak kullanılması nedeniyle haczedilemeyeceği
iddiasıyla 6/3/2014 tarihinde yaptığı şikayet başvurucunun
takipte taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle Mahkemece
reddedilmiş ise de başvurucunun bu karara ilişkin olarak
bireysel başvuruda bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul
edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça
dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez
olduğuna karar verilmesi gerekir.
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Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIKLARINDA
EŞİTLİK SAĞLANMALI !
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul
edilen tasarıya göre, 5510 sayılı Kanuna ek madde
19 eklenerek, malullük ve yaşlılık sigortasından
ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay
itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında ek
ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından az olamaz. Ölüm
sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu
tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas
alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz. Bu
Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde
ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark
Hazineden tahsil edilir.
Madde gerekçesinde, emekli aylıklarındaki
eşitsizliklere dikkat çekilmiş, 2000 öncesinde
bağlanan SSK emeklisinin aldığı aylık 1.880 TL'ye
yükseldiği, BAĞ-KUR tarım emeklilerinin aylık
maaşının ise 1.386 TL'ye çıkarıldığı, 2000 yılı
sonrası herhangi bir alt sınır belirlenmemiş
olmasından kaynaklı bir alt sınır düzenlemesine
ihtiyaç duyulduğuna yer verilmiştir.
Yapılan değerlendirmelerde; 2018 sonu

itibariyle yaklaşık 103 bin kişinin faydalanacağı,
1.000 TL'lik alt sınırın altında önümüzdeki
dönemlerde bütçe imkânları ölçüsünde
mütemadiyen artırılacağı belirtilmiştir. Yapılan
değişiklik, emekli aylıkları bin liranın altında kalan
yüzbinleri ilgilendiren emekliler bakımından
gerçekçi bir iyileştirme öngörmediğinden, “emekli
olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve
prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık
bağlanması ve 2000 öncesi döneme paralel bir alt
sınır aylık getirilmelidir.”
Sosyal Güvenlik sistemimizin dağınık bir
uygulama içinde olması, çözülmesi gereken
öncelikli sorun olarak görülmektedir.
Sosyal Güvenlik sistemimizin temel kurgusu
eşitlik ilkesi üzerine olmalıdır.
Uzun yıllara çalışarak emekli aylığına hak
kazanan emeklilerimiz, muhtaç olmadan, insanca
yaşamaya yetecek bir gelir güvencesine
kavuşturulmalıdır. Bu hakkın sağlanması sosyal
devletin de yükümlülüğüdür.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Yüzde 85 çalışamaz raporun sonucunda,
maluliyet aylığım bağlandıktan 15 ay sonra kontrol için
yeniden hastane sevk edildim ve aylığım kesildi. Kışın
ortasında aylık almayan birisiyim. Bu duruma kalıcı bir
çözüm bulunamaz mı?
CEVAP: Sizin gibi çok sayıda maluliyet veya engelli
aylığı alan emeklilerimizin kontrola tabi olmasından
dolayı, aylıklar durdurularak hastaneye sevk edilmekte
ve yeni rapora göre aylığın ödenmesine veya kesilmesine
karar verilmektedir. Raporların sonuçlanması uzun süre
aldığından, strese neden olmakta ve sağlık sorunu
yaşayan emeklilerimiz mağdur edilmektedir. Burada,
esaslı bir çözümün getirilmeli, maluliyet veya engelle
aylığı alanların aylıklarının kesilmemesi için sosyal
güvenlik mevzuatında değişiklik yapılmalıdır.
SORU: 15 yıl sonra primlerimin eksik olduğu
gerekçe gösterilerek 2015 tarihinden bu yana hukuki
mücadele vermekteyim. Kurum hatası olan bu
durumunun düzeltilmesi gerek mi?

CEVAP: 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak, Kurum
hatasından kaynaklanan eksik günlerin tamamlanması ve
aylıkların kesilmemesi kararı verilmiştir. 5 Aralık 2017
tarihinden önce eksik gün nedeniyle aylıkları kesilen ve dava
açan emeklilerimiz, SGK'na başvurarak aylıklarının
ödenmesi ve çıkarılan yersiz ödeme borçlarının silinmesi
yönünde talepte bulunmalarında yarar vardır.
SORU: 65 yaş aylığı alanlarda ne tür koşullar
aranmaktadır?
CEVAP: Asgari ücretin artması 65 yaş aylığının
ödenmesinde eşlerin gelirlerine bakılmaktadır. Buna göre;
65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin
gelirlerinin toplamı, AGİ hariç net asgari ücretin üçte
birinden az olması gerekiyor. 2019 yılın için bu sınır kişi
başına 609,6 TL olarak belirlenmiştir. Kişinin ve eşinin geliri
toplamda 1219,2 TL'yi aşmaması durumunda eşlere 65
aylığı ödenecektir.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

MAHALLİ İDARELER HİZMETLERİNDE
EMEKLİLER VE YAŞLILAR
Bir mahalli idareler seçimleri daha yaklaşıyor. Mahalli
idarelerin emekli ve yaşlıya bakış açıları ve hizmetleri önemlidir.
Emeklimizin ve yaşlımızın her an yanında olan mahalli idarelerdir.
Doğal ve kültürel mirası koruyup yaşatacak, ulaştırma ve alt yapı
hizmetleri verecek olan onlardır. Kentsel tasarımı planlayacak olan da
onlardır. Sosyo-kültürel yapılar oluşturarak yaşamı güzelleştirecek
olan, insana ve insanın can dostlarına sahip çıkacak ilk kamu kurumu
onlardır. Mahalli idareler de; Belediye Başkanları, Belediye Meclis
Üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri seçilmiş üyelerdir. Bu seçilmiş
üyelerin emekli ve yaşlıya sahip çıkacak zihniyete sahip olması önem
kazanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında “Yaşlı Dostu Kent Projesi”
başlatmıştır. Yaşlı Dostu Kentte;
1-Dış Mekanlar ve Binalar
2-Ulaşım
3- Konut
4- Sosyal Katılım
5- Toplumsal yaşama dahil olma ve toplumun yaşlıya saygısı
6- Vatandaşlık görevini yerine getirme ve iş gücüne yaşlının
katılımı
7-Bilgi edinme ve iletişim
8-Toplum desteği ve sağlık hizmetleri kriterleri öne
çıkarılmıştır.
Mahalli idareler bu kriterleri uygulayacak, geliştirip
iyileştirecektir. Yapılanlar emekli ve yaşlılarımızla birlikte
değerlendirilecektir. Aktif yaşlanmaya olanak sağlayan bir çevre
olmazsa olmazdır. Mahalli idareler emekliye hazırlık projeleri
geliştirmelidirler. Boş zaman uğraşları; Okuma, spor yapma, müzik
dinleme, tatil yapma imkanına kavuşmayı kapsar. Hobi bahçeleri
yaşlımızı aktif tutacaktır. Gezebilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri,
torunlarını getirebilecekleri park ve bahçeler, sosyal tesisler yaşamaya
ve yaşlanmaya uygun çevre koşullarıdır.
Aktif Yaşlanma Endeksi, istihdam, topluma iştirak, bağımsız,
sağlıklı ve güvenli yaşam, aktif yaşlanmaya uygun kapasite ve
olanaklara sahip çevre kriterleri ile ülkeleri ve mahalli idareleri
değerlendirmektedir. Anayasamızın 10.maddesi yaşlılarımız için
pozitif ayrımcılık getirmiştir. Bu düzenleme mahalli idare
yöneticilerimizin yaşlılarımız için hizmet yapma ve onlara özel
hizmetler sunma imkanını yaratmıştır. Birleşmiş Milletlerce “Yaşlı
Hakları” tespit çalışmaları yürütülmektedir. Mahalli İdareler bu
çalışmalara destek vermeli, yaşlı ve emeklilerin örgütlenmelerine
imkan yaratmalıdırlar. İhtiyaç, sorun ve beklentiler tespit edilecek ve
çözüm üretilecektir. Sağlık, eğitim ve istihdama erişimde fırsat eşitliği
yaşlılar için yaratılacaktır. Kamu binalarına, sağlık yapılarına, sosyal
tesislere, üniversitelere, toplu taşıma araçlarını erişilebilirlik
önemlidir. Yaşlı ve emekli meclisleri oluşturulmalı, onların
tecrübelerinden yeni nesillerin yararlanmasının önü açılmalıdır.
Mahalli idareler yaşlının bakımını sağlamakla görevlidirler.
Bu görevin önümüzdeki dönemde daha da artırılacağı
Cumhurbaşkanlığı programları ile açıklanmıştır. Yaşlı bakım ve
rehabilitasyon merkezleri, gündüzlü bakım merkezleri, yatılı bakım
merkezleri oluşturulacak, evde bakım hizmeti verebilecek hizmet
üniteleri oluşturulacaktır. Sağlığa erişimde ambulans hizmeti çok
önemlidir. Hizmetler verilirken onlara erişilebilmeli ve hizmetler
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daima çeşitlendirilmelidir. Sosyal hizmet desteği verilirken,
yaşlılarımız için toplumsal farkındalığın artması şartları
yaratılmalıdır. Yaşlı ve emeklimiz toplumsal ve kamusal yaşamın
içinde aktif olarak yer alacak, kendi sorunlarını ortaya koyarken
onlara çözüm üretmek için karar alma mekanizmalarına her düzeyde
etkin katılacaktır. Kaliteli toplum temelli hizmeti ilk verecek mahalli
idarelerdir. Yaşlılığa dayalı ayrımcılık ile mücadele edecek onlardır.
Hayat boyu öğrenimde mahalli idarelerin rolü önemlidir.
Yaşlıların deneyimlerinden genç nesillerin istifade etmesini
sağlayacak etkinlikler planlanırken, nesiller arası dayanışma
sağlanacaktır. Evde çalışma, kısa süreli çalışma gibi yaşlı istihdamına
imkan verecek istihdam şekilleri planlanacaktır. Yaşlı yoksulluğunu
ortadan kaldıracak sosyal koruma modellerini yaratacak mahalli
idarelerdir. Halen yaşlımızı ücretsiz ulaşım imkanından
yararlandırmayan mevcut yöneticiler suç işlemektedirler. Tüm ülkede
geçerli tek kart sistemi acilen hayata geçirilmelidir. Yasa ücretsiz
ulaşım hakkının 60-65 yaş arasına uygulanmasına imkan vermekte, 65
yaşına giren herkese bu hakkın kullandırılmasını emretmektedir. Mal
ve hizmetlere erişim kadar, aktif yaşam için evden çıkmayı sağlayan
ücretsiz ulaşım hakkı yaşlının en önemli haklarındandır. Toplumsal
yaşama eşit erişim onların da hakkıdır.
Mahalli idarelerin iyi uygulamalarının tanıtılması,
paylaşılması ve takdir edilmesi gerekir. Kamusal hayata katılımların
önündeki engelleri kaldırmak, katılımcı olmak, yardımcı aletlere
erişilebilirliği sağlamak, yaşlı kulüpleri ve sosyal mekanları yaratmak
mahalli idarelerin yükümlülüğündedir. Sağlanacak sosyal hizmetlere
ve bakım hizmetlerine ulaşım kolay olmalıdır. Millet bahçeleri her
yerleşim birimine yapılmalı, şehir meydanları yaratılmalıdır. Güvenli
yol geçişleri ve kaldırımlar, yaşlıların mekanlarında yaşamlarını
sürdürebilmeleri için alınacak tedbirlerdendir. Kurulacak
kooperatiflerle onlara sağlıklı ve ucuz yiyecek ve giyecek sağlanabilir.
Yeni teknolojileri öğrenmeleri için fırsat yaratılmalıdır. Sağlık
hizmetlerine ulaşımları kolaylaştırılmalı, hastane kapılarında sıra
beklemeleri önlenmelidir. Yaşlı dostu havaalanları, şehir terminalleri,
tuvaletler önemlidir. Yaşlılarımız için tele destek gibi imkanlar, yaşam
destek merkezleri, psikososyal hizmetler, yaşlı lokalleri, yaşlıların
eserlerini sergileyebilecekleri sergi salonları hazırlanmalı, çok kuşaklı
toplum merkezleri açılmalıdır.
Ekonomik büyümenin sosyal yönü önem kazanmıştır. Artık
ülkeler sadece kişi başı milli gelir endeksleri ile değil, sosyal gelişme
endeksleri ile karşılaştırılmaktadır. Aynı şekilde şehir, kasaba ve
köylerde sosyal gelişme yönleri ile değerlendirilmeye başlanmıştır.
Temel insani ihtiyaçlar ve vatandaşlara sağlanan fırsatlar
değerlendirilmeye alınmaktadır. Çevresel konularda; biyolojik
koruma, kaliteli eğitim ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim
endeksinin önemli bileşenlerindendir. Yaşlılık alanında yapılacak
yatırımlarla daha yüksek sosyal gelişmişlik seviyesine ulaşmak
mümkündür. Mahalli idarelerimizin yaptıkları hizmetler ile ilgili veri
tabanı oluşturmaları, etkinlik ve harcamalarında sosyal gelişmeyi
merkeze almaları şarttır. Hedef çok yüksek sosyal gelişme, ve insani
gelişme olmalıdır.
Mahalli idareler yöneticileri ve yönetimde görev alma talebi
olanlar, yaşlı ve emekliye sahip çıkmaya, sosyal gelişmeyi artırmaya
hazır mısınız?
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