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ERGÜN: "Emekliye kira ve yakacak yardımı yapılmalı.. "

Kısa adı TÜED olan; Türkiye Emekliler Derneği'mizin Genel Başkanı Kazım
Ergün, TÜİK tarafından düzenli olarak yapılan Hanehalkı Tüketim
Harcaması Bölgesel Araştırması verilerine göre; Konut, kira, ısınma vb.
harcamalarına en yüksek payı ayıran bölgenin, %30,7 oranıyla İstanbul
Bölgesi, en düşük payı ayıran bölgenin ise %21,8 ile Doğu Karadeniz Bölgesi
olduğuna dikkat çekti. Kömürün ton fiyatının ortalama 1800 TL olduğuna
dikkat çeken Ergün; "Kira, kömür, odun, aidat, elektrik, su, mutfak tüpü ve
benzeri kalemlerin, bir ailenin harcama kalemlerinin yüzde 20 veya 30'u
arasında kaldığına inanmak mümkün görünmüyor. TÜİK'in bu
hesaplamaları hangi ülkede yaptığını açıkçası çok merak ediyoruz" dedi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı
Prof. Dr. Kadir ARICI, TÜED’i ziyaret etti...
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Karabük Valisi
Şubemizi
ziyaret etti...

ERGÜN'den
SAĞLIK-İŞ'e
ziyaret...
Devamı 8. sayfada

Devamı 2. sayfada

Van Şubemiz
Vali Bilmez’i
ziyaret etti...
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TÜED Yönetimi
TES-İŞ Yönetimini
tebrik etti...
Devamı 8. sayfada

AYLIKLARIN VE
FİYATLARIN
GÖRÜNÜMÜ
Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ikinci
yarısında döviz kurlarında görülen yüksek
artışların getirmiş olduğu duraksama ile birlikte
zor bir süreçten geçmektedir. Faiz oranlarının
yüzde 25-28 arasında olması, yatırım ve istihdamın
olumsuz yönde etkilenmiş, işsizlik ve yoksulluğun
da artmasına neden olmuştur. Ekonominin güçlü
olması, içte ve dışta sorunları çözmede en büyük
güvencedir. Bu kural, ekonominin bir gerçeğidir.
Bunun için eğitim, teknoloji, yatırım ve üretim
ekonomik bağımsızlığımız için öncelikli hedefimiz
olmalıdır.
Enflasyonla mücadelede, en temel kriter
üretimin artmasıdır. Üretim olmadığı ve sınırlı
kaldığı dönemlerde fiyatlar yükselmektedir.
Ülkemiz ekonomisinin en büyük zorluğu bu yönde
olmaktadır. Kış koşullarının ağır olması, üretimi
zorlaştıran bir etki yapmıştır. Üretimin teşvik
edilmesi için yeni politikalara ihtiyaç vardır. Tarım
ülkesi olan ve kendi kendini besleyen dünyada yedi
ülkeden biri olan Türkiye, bu özelliğini yeniden
kazanmak mecburiyetindedir.
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Karabük Valisi Gürel şubemizi ziyaret etti
Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali
Yardımcısı Barboros Baran ve Özel
Kalem Müdürü Mustafa Cücü
Karabük Şube Başkanlığımızı ziyaret
ettiler.

Karabük
Valisi
Fuat Gürel,
emeklilerin
sorunlarını
dinledi...

Ziyarette Şube Başkanımız Celal Bulut derneğimizin
faaliyetleri ve emeklilerin sorunları hakkında bilgiler
verdi.
Vali Gürel ise derneğin çalışmalarından memnun
olduğunu ve herzaman emeklinin yanında olacaklarını
belirtti.

Van Şubemiz Vali Bilmez’i ziyaret etti
Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya ve
beraberinde şube yönetim ve denetim
kurulu üyelerimizden oluşan heyet,
göreve yeni başlayan Vali Mehmet
Emin Bilmez’i makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette konuşan Şube Başkanımız Mehmet Kaya,
emeklilerimizin içerisinde bulunduğu sıkıntıları dile
getirerek, çözüm yönünde atılacak adımlara ihtiyaç
duyduklarını ifade etti.

AYLIKLARIN VE FİYATLARIN GÖRÜNÜMÜ
Son sekiz aydır tüfe artışını yükselten ve halkın
gıda ihtiyacının karşılanmasında büyük bir engel
oluşturan gıda fiyatlarındaki aşırı yükselmenin
nedenleri olarak üretimin düşmesidir. Tarıma verilen
destekler küçümsenemez. Bunlar doğru teşvikler. Tarım
üretimini zorlaştıran en büyük engel girdi fiyatlarının
yüksek olmasıdır. Tarım arazilerinin büyük kısmının
ekili alan olmaktan çıkmasına çözüm bulunmadığı
sürece, gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi mümkün
gözükmüyor.
Kendi üretimimizi artırma yerine, fiyatları aşağı
çekmek için ithalatın yapılması, ülke insanımızın işsiz
kalması demektir. Kendi topraklarımızda üretimi
artıracak çözümler aranmalıdır. Hollanda örneği iyi
analiz edilmeli ve dünyaya en fazla tarım ürünleri ihraç
eden bir ülke olmuştur. Türkiye, bu alanda dünyaya
tarım ürünü ihraç eden bir ülke olması için tarım
üretimini zorlaştıran girdi fiyatları düşürülmeli, kendi
insanını ve tarımı koruyan yeni bir yol haritası
belirlenmelidir.
Enflasyonun en büyük mağduru, çalışanlar ve
emekliler olmaktadır. Enflasyon, aynı zamanda
yoksulluk demektir. Emekli aylığı artışları, altı aylık
tüfe artışlarına göre yapılmaktadır. Bu sistemin,
emeklilerin enflasyona karşı korunuyor gibi bir özelliği
olsa da, yıllık tüfe artışlarına göre bir hesaplama
yapıldığında, altı aylık tüfe artışlarında kayıpların
olduğu görülmektedir. 2018 yılı birinci altı ayda emekli
aylıklarına yüzde 5,69 zam yapılmıştır. İkinci altı ayda
ise, yüzde 9,17 artış uygulanmıştır. Bu artışların yıllık
ortalaması, yüzde 10,54; dönem sonu artışı yüzde 15,38
olmaktadır. 2018 yılı dönem sonu tüfe artışı ise, yüzde

20,30 olarak açıklanmıştır.
Bu hesaplamadan da görüleceği gibi, altı aylık
dönemler olarak emekli aylıklarına uygulanan zamlar,
yıllık bazda uygulanacak tüfe artışının gerek cebe giren
parada, gerekse de aylık artış yüzdelerinde kayıplar
olmaktadır.
Buradan Hükümete çağrımız, emekli aylıkları
yıllık bazda artırılsın. Eşel mobil sisteminde en az getiri
aylık artışlarda görülür. 1 Ocak 2000 itibariyle
yürürlüğe giren ve 4447 sayılı Kanunla birlikte emekli
aylıklarına üç yıl boyunca aylık tüfe artışına göre
zamlar yapılması, emeklileri mağdur ettiğinden
değiştirilmiş ve altı aylık artış sistemi getirilmiştir.
Emekli aylıklarını enflasyona karşı koruyan artış, yıllık
bazda olanıdır. Bunun için 5510 sayılı Kanun'un
55.maddesi değiştirilmeli ve yıllık artışlar
benimsenmelidir.
Bir diğer sorunumuz ise, emekli aylıklarında
eşitliğin olmamasıdır. Hükümetimiz, bu mağduriyeti
görmüş ve ilk adım olarak en az aylık ödemesi 1000 lira
olarak belirlenmiştir. Gerçek çözüm ise, prim
kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit
aylık ödenmesini öngören intibakın yapılmasıdır. Sosyal
güvenliğin normu, eşitlik üzerine kurulmuştur. Bu
bakımdan, 2000 sonrasında emekli olanların intibak
beklentilerine çözüm getirilmelidir. Bu konuda, Türkiye
Emekliler Derneği katkı vermeye hazırdır. 2000 öncesi
emeklilerin intibakı yapılmış ve 2013 itibariyle emekli
aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. Aynı kurallar, 2000
sonrasında emekli olanlara da uygulanmalı, sosyal
devletin bir yükümlülüğü olarak değerlendirilmelidir.
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Bartın Belediye Başkanı Akın Şubemizi Ziyaret Etti
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın; Türkiye Emekliler
Derneği Bartın Şubemizi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi, Bartın Terziler Odası, Bartın Marangozlar
Mobilyacılar Çekiciler ve İnşaatçılar Odası’nı ziyaret etti.
Ziyaretlerine ilk olarak Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi ile
başlayan Başkan Cemal Akın, Şube Başkanı Ali Kalaycı ve şube
çalışmaları ile sohbet etti. Ziyarette Şube Başkanı Kalaycı emeklilerin
dert ve taleplerini iletirken Başkan Cemal Akın ise emekliler ile ilgili
yapılan çalışmalar ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda Başkan Kalaycı Belediye Başkanı Cemal Akın’a
görevinde başarılar dilerken, Başkan Cemal Akın ise Kalaycı’ya
misafirperverliği için teşekkür etti.

Yıldız’dan, Kartal Kaymakamı’na anlamlı hediye
Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim Sekreterimiz
ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız, Kartal
Kaymakam’ı Abdullah Demir’i makamında ziyaret
etti.
Yıldız’ın ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Kaymakam Demir’i
makamında ziyaret eden Yıldız, kendisine göreve ilk başladığı yer olan
Kırşehir Çiçekdağı Kaymakamlığı sırasında çekilmiş ve kendisinde de
bulunmayan fotoğrafları hediye etti. Bu anlamlı hediye karşısında
duygulanan Kartal Kaymakamı Demir, duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, “Beni yıllar öncesine götürdünüz. Yaşadığım duyguların tarifi
mümkün değil. Sağ olun, var olun” dedi. Ziyarette, ilçede yaşamlarını
sürdüren emeklilerin sorunları da değerlendirildi.

Bandır ve heyeti kaymakam Adanur’u ziyaret etti
Türkiye Emekliler Derneği Bafra Şubemiz,
Bafra’ya atanan Kaymakam Ahmet Adanur'u
ziyaret etti.
Şube Başkanımız Ünal Bandır ve beraberinde Şube Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet, Adanur’a;
“İlçemize hoşgeldiniz. Yeni görevinizde başarılar dileriz”
dediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
Kaymakam Adanur da yaptığı konuşmada, emeklilerin talepleri
hakkında da kapsamlı bilgiler aldığını ve sorunların çözümü
için azami gayreti göstereceğini belirtti.

Aslan; “Emekli seyyanen zam istiyor”
Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşına yapılan zammı değerlendiren
Türkiye Emekliler Derneği Nizip Şube Başkanımız Abdullah Aslan,
seyyanen bir iyileştirme yapılmasını istedi...
Aslan yaptığı açıklamada; "Biz emekliler olarak, her zaman devletimize ve
hükümetimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak yapılan bu zam oranı bizleri
tatmin etmedi. Biz yine de şunu söylüyoruz, önce devletimiz sonra ekonomimiz.
Kendi açımızdan bunu hep böyle düşündük, böyle de düşünmeye devam edeceğiz.
Biz köşeyi dönme mücadelesinde değiliz. Biz sadece geçim mücadelesini veriyoruz.
Onun için devletimiz ve mevcut hükümetimizden emeklilerimize TUİK tarafından
açıklanan oranlarda değil, seyyanen uygulanacak bir zam oranı istiyoruz" dedi.
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AYTEKİN; “Emeklinin enflasyonu bu değil”
Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin İl Gazetesine,
emeklilerin zamları hakkında bir açıklama yaptı. Beklentileri
karşılamaktan uzak oranlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade
eden Aytekin, verdiği demeçte şunları söyledi;
“Enflasyon 420 maddenin sepetindeki ortalamasına göre verilen bu rakamlar
emeklinin enflasyonunu yansıtmamaktadır, emeklinin enflasyonu Pazar ve marketlerin
yanı sıra elektrik, doğalgaz ve yakıta göre yani aylık ve günlük harcamalara göre
verilmesi gereğine inanmaktayız. Bizim araştırmamıza göre emeklinin yıllık enflasyonu
% 35 ve % 40 civarındadır. Bizim bu kayıplarımızın giderilmesi için refah payı altında
seyyanen bir zam yapılması gereğine inanmaktayız. Ayrıca emeklilerimize harcamaları
için ek % 4 oranında maaşlara ilavenin ek % 9 ve 10'a çıkarılması gerekmektedir” dedi.

Manisa Şube Başkanımız AKKOYUN;
“Emekliye adil zam yapılmadı...”
Manisa Şube Başkanımız Mehmet Akkoyun, 2019 yılı ilk
altı aylık emekli zamlarını eleştirdi.
Akkoyun, Manisa Denge Gazetesine verdiği demeçte; “Yeni yıl için belirlenen
zam nedeniyle 13 buçuk milyon emeklinin yarısından fazlasının asgari
ücretin altında maaş aldığını belirtti. Yüzdelik zam şekli eşitsizlik yaratıyor.
Tüm emeklilere ek zam bekliyoruz. Emeklinin kangren olmuş sorunları
çözülmeli” dedi.

ÇANAKKALE Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Çanakkale Şube Başkanlığımız Olağan Genel
Kurulunu 5 Ocak 2019 Cumartesi günü
gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Çanakkale Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hülya Sevinç, Divan
Katip Üyeliğini Çanakkale Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Yıldırım Erkol ve Nazife Gür'ün yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Resul Uygun yeniden göreve seçilerek güven
tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Fethi Engin, Hülya Sevinç,
Reyhan Elbasan, Yıldırım Erkol olarak seçildiler.

ADAPAZARI Şube Başkanlığımız da Genel Kurulunu Yaptı
Adapazarı Şube Başkanlığımız Olağan Genel
Kurulunu 27 Ocak 2019 Pazar günü
gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız'ın
yaptığı genel kurul sonuçlarına göre; Şube Başkanımız Orhan
Büyü yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu
üyeleri; Necmettin Turan, Mehmet Hanefi Kara, Recai Mutlu,
Yaşar Dursun, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Hülya Güneş,
Temindar Dede, Nuri Tok olarak seçildiler.
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2000 öncesi ve sonrası dönemde emekli olanların
aylıklarındaki farklılıklar, sosyal güvenlik sisteminin
temel kuralı olan norm ve standart birliğinden giderek
uzaklaştırmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin eşitlik
normu olan sigortalıların prim kazançlarının derece ve
kademesi olan gösterge sistemine göre yürütülmesi
korunamadığın d an, emeklilerin aylıkların d a
nimet/külfet dengesi bozulmuştur.
506 sayılı Kanun döneminde çalışan ve 2000
öncesinde emekli olanların prim kazançları gösterge
değerleri üzerinden alınırken, emekli aylıkları da
gösterge değerlerine göre hesaplanmaktaydı. Emekli
Sandığı kapsamında olan emeklilerin aylıkları da
gösterge sistemine göre yürütülmektedir. Örneğin, 1.
derece 4. kademeden 30 yıl önce emekli olan bir memur
emeklisiyle bugün emekli olan memur emeklisinin
aylıkları arasında bir fark yoktur. 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu hükümlerine göre 2000 öncesi
dönemde derece ve kademesi aynı olan SSK emeklilerine
eşit aylık ödenmektedir.
Adil olan bu sistem, SSK emeklileri bakımından 1
Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla
bozulmuş ve gösterge sistemi uygulamasına son
verilmiştir. Yapılan değişikliğin, Kurumun gelirlerini
artırmak ve emekli aylıklarını sınırlandırmak adına
yapıldığı dikkat çekmiştir. TÜRK-İŞ ve TÜED'in
itirazları karşılıksız kalmış ve sosyal güvenlik sisteminde
hak kaybını öngören değişikliklere gidilmiştir. 1 Ocak
2000 itibariyle emekli aylıklarının aylık tüfe artışına
endekslenmesi, aylıkları küçülten bir uygulamaya
dönüşmüştür.
Ak Parti'nin ilk iktidar döneminde emekli
aylıklarındaki kayıpların ve özellikle de memurlara
yapılan artışların SSK emeklilerine uygulanmaması,

Türkiye Emekliler Derneği'nin itirazlarına neden
olmuştur. Hükümetle yapılan diyalog ile haksızlıklar ve
eşitsizlikler rapor edilmiş ve taleplerimizin dikkate
alınması istenmiştir.
Taleplerimizin değerlendirilmesi sonucunda, Ocak
2003 itibariyle SSK emekli aylıklarına75 lira, Bağ-Kur
emekli aylıklarına 100 lira sosyal destek ödemesi yapılmış,
emeklilere nefes aldırılmıştır. Genel Başkanımız Kazım
ERGÜN, yapılan bu iyileştirmede emeği geçenlere
TBMM'de teşekkür etmiştir. Bu dönem ile birlikte emekli
aylıklarına yapılan aylık tüfe artışının değiştirilmesi
yönünde mücadelemiz olmuştur. 2004 itibariyle emekli
aylıklarına uygulanan aylık tüfe artış sistemi değiştirilmiş
ve altı aylık dönemler ve bazı yıllarda seyyanen artışları
öngören uygulamalara dönülmüştür.
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli aylığı
hesaplanmasında 4447 sayılı Kanuna göre kayıplar
öngörmesi, 2008 sonrasında emekli olanların
mağduriyetini artıran bir uygulamayı getirmiştir.
Çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre karma
emekli aylığı hesaplanma sistemi, aylıkları düşüren
parametreleri öngördüğünden, özellikle de 2017 ve 2018
yıllarında emekli olanların aylıkları 1000 liranın altında
kalmış ve 2019 Ocak Ayında yürürlüğe giren 7161 sayılı
Kanunla en az emekli aylığının 1000 lira olarak ödenmesi
sağlanmıştır.
Sosyal güvenliğin yürütümünde böylesine
eşitsizliklerin ve hak kayıplarının öngörülmesi karşısında
kapsamlı değerlendirmeler yapılmalı ve sigorta
mevzuatında bütünlüğü esas alan değişikliklere
gidilmelidir.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
16 Kasım 1970 günü kurulan ve 49 yıllık bir geçmişi
olan Türkiye Emekliler Derneği'nin bugünlere
gelmesinde emeklilerimizin üyelik katkısının önemli bir
yeri vardır. Her bir üye, Derneğimize güç katmakta ve
hak arama mücadelemizde büyük bir katkı
sağlamaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, sivil
toplumda lider bir özelliğe sahiptir. Derneğimiz, hak
aramada emeklilerimizin güvencesi ve gururu olmuştur.
Emeklilerin Dernek çatısı altında örgütlenme
özgürlüğü bulunmaktadır. Üyelik bir hak olduğu kadar,
emeklilerimizin güçlerini birleştirmesi için Türkiye
Emekliler Derneği, ülkemizin her köşesinde kurulmuş ve
emeklilerimize hizmet etmenin çabası içindedir.
Bugün 110 şubemizle emeklilerin Derneğimiz
çatımız altında toplanması için çalışmalarımız devam
etmektedir. Üyelik aidatımız, sembolik olarak
belirlenmiş ve emeklilerimize yük olmadan hizmet
etmenin çabası içindeyiz. Eğitim ve sosyal tesislerimiz,
misafirhanemiz ve başta sağlık olmak üzere kurumlarla
yapılan indirim anlaşmalarıyla emeklilerimize hizmet
verilmektedir.
Emeklilerimizin öncelikli sorununu, emekli
aylıklarındaki eşitsizlikler oluşturmaktadır. Özellikle,
2000 öncesi ve sonrası dönemlerde emekli olanların
aylıklarındaki eşitsizliklere çözüm bulunmalıdır. Emekli
aylıklarındaki kayıplar giderek artmış ve bugün 103 Bin
emeklimizin aylığı, 1000 liranın altında kaldığından
7161 sayılı Kanunla 2019 yılında en az emekli aylığı
ödemesi 1000 lira olarak belirlenmiştir. Bu durum bile,
sosyal güvenlik sistemimizin iyi yönetilmediğini
göstermektedir. Mevzuattaki farklılıkların getirmiş
o l d u ğ u e ş i t s i z l i k l e r e ç ö z ü m b u l u n m a l ı d ı r.
Hükümetimiz, sosyal güvenlik alanında yaşanan

sorunları Derneğimiz ile ele almalı ve birlikte sorunlara
çözüm getirilmelidir.
Hak arama, kutsal bir görev olarak Derneğimizin
misyonunu oluşturmaktadır. Emeklilerimizin sorunları
gündeme getirilerek, sorunlara çözüm aranmıştır.
Hükümetlerle kurduğumuz diyalog ile taleplerimizin
karşılanması konusunda ortak çalışmalar da yapılmıştır.
Derneğimizin girişimleri ve çalışmalarıyla geçmişte
emeklilerimize önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bazı
yıllarda uygulanan seyyanen artışlar, 2000 öncesi emekli
olanların intibaklarının yapılması, vergi iadesi yerine ek
ödemenin getirilmesi, emeklilerimize dini bayramlar
öncesinde ikramiye ödenmesi, banka promosyonlarının
ödenmesi, Bağ-Kur kapsamında bir işyeri açan
emeklilerimizden alınan sosyal güvenlik destek primi
uygulamasının kaldırılması, bazı illerde evi olmayan
emeklilerimize TOKİ projesiyle konut sahibi olmaları
emeklilerimiz bakımından önemli kazanımlar olmuştur.
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılıkla,
öncelikli talebimiz olan 2000 sonrası dönemde emekli
olanların intibaklarının yapılması geciktirilmemelidir.
Taleplerimizin gündeme alınması için emeklilerimize
de büyük görevler düşmektedir. 12,5 milyona varan
emeklilerimizin yüzde 10'u Derneğimiz çatısı altında
temsil edilmektedir. AB ülkelerinde bu oran yüzde 80-90
arasında olduğundan, her bir emeklimizin Derneğimize
üye olmalıdır. Üye sayımızın yükselmesiyle birlikte, baskı
grubu olarak Türkiye Emekliler Derneği'nin hak arama
mücadelesinde gücünün artacağının her bir emeklimizin
bilmesi gerekiyor.
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Abdülkadir
ERSAL
Genel
Teşkilatlandırma
Sekreteri
Isparta
Şube
Başkanı

İzmit Şubemizden İndirim Anlaşmaları

YAZICIOĞLU:
“Emeklinin eline
maaş geçmiyor”
TÜED Hukuk Danışmanımız
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu,
bankalara çağrıda bulundu.

İzmit Şube Başkanlığımız Taner Optik ve Sakarya Otomotivile
üyelerimize özel indirim anlaşmaları imzaladı. Taner Optikle
yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz % 50'lere varan indirimden
faydalanabilecekler.
Sakarya Otomotiv ile yapılan anlaşmaya göre; servis
hizmetlerinde % 30, sıfır lastik ve jant alımında % 20 indirim
sağlandı. Şube Başkanımız Adem Özata; “Üyelerimize hayırlı
olsun” dedi.

İzmit Şubemizden bir de sağlık anlaşması
İzmit Şube Başkanlığımız
Dentriva Ağız Diş Sağlığı
Polikliniği ile üyelerimize
özel indirim anlaşması
imzaladı. Şube Başkanımız
Mehmet Kara; “Üyelerimiz
için yaptığımızı anlaşmalara
bir yenisini daha ekledik.
Herkese sağlıklı günler
dileriz” dedi.

Sadece devlet bankalarının değil, bütün
bankaların emeklilerin tüm kredi
borçları ve kredi kartı borçları için
harekete geçmelerini isteyen
Yazıcıoğlu; "Hiç olmazsa 6 ay için
emeklinin borçlarını dondurun" dedi.

SON DAKİKA
ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULDU...
BDDK'dan ödenemeyen ihtiyaç kredilerine
düzenleme geldi... BDDK'nın yönetmelik
değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Ödemesinde sorun olan
ihtiyaç kredileri, 60 ay vadeye kadar
yapılandırılabilecek...

Demokrat Parti İl Başkanı
Selçuk Özkan ve Belediye
Başkan adayı Cafer
Özdemir Isparta Şube
Başkanlığımızı ziyaret
ettiler.

Isparta Şube Başkanlığımızın
Ziyaretçileri vardı

Ziyarette İl Başkanı Selçuk Özkan
Derneğimizin üyesi oldu. Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve
Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir
Ersal; “Ziyaretiniz bizleri memnun
etti. Ayrıca derneğimize üye olarak
verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz”
dedi.
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BAYRAKTAR; “Emekli daha iyisini hak ediyor”
Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar
yerel basına şunları söyledi; “Zamların
belirlenmesinde pinpon topu, saç tokası ve at nalı
çivisi gibi ürünler baz alınıyor. Bu hangi aklın
ürünüdür şaşıyorum. Emeklinin bunlarla ne işi
olur? Bu hesaplamalar emekliyi üzüyor” dedi.
1 EKMEK 20 GRAM ZEYTİN…
Emekli maaşı zamları belirlenirken il bazındaki gıda
enflasyonlarına, kira zamlarına bakılması gerektiğini aktaran
Bayraktar, “Trabzon'da 151 bin emekli var. 27 bini bin liranın
altında maaş alıyor. 1 ekmek ve 20 gram zeytinle yaşamaya
mecbur bırakılıyoruz. Emekliyi bitirdiler artık acı reçete

Bayraktar:
“Emekliyi Üzmeyin...”
istemiyoruz. Bin 943 liralık açlık sınırının üzerinde maaş
istiyoruz” diye konuştu.
EMEKLİYİ TANIMIYORLAR…
2019 yılında bin 350 liranın altında maaş alan emekliler
için en az %25; üzerinde alanlar için en az %18 zam istediklerini
dile getiren Bayraktar, “Bu gidişle emeklilerimiz sokakta
kalacak. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz” dedi.

ÇAĞLAR; “Açıklanan zamlar gerçeği yansıtmıyor...”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber memur ve emekliye
verilecek zamlar da belirlendi. İkinci altı aylık dönemde enflasyonun 10,19 olarak açıklanmasıyla
birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı aldı.
Açıklanan zam oranlarına karşı Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar; “Emekliler olarak
yapılan zam beklentilerimizin çok altında. Bir sefaletten ikinci bir sefalete sürüklendik. Yapılan zam ne
hak ettiğimiz ne de beklediğimiz zam oranını karşılamıyor. Enflasyon 0.40 oranında bir düşüş yaşadı. Bu
düşüş mümkün değil. Enflasyon rakamlarını açıklarken neye göre hesap yaptılar bilmiyorum. Emekliler
olarak bir sefaletten ikinci bir sefalete sürüklendik. Biz en yakın zamanda ek bir zam istiyoruz.
Ekonomik olarak ciddi zorluklar çektiğimiz şu süreçte bize yüzde 10'luk zammı reva görenlerin gönlü
huzur içindeyse diyecek bir şey yok. Açıklanan enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Enflasyonun
belirlendiği 400 kalem ürünün içinde ne kadar temel gıda ürünü yer alıyor. Biz bunu hak etmedik, hak
ettiğimiz bir zam bekliyoruz” dedi.

NALBANTBAŞI:“bin tl ile
emekli geçinemez...”

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mehmet
Nalbantbaşı yerel basına bir demeç verdi.
Yaptığı açıklamada; emeklinin en büyük sıkıntısının geçim
sıkıntısı olduğunu belirterek, “Emekli maaşlarının yeni zamlarla
birlikte en az 2 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi. Şu gün için
kirada oturanların 700 TL ev kirası var. 1.800 TL maaş alan bir
emekli ne yiyip ne içecek ne ile geçinecek. Büyük zorluklar içinde
yaklaşık yüzde 50'si kredi kullanmış, icraya düşmüş, yaşanılmaz
bir sistem içerisinde. Evi olmayan bir emeklinin yaşayabilmesi için
en az 2 bin 500 TL'ye ihtiyacı var. 1000 TL ile yaşama şansı yok.
Emekli dediğimiz kişiler 50-60 yaşın üstünde bedenen
deforme olmuşlar. Destek alması gerekiyor, ilaç alması gerekiyor,
doktora gitmesi gerekiyor. Yani bir ayağı hastanede öbür ayağı
eczanede. İlaç katkı paylarının, muayene katkı paylarının
kaldırılması gerek” dedi.

Maltepe Şubemiz
Atamızın Huzurunda
Maltepe Şube Başkanlığımız 2018 yılı
içerisinde üyelerine birçok gezi organizasyonu
tertipledi.
Bunlardan bazıları, Bursa, Uludağ, Cumalıkızık, Kütahya Termal, Edirne Süleymaniye
Camii, Eskişehir Kültür Gezisi, Bilecik Söğüt, Ertuğrulgazi Şenlikleri ve en son olarak
90 kişilik grupla Atamızı ziyaret ettiler.
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ERGÜN: Emeklilere Dini Bayramlar Öncesinde
Ödenmekte Olan İkramiyeler Artırılmalı...
2018 yılında ödenme
başlanan 1000 lira
ikramiyeler, yüksek
enflasyon karşısında
değer kaybetti...
7143 sayılı Kanunun 23. maddesiyle
5510 sayılı Kanuna “ek madde 18” eklenmiş
ve 2018 yılında 12,4 milyon emekliye
Ramazan ve Kurban Bayramlarında,
1.000'er Türk lirası emekli ikramiyesi
ödenmeye başlandı.
Emeklilere getirilen ve
bayramlardaki burukluğu sona erdiren
ikramiyeler için Hükümete teşekkür eden
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı
Kazım Ergün, yüksek enflasyon karşısında,
bin lira ikramiyelerin sabit kalmaması için,
2019 yılında emekli aylıklarına yapılan
artışa göre güncellenme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda
Hükümete çağrıda bulundu ve şunları söyledi:
“2018 yılı tüfe artışının yüzde 25'lerde olacağının tahmin edildiği bir
dönemde, ikramiyelere artış yapılmaması durumunda bu tutarlar giderek
eriyecektir. 2019 Bütçe Kanunu'nda bayram ikramiyesine ilişkin bir artışın
olmaması, bir eksiklik olarak görülmelidir. Gelir ve aylıklar ile birlikte
sosyal yardımların her yıl artırıldığından, aynı şekilde emekli bayram

ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bu konuda
Derneğimize yoğun bir talep gelmektedir. Hükümetimizin bu haklı
talepleri değerlendirmesini arzu ediyoruz.
Diğer taraftan, özellikle Ekim 2008 sonrasında emekli aylığına hak
kazananların emekli aylıkları düşük kaldığından, Hükümetin 100 günlük
programında yer alan taban emekli aylıklarının bin liraya yükseltilmesine
ilişkin taahhüt yerine getirilmelidir.”

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Kadir ARICI
Derneğimizi Ziyaret Etti...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Eski Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Dekanı, İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arıcı, Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ü makamında ziyaret etti.
Emeklilerin güncel sorunlarının da değerlendirildiği
görüşmede; Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel
Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Hukuk Danışmanımız Cafer
Tufan Yazıcıoğlu, Araştırma Müdürümüz Namık Tan ve Genel
Başkan Danışmanımız Hilmi Şimşek de hazır bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım
Ergün; "Kadir hocamız her zaman derneğimizin ve
emeklilerimizin yanında yer almış, bilimsel çalışmalarımızda
değerli katkılar sağlamıştır. Kendilerine şükranlarımızı
sunuyorum" dedi.
Konuk dekan Prof. Dr. Kadir Arıcı ise sosyal güvenliğin
toplumu koruyan en önemli sistem olduğunu belirterek; "Oyak,
Amele Birliği gibi sandıkların çalışanlara ek destek olması
giderek önem kazanıyor. Bu tür kurumlara sahip çıkılmalı,
korunmalı, geliştirilmeli ve yenileri eklenmeli" dedi.
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ERGÜN: "Emekliye kira ve yakacak yardımı yapılmalı..."
Kısa adı TÜED olan; Türkiye
Emekliler Derneği'mizin Genel Başkanı
Kazım Ergün, TÜİK tarafından düzenli
olarak yapılan Hanehalkı Tüketim
Harcaması Bölgesel Araştırması
verilerine göre; Konut, kira, ısınma vb.
harcamalarına en yüksek payı ayıran
bölgenin, %30,7 oranıyla İstanbul
Bölgesi, en düşük payı ayıran bölgenin
ise %21,8 ile Doğu Karadeniz Bölgesi
olduğuna dikkat çekti. Kömürün ton
fiyatının ortalama 1800 TL olduğuna
dikkat çeken Ergün; "Kira, kömür,
odun, aidat, elektrik, su, mutfak tüpü
ve benzeri kalemlerin, bir ailenin
harcama kalemlerinin yüzde 20 veya
30'u arasında kaldığına inanmak
mümkün görünmüyor. TÜİK'in bu
hesaplamaları hangi ülkede yaptığını
açıkçası çok merak ediyoruz" dedi.
Emeklilerimiz ya bir önceki yaz
aylarındaki harcamalarından kısarak,
ya da bir sonraki yaz aylarına
borçlanmış olarak girmek suretiyle bu
geçim mucizesini gerçekleştirmektedir.
Bu tabloya bakıldığında, TÜİK'in diğer
temel insan ihtiyaçları arasında saydığı;
Tatil, Seyahat, Eğlence ve benzeri
kalemlerini emekli ve ailesinin

yakınından bile geçemediğini
görebiliriz.
Bütün bu
değerlendirmelere
bakıldığında; emeklilerimizin
bilhassa kış aylarında yakıt
ve kira desteğine ihtiyaç
duydukları açıkça
görülmektedir. Ülkeyi
yönetenlerden talebimiz;
emekli ve ailesinin zorlu kış
aylarında geçimlerine katkı
sağlayacak şekilde; Kira ve
Yakacak yardımı adı altında
bir ek ödemeye tabi
tutulmalarıdır.
Ülkemizin imar ve
inşasında; alınteri, göz nuru, el emeği
olan bu eli nasırlı, ağzı dualı kesim olarak
elbetteki ülkemizin geçmekte olduğu
zorlu dönemin farkında ve bilincindeyiz.
Ancak unutulmamalıdır ki; emeklilerimiz
geçmişle gelecek arasında yaşayan ve
dimdik ayakta durması gereken yegane
köprüdür. Toplumu bir araya getiren ve
beraberliği, kardeşliği, milli ve manevi
değerlere bağlı kalmayı temin eden en
önemli tutkaldır... Milletin bu
köprüsünün onurla ve gururla dimdik

ayakta durabilmesi, ülkemizin
geleceğinin de en önemli teminatıdır. Bu
köprü asla yıkılmamalıdır.
Tıpkı; 2000 öncesi 23 yıl süren
intibak sorunumuzun çözümü talebimize,
promosyon talebimize, bayram
ikramiyesi talebimize, banka
kuyruklarının kaldırılması talebimize ve
KEY ödemeleri talebimize olumlu yanıt
verildiği gibi, iktidarın; ihtiyaçtan hasıl
olmuş bu Kira ve Yakacak Yardımı
talebimize de olumlu yanıt vereceğine
inanıyoruz" dedi.

TES-İŞ'e
kutlama
ziyareti...
Genel Başkanımız Kazım Ergün
Başkanlığında; Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı,
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel
Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal
ile TÜED Araştırma Müdürümüz Namık Tan’dan
oluşan heyetimiz, TES-İŞ Genel Başkanlığı'na
seçilen Ersin Akma'yı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Kazım Ergün, TES-İŞ'in
Derneğimizin gelişmesinde çok özel bir yerinin
olduğunu söyledi. Ergün, "Genel Kurullarımızı TES-İŞ Salonunda yapılmasında bizlere ev sahibi gibi bir ilgi gösteriliyor. Emekliler
adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Ersin Akma, çalışanlar ve emekliler olarak bir bütün olduklarını
belirterek, sosyal güvenliğin toplumun en kapsamlı güvencesi olduğuna dikkat çekti. Çalışanların iyi şartlar olması, emeklilik içinde
büyük önem taşıdığını vurgulayan Akma, her zaman emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

ERGÜN'den
SAĞLIK-İŞ'e
ziyaret...
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve beraberinde
Türkiye Emekliler Derneği Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikasını
ziyaret etti. Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan
Toy, yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet
duyduğunu söyledi. Sağlık-İş'in çalışmaları hakkında
bilgi veren Toy; "Köklü bir sendika olmamıza rağmen,
sendika özgürlüğünün en zorlu bir dönemini yaşıyoruz.
En büyük güvencemiz işçimizin desteği" dedi.
Ziyarette konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, "Sağlık-İş Sendikamızın Derneğimize olan destekleri nedeniyle bizde özel
bir yeri vardır. Hakkın rahmetine kavuşan Başkanlarımız; Mustafa Başoğlu ve Hasan Öztürk'ü rahmetle anıyorum. Günümüzde
sendikacılığın itibarının korunması en önemli sorun" dedi.
Ziyarette; çalışma hayatının güncel sorunları üzerinde duruldu, sendikaların güçlenmesi ve toplu iş sözleşmesi kapsamının
genişlemesi için yasal ve idari engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.
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TEZCAN; “Emekli akşam pazarında”
Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube
Başkanımız İbrahim Tezcan, emeklilere 2019 yılı ilk
altı aylık zamların açıklanmasının ardından yaptığı
açıklamada, TÜİK rakamlarının inandırıcılıktan
çok uzak olduğunu belirtti.
Tezcan yaptığı açıklamada ; “Emeklilere zam yapılacağı ay enflasyon
düştü. Gerçekte bu ülkede yüzde 30'dan aşağı enflasyon yok. Çarşıya
çıktığında yüzde 30. Bize de verilen toplam yıllık yüzde 20,30. Emekliler, bu
zamlarla çok büyük bir mağduriyet yaşayacaklar. Ayrıca dolar 7 lirayı
gördüğünde yapılan zamlar da geriye alınmalı” diyerek şöyle devam etti;
“Pazar yerlerinin akşam daha kalabalık olmasının sebebi geçim sıkıntısı, emeklinin aldığı sabit ücretle evi yoksa geçinmesi mümkün
değil. Pazar yeri akşam kalabalık olur. Çünkü malını satamayan pazarcı ucuza verir. Artık her şeyin dipte kalanını maalesef emekli
yiyor” dedi.

KINIKLI: “Emekli aylıklarına yapılan zam yetersiz”
Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır
Kınıklı, emeklilere yapılan %10.19 oranındaki zammın
son derece yetersiz kaldığını belirterek, “Enflasyon
oranının altında kalan bu zam, emeklinin hiçbir
yarasına merhem olmayacak” dedi.
Çorum Haber Gazetesi’ni ziyaret ederek, Genel Müdür Mehmet
Yolyapar’ın yeni yılını kutlayan Kınıklı, Türk-İş’in Aralık ayında 4
kişilik ailenin açlık sınırını 1.941, yoksulluk sınırını ise 6.322 lira olarak
belirlediğini hatırlatarak, emeklilerin açlık sınırında kaldıklarını ifade
etti.

Çorum şubemiz
umre anlaşması imzaladı
Çorum Şube Başkanlığımız, Kırıkkale İpekci Turizmle indirim anlaşması
imzaladı. Anlaşmaya göre; Üyelerimiz için özel uygulanacak indirimle birlikte,
firmanın anlaşmalı olduğu banka kredi kartından komisyonsuz 5 taksit
sağlanacak. Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve İpekci Turizm Seyahat Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet İpekci; “Bu kutsal görevi yerine getirmek isteyen
üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Yolları açık, duaları kabul olsun” dediler.

Körfez şubemizin üyeleri
2018'e veda yemeğinde buluştular
Körfez Şube Başkanımız
Merdan Derviş Ilgaz, Başkan
Yardımcımız Necla Alış, Mali
Sekreterimiz Cemal Aygün ve
100 üyemiz 2018'e veda
yemeğinde bir araya geldiler.
Kartepe / Maşukiye / Saklı Vadi'de
gerçekleştirilen ve yeni yılın güzellikler
getirmesi dilekleriyle geçen buluşma
Körfez Şubemizce geleneksel hale getirildi.
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CHP İlçe Başkanlığı Eskişehir Şubemizi Ziyaret Etti
CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay
Dalgıç ve yönetimi, Eskişehir Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.
Emeklilerimizin sorunlarının tartışıldığı ziyarette,
Şube Başkanımız Arif Duru, mahalli yönetim adaylarına
iletilmek üzere taleplerimizi belirten bir dosya sunarak;
“Bütün gayretimiz emeklimizin daha güzel hizmetler
alarak, biraz da olsa rahat etmesi. Bunları bizlere
sağlayacak yönetimlerle her zaman ortak çalışmalar
yapmaya ve katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Elazığ Özel Hayat Hastanesi ile %25 indirim anlaşması
Elazığ Şubemiz Özel Hayat Hastanesi ile üyelerine özel %
25 oranında indirim anlaşması imzaladı. Şube Başkanımız
Vedat Gür; “Üyelerimiz için yaptığımız anlaşmalara bir
yenisini daha ekledik. Hepimize sağlıklı günler dilerim” dedi.
Özel Hayat Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rüşan Çınar ise, “Tüm
İşçi Emekliler Dul ve Yetimler Derneği ile bugün bir anlaşma yaptık, bir
protokol imzalandı. %25 indirimimiz olacak. Aynı zamanda bizi kabul
ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır şubemiz
sağlık anlaşması imzaladı
Diyarbakır Şubemiz ile Diyarbakır Özel
Bower Hospital arasında üyelerimize özel
indirim anlaşması imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre hastanede yapılan tüm işlemlerde
üyelerimize %15 indirim uygulanacaktır. Şube Başkanımız Kadri
Akar; “Üyelerimiz kaliteli hizmete uygun bir şekilde ulaşsın diye
güzel bir anlaşmaya imza attık. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Batmanlı üyelerimiz Voleybol turnuvasında
rüzgar estirdi...
Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü
Spor Şefliği, üniteler arası voleybol turnuvası
organize ediyor.
Organizasyona geçen sezon şampiyon olan Batmanlı üyelerimiz de
katılarak yeniden şampiyonluğa oynuyor. Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen,
müsabakayı izlemeye gelen tüm petrol emekçilerine tatlı ve meyve ikramında
bulundu. Çalışanların ve emeklilerin bu tür etkinlikler ile iyi kaynaştığını
belirten Şube Başkanımız Ekmen, "Takımımız şampiyon olması halinde sporcularımızı Antalya'ya 1 hafta tatile götüreceğim" dedi. Öte
yandan turnuvada başarılı performans gösteren spor şefi Abdurrahman Beycur ve çalışma arkadaşları ile birlikte petrol emekçilerinden
tam puan aldılar.
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İSKENDERUN Şubemizden İndirim Anlaşması
İskenderun Şubemiz,
Özel Palmiye Hastanesi ile
üyelerimize özel %15
indirim anlaşması
imzaladı.
Şube Başkanımız Hüseyin Göde;
“Üyelerimize hayırlı olsun. Kaliteli bir hizmeti
ucuza elde edecekler. Üyelerimizin kaliteli sağlık
hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için şube
olarak elimizden gelen tüm imkanları
kullanıyoruz ve bu hizmetleri sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi.

KONYA Şubemiz
FUZUL EV ile Anlaştı
Konya Şube Başkanlığımız
ile Fuzul Gayrimenkul
Yatırım A.Ş arasında sadece
üyelerimize özel indirim
anlaşması imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz hizmet bedelini taksitli ödemeleri
durumunda % 10, hizmet bedelinin peşin ödenmesi durumunda % 15,
hizmet bedelinin peşin ödenerek, toplam kampanya bedelinin %
20'sinden az olmamak kaydı ile peşinat ödenmesi durumunda % 20
indirim uygulanacak.
Anlaşma sonrası Şube Başkanımız Gülhan Çağlar; “Daha önce
üyelerimiz adına birçok indirim anlaşması yaptık ancak bu indirim
anlaşması beni çok heyecanlandırdı. Emeklilerimiz kendi seçtikleri
eve, kira öder gibi faizsiz sahip olacaklar. Detaylı bilgi almak isteyen
üyelerimizi şubemize bekliyoruz. Herkese hayırlı olsun” dedi.

MANİSA Şubemiz
İndirim Anlaşmasına
İmza Attı

TEKİRDAĞ Şubemizden
Üyelerimize Özel İndirim Anlaşması
Tekirdağ Şube
Başkanlığımız Çerkezköy
Elit Optikle üyelerimize özel
% 25 indirim anlaşması
imzaladı.

Manisa Şubemiz ile KIRK5 Ollive
Şarküteri arasında yapılan anlaşmaya
göre üyelerimize özel % 15 indirim
anlaşması imzalandı.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Ufuk Bozatlı yapılan anlaşma sonrası;
“Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
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DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye'de ve dünyada sosyal
güvenlik alanında yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.
Sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olması, bütün ülkelerin
gelecek güvencesi olarak öngörülmüştür. Sosyal güvenlik
mevzuatları, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Evrensel
sözleşmelere göre sosyal güvenlik haklarını düzenleyen ve uygulayan
ülkelerde refahın arttığı görülmüştür.
TÜED Dergisinde, ülkemizde ve dünyada gelişen ve değişen
sosyal güvenlikle ilgili haberlere bu köşede yer verilecektir.
Dergimizin bu sayısında, sosyal güvenliğin dünü ve bugününün özeti
yapılmıştır. Kaynak olarak; İSSA (Uluslararası Sosyal Güvenlik
Teşkilatı)'nın kuruluşu, haberleri, seminerleri ve toplantıları
izlenmiştir.
Sosyal Güvenlik: İnsan haklarının temel ilkesi olarak
görülmektedir.
Sosyal güvenlik programlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi,
20. Yüzyılın en anlamlı sosyal politika başarılarından biridir. Bununla
birlikte, sosyal güvenliğin artırılması ve yaygınlaştırılması
hedeflenmiştir.

HABERLER/YORUMLAR

için programlardır.
Sınırlı Erişim
Mevcut tahminlere göre, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 50'si
bir tür sosyal güvenceye erişirken, yalnızca yüzde 20'si yeterli sosyal
güvenlik güvencesine sahip Dünya nüfusunun önemli bir kısmı sosyal
güvenliğe erişimde zorluklar yaşıyor.. Bu nedenle kapsamı genişletme
ihtiyacı, tüm bölgelerdeki sosyal güvenlik kuruluşları için kilit bir
zorluktur. Bununla birlikte, bu genişletme yalnızca nüfusların
demografik yaşlanması, aile yapılarının gelişmesi, ekonomik
küreselleşmenin etkileri, kayıt dışı işgücü piyasalarının büyümesi ve
epidemiyolojik ve çevresel gelişmeler dahil olmak üzere daha geniş
politika konularını ele alırken yapılabilir.
Sosyal güvenlik, uzun vadeli sosyal ve ekonomik kalkınmanın
anahtarıdır

Sosyal Güvenlik Nedir?
Sosyal güvenlik, yasayla kurulan herhangi bir sosyal koruma
programı veya yaşlılık, hayatta kalma, iş görmemezlik, engellilik,
işsizlik ya da çocuk yetiştirme durumlarıyla karşı karşıya
kaldıklarında, bir dereceye kadar gelir güvenliği sağlayan herhangi
bir zorunlu düzenleme olarak tanımlanabilir. Ayrıca sosyal güvenlik,
iyileştirici veya önleyici tıbbi bakıma da erişim sağlayabilir.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı tarafından
tanımlandığı gibi, sosyal güvenlik; sosyal sigorta programlarını,
sosyal yardım programlarını, evrensel programları, karşılıklı yarar
planlarını, ulusal yasa veya uygulamaya uygun olarak piyasaya
yönelik yaklaşımları içeren diğer düzenlenmeleri içerebilir. Bir
ülkenin sosyal güvenlik parçasını oluşturur.

Sosyal güvenlik sistemlerinin toplum için sosyal önemi artık
yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak, sosyal güvenlik
sistemlerinin ekonomik önemi konusunda daha az oybirliği vardır. Ne
olursa olsun, sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi kalkınmada
üretken bir faktör olarak anlaşılması, temel olan bir görüştür. Sosyal
güvenlik hizmetinin ekonomik önemi konusundaki durumu
tartışırken, Avrupa sosyal güvenlik tarihi özellikle öğreticidir. Birçok
Avrupa ülkesi, gelişimlerinin başlarında sosyal güvenlik programları
başlattı. Avrupa tarihi ayrıca, verimli ekonomilerin ve verimli sosyal
güvenlik sistemlerinin el ele büyüyebileceğini ve ikincisinin bir
öncekini frenlemediğini göstermektedir. Açıkçası, tüm ülkeler sosyal
güvenlik sistemlerini kendi sosyo-ekonomik ihtiyaçları ve koşullarına
göre geliştirmelidir. Bununla birlikte, Avrupa deneyimine dayanarak,
gelişmekte olan ülkeler için açık bir mesajdır: etkili ve verimli sosyal
güvenlik sistemleri uzun vadeli sosyal ve ekonomik kalkınmanın
anahtarıdır.

Evrensel Bir Hak
Zorunlu sigortaya dayalı sosyal güvenlik programları ilk kez
19. Yüzyılın sonlarında Avrupa'da kurulmuştur. Bununla birlikte, 20.
yüzyıl boyunca, ulusal sosyal güvenlik programlarının dünya çapında
daha yaygın bir şekilde gelişmesinin nedeni İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra yeni bağımsız devletlerin ve kurumlarının bir sonucu olarak
gelişmemesidir.
Sosyal güvenliğin gelişimi çeşitli uluslararası sözleşmeler ve
araçlarla da desteklenmiştir ve sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı
olarak tanınması, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer
almaktadır. Bazı ülkelerde, örneğin Almanya ve Brezilya'da, sosyal
güvenlik Anayasa tarafından güvence altına alınan bir haktır.
Günümüzde çoğu ülke bir tür sosyal güvenlik sistemine sahiptir.
Dünya çapında, en yaygın program türü yaşlılık, sakatlık ve
hayatta kalanların emekli maaşları ve ardından iş kazası ve meslek
hastalıkları, hastalık ve doğum, aile yardımı ve işsizlik gibi faydalar

Dinamik Sosyal Güvenlik ve İleriye Yönelik Yol
ISSA, yüksek performanslı sosyal güvenlik organizasyonları
kurmayı hedefleyen kısa vadeli entegre, proaktif ve ileriye dönük
sosyal güvenlik politikalarının yenilikçi kullanımını destekleyen
dinamik sosyal güvenlik kavramını desteklemektedir. Bu fikrin
altında, etkili ve iyi yönetilen kuruluşların sosyal güvenliğin
güvenilirliği ve nihayetinde sürdürülebilirliği için çok önemli olduğu
görüşü vardır. Bu ilk adımdan yola çıkarak, dinamik sosyal
güvenliğin uzun vadeli amacı, tüm ülkelerde en azından temel nakit
yararlarına ve birinci basamak sağlık hizmetlerine evrensel erişim
sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Tarih boyunca, sosyal güvenlik uyum sağlamayı asla
bırakmadı. Ancak bugün, yüzyıldan fazla bir sürenin ardından
meydan okuma “herkes için sosyal güvenlik” gerçeğini yapma
hakkından biri olmaya devam ediyor.

Sağlıklı Yaşlanmaya TÜED desteği
Yaşlıların Desteklenmesi İçin Kadın Konseyleri Çalışma Grubu Toplandı
Türkiye Emekliler Derneği, İngiltere kökenli yardım ve araştırma kurumu OXFAM,
Kadın Emeğini Destekleme Vakfı ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Araştırma Merkezi'nin
oluşturduğu çalışma grubunun ilk toplantısı 22 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da yapıldı.
Derneğimizi temsilen, Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun
katıldığı ilk toplantının konusu; "Yaşlıların Desteklenmesi için Kadın Kooperatifleri, Bir
Yerinde Bakım Modeli Oluşturmak" idi.
Toplantının açılış konuşmasını, derneğimiz temsilcisi Yazıcıoğlu yaptı. Yazıcıoğlu
konuşmasında; "Yaşlıların bakımı ve toplumsal hayata katılması, kadınlara karşı
ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi hususlar sosyal politikanın vazgeçilmez
hedeflerindendir. Sosyal Koruma, sosyal politikanın temel amacı olup, en temel hedefi
sosyal dışlanmanın önlenmesidir. Yaşlılık, aile, kadın sosyal koruma gerektiren
önceliklerdir. Yoksulluğu, özellikle yaşlı yoksulluğunu ortadan kaldırmak gerekir. Sosyal
dışlanma yaşayan grupların toplumsal yaşama uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları yeterlilik ve becerilerinin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerin
önemli görevi vardır. 27 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içinde kadın
girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri yer almıştır. 2019 yılı yaşlılık yılı ilan edilmiş, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde I. Yaşlılık Şur'ası tertiplenmiştir" dedi.
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ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI
Anayasa Mahkemesi (AYM), emekli aylığı
bağlanan ancak bir süre sonra SGK tarafından
“Hesaplamada hata yapmışız. Parayı iade edin”
denilerek mağdur edilen yurttaşlarla ilgili çarpıcı
bir karara imza attı.
Ümmü Çakır adlı yurttaşa ölen eşi
üzerinden 1997'de bağladığı ölüm
aylığını 2013'te iptal ederek 16 yıllık
parayı geri isteyen SGK'yi haksız bulan
AYM, Çakır'ın mülkiyet hakkının ihlal
edildiğine karar verdi. Kararın
gerekçesinde idarenin hatasının
tamamen vatandaşın üzerine
yüklenmesinin mülkiyet hakkında
ölçüsüz müdahale olacağı kaydedildi.
Çakır'ın eşi, 1986'dan beri BağKur sigortalısıyken 1993'te hayatını
kaybetti. Çakır, 327 gün askerlik
borçlanması primi ödeyerek eşinin
hizmet süresini 1080 güne tamamladı.
SGK bunun üzerine Çakır'a 1997'den
itibaren aylık ödemeye başladı. Ancak
SGK 2013'te yaptığı incelemede 2 Mayıs
1986 ile 4 Aralık 1986 tarihleri arasında
askerlik hizmetiyle Bağ-Kur hizmetinin çakıştığının tespit
edilmesi ve çakışan 24 gün çıkarıldıktan sonra hizmet
süresinin 1056 güne düşmesi nedeniyle ölüm aylığını iptal
etti. Kurum, 16 yıl boyunca ödediği parayı da geri istedi.
Ümmü Çakır, bu işlemin iptali için dava açtı. Ancak
mahkeme reddetti. Bunun üzerine AYM'ye gidildi.
Mülkiyet hakkı ihlali
AYM, Çakır'ın ölüm aylığının kesilmesi nedeniyle
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlalin
giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasını istedi. AYM,
gerekçeli kararında hatalı işlemin 16 yıl sonra tespit
edildiğine işaret ederek “Kamu kurumlarının uygun
zamanda, uygun yöntemle ve tutarlı olarak hareket etme
sorumluluğunda başarısız olduğu anlaşılmıştır.
Başvurucunun yaşlılık aylığının kesilmesi ve ödenen
aylıkların kendisinden geri istenilmesinin kendisine önemli
bir külfet yüklediği ortadadır. Kaldı ki bu kadar uzun bir
süre sonra yaşlılık aylığının iptal edilerek yapılan ödenelerin
geri istenilmesi hukuk güvenliği ilkesini de zedelemektedir”
denildi.

Anayasa Mahkemesi’nden
Emeklileri İlgilendiren
Önemli Karar...

İdarenin hatası yurttaşa yüklenemez
İdarenin hatalı işlemlerinden doğan yükün bütünüyle
kişiler üzerine bırakılmasının mülkiyet hakkına yapılan
müdahaleyi ölçüsüz kılacağı ifade edilen kararda şöyle denildi:
“Üstelik başvurucunun yaşı, başkaca herhangi bir
gelirinin bulunmaması ve aradan geçen bu süre sebebiyle yeni
bir sigortalılık talebinde bulunma imkânının önemli ölçüde
kısıtlanmış olması da dikkate alınmalıdır. Son olarak hatanın
yalnızca prim gün sayısının çakışmasından kaynaklandığı, eksik
kalan prim gün sayısının ise oldukça az olduğu, başvurucunun
üstelik zamanında bugün sayısı üzerinde prim de ödemiş olduğu
ve başvurucuya ödenen yaşlılık aylığının da mütevazi
sayılabileceği gözetilmelidir. Bütün bu hususlar dikkate
alındığında, başvurucunun, idarenin kusurundan dolayı ölüm
aylığından yoksun bırakılmasının somut olayın özel koşulları
altında başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği, bu
sebeple müdahalenin içerdiği kamu yararı amacı ile
başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasındaki adil
denginin başvurucu aleyhine bozulduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.”

MAHKEMEDEN BİR DE OLUMSUZ KARAR ÇIKTI
Anayasa Mahkemesi Hikmet Kuleci isimli emeklinin
başvurusunda; Otuz yılı aşan hizmet süresi için ödenen emekli
ikramiyesinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruyu açıkça
dayanaktan yoksun kabul etti.
04.01.2019 tarih ve 30645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Anayasa Mahkemesi’nin başvurucu Hikmet KULECİ tarafından
yapılan başvuru üzerine 2018/5145 Başvuru numaralı ve 28.11.2018
tarihli kararı ile otuz yılı aşan hizmet süresi için ödenen emekli
ikramiyesinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru açıkça dayanaktan
yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulunarak reddedildi.
Mahkeme gerekçelerini sıralarken şu ifadelere de yer verdi:

“TÜİK verilerine göre emekli ikramiyesine hak kazanıldığı 2017
yılı Ocak ayındaki 50 TL’nin, ödemenin yapıldığı aynı yılın Ağustos ayı
itibarıyla enflasyon karşısında değer kaybı giderilmiş karşılığı 51,75
TL’dir. Dolayısıyla bu verilere göre başvurucunun mülkiyet hakkı
kapsamında değerlendirilen 50 TL tutarındaki alacağının değer
kaybını telafi edecek fark 1,75 TL’dir. Buna karşılık başvurucunun
alacağına dava öncesi başvuru tarihinden itibaren yasal faiz
işletilmesine karar verilmiş olup bu doğrultuda başvurucuya 6,55 TL
tutarında faiz ödemesi yapıldığı görülmektedir. Buna göre
başvurucunun alacağının ödenmesinde makul olmayan bir gecikme söz
konusu olmadığı gibi bu alacağın, hak kazanıldığı tarihe göre yapılan
değerlendirme sonucunda enflasyon karşısında bir değer kaybına
uğratılmadan başvurucuya ödendiği anlaşılmaktadır.”
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

SOSYAL GÜVENLİKTE
DÖNÜŞÜM GEREKİYOR!
Sosyal güvenlik sisteminin uygulamalarına
bakıldığında; 2008 sonrasında emekli olanların mağdur
olduğu dikkat çekmektedir. Bunun en temel nedeni, emekli
aylığı hesaplanma kriterlerinin dönemsel farklılıkları
öngörmesidir. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren ve
emekli aylığı hesaplanma parametreleri olan primlerin
güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranının önceki
dönemlerde yürürlükte olan kanun hükümlerine göre
düşürülmesi, emekli aylıklarının da düşmesine yol
açmıştır.
Hükümetler, bu mağduriyeti bazı yıllarda seyyanen
zamlar yaparak gidermeye çalışmıştır. Örneğin; 2010 yılı
birinci altı ayda, 2011 yılı birinci altı ayda, 2015 yılı ikinci
altı ayda ve 2016 yılı birinci altı ayda seyyanen zamlar ile
emekli aylıklarında kısmi iyileştirmeler yapılmıştır. Asgari
ücret üzerinden prim ödemiş ve 2000 sonrasında emekli
olanların aylıkları 1250-1500 lira arasında ödenmektedir.
Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları bakımından
benzer durumda olan 2017 ve 2018 yıllarında emekli olan
103 bin emeklinin aylığı 1000 liranın altında kaldığından,
Hükümet bu kapsamda olan emeklilerin aylıklarını
düzeltmek ve iyileştirmek yerine Şubat 2018 itibariyle en az
emekli aylığı ödemesini 1000 liraya yükseltmiştir. 18 Ocak
2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren 7161 sayılı Kanun'un 42. maddesine bakıldığında;
800 lira aylığı olan bir emeklinin aylığı 2019 ve 2020

yıllarında emekli aylıklarına yapılan zamlarla birlikte 1000
liraya gelene kadar sürekli 1000 lira olarak ödenmesi,
sorunu çözen bir yaklaşım olmamıştır.
Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için
çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre karma
sistem üzerinden emekli aylığı hesaplanmasına son
verilmeli, bütün dönemleri kapsayan ve eşitliği öngören tek
bir kriter üzerinden primlerin güncellenmesi sağlanmalı ve
aylık bağlama oranı tespit edilerek, emekli aylıkları
hesaplanmalıdır. Bu standart getirilmediği sürece, yeni
emekli olacakların cezalandırıldığından, mevcut
uygulamanın sürdürülmesi çok zor gözüküyor.
Çalışılan sigortalı süre arttıkça, emekli aylığını
düşüren bir sistemin olmaması gerekir. Bu durum bile kayıt
dışı çalışmayı teşvik eden bir sistemdir. Sosyal güvenlik,
kayıt dışı ile mücadelede en temel uygulama olarak
değerlendirilmelidir. Emekli aylıklarında eşitliğin
sağlanması için “5510 SAYILI KANUNDA DÖNÜŞÜM
GEREKİYOR.”
Emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmesi için
Türkiye Emekliler Derneği'nin intibak talebi de esas
alınarak değişikliklere gidilmelidir. 6283 sayılı Kanun'la
2000 öncesi SSK emeklilerine yapılan intibakın aynı
kurallara göre 2000 sonrasında emekli olanlara da
uygulanması, eşitlik ilkesi sağlanması bakımından bir
yükümlülük olarak değerlendirilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Anonim şirketteki hissilerimi devretmeme rağmen,
yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Prim ödemediğimden, BağKur sigortalığım ve prim borcum oluşur mu?
CEVAP: 5510 sayılı Kanun, anonim şirketlerde yönetim
kurulu üyelerinin sigortalık statülerini 4. Madde birinci fıkra, a
bendindeki esaslarına göre düzenlemiş; hizmet akdi ile bir veya
birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların işçi statüsünde
sigortalı olacağı öngörmüştür. Bu durum karşısında, şirket ortağı
olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatları nedeniyle Bağ-Kur
zorunlu sigortalılık statülerinin olmasına gerek olmamakla birlikte
şirket içerisinde işçi statüsünde çalıştırılmalarına bir engel durum
olmadığı sonucuna varılmaktadır.
SORU: 1989 yılında sigortalı girişim var. Bazı yıllarda iş
bulmada zorluk yaşadım ve günlerim de eksik kaldı. Ocak 2018
tarihinde prim ödeme gün sayım, 3450 gün, yaşım ise 57'dir. Nasıl
emekli olabilirim?
CEVAP: Sigorta başlangıcı yaşın belirlenmesinde temel kriter
olmaktadır. Emekli aylığına hak kazanma da önemli bir koşul olan
prim ödeme gün sayısını zamanında yerine getiren sigortalılar, daha
erken emekli olmaktadır. Prim ödemede süreklilik olmadığından
primleriniz eksik kalmış ve emekli olmanız gecikmiştir. 5000
gününüz olsaydı, daha erken emekli olacaktınız. Emekliliğinize,
ikinci seçenek olan 3600 gün ve 58 yaşını yerine getirdiğinizde hak
kazanacaksınız. 3450 gün olan primi ödeme gün sayınızı bir an önce
çalışarak 3600 güne tamamlamanız gerekmektedir.
Bir ülkenin kalkınması, işgücünün çalıştırılması ile

ölçülmektedir. Sosyal güvenliğin finans yönünden de güçlü olması için
istihdam temel bir ölçüdür. İstihdam azaldıkça, emekli aylığına hak
kazanmakta güçleşmektedir. İstihdamın yüzde 34'ü kayıt dışı
olduğundan, kutsal bir hak olan emekliliğe erişilmemektedir. Devletin ve
ülkeyi yönetenlerin bu soruna çözüm bulması, öncelikli hedef olmalıdır.
İnsanların geleceği üzerinden haksız kazanç elde edenlerin
cezalandırılması için caydırıcı düzenlemelere gidilmeli, istihdamda olan
her bir bireyin sosyal güvenlik hakları korunmalıdır.
SORU: Yıllık artışlara ve altı aylık artışlara bakıldığında ve hatta
ele geçen tutarlara bakılarak, emekli zamlarının enflasyon karşısında
yeterli olduğu söylenebilir mi?
CEVAP: 5510 sayılı Kanun'un 55. maddesi gereğince, altı aylık
tüfe artışına göre emekli aylıklarına zamlar yapılmaktadır. Bu şekilde
yılda Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına artışlar
yapılmaktadır. Örneğin, 2018 yılında birinci altı ayda yüzde 5,69 ve
ikinci altı ayda yüzde 9,17 emekli aylıklarına artışlar yapılmış ve yıl sonu
kümülatif artışı, yüzde 15,38 olarak hesaplanmaktadır. 2018 yılı tüfe
artışı ise, yüzde 20,30 olarak açıklanmıştır. Bu durumda, yıllık artışlara
göre emekli aylıklarına zam yapılmasının enflasyona karşı gerçekçi bir
koruma olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Yıllık artışlar ve altı aylık tüfe
artışlarının kıyaslaması yapıldığında; gerek ödenen emekli aylıklarının
miktarında ve gerekse de dönem sonu artışlarda kayıplar dikkat
çekmektedir. Yüzdeli artışlar, emekli aylığı düşük olanların aleyhine bir
sisteme dönüşmüştür. Türkiye Emekliler Derneği'ne gelen sorularda,
emekli aylıklarına seyyanen artışların yapılması talep edilmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULU
2.7.2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnamenin 88. maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanununun adı “ Sosyal güvenlik kurumuna ilişkin
bazı düzenlemeler hakkında kanun” olarak değiştirilmiş,
kuruluşla ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılarak kurum
kapatılmıştır. Sonradan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin otuzuncu bölümünde 403 ve devamı
maddelerinde getirilen düzenleme ile Sosyal güvenlik kurumu
yeniden kurulmuştur. Yeniden oluşturulan Sosyal Güvenlik
Kurumunun ilk genel kurulu 20.12.2018 tarihinde yapılmıştır.
Anayasamızın 104. maddesinde yeni hükümet sisteminde
Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarma yetkisi verilmiş ise de
açıkça kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname
çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu husus genel
kurulda tenkit konusu yapılmıştır. Ayrıca Kurumun
özerkliğinin de Anayasa ve düzenlemelere aykırı olarak
kaldırıldığı iddia edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Kurulunun en üst organ olması, gerekirken danışma organına
dönüştüğü, yetkilerinin ortadan kaldırıldığı, denetim ve ibra
yetkisinin genel kuruldan alındığı, bir diğer tenkit konusu oldu.
Yönetim kurulunda atanmış üyelerin çoğunluğa hakim olması,
kurumu vesayete tabi kıldığını, idari ve mali özerkliğine son
verdiği belirtilmiştir.
Genel Kurul'da konuşma yapan Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız : Sosyal güvenlik sisteminin 2071 yılına
kadar risk taşımadığını, Sayıştay denetimi ile sistemin hukuka
uygunluğunu temin ettiklerini, kurum başkanından kurumun
mali durumu, finansal yapısı ve aktüeryal dengesi ile ilgili
sürekli rapor aldığını, bu mekanizmalar sayesinde sistemi
yıpratacak her türlü popülist uygulama ve karışıklığın teknik
olarak imkansız hale geldiğini, sessiz bir devrim
gerçekleştirildiğini, bunu Türk mucizesi olarak
nitelendirebileceğimizi, ekonomik gelişme seviyesi bakımından
en üstteki Avrupa ülkelerinin bile erişemediği bir kapsama
sahip olduğumuzu, 1990'lı yıllarda SSK'nın emekli maaşlarını
ödeyemez duruma geldiğini, sistemin 2002 yılından önce
dengesiz ve adeta içinden çıkılmaz 'bir halde olduğunu o
yıllarda sistemin toplam bütçe açığının GSYH'ya oranının
yüzde 2,22 olduğunu sosyal güvenlik sisteminin 2006 sonrası
bütüncül ve organik bir yapıya kavuştuğunu sosyal korumanın
sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak
üzere üç saç ayağı olduğunu Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi ile bu üç ayağın aynı bakanlık altında birleştirildiğini,
belirtti.Bakanımız devamla; hiçbir vatandaşını dışarıda
bırakmayan güçlü ve sürdürülebilir bir sisteme sahip
olduğumuzu 8.772 ilacı geri ödeme listesine aldıklarına, e-devlet
üzerinden 127 hizmet sunduklarını, e-devlet hizmetlerinin
tıklanma sayısında ülkede birinci olduğunu beyanla, SGK'daki
bütçe açığının GSYH'ya oranının 2018 yılı sonu itibariyle yüzde
0,66 ya ineceğini, genel sağlık alanında ayrımı ortadan
kaldırdıklarını, bütüncül ve eşit uygulama yaptıklarını, ilaç geri
ödeme sisteminde dünya birincisi olduğumuzu, bilişim
teknolojilerini Kurumun en iyi şekilde kullandığını açıkladı.
Genel kurula hitap eden kurum başkanımızda kurumu
bir vakıf gibi yönettiklerini, toplam 80,2 milyon kişiyi hizmet
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kapsamına aldıklarını, prim
gelirlerinin sağlık hizmetlerivle
emekli maaşlarını karşılama
oranının 2008 de yüzde 64,57
iken,2018 yılı sonunda yüzde
75,21'e kadar çıkacağını ifade etti.
Genel Kurulda söz alan özellikle
sendika temsilcilerinin emeklilerin sorunlarına dikkat
çektikleri görüldü. 2000 sonrası intibak aylık bağlanma
kriterlerinin değiştirilmesi, alt sınırın emekli aylığı tespit
edilmesi, yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi, ek
göstergelerin yeniden düzenlenmesi, emeklilerden ilaç ve tedavi
katılım payı alınmaması gündeme taşınırken, açlık sınırının
altında emekli maaşları olduğu, memurlarda son aylık ile
emekli maaşı arasında uçurumun artarak devam ettiği,
sigortalının hangi şartlarla sigortalı olmuş ise o kanundaki
şatlarla emekli olması gerektiği, yasaların geriye işletilmemesi
istekleri yanında emekliler sendika kurma hakkı verilmesi talep
edildi.
Genel kurulda geçmişte sigorta gelirlerinin ucuz kredi
olarak kullandırıldığı, gayrimenkullere lüzumsuz yatırım
yapıldığı, böylece aktüeryal dengenin bozulduğu, kayıt dışılığın
emekli aylıklarının düşmesine neden olduğu, faturasını
emeklilerin ödediği, işsizlik sigortasında biriken meblağın
yerinde kullanılmadığı, emekliye hazırlık programları
yapılmadığı, işsizlik sigortasının bu konuda kullanılmaması
eleştirildi. Gelirlerin reel olarak gerilemesi, TUİK rakamlarının
gerçeği yansıtmadığı, istihdamın yüzde 60'ının asgari ücretten
olması, eşitsizliğin gittikçe büyüdüğü, 10. yılını yaşayan 5510
sayılı yasanın 48 ayrı kanunla değiştiği, getirilen yeni
düzenlemeler ek ve geçici maddeler, torba yasalar ile sistemin
yaz boz tahtasına döndüğü, özel uzmanların bile işin içinden
çıkamaması, haklarda yaşanan gerileme , norm ve standart
birliğinin sağlanamamış olması, hukuk devletine yakışmayan
düzenlemeler olduğu genel kurulda sosyal taraflarca gündeme
taşındı. Emekli aylığının asgari ücrete oranın sürekli düştüğü,
son on yılda yüzde 25 gerilediği, sağlığın piyasalaştığı, hastanın
müşteri olarak görüldüğü, kalıcı ve güvenceli istihdamın
sağlanamadığı, memurlara yapılan ek ödemelerin sigorta
primlerine yansımadığı, böylece kamunun kendisinin kayıt
dışılık yaptığı, son yaşanan paramızın değerinin düşmesi
nedeniyle ve büyümeden pay almak için seyyanen zam
yapılması, yüzdeli artışların zengini daha zengin fakiri daha
fakir yaptığı, her dört emekliden birinin evi olmadığı dile
getirilen diğer konular oldu. Özel hastanelerin aldığı farkların
aşırıya kaçtığı, koruyucu sağlığa önem verilmediği, çalışan
emeklinin teşvik edilmesi gerekirken sosyal güvenlik destek
primi ile cezalandırıldığı katkı paylarının hizmete erişimi
engellediği, göçmenlerin sağlığı ile ilgilenilmediği, sağlıkta
cepten harcamaların yüzde 76'yı bulduğu, özel sağlık sigortası
ve tamamlayıcı sigortanın teşvik edildiği, bin liranın altında
aylık bağlanmaya devam edildiği de sosyal tarafların tenkitine
duçar oldu.
Kongredeki tespitlerin SGK'ya, sosyal taraflara ve
ülkemize adalet ve eşitlik getirmesini dilerim.
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