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1. YAŞLILIK ŞURASI ANKARA'DA YAPILDI

Devamı 8. sayfada

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın
himayesinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nca düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde
yapıldı.
Şura'nın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan konuşmasında, yaşlıların bir
değer olduğunu belirterek; "Gençlik bilgeliği öğrenme, yaşlılık
ise uygulama dönemidir. Aklı başa, yaş getirir. Ülkemizin
nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Yaşlı hizmetleri sadece maddi

imkanlarla olmaz. Toplumun yaşlıya bakış açısı önemlidir.
Yaşlının etkinliğini ve üretkenliğini korumalıyız. Evde bakım
desteği veriyoruz. Yaşlıların evde tedavilerini yapıyoruz. Asıl
olan yaşlıların sosyal hayatın içinde olmaları ve aileleriyle
birlikte yaşamalarıdır. Ananın duası, babanın gölgesi yeter.
Büyük aileden kaçış ve aile büyükleriyle ilişkilerin azalması
iyiye delalet değildir. Ailelerin bir arada yaşaması ve aile içi
ilişkilerin geliştirilmesi için, gerekirse teşvikler vereceğiz.
Hayat boyu öğrenme, aktif yaşlanma için olmazsa olmazdır.
2019-2023 dönemini kapsayan Yaşlı Vizyon Belgesi
hazırlıyoruz. Yaşlı maaşının 2000'deki 24 Lira seviyesinden 601
Lira'ya çıkarttık. Evde bakım ücretini 1305 Lira yaptık” dedi.

ERGÜN ve heyeti
Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürü Kılıç’ı
ziyaret etti...

EMEKLİLERİN
EK ÖDEMESİNDE BAŞYAZI
DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMELİ

TÜED Genel Başkanımız
Kazım Ergün ve beraberinde Genel
Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel
Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Abdulkadir Ersal Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine
atanan Erkan Kılıç’ı ve sivil toplumla
ilişkiler Genel Müdürlüğü Dış
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet
Türközü’nü makamlarında ziyaret
ettiler.

Vergilerin ödenmesinde ve indiriminde
adaletin sağlanması, maliye politikasının temel
bir aracı olmalıdır. Çalışanların ödediği gelir
vergisinin yüksekliği eleştiri konusu olmuş;
vergi dilimlerinin ve oranların adil bir yapıya
dönüştürülmesi talep edilmiştir. Emeklilerimiz,
çalıştıkları dönemlerde en yüksek vergiyi
ödeyen kesimlerin başında gelmiştir.
Çalışılırken, ücretlerden kesilen gelir vergisi,
dolaysız vergiler olarak adlandırılmaktadır.
Bunun yanında, harcamalardan alınan dolaylı
vergiler olan KDV ve ÖTV'den yüksek oranda
vergi kesintilerinin yapılması, toplum üzerinde
vergi adaletini bozan bir sisteme dönüşmüştür.

Devamı 4. sayfada
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Çevre Bakanı Murat Kurum’a TÜED sürprizi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Karabük ziyareti sırasında Şube
Başkanımız Celal Bulut ve Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimizle birlikte yapımı
süren TOKİ emekli konutlarını gezdi.
Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, emekliler için
yapılan konutların hızla ilerlemesinden duydukları
memnuniyeti ifade ederek, bakan Kurum'a el yapımı bir
Safranbolu evi ile çiçek takdim etti. Bakan Kurum da
burada yaptığı açıklamada, kura çekme sürecinin en kısa
sürede başlayacağının müjdesini verdi.

Celal Bulut’dan bir çiçek de
TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a
Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, beraberinde
Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi
Güneş ile birlikte TOKİ Başkanlığı görevine atanan
Ömer Bulut'u ve Finansman Daire Başkanı Ayhan
Karaca'yı ziyaret ettiler.
Bulut burada yaptığı konuşmada, emeklilerimizin TOKİ
projelerine yoğun ilgi gösterdiğini ve konut sahibi olabilmeleri
için büyük umutlarla beklediklerini ifade etti. Kurum başkanlığına atanan Ömer Bulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti
belirterek; emeklilerimiz için başlatılan konut projelerinin hızlandırılacağının müjdesini verdi.

EMEKLİLERİN EK ÖDEMESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ
Vergi, kamu finansmanını sağlayan özelliği
yanında, devleti de ayakta tutan temel bir direk
gibidir. Burada esas olan, ödeme gücüne göre vergi
alınması ve iadesinin yapılmasıdır. Emeklilerimize
yapılan vergi iadesi tutarları değerlendirildiğinde, ek
ödeme yüzdelerinin yetersiz kaldığı ve emeklilerimizin
vergi mağduru olduğu açıkça görülmektedir.
İstihdam, sosyal güvenliğin de en önemli gelir
kaynağıdır. Yeni istihdamlara verilen destekleri de çok
önemsiyoruz. İstihdam artışında işverenlere yapılan
muafiyet ve indirimlerin kapsamı genişletilmiş, işsizlik
sigortası fonundan vergi ve prim teşvikleri yapılmıştır.
Vergi mevzuatında yapılan değişikliklerde
emeklilerimizin taleplerinin dikkate alınmaması,
öncelikli talebimiz olan EK ÖDEME yüzdelerinde her
hangi bir değişikliğe gidilmemesi, emeklilerimizin
vergi yükünü artırmıştır. Her kesime vergi muafiyeti
ve indirimi yapılırken, emeklilerimizin yüzde 4-5 gibi
ek ödeme yüzdelerinin karşılığı olarak yapılan
ödemeler sembolik kalmıştır. 1250 lira emekli aylığı
olan bir emekliye yüzde 4 karşılığı olarak 50 lira vergi
iadesi yapılmaktadır. 150 lira elektrik faturasından,
yüzde 18 KDV karşılığı olarak, 27 lira vergi
alınmaktadır. Emeklilerimizin elektrik, doğalgaz ve
su harcamalarından ortalama 80 TL vergi alınıyor. Bu
durum göstermektedir ki, emeklilerimizin üzerindeki
vergi yükü, ek ödemenin çok üzerindedir.
Ne yapılmalı?
2000 öncesinde emeklilerimiz için bir çileye
dönüşen fiş toplama uygulamasına son verilmesini,
olumlu bir değişiklik olmakla birlikte, vergi iadesinin

karşılığı olarak yerine getiren, yüzde 4-5 ek ödeme
oranları yetersiz kalmıştır. 2006 öncesinde çalışanlar
ve emeklilere yapılan vergi iadesinde eşitlik vardı.
Örneğin, 2006 öncesinde çalışanlar ve emeklilerimize
fişlerinin karşılığı olarak eşit ödeme yapılıyordu.
Bugün için eşit bir uygulamadan söz edilemez.
Çalışanların vergi iadesi, asgari geçim indirimine
dönüştürülmüştür. Emeklilere ise, ek ödeme adı
altında aylıklarının yüzde 4-5 karşılığı olarak vergi
iadesi yapılmaktadır.
Çalışanlar ve emeklilerin harcamalarından
alınan, KDV ve ÖTV oranlarının aynı olmasına
rağmen, vergi iadesinde eşitlik kuralı bozulmuştur.
Vergi iadesinde; çalışanlara ve emeklilere eşit bir vergi
iadesi uygulamasının getirilmesi için ek ödeme
yüzdeleri yerine, asgari geçim uygulamasına
geçilmelidir. Asgari geçim indirimi tutarları her yıl
açıklanmaktadır. Asgari ücrete göre yapılan bu
hesaplama, emeklilerimize de uygulanmalıdır. Asgari
ücret, aynı zamanda sigorta priminin de alt sınırını
oluşturmaktadır. Bu nedenle, emeklilerimize
ödenecek olan en az ek ödeme tutarı, çalışanlara
yapılan asgari geçim indirimi karşılığı olmalıdır. 2019
Yılında, eşi çalışmayan bir işçimize asgari geçim
indirimi adı altında 230,22 lira vergi iadesi
yapılmaktadır. Ek ödeme karşılığı olarak, evli ve eşi
çalışmayan bir emeklimize de 230,22 lira vergi iadesi
yapılmalıdır. Vergide adaletin sağlanması,
Anayasamızın 73. maddesinin bir amir hükmüdür.
TÜED -2-

Adıyaman Şubemize Milletvekili Ziyareti
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman
Tutdere ile CHP İl Yönetiminden
Şaban Cömert ve Hüseyin Aslan, Şube
Başkanlığımızı ziyaret ettiler.
Emeklimizin sorunları ve isteklerinin tartışıldığı
ziyarette, Şube Başkanımız Bahri Özbey,
“Emeklimize hizmet için yarışan kim olursa,
onların menfaatlerini kim korursa
emeklilerimizden hak ettikleri değeri
göreceklerinden hiç şüpheleri olmamalıdır. Son
derece dertli bir kesimi temsil ediyoruz.
Taleplerimiz ve beklentilerimiz yerine getirilsin
diye yoğun bir hak arama mücadelesi
sürdürüyoruz. Ziyaretinize çok teşekkür ederiz”
dedi.

Bartın Şubemiz Vali Sinan GÜNER’i Ziyaret Etti
Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve beraberinde
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizle, Bartın Valisi
Sinan Güner’i makamında ziyaret ettiler.
Emeklilerin kent yaşamı içerisindeki güncel
sorunlarının değerlendirildiği ziyarette konuşan
Kalaycı, emeklilerin yaşları itibariyle özenli bir yaşam
standardına ihtiyaç duyduğunun altını çizerek;
“Emekli kent yaşamı içerisinde saygı görmek istiyor,
değer verilmesini istiyor. Çünkü toplumun en tecrübeli
kesimi, yaşam ustaları bizleriz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vali
Güner de, emekliler ve yaşlılar için yaşanabilir bir
şehir olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Heyetimiz, vali Güner’e bir de bayrak pano hediye
etti.

İKİ BÜYÜĞÜMÜZÜ EBEDİYETE UĞURLADIK
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ERGÜN ve Heyetinden Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Kılıç’a ziyaret
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün ve beraberinde
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz
Ömer Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine atanan
Erkan Kılıç’ı ve sivil toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Türközü’nü
makamlarında ziyaret ettiler.

Getirilen yeni yapılanmayla, sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğinin
giderek daha da güçleneceğine inandıklarını ifade eden Genel Başkanımız
Kazım Ergün; “Güçlü sivil toplum kuruluşları, güçlü demokrasi ve
çağdaşlaşma demektir. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha önce
Dernekler Dairesi Başkanlığı olarak sürdürülen çalışmaların, bu haliyle
bir üst boyuta taşınması ve bir genel müdürlük olması, sivil toplum
kuruluşlarına verilen önemin de arttığını ortaya koymaktadır. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim gibi büyük dernekler ve
diğer sivil toplum kuruluşlarının kamuyla ilişkilerinin bir üst seviyede
sürdürülecek olması memnuniyet verici bir gelişmedir” dedi.

Gemlik Şubemiz Kaymakamlık Makamında
Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek ve
yönetim kurulu üyelerimiz Gemlik'e yeni
atanan Kaymakam Kemal İnan'a hoşgeldin
ziyaretinde bulunarak, “yeni görev yeriniz
hayırlı olsun” dediler.
Şube Başkanımız Şimşek, ziyarette derneğimiz hakkında bilgi vererek,
“Emekliler adına yapılacak her türlü çalışmada bizler de varız” dedi.
Kaymakam İnan; “Ziyaretinize çok teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan mutlu oldum. Kaymakamlığımız her zaman
emeklimizin yanındadır” dedi.

Kayseri Şubemizden “Sağlıklı Yaşam” Semineri
KIZILAY KAYSERİ TOPLUM MERKEZİ,
DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA HAFTASINDA,
ÜYELERİMİZE SEMİNER DÜZENLEDİ...
Kayseri Şube Başkanlığımız ve Kızılay Kayseri Toplum
Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, emeklilerimize
sağlıklı yaşamın önemi ve sigaranın sağlığa verdiği
zararlar anlatıldı.
Etkinliğe ilişkin bir değerlendirme yapan Kayseri Şube
Başkan Yardımcımız Yusuf Aykırı, yaşam boyu sağlık
sloganıyla yola çıktıklarını belirterek; “Yaşadığımız
hayattan keyif alabilmek, yediklerimizin tadını alabilmek, kısacası yaşam kalitemizi yükseltebilmek için sigaradan ve sigara
içilen ortamlardan uzak olmalıyız. Biz emekliler, boş vakitlerimizi bu tür etkinliklerde bilinçlenerek geçirmeli ve hepimiz sigara
bıraktırma gönüllüsü olarak gençlerimizi de bu illetten kurtarmak için çalışmalıyız” dedi.
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Milli Gelirin Emekli Aylıklarına Katkısı
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Milli gelir, her ülkenin gelişmişlik göstergesi olarak
değerlendirilmektedir. TÜİK tarafından 2018 yılı gelişme
hızı açıklanmıştır. 2018 yılı son çeyrekte ekonomi yüzde 3
küçülmüştür. Söz konusu bu küçülmede, tüketim
harcamalarının kısılması belirleyici olmuştur. 2018 yılı
ikinci yarısındaki ekonomik daralmanın en temel
nedenleri olarak yatırımların durması, döviz kurlarının
yükselmesiyle birlikte faiz oranlarının yükselmesi,
duraksamayı da beraberinde getirmiştir.
2018 yılında hedeflerin çok altında kalan büyük hızı
yüzde 2,6 olarak hesaplanmıştır. Büyümeye en büyük
katkı ihracat ile sağlanmıştır. Üretimin en temel
göstergeleri olan tarım, sanayi, inşaat, toplam yatırımlar
ve tüketim harcamaları, 2018 yılı son çeyrekte
ekonomideki küçülmenin belirleyicisi olmuştur. 2018
yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2,6 büyümesi; kişi
başına düşen milli gelirinde azalmasını getirmiştir. 2018
yılında, kişi başına düşen milli gelir 9 bin 632 dolar
hesaplanmıştır.
Milli gelirin artış hızı, emekli aylıklarının
hesaplanmasında en önemli kıstas olmuştur. 1 Ocak 2000
itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla, SSK
emeklilerine uygulanan gösterge sistemi kaldırılmış ve
prim kazanlarının güncellenmesinde yıllık milli gelir
artışı ve tüfe artışları dikkate alınmıştır. 1 Ekim 2008
tarihine kadar prim kazançlarının nemalandırılmasında
önemli katkısı olan milli gelir artışının yüzde yüzü
yansıtılırken, 5510 sayılı Kanunla birlikte milli gelir
artışının yüzde 30'u uygulanmaya başlanmıştır. Yapılan
bu değişiklik, emekli aylıklarına kayıp olarak yansımıştır.
Prim kazançlarına uygulanan güncellenme katsayısının
düşürülmesi, aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi,
2008 sonrasında emekli olanların mağdur edildiği bir
süreci getirmiştir.

Yatırım-üretim ve istihdam, sosyal güvenlik
sisteminde de en önemli güvencesidir. Üretim, aynı
zamanda enflasyonun düşmesi için de en temel
göstergedir. Kendi ayakları üzerinde duran ve dünyaya
ihracat yapan bir ülke olmak istiyoruz. Yerli ve milli
olmanın birinci koşulu, yerli üretimin artırılmasıdır. 2019
yılında ekonomideki daralmanın risklerinin ortadan
kaldırılması gerekiyor. Gerileyen ekonomi, istihdamı ve
sosyal güvenliği olumsuz etkiliyor. 2019 yılında yatırımlar
ve istihdamın teşvik edilmelidir.
Ücret ve aylık alan kesimler, ekonomideki
küçülmeden en çok zarar gören nüfus grupları olmuştur.
İşsizlik, ekonomik ve sosyal bir sorunumuz olduğundan,
kısa süreli çözümler yerine geleceği ve insanımızı koruyan
ve refahını artıran politikalara öncelik verilmelidir.
Emekli aylıklarının dağınıklığı yanında yetersizliğine
de çözüm bulunmalıdır. İnsanca yaşamaya yetecek gelir ve
aylıkların ödenmesi, sosyal devletin en önemli görevi
arasında olduğu gerçeğinin bilinmesi gerekiyor.
Tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarım ürünlerini ithal
etmesi kadar yanlış bir politika olamaz. Bu alanda
dünyaya tarım ürünleri ihraç eder bir ülke olmamız için
planlı ve programlı bir tarım politikamız benimsenmelidir.
Ekilmeyen topraklarımız, ekonomik kayıp olarak
yansımaktadır. Tarım üretimini ve çalışanların sosyal
güvenliğini teşvik edecek değişikliklere gidilmelidir.
Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi,
insanımızın refahının artması ve kendi ayakları üzerinde
duran bir ülke olmamız devletimiz öncü olmalı, her kesim
de üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Bu güzel ülkemizde refah ve barış içinde birlikte
yaşamanın kıymetini bilmeliyiz. Sosyal devletin koruması
altında olan emeklilere, insanca yaşamaya yetecek bir
aylık ödenmelidir.

Evi Olmayan Emekli Kalmasın
Türkiye Emekliler Derneği'nin yürüttüğü ve
Hükümetle paylaştığımız taleplerimizin en
önemlilerinden birisi olan, TOKİ'nin yapacağı
konutlarla emeklilerimizin ev sahibi olmaları, altın bir
proje olarak benimsenmiştir.
Devlet ve emekli işbirliği olarak da benimsenen bu
projeyle, 2016 yılından itibaren TOKİ'nin yaptığı
konutlardan uygun ödeme koşullarıyla
emeklilerimizin, 8 Bin kadar bir bölümüne evleri
teslim edilmiştir. Devletimizin bir taahhüdü olan bu
projenin bazı illerle sınırlı kalmasına çözüm
getirilmelidir.
Kira, emeklilerimizin en büyük gideridir. 2000
sonrasında emekli aylıklarındaki düşmeler, evi
olmayan emeklilerimizin mağduriyetini artırmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, evi olmayan
emeklilerimize kira desteği yapılmadığından,
TOKİ'nin yapacağı evlerin önemi daha da artmıştır.
Hükümetimizin bugüne kadar gösterdiği desteği çok
önemsiyoruz. Evi olmayan emeklilerimizin ev sahibi
yapılması, devletimizin emeklilerimizi korumaya
yönelik bir politikası olarak görüyoruz. Emeği
geçenlere teşekkürü de bir borç biliyoruz.
2018 yılında ekonomimizde yaşanan zorluklar ve
yüksek maliyetler, konut alanında da daralmayı
getirmiştir. 2019 yılının yeni bir başlangıç olmasını
temenni ediyoruz. Hükümetin açıkladığı 50 bin
konutun ülkenin her köşesinde yapılacak olması ve bu
konutların dar gelirlilere yönelik planlanması,
emeklilerimiz için de memnuniyet verici olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği üyelerimize, 110
şubemiz tarafından evi olmayan emeklilerimiz

bilgilendirilmiş ve kamu bankalarına müracaat etmeleri
istenmiştir. Emekliler için müracaat tarihi, 25 Mart - 5
Nisan arası olarak belirlenmiştir. Bankaların üzerine
düşen görevleri yerine getirmesi ve emeklilerimizin
taleplerini almaları ve ilgili makamlara bildirmelerinin
de takibini yapıyoruz.
Evi olmayan emeklilerimizin konut sahibi olması,
devlet politikası olarak benimsenmelidir. Son üç yılda
yapılan ve teslim edilen konutlar, emeklilerimizi kira
ödemekten kurtarmıştır. Bu sayının artırılmasını talep
ediyoruz. Emekli aylıklarının seviyelerine göre,
TOKİ'nin ödeme planı yapması da büyük önem
taşımaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan
ekonomik ve sosyal araştırmada, her üç emekliden
birisinin konut sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Konut
sahibi olmayan emeklilerimiz, en büyük gideri olan kira
ödemesi nedeniyle, diğer harcamalarını kısmak
durumunda kalmıştır.
Bir diğer sorunumuz, emekli aylıklarında oluşan
eşitsizliklere İNTİBAK yapılarak çözüm getirilmelidir.
Asgari emekli aylığının düşük kalması, konut sahibi
olmayı da zorlaştırmıştır. Geçim zorluğu yaşayan
emeklilerimizin aylıkları iyileştirilmelidir. Devletimizin
desteğiyle sorunların çözüleceği inancını taşıyoruz.
Emeklisi mutlu olan ülkelerin gelecekleri de güvence
altına alınmaktadır. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın
s ö z ü n ü e n ç o k h e d e f l e r i a r a s ı n d a g ö s t e re n
hükümetimizden, sosyal güvenliği geliştirmesini ve
insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesini
bekliyoruz.
Emeklisi mutlu bir ülke olmak istiyoruz.
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Ankara Ispartalılar Vakfı (ISVAK)'tan Ersal'a Hemşeri Ziyareti
Ankara Ispartalılar Vakfı (ISVAK) yöneticileri Ahmet
Şahan, Tuncay Uysal, Erdal Saraçoğlu ve Yaşar Bakal'dan
oluşan heyet, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve
Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal'ı makamında
ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersal,
"Ankara Ispartalılar Vakfı'nın değerli yöneticilerini
aramızda görmek, emeklinin hak arama mücadelesinin
sembolü haline gelen Türkiye Emekliler Derneğimiz'le
dayanışma içerisinde olduklarını bilmek bizleri
ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendilerine bütün
emeklilerimiz ve teşkilatımız adına şükranlarımı
sunuyorum" dedi.

Yaşlılık Platformu Dönem Toplantısı Genel Merkezimizde Yapıldı
Toplantıda, platformun
çalışmaları gözden geçirildi ve
“Yaşlılık Yılı” olan, 2019'da
yapılacak etkinlikler belirlendi.
Dönem toplantısında yeni
dönem başkanlığına Prof. Dr.
Oya Hazer seçildi.
Derneğimizi temsilen Eğitim Sekreterimiz Arif
Yıldız görev aldı. Dönem başkanı Oya Hazer:
“Geçmiş dönemde görev yapmış dönem başkanlarını kutluyorum, birlikte çalışmalarımız devam edecektir. Gerek platformun
kurulmasında gerekse bugünlere gelmesinde büyük emeği olan ve yaşlılık çalışmaları alanında dikkat çeken Türkiye Emekliler
Derneği yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum. 2019 yaşlılık yılında platformumuzun çalışmaları bugüne kadar yapılanları
hatırlatmak ve özellikle yaşlı haklarının belirlenmesi noktasında olacaktır” dedi.

Milli Parklara
Yaşlıların Erişebilirliği Tartışıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TC. Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından Milli Parkalara Tabiat ve
Sulak Alanlara yaşlıların erişilebilirliğini sağlamak için
kriterleri belirlemek üzere toplantı düzenlendi.
Toplantıda mevcut durum hakkında bilgi verildi. Toplantıda derneğimizi
temsil eden Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu erişilebilirlik
konusunda engelliler için belirlenen kriterlerin yaşlılar içinde benimsenmesi
gerekir. Yaşlı haklarında erişilebilirlik haklardan biri olarak belirlenmelidir.
Yaşlılarımızın milli parklardan yararlanması konusunda özellikle yerel
yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Yaşlılarımız torunlarına doğa ve
hayvan sevgisini aşılamak için torun tombalak şenliklerinin milli parklarda
yapılabilir olması gerekir”dedi.
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Elazığ Şubemizden Sağlık Anlaşması
Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubemiz ve Hayat Hastanesi
Arasında İndirim Protokolü İmzalandı. Protokole göre dernek
üyelerimiz, sağlık hizmetlerinden %25 indirimli faydalanabilecek.
GÜR: BÜTÜN İŞLEMLERDE %25 ORANINDA BİR İNDİRİM
SAĞLAYACAKLAR...
Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür, imzalanan
protokol hakkında bilgi vererek, “Bugün hastanemizin genel müdür yardımcısı Ruşen
Hanımla hastane adına yaptığımız bu anlaşmadan sonra siz değerli emeklilerimiz ve
özellikle de derneğimize kayıtlı üyelerimiz, hastanemize gittiğinde kimlik kartlarını
gösterdiklerinde hastanenin giriş kapısından çıkışına kadar yapacağı bütün işlemlerde
%25 oranında bir indirim sağlayacaklardır kendilerine. Bizde bu anlamla
emekliklerimize gösterdikleri bu yakın ilgiden dolayı
hastanenin tüm uzman kadrolarında çalışan personeline
emeklilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Hayat Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı
Ruşen Çınar da, Türkiye Emekliler Derneği üyelerinin
daha kaliteli sağlık hizmetinden faydalanması için
protokol imzaladıklarını belirterek, “Türkiye Emekliler
Derneği ve Hayat Hastanesi arasında bugün bir protokol
imzalandı. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Hastanemiz merkezi bir yerdedir. Ulaşımı çok kolay
olduğundan dolayı herkesi tercih edebileceği bir
yerdeyiz. Hastanemiz yenilenen hizmetiyle ve güçlü
doktor kadrosuyla hizmet vermektedir. Hayırlı uğurlu
olsun” ifadelerinde bulundu.

Ankara Şubemizden Üyelerine Sağlık Seminerleri
Özel Ankara
Cerrahi Tıp
Merkezi işbirliği ile
üyelerimize özel
Doç. Dr. Bilal Fırat
Alp tarafından
prostat kanseri
semineri
düzenlendi. Prostatla ilgili genel
bilgiler ve erken teşhisin önemi
vurgulandı.
Özel Ankara Tıp Merkezi İşbirliği ile üyelerimize
özel Op.Dr. Ayşe Ateş ve Op.Dr. Nihat Yücel tarafından
kadın hastalıkları semineri verildi. Üyelerimiz yapılan
seminerlerden bilgi edindiklerini belirterek, “Ne kadar
çok doğru bildiğimiz yanlış varmış, doktorlarımıza çok
teşekkür ederiz. Detaylı bilgilere sahip olduk” dediler.
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1. YAŞLILIK ŞURASI
ANKARA'DA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca
düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür
Merkezi'nde yapıldı.
Şura'nın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Erdoğan konuşmasında, yaşlıların bir değer olduğunu belirterek; "Gençlik
bilgeliği öğrenme, yaşlılık ise uygulama dönemidir. Aklı başa, yaş getirir.
Ülkemizin nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Yaşlı hizmetleri sadece maddi
imkanlarla olmaz. Toplumun yaşlıya bakış açısı önemlidir. Yaşlının
etkinliğini ve üretkenliğini korumalıyız. Evde bakım desteği veriyoruz.
Yaşlıların evde tedavilerini yapıyoruz. Asıl olan yaşlıların sosyal hayatın
içinde olmaları ve aileleriyle birlikte yaşamalarıdır. Ananın duası, babanın
gölgesi yeter. Büyük aileden kaçış ve aile büyükleriyle ilişkilerin azalması
iyiye delalet değildir. Ailelerin bir arada yaşaması ve aile içi ilişkilerin
geliştirilmesi için, gerekirse teşvikler vereceğiz. Hayat boyu öğrenme, aktif
yaşlanma için olmazsa olmazdır. 2019-2023 dönemini kapsayan Yaşlı Vizyon
Belgesi hazırlıyoruz. Yaşlı maaşının 2000'deki 24 Lira seviyesinden 601
Lira'ya çıkarttık. Evde bakım ücretini 1305 Lira yaptık. 65 Yaş ve üzeri
ücretsiz ulaşımı sağladık. Belediyelerin yaşlılara hizmetleri için YADES
Programı'nı büyütüyoruz. Kurduğumuz aktif yaşam merkezleri sosyal
hayata katılımı sağlıyor. Emeklilere iki bayram ikramiyesi sağladık. Yaşlısını
huzurevine bırakan değil, onlarla yaşayan evlat istiyoruz" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı
konuşmada; "Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2019 yılını Yaşlı Yılı ilan etti. Nüfusumuzun
yaşlılık oranı yüzde 9'a yaklaştı. 2050'de ülkemizde, her 5 kişiden biri 65
yaşın üzerinde olacak. Hayatta kalma süresi 2019 yılında 76 yaşa yükseldi.
Yaşlı Dostu Hizmetleri artıracağız. 168 Bin yaşlı evde bakım hizmeti alıyor.
Gündüzlü bakım hizmetlerini ve yaşlı bakımında ihtisaslaşmayı
geliştiriyoruz. Yaşlı bakımında kalite standartlarını belirliyor ve bakım
güvence sistemini, toplum odaklı olarak kurmaya çalışıyoruz. Sosyal
Hizmetler devamlı olarak artırılmaktadır. Yaşlılarımızın istihdama katılması
için her türlü imkanı kullanacağız" dedi.
Şuraya, derneğimizi temsilen Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile danışmanlarımız da katıldı.
Şuraya birçok ülkeden de katılan bakanlar ve yetkililer; "Dünyada Yaşlı
Dostu Politikalar" konulu oturuma katılarak, ülkelerindeki uygulamaları
anlattılar.
Toplantı sonunda 100 yaşını aşan vatandaşlarımıza; "Asırlık Çınar Ödülü"
verildi.
Üç gün süren şura için; Aktif ve Sağlıklı Yaşam, Toplumsal Hayata Katılım,
Yaşlı Hakları, Bakım Hizmetleri, Yaşam Kalitesi ve Bakım Hizmetlerinin
Finansmanı, Yerel Yönetimler ve Yaşlı Dostu Kentler ile Yaşlılık Ekonomisi
konularında komisyonlar kuruldu. Türkiye Emekliler Derneği Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu "Yaşlı Hakları Komisyonu"nda
görev aldı. Komisyonların hazırlayacakları raporlar neticesinde bir de sonuç
bildirgesi yayınlanacak.
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TOKİ 50 Bin Sosyal Konut İçin Talep Toplamaya Başladı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından Türkiye'nin
67 ilinde 140 projeyle hayata
geçirilecek 50 bin yeni sosyal
konut için talep toplanmaya
başlandı.
Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa
edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19
Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.
Vatandaşlar, projenin
bulunduğu ile göre 06 Mart -19
Nisan 2019 tarihleri arasında
Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin
yetkili şubelerinden
başvurularını yapabilecek.
Vatandaşlar 2+1 nitelikteki
konutlar için 500 TL, 3+1
nitelikteki konutlar için 1.000
TL başvuru ücreti ödeyecek.

yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti
altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet
başvuruda bulunulabilecek.
Düşük taksit uzun vadeli ödeme planı
67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konutun
fiyatları projelere ve illere farklılık gösteriyor. 2+1
konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerde konut
fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinatla 13
bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya
varan vadelerden, 3+1, 110 ve 128 metrekare
büyüklüklerde konut fiyatı; 170 bin 720 lira, yüzde 10
peşinatla,17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla,
180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

EMEKLİLER İÇİN BAŞVURULAR:
25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019
tarihleri arasında

Başvurular; 4 kategoride olacak:

TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede
başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul
ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri
arasında, en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12
Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru
yapabilecek. Emekli vatandaşların 25 Mart
2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru
yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22
Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru şartları
Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle
T.C. vatandaşı olması gerekiyor. 2+1 nitelikteki
konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların
projenin bulunduğu İl / İlçe sınırları içerisinde 1
yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
şartı aranıyor.
Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden
konut satın almamış olması ve Toplu Konut
İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması
gerekiyor. Ayrıca kendisine eşine ve/veya velayeti
altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı /
kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya
müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi
ve işyeri hariç) olmaması şartı bulunuyor.
Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri
olarak en fazla net 4.500 TL, İstanbul'da ise en fazla
net 4.800 TL gelire sahip olma şartı aranacak. 2+1
nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar 25 yaşını
3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanların ise
18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru
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DENİZLİ
ŞUBEMİZİN
4. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI
Denizli Şube Başkanlığımız Olağan Genel
Kurulunu 16 Şubat 2019 Cumartesi günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Eğitim
Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Afyon Şube
Başkanımız Ahmet Ege, Antalya Şube Başkanımız İbrahim
Tezcan, Divan Katip Üyeliğini Uşak Şube Başkanımız Ali Zorba,
Aydın Şube Başkanımız Durmuş Uzuner ve Nazilli Şube

Başkanımız Faruk Baştepe'nin yaptığı genel kurulun sonuçlarına
göre;
Şube Başkanımız Ali Oymak güven tazeleyerek yeniden
göreve seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Şeref Eş, Hulki İlhan,
Mahmut Tok, Meral Moran, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Hüseyin
Reşat Tavaslı, Musa Suvay, Davut Ağıl olarak seçildiler.

YÜREĞİR
ŞUBEMİZİN
OLAĞANÜSTÜ
GENEL
KURULU
YAPILDI

Yüreğir Şube Başkanlığımız Olağanüstü Genel
Kurulunu 17 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleştirdi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Adana Şube Başkanımız
H.S eyfi İ yiyü rek , D ivan Katip Ü yeliğin i
Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mehmet
Nalbantbaşı, Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür'ün
yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Abdullah Çalık Şube Başkanlığı görevine geldi. Yönetim
Kurulu Üyeleri; Polatkan Ortak, Ali Özdemir, Ali Başyiğit,
Ahmet Büyükkeleş, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Mehmet Oguz,
Ali Koç, Ceylan Aşkın olarak seçildiler.

SAMSUN
ŞUBEMİZİN
18. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI
Samsun Şube Başkanlığımız 18. Olağan Genel
Kurulunu 24 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Sekreterimiz
Gazi Aykırı, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Divan
Katip Üyeliğini Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman,
Bafra Şube Başkanımız Ünal Bandır'ın yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız İbrahim Gür güven tazeleyerek yeniden
göreve seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Yılmaz, Abdullah
Aydın, Mustafa Baba, Yahya Can, Denetim Kurulu Üyeleri ise;
Orhan Çakır, Bayram Babaoğlu, Abdulbaki Sezgin olarak
seçildiler.
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İskenderun Şubemizden İndirim Anlaşmaları
İskenderun Şubemiz ile İskenderun Gelişim Hastanesi arasında
üyelerimize özel indirim anlaşması imzalandı. Şube Başkanımız
Hüseyin Göde ve Hastane Genel Koordinatörü Ozan Yaşar 'ın
imzaladığı protokole göre; üyelerimiz ve birinci derece yakınları sağlık
hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek. Anlaşma sonrası Şube
Başkanımız Göde; “Güzel bir anlaşmaya daha imza attık. Üyelerimiz
kaliteli sağlık hizmetine uygun fiyatlara ulaşabilecek. Hepimize hayırlı
olsun” dedi.
Diğer bir anlaşma ise Birevim'le gerçekleşti. Şube Başkanlığımız
Birevim yetkililerini misafir ederek hem tasarrufla ev sahibi olma
yöntemleri hakkında görüşme gerçekleştirdi hem de üyelerimize özel
indirim anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında
Birevim'in tasarruf yöntemlerine dahil olan dernek üyelerimize özel
çalışma bedelinde indirim uygulayacak. Birevim'in tasarruf
yöntemleriyle sadece ev değil; araba, dükkan, arsa vs. sahibi de
olunuyor. Üstelik Birevim yöntemlerinde faiz, vade farkı, peşinat
zorunluluğu ya da ek maliyetler bulunmuyor. Dileyen herkesin dahil
olabileceği yöntemlerde müşteriler, kendi bütçelerine göre bir ödeme
planı oluşturuyor ve küçük taksitlerle istediğine kavuşuyor. İskenderun
Şube Başkanımız Hüseyin Göde imzalanan anlaşma sonrasında;
“Ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı malumunuz. Bu
nedenle yüksek bütçe gerektiren ihtiyaçları karşılamaları neredeyse
imkansız. Ancak Birevim bu noktada bizim için bir umut oldu.
Üyelerimizin, Birevim'in desteğiyle en uygun şartlarla diledikleri
gayrimenkule veya arabaya kavuşmalarını sağlayacağımız için
mutluyuz. Bilgi almak isteyen üyelerimizi şubelerimize bekliyoruz”
dedi.

AYTEKİN; “Emeklilerimiz tavrını
projelere göre belirleyecek”
Kırıkkale Şube Başkanımız
Zekeriya Aytekin yerel seçimler öncesi
Kırıkkale Yerel basınına demeç verdi.
Şube Başkanımız Aytekin, yaptığı
açıklamada 31 Mart yerel seçimleri
öncesinde emeklerin tavrını adayların
açıklayacakları projelere göre
belirleyeceğini bildirerek; “TÜED
Kırıkkale şubesi olarak emeklilerimizin
bu seçimlerde kendileri için yerel
seçimlerde aday olacak Belediye Başkan
adayı ve İl genel Meclisi üyeliğine talip
olanlardan emeklilerimize yönelik
projelerini bilmek ve öğrenmek istiyoruz.
Biz emekliler olarak tavrımızı ona göre
belirleyeceğiz. Kırıkkale daha önce bir sanayi şehri idi, şimdi ise 56 bin
emeklinin yaşadığı bir emekli kenti ve şehitler kenti haline dönüşmüş
durumda. Daha önce Kırıkkalemiz göç alan bir şehirdi şimdi ise göç veren
bir şehir haline dönüşmüştür. İşte bu tespitlerden sonra emeklilerle ilgili
olarak yaşam alanları ve dinlenme alanlarıyla ilgili olarak belediye Başkan
adaylarından ne gibi projeleri olduğunu duymak istiyoruz. Emeklilerimizin
sıkıntılarının giderilmesi için mahalleler itibari ile dinlenme ve oturma
alanlarının projelendirilmesi yanında, genç emeklilerimiz için Kızılırmak
Yeşil Vadi Projesi'nde hobi bahçelerinin oluşturulmasını talep etmekteyiz.
Biz emekliler toplumun en deneyimli en tecrübeli akilleriyiz, bu
deneyimlerimizi gençlerimizle ortaklaşa ortak akıla dönüştürmek
arzusundayız. Derneğimizin girişimleri neticesinde evi olmayan
emeklilerimizle ilgili TOKİ kanalıyla 927 hane evlerin kaba inşaatı bitmiş
durumda. İnce işleri ve sosyal alanlarının tamamlanması neticesinde
evlerin kura çekimi yılsonuna doğru yapılacağını daha fazla talep olacağını
düşünerek aday olanları konuya ilişik görüşlerini kamuoyuna seçim
çalışmalarında açıklamalarını beklemekteyiz. Sonuç olarak adaylarımızın
bu düşünce ve önerilerimizi dikkate alacaklarına inanmaktayız”dedi.
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TARSUSUMUZA
BİZİM TARSUS GİBİ ŞEHİR VARMOLA?
EN GÜZEL BİR ŞEHİR SENSİN TARSUSUM
NİCE CEVHERLER VAR SENİN BAĞRINDA
İNSAN HUZUR BULUR SENDE TARSUSUM
MAKAMIN, MABEDİN YÜCESİ SENDE
GÜLLER ÇİÇEK AÇAR HER BİR MEVSİMDE
ÖVER TARİH SENİ GÖZLÜKULE'NLE
RÜYALAR GİBİSİN GÜZEL TARSUSUM
ÜLKENİN EN GÜZEL ŞEHRİSİN BENCE
ŞAHMERANLI ŞANIN GEZER DİLLERCE
ÜZÜLMEZ İNSAN SENDE OLUNCA
MANEVİ HAZZIMLA KUTSAL TARSUSUM
DONUK TAŞ, SENPOL'SÜN, KLEOPATRASIN
ESKİ TARİHİNİ TARİHİN YAZSIN
KÜKREYİP COŞUYOR ÇAĞLAYANLARIN
İMARIN, MİMARIN ŞİRİN TARSUSUM
GÜZEL OLUR LİMONUN PORTAKALIN
ÜZÜMÜNÜ BOLCA VERİRİ BAĞLARIN
ZÜMRÜDÜ YEŞİLLİK OVAN DAĞLARIN
ESHAB-I KEYF İLE KUTSAL TARSUSUM
LAYIKSIN TARSUSUM HER TÜR ÖVGÜYE
İNSANLARIN, HALKIN DA LAYIK SEVGİYE
MAKAMI CAMİNİN YÜCELİĞİ İLE
TİTREŞİR GÖNÜLLER SENDE TARSUSUM
ANLAMLI BİR YERİN VARDIR EVRENDE
RAHMANİ HALLERLE BİR KUTSAL BELDE
SÜRUR VE SUKÜNSUN SEN TÜRKİYEMDE
ULU CAMİİNLE KUTSAL TARSUSUM
SENDE NİCE DAHA GİZLİ HALLER VAR
UMULUR Kİ KABUL OLUR DUALAR
MAKAMI DANYAL PEYGAMBER AS. VAR
ANLATMAKLA BİTMEZ ÖZÜM TARSUSUM
ŞİİRİNİ YAZMAK HAZ VERİR BANA
İNCİ GİBİ AKDENİZ İMRENİR SANA
İLHAMI HALİME SEBEPSİN BANA
RABBİMİZDEN(CC) BİZE İHSAN TARSUSUM
İMRENİR BÜTÜN ŞEHİRLER SANA
MÜBAREK AHVALİN FEYZ VERİR BANA
LOKMAN HEKİMLERDEN ŞİFA İNSANA
ERENLER DİYARI KUTSAL TARSUSUM
ÖLSEMDE ÖVGÜYE LAYIK ŞEHİRSİN
VARLIĞINLA ÜLKEME HUZUR VERİRSİN
GÖNÜLLERE AKAN HOŞ BİR NEHİRSİN
ÜLKEMİZ HALKINA SÜRUR TARSUSUM
Y. YUSUF AYDOĞAN
14 EYLÜL 1996

Safranbolu Şubemizden Sağlık Anlaşması
Safranbolu Şubemiz Kocaeli VM
Medical Park Hastanesi ile indirim
anlaşması imzaladı. İmza töreni Şube
Başkanımız Saim Tiryaki ile Başhekim
Özcan Avcı ve İnsan Kaynakları Müdürü
Yiğit Özkök arasında gerçekleşti.
Şube Başkanımız Saim Tiryaki, imzalanan protokolle
ilgili şunları söyledi; “VM Medical Hastanesi Kocaeli
Bölgesinde hizmet veren en büyük hastanedir. Dalında uzman
60 profesör ve doçent olmak üzere 110 hekime sahiptir.
Haftada bir gün ücretsiz olarak servisimizle üyelerimiz ve
birinci dereceden yakınları Safranbolu'dan Kocaeli'ne
götürülüp hiç sıra beklemeden muayene olmaları sağlanarak
yine servisimizle geri getirilecektir. Ayakta ve yatan hasta
hizmetleriyle tetkik ve ameliyatlar dahil tüm hizmetlerden
indirimli faydalanacaklarıdır. Tüm üyelerimize hayırlı olsun”
dedi.

Üsküdarlı Emeklilerin Masatopu Heyecanı

Üsküdar Şube Başkanlığımızın öncülüğünde başlatılan "Emekliler
Masatopu Etkinliği" yoğun ilgi gördü. Şube Başkanımız Fatma Önerge de
turnuvalarda, hünerlerini sergileyen emeklilerimize katıldı. Yaşamboyu spor
faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Önerge; "Yaşı yetmiş işi
bitmiş insanlar değiliz. Bunu öncelikle kendimiz kabul etmeli ve yılların
tecrübeleri olarak yeteneklerimizi sportif faaliyetlere yansıtmalıyız. Bu
etkinliklerimize katkı sağlayan Üsküdar Belediyemize, katılımcı emeklilerimize
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri çeşitlendirerek
emeklilerimizi sağlıklı ve bol sporlu bir hayatın içine çekmeyi hedefliyoruz.
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Çorum Şubemizden
“Hayırlı Olsun” Ziyareti
Çorum Şube yönetim kurulu üyelerimiz tekrar
Ziraat Odası Başkanı seçilen Mehmet Sayan'a
“Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Emekliler Derneği Başkanı
Hıdır Kınıklı'ya Yönetim Kurulu Üyeleri Ali
Bardakçı ve İrfan Delibaş eşlik etti.
TÜED Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı
ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
yapılan genel kurulu sonucunda çiftçi temsilcilerinin
çoğunluğunun oyunu alarak tekrar Çorum Ziraat
Odası Başkanı seçilen Mehmet Sayan'a hayırlı olsun
dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar
diledi.
Yapılan ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda
gerçekleşirken eğitim çalışmaları üzerinde karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu.
Kınıklı, Çorum Şubemiz tarafından 15 Mart
2019 Cuma günü saat 19.30'da Afra Düğün
Salonu'nda yapılacak olan Bahar Konserine Mehmet
Sayan'ı davet etti.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek
Kınıklı'ya ve yönetimine teşekkür etti.

gündem: İNTİBAK
Değerli üyelerimiz, sevgili emeklilerimiz!
Milyonlarca emeklimiz, İntibak hakkımızın verilmesini ve
çözümün en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyor.
İntibakla ilgili son günlerdeki gelişmeleri ve bu haklı talebimizi
dile getirirken; bilmemiz, hatırlamamız gereken konuları da sizinle
paylaşmak istiyorum.
Çünkü bu bilgiler; çok önemli oldukları kadar hak arama
mücadelemize yön verecek kadar da değerli bilgiler. Çünkü bunları
bilmezsek, intibak mücadelemizi daha baştan kaybetmiş, hatta yeni elde
edilebilecek birçok hakkın da alınmasının önünü tıkamış olabiliriz.
Hak arama mücadeleleri; heyecanla, galeyanla, yerli yersiz
tepkilerle başarıya ulaşamaz. Hele de bu mücadeleyi, topluluklar adına
başlatan kurum veya kuruluşları yıpratıcı, refüze edici tutum ve
davranışlar daha en başında sözkonusu hakkın veya hakların
alınmasını engeller.
Bu mücadeleler; akılcı, bilinçli, tutarlı ve kararlı adımlarla
başarıya ulaşabilir.
TÜED'in İNTİBAK mücadelesi işte tam bu noktada başlar...
Kurulduğu günden bugüne, yani yaklaşık 50 yıldır, bu bilinçle
hareket eden Türkiye Emekliler Derneği olarak, 2000 sonrası intibak
için hukuki bütün yollara başvurduk. Çünkü bu bizim başta
üyelerimize, onların dul ve yetimlerine ve de bütün emeklilerimiz ile
onların dul ve yetimlerine karşı olan tarihi sorumluluğumuz ve
görevimizdir.
Biz bu bilinçle hareket ederek, 2000 öncesi emeklilerimizin
İntibak hakkını; 2000 öncesi ve sonrası emeklilerimizin ise; Promosyon,
KEY (Konut Edindirme Yardımı) geri ödemesi, Bayram İkramiyesi ve
benzeri birçok haklarını alabilmiş yegane kuruluşuz.
2000 sonrası emeklilerimiz için de, intibak mücadelesine Kamu
Denetçiliği Kurumu'ndan (Ombudsman) başladık. Kamu Denetçiliği
Kurumu bu talebimizi doğru ve yerinde bir talep olarak değerlendirdi.
Ardından, elimizdeki bu dayanakla hukuki süreci başlattık.
Hukuki süreç sırasıyla; Ankara İş Mahkemesi, Yargıtay,
Anayasa Mahkemesi ile sürdü ve son olarak da, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) ile sonuçlandı. Ne yazık ki; hepsinden de ret cevabı
aldık.
Ancak bu durum bizi yıldırmadı, yolumuzdan da çevirmedi.
Çünkü Anayasa Mahkemesi davayı reddederken çözüm yeri olarak
Meclis'i işaret etmişti. Mahkeme, vermiş olduğu kararında, davanın
ancak Meclis'te yasa yoluyla çözülebileceğini belirtiyordu. Durumu bu
şekliyle kamuoyuna duyuran Türkiye Emekliler Derneğimiz, çözüm
noktası olarak tespit edilen parlamentomuzun bu tarihi sorumluluğu
yerine getirmesi için yine kamuoyunun gözü önünde yetkililere, siyasi
partilere, milletvekillerine çağrıda bulundu.
Meclis'te konunun ele alınıp, yasa yoluyla bu mağduriyetlerin
giderilmesi yönünde halen de çalışmaktayız.
İşte bilmemiz ve unutmamamız gerekenlerden birisi de bu
noktadır; "2000 öncesi intibakları da yine derneğimiz, yine aynı yolları
takip ederek almıştır."
Ayrıca, Promosyon talebimiz de mahkemelerde reddedilmişti ve
peşini bırakmadığımız bu mücadeleyi yine yasal süreçte
çözümlettirmiştik.
Nitekim bu çağrılarımıza samimi yaklaşım gösteren üç
milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
"İNTİBAK" içerikli üç yasa teklifi sunmuşlardır.
İlk teklif, Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan geldi. Koncuk,
teklifinde özetle; "Malullük, yaşlılık ve ölüm aylık oranlarının yeniden
hesaplanarak intibak düzenlemesi yapılması, böylece emeklilik tarihi
farklılığından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır"
dedi. 11 Eylül 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/999 Esas
No'lu teklif halen Esas Komisyon olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Tali Komisyon olarak, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu'nda görüşülmeyi beklemektedir.
Bu teklifin ardından 19 Ekim 2018 tarihinde, TBMM
Başkanlığına iki ayrı teklif daha sunuldu.
2/1182 Esas No'lu ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz
imzalı bu teklifte de şöyle denilmekteydi: "Bu teklif ile, farklı emeklilik
tarihlerine bağlı olarak ortaya çıkan emekli aylıkları arasındaki
dengesizliklerin giderilmesi ve emekli aylıklarının asgari ücretten düşük
olmaması hususunun hükme bağlanması amaçlanmaktadır."
Aynı gün Başkanlığa verilen, 2/1202 Esas No'lu teklif ise Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer imzasını taşıyordu. Bu teklifte de;
"Emekliler arasındaki maaş farkının giderilmesi amaçlanmaktadır"
denilmekteydi.
Her iki teklif de; halen Esas Komisyon olarak, Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Tali Komisyon olarak; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal

İşler Komisyonu'nda görüşülmeyi beklemektedir. Üç milletvekilimize
de, İntibak konusunu parlamento gündemine taşıdıkları için
şükranlarımızı sunuyoruz.
Hiç bir üyemiz ve emeklimiz şunu asla unutmamalıdır. Gerek
hukuki hak arama süreçlerinde, gerek kanuni çözüm gerektiren
hallerde parlamenter demokrasi içerisindeki yasama süreçlerinde,
gerekse kamuoyu desteğini almış her türlü demokratik hak arama
mücadelesinde; Türkiye Emekliler Derneği'nin; iradesi, gücü ve önemi
tartışılmaz bir gerçektir.
Emeklinin İntibak Davasının tek takipçisi sadece ve sadece
TÜED'dir.
2000 öncesi emeklilerimizin intibak haklarının verilmesi için,
SSK'nın tozlu arşivlerinde bekleyen milyonlarca dosyayı çıkarttırıp
incelettirerek, hakları ödettiren, Türkiye Emekliler Derneği'dir. Genel
Merkez Yöneticilerimiz, uzmanlarımız ve hatta personelimiz; neredeyse
bu çalışmaları günü gününe ve bizzat çalışma ekiplerinin yanında
bulunarak, onları motive ederek, yani çalışmalara bizzat katılarak
başarmışlardır.
Bizden başka bu mücadeleyi sürdüren kurum ya da kuruluş da
maalesef yoktur. Bu yüzden, lütfen yorumlarınızda bu mücadelemizi
incitmekten sakınınız. İntibak mücadelesini tek başına sürdüren bu
kuruluşa destek olmanızı bekliyoruz.
Unutmayınız ki, hak arama mücadeleleri; akılcı, bilinçli, tutarlı
ve kararlı adımlarla yapılırsa ses getirir, örgütlenme bilinciyle
gerçekleştirilir. Hiçbir iktidar, hiçbir işveren ya da hiç bir irade; "Gelin
size hak vereyim" demez. Haklar istenir ve gerekirse uğrunda mücadele
edilerek alınır. Ama akılcı, mantıklı, tutarlı taleplerle alınır. Ve bu
hakları isterken çıkaracağınız ses önemlidir. Her kafadan bir ses çıkarsa
orada sadece kaos ve uğultu olur. Sadece karşınızdaki değil, siz bile ne
istendiğini anlayamazsınız. Tek ses ise kararlılık demektir. Anlaşılırlık
demektir. Hak arama mücadelesi ancak böyle bir armoniyle
gerçekleştirilir. Dernekler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları işte
bunun için vardırlar. O tek sesi, üstelik en yüksek tonuyla topluma ve
yetkililere duyurabilmek için vardırlar.
İşte bilmemiz ve unutmamamız gereken bir konu da budur...
"Tek ses olmak kadar, o sesin yüksek çıkması da önemlidir..."
Yani kendi kuruluşlarımızı taşlamak yerine, onların başlattığı
ve kararlılıkla sürdürdükleri hak arama mücadelelerine destek vermek,
o hakların alınabilmesinin yegane yoludur.
Yüksek tondaki tek seslilik, başarıdır. Sivil toplum
kuruluşlarının üye potansiyelleri büyüdükçe; uzaklardan bile
duyulabilmeleri, görülebilmeleri mümkündür.
Duymazdan gelemezler, görmezden gelemezler...
Tam da bu sebeple; bütün emeklilerimizin sürdürülen hak
arama mücadelelerine destek vermek, sesimizi daha yükseklere
duyurabilmek için; emekli derneklerine üye olmaları, görüş ve
önerilerini yetkili kurullarında paylaşmaları, yayın organlarını takip
etmeleri en doğru, akılcı ve tutarlı adım olacaktır.
İnanmadığımız hiçbir yola çıkmadık...
Ve başaramadığımız hiç bir mücadelemiz yoktur... 50 yıllık
tarihimize, böyle bir ifade asla yazılmamıştır...
En derin sevgi ve saygılarımla...
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DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

D Ü N YA D A S O S YA L G Ü V E N L İ Ğ İ N G E L E C E Ğ İ
TARTIŞILIYOR...
Sosyal güvenlik, toplumların refahında temel bir haktır. Dünya
nüfusunun erişimde zorluk yaşadığı sosyal güvenliğin kapsamının
genişletilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve yaşlılık döneminde
insanca yaşamaya yetecek bir gelirin ödenmesi için Uluslararası Sosyal
Güvenlik Teşkilatı (ISSA) çalışmalarını sürdürmektedir. ISSA
tarafından yapılan araştırmalar ve konferanslarla sosyal güvenliğin
korunması ve geliştirilmesi için ülkelere referans olmaya devam ediyor.
Toplumların yaşamında sağlık ve emeklilik haklarının sağlanmasında
evrensel bir hak olan sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmesi için
üye ülkelere çağrılar yapılmaktadır. Türkiye'de emekli aylığına
erişimde, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşulunda kademeli bir geçişin
uygulanması, önemli bir faktör olmakla birlikte AB ülkelerinde ödenen
emekli aylığına göre gelir ve aylıkların yetersiz kaldığı dikkat
çekmektedir.
Uluslararası alanda 2019 Şubat ayında yapılan çalışmalar ve
duyurular, konu başlıklarına göre değerlendirilmiştir.
ISSA, Sosyal Güvenlik Alanında Global Ortaklığa taahhüt eder.
Dünyada, 3 milyardan fazla kişiye sosyal güvenlik hakları
sağlanmaktadır. 156 ülkenin 320'nin üzerinde sosyal güvenlik
kurumunu bir araya getiren ISSA topluluğu, sosyal koruma kapsamını
güçlendirmek ve iyileştirmek için üye ülkelere destek olmaya devam
ediyor.
ISSA'nın konferansları yalnızca bilgi paylaşmak için değil aynı
zamanda Evrensel Sosyal Koruma Küresel Ortaklığının bir parçası
olarak çalışmak için bir fırsat oluşturmaktadır.
ISSA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve özellikle 2030
yılına kadar herkes için sosyal korumayı sağlama hedefinde kararlıdır.
Sosyal koruma kapsamını genişletmek, ISSA'nın kilit önceliklerinden
biridir. Mükemmellik Merkezi aracılığıyla; kapasite geliştirme için
akademik çalışmalara ve bu alandaki sosyal güvenlik kurumlarını
desteklemek için iyi uygulamalı bir veri tabanına ulaşılabilir. 10 küresel
zorluklarından birisi durumunda olan herhangi bir sosyal koruma
türüne erişimi olmayan dünya nüfusunun sosyal güvenliğe erişiminin
sağlanması için, ISSA rehber olmaya devam edecektir.
ISSA Genel Sekreteri Marcelo Abi-Ramia Caetano, “bu hedefi
gerçeğe dönüştürmek için uluslararası ortaklarımız ve üye
kurumlarımızla yakın çalışmaktan gurur duyuyoruz ”demiştir.
Birleşmiş Milletler Üye Devletleri, 2030 yılına kadar evrensel
sosyal koruma için çalışmayı kabul etti.
Uluslararası toplum, 2030 yılına kadar evrensel sosyal koruma
sağlamak için ortak çabalarını artırıyor. Bu konu için 5 Şubat 2019
tarihinde Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Bürosunda uluslararası
bir konferans düzenlenmiştir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet, açılış konuşmasında “ortaklık, sosyal korumanın
yoksulluğu azaltmak ve temel bir insan hakkı için gerekli bir araç
olduğunu” söylemiştir.
Konferans, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için
evrensel sosyal koruma küresel ortaklığını, evrensel kapsamın
sağlanması, her düzeyde harekete geçmek isteyen tüm uluslararası
eylemlerden ve kooperatiflerden oluşan bir koalisyonu güçlendirmek
için bir fırsattır. BM üye devletleri, “herkes için ulusal olarak uygun
sosyal koruma sistemlerini ve önlemlerini uygulamayı ve 2030 yılına
kadar yoksul ve savunmasız olanları önemli ölçüde azaltmayı” taahhüt
etmişlerdir.
Beşinci Dünya Sosyal Güvenlik Forumu Yapılacak
14-18 Ekim 2019 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde,
beşinci dünya sosyal güvenlik forumu yapılacak. Dünya Sosyal
Güvenlik Forumu, sosyal güvenlik uzmanları ve yöneticilerine
adanmış, dünyanın dört bir yanından gelen karar vericilerin stratejik
tartışmaya girmelerinin yanı sıra dünya çapında sosyal güvenliğin nasıl
inşa edileceğini ve genişletileceğini tartışmasını sağlayan en büyük
uluslararası toplantıdır.
Sosyal Güvenlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Yaygınlaştırılması
Yaşam boyu süren eşitsizlikler, sosyal güvenliğe erişimi ve
dolayısıyla fayda düzeyini etkiler. Kadınlar özellikle bu eşitsizliklerden
etkilenmektedir. Bu konudaki son Avrupa seminerinde, Uluslararası
Sosyal Güvenlik Teşkilatı'na (ISSA) üye ülkelerdeki cinsiyet

eşitsizliklerini azaltmak için alınabilecek önlemleri tartıştılar. ISSA
ayrıca, sosyal güvenlik konusundaki toplumsal cinsiyet perspektifini
ana hatlarıyla yerine getirilmesi için mücadele vermektedir.
Seminerde; yaşam seyri boyunca sosyal güvenlik haklarındaki
eşitsizlikler, küresel bir sorun olarak değerlendirilmiş ve sistemin en
önemli mücadele edilmesi gereken bir alanı olduğu belirlenmiştir.
Kadın sigortalıların aylıklarının yetersizliği ve emeklilik koşulu
öncelikli bir sorun olarak görülmektedir. Bunlar çoğunlukla yarı
zamanlı çalışma, cinsiyete göre ayrılmış işgücü piyasaları, düşük
ücretler ve ücretsiz iş ve bakımın sonucudur.
Kadınlar ayrıca, işgücü piyasasına katılımlarını ve sosyal
güvenceye erişimini etkileyerek, stres ve buna bağlı sakatlıkların
artmasına neden olabilecek iş-yaşam dengesi eksikliğinden daha fazla
acı çekmektedir.
Sosyal güvenliğin rolü
Sosyal güvenlik, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliliği
desteklemede önemli bir role sahiptir. Emeklilik sistemlerinde, yaşam
boyu daha az kazanç ve sürekli çalışmama gibi zorlukları telafi etmek
için yeniden dağıtma mekanizmaları uygulanabilir. Böylece hem
erkekler hem de kadınlar için yeterli faydalar garanti edilebilir ve
cinsiyet aylığı farkı azaltılabilir. Hem anne, hem de babalar için
devredilemez ebeveyn izni, babaların çocuk bakımı konusunda daha
fazla yer almalarının sağlanması ve böylece cinsiyete özgü rol algıların
değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması önerilmiştir.
Yapay zeka, platform ve serbest çalışmaların yanı sıra geçici iş
sözleşmeleri iş dünyasında devrim yaratıyor, artan esneklik kadınların
işgücü piyasasına aktif katılımını kolaylaştırabilir. Fakat bu, çalışma
saatleri ve ücretler ile sosyal yardımların seviyesini içeren çalışma
koşullarının bozulması anlamına da gelebilir. Bu nedenle politika
yapıcıların gelecekteki işlerin yaratılması için çerçeveyi ve teşvikleri
değil, aynı zamanda çalışma koşullarının kalitesini ve sosyal güvenliğe
erişimi sağlamaları da oldukça önemlidir.
Mesleki kariyeri ve aile yaşamını dengelemek için kadınlar ve
erkekler arasındaki rollerin daha eşit bir bölümlenmesi de
desteklenmelidir.
Kırsal Alanlarda Sosyal Güvenliğin Güçlendirilmesi
Evrensel sosyal korumaya ulaşmak için küresel hırs göz önüne
alındığında, kırsal nüfus için kapsama ve desteğin güçlendirilmesi çok
önemlidir. Bu amaçla, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ve
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), kırsal alanlarda sosyal
güvenliği genişletmek ve desteklemek için güçlerini birleştirmeye karar
vermiştir. Kırsal kesimler risklere karşı korunmasızdır ve genellikle
sosyal koruma sistemlerine erişimden hariç tutulurlar. Bu özellikle,
yüksek derecede resmi olmayan bir çalışmayla işaretlenen kırsal
ekonomilerde geçerlidir. Birleşmiş Milletler, “zeminler dahil olmak
üzere herkes için ulusal olarak uygun sosyal koruma sistemleri ve
önlemleri uygulamak ve 2030 yılına kadar yoksulların ve
korunmasızların önemli bir şekilde kapsanması” hedefini belirlemiştir.
Bunun yapılması için, kırsal nüfusun ihtiyaçlarına özel bir vurgu
yapılması ve bu şekilde koruma sistemlerinin getirilmesi önerilmiştir.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ve Uluslararası
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) bu alanda birlikte çalışacak. 7 Şubat
2019'da, iki taraf, İtalya'nın Roma kentindeki IFAD merkezinde bir
işbirliği anlaşması imzalamıştır. ISSA Başkanı Profesör Joachim
Breuer “Bugün çiftçilere ve ailelerine daha iyi yaşam ve çalışma
koşulları sağlayacak işbirliği için tohum atıyoruz” demiştir. Anlaşmayı
meslektaşı IFAD Başkanı Gilbert Houngbo ile imzalamıştır. Ortaklık,
ISSA üyesi kurumların, kırsal alanlardaki çalışanlara kapsamını etkin
bir şekilde genişletmek için kurumsal kapasitelerini desteklemeyi
amaçlamaktadır.
ISSA'nın Sosyal Güvenlik için 10 Küresel Zorluk Raporu,
sosyal güvenlik kurumları için en önemli hedeflerden biri olarak
kapsama aralığının kapatılması gerekliliğine işaret ediyor. ILO'ya
göre, kırsal alanlardaki nüfusun yüzde 56'sı, kentsel alanlardaki yüzde
22'ye kıyasla sağlık sigortasından yoksun. Dinamik ve kapsayıcı sosyal
güvenlik sistemleri, eşitsizliklerle ve yoksullukla mücadele etmek ve
kapsayıcı ve sürdürülebilir kırsal dönüşümü teşvik etmek için güçlü
araçlardır. Bu nedenle ISSA ile IFAD arasındaki ortaklık çok
önemlidir.

TÜED -14-

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI
YETERSİZ KALDI!
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan
değişiklikler, taban aylıkları da giderek düşüren bir
sisteme dönüştürmüştür. 2008 sonrasında emekli
aylıklarının hesaplanmasına ilişkin getirilen karma
sistem, emekli aylıklarında kayıplara neden olmuştur.
Örneğin, 2000 öncesi sigortası olmayanların
aylıklarının hesaplanmasında belirleyici olan alt sınır
aylık bağlama oranının yüzde 70'den yüzde 35'e
çekilmesi, güncellenme katsayılarının değiştirilmesi,
aylıkları düşüren bir etki yapmıştır. 2017 yılı ve
sonrasında bağlanan emekli aylıklarına seyyanen
iyileştirmeler yansıtılmadığından, 130 bin emeklinin
aylıkları, 1000 liranın altında kalmıştır. Emekli
aylıklarında görülen azalmanın getirmiş olduğu
mağduriyeti gidermeye yönelik getirilen ve Şubat 2019
itibariyle yaşlılık ve maluliyet aylığı alanlara ek ödeme
dahil 1000 lira ödenecek olması, sorunu esastan

çözmeye yetmemiştir.
Emekli aylıklarının düşmesinin tabanda daha
fazla görülmesine çözüm getirilmelidir. 2000
sonrasında ise, taban aylıkları koruyan ve yükselten
bir kıyaslama olmadığından, aylıklara ilişkin bir seri
bilinmiyor. 2000 öncesi bağlanan ek ödeme dahil SSK
aylığı 1904, Bağ-Kur asgari aylığı 1608 lira, memur
aylığı 2379 liradır. 2000 sonrasında bağlanan taban
aylıklar bu tutarların çok altında kalmıştır. İntibak
yapılarak, dönem farkı olmaksızın taban aylıklarda
eşitlik sağlanmalıdır.
Sosyal güvenliğin temel kuralı olan eşitlik
bozulduğundan, 2008 sonrasında çalışma süresi
arttıkça, emekli aylığını düşmesine çözüm
getirilmelidir. 2000 öncesinde olduğu alt sınır aylık
bağlama oranı en az yüzde 70 olarak yeniden
belirlenmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergisi İadesi: İşveren
tarafından işten çıkarılmam sonucunda, re'sen emekli edildim. Haksız
yere iş sözleşme fesh edildiğinden, işe iade davası açtım ve dört ay boşta
geçen süreye ilişkin ücretlerin ödenmesi ile birlikte 6 aylık da iş
güvencesi tazminatı kazandım. Yeniden işe başlatılmadığımdan,
mahkeme tarafından kararlaştırılan ücret ve tazminatlarım
ödenirken, gelir vergisi kesilmiştir. 7662 sayılı Kanunla, tazminatlar
adı altında yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edileceği
öngörülmüştür. Ne yapmam gerekir?
CEVAP: 7162 sayılı Kanunla; ölüm, engellilik ve hastalık
sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa
göre ödenen işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmeyeceği
hükmü getirilmiştir. Söz konusu ödemeler üzerinden kesilen ve tahsil
edilen gelir vergisi, zaman aşımı süresi içerisinde yetkili vergi
dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri şartıyla Vergi Usul Kanunu'nun düzeltmeye ilişkin
hükümleri uyarınca iade edilecektir. Gelir vergisi kesilmeyen
tazminatlar için her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. İşveren
tarafından ödenen belgelerdeki kesintilerin kontrol edilmesi ve gelir
vergisi kesilen tazminatlar ile ilgili vergi dairelerine müracaat edilmesi
gerekmektedir.
SORU: Emekli Aylıklarında Tercin Hakkı: Vefat eden devlet
memuru emeklisi eşimden tarafıma aylık bağlandı. Emekli Sandığı
emeklisi babamdan da yetim aylığı talep edebilir miyim? Kızım ise evli
olmadığı için babasından aylık alabilir mi? Bu konuda ne yapmalıyım?
CEVAP: Emekli Sandığı'dan talep edilen her iki aylıktan
yüksek olanı tercih edilebilir. Eşinizin aylığını kızınız babasından, siz
de babanızdan aylık talep edebilirsiniz. 2019 yılı birinci altı ayda sizin
gibi durumda olanlara yetim aylığı her bir hak sahibine en az 1900 lira
olarak ödenmektedir.
SORU: Emekli Olunduğunda, Sürekli İş Göremezlik

Gelirindeki Değişiklik: Geçirdiğim iş kazası sonrasında Sürekli iş
görmezlik geliri bağlanmıştır. Emekli olduğumda sürekli iş göremezlik
gelirim azalmıştır. Bu konuda bilgi almak istiyorum?
CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince, emekli aylığı
bağlanana kadar sürekli iş göremezlik geliri tam olarak ödenmektedir.
Emekli aylığı bağlandıktan sonra ise, gelir ve aylıklardan yüksek olanın
tamamı, düşük olanın yarısı ödenmektedir.
SORU: Engelli ve Malulen Aylık Farkı: Malulen aylığın engelli
aylığına göre daha yüksek olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu
konuda bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
CEVAP: Esasında engelli ve malulen emekli aylıklarında çok
belirgin bir fark bulunmamaktadır. Asıl fark, aylıklar bağlandıktan sonra
görülmektedir. Vergi indirimi belgesi olan bir sigortalıya engelli aylığı
bağlandığında, sosyal güvenlik destek primi ödenmesi şartıyla
çalıştıklarında aylıkları kesilmezken, malullük aylığı alanların çalışması
durumunda ise aylıkları kesilmektedir.
SORU: Yetim Aylığı Bağlanması Koşulları Değiştirildi: Babam SSK
emeklisi olarak 2005 tarihinde vefat etti. Evli olduğum için yetim aylığı
talebinde bulunmadım. 2018 yılında vefat eden eşimden Bağ-Kur aylığı
bağlandı. Babamdan da yetim aylığı alabilir miyim?
CEVAP: Yetim aylığının bağlanmasında ölüm tarihlerine ve statü
farklarına bakılarak karar verilmektedir. 1 Ekim 2008 öncesinde ölüm
aylığı alan bir hak sahibine statü farkı olması koşuluyla hem eşten, hem de
baba veya anneden yetim aylığı ödenmektedir. 5 Aralık 2017 tarihinde
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği'ne ilave edilen geçici 4. madde
gereğince ilk defa eşten, anne ve babadan her iki aylık talep edildiğinde
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 54.
maddesi esaslarına göre tercih yapılarak en yüksek olan aylık
ödenmektedir. Sizin gibi durumda olanlara, her iki aylık birden
ödenmemekte, yüksek olan gelir ve aylığın tercih yapılması istenmektedir.
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YAŞLILIK ŞURASI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20-22 Şubat 2019
tarihleri arasında Ankara'da Yaşlılık Şurası düzenlendi. Uluslar arası
kuruluşların yanı sıra kamu ve özel sektör, akademi, sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren şura; yaşlı bireylerin
sorunlarını çok taraflı olarak ele alıp, müzakere etmek için bir zemin
oluşturdu. Şura'nın açılış oturumu TC Cumhurbaşkanlığı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Şura'nın açılış bölümünde söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız; Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda
2019 yılını “Yaşlı Yılı” ilan ettiğini, bu nedenle bu Şura'yı
düzenlediklerini belirterek, yüz yaşını aşmış asırlık çınarları
onurlandıklarını, gündüzlü bakım hizmetlerini artıracaklarını, yaşlı
bakım hizmetlerinde ihtisaslaşılacağını belirtti. Bakan, üçüncü
baharın istihdama katılmasını önemsediklerini, sosyal hizmetleri
çoğaltıp çeşitlendirdiklerini, toplum odaklı bakımın hedeflerinde
olduğunu, çalışan ve üreten toplumu yaratmak için uğraştıklarının
altını çizdi. Şura'nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanımız;
“Gençlik bilgeliği öğrenme, yaşlılık uygulama dönemidir, aklı başa
yaş getirir” tespitinde bulunduktan sonra yaşlanan nüfusumuzu genç
tutmak için her ailenin en az üç çocuk sahibi olması gerektiğini,
nüfusun ülkelerin gücü olduğunu yaşlılarımızın etkinliğinin ve
üretkenliğinin korunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız;
evde bakım desteği, evde tedavi hizmetleri verdiklerini, asıl olanın
yaşlının sosyal hayatın içinde, aileleri ile birlikte yaşamaları olduğunu
belirterek, cennetin anaların ayakları altında olduğunu, annenin
duasının, babanın gölgesinin yettiğini, aile büyükleri ile ilişkilerin
sıcak tutulmasını, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesini açıkladı. Aile
büyükleri ile çocukların bir arada yaşaması için teşvik vereceklerini,
yaşlıya sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanımız, hayat boyu öğrenmeye dikkat çekerek, yaşlı
vizyon belgesi hazırladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanımız; “Sosyal
devletimiz kimsesizlerin kimsesidir. 2000 yılında 24 TL olan yaşlılık
maaşı şimdi 601 TL. Şartlar kolaylaştırıldı, evde bakım ücreti 1305
TL, 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım çıkarttıklarını, YADES programı
ile belediyelerin yaşlılık hizmetlerini desteklediklerini, aktif yaşam
merkezleri kurduklarını emekliye iki bayramda ikramiye
verdiklerini, yaşlısını huzurevine bırakan değil, onlarla yaşayan evlat
istediklerini” söyledi. Şura'nın bir milat olduğunu, yaşlılık konusunu
derli toplu hale getireceğini ifade eden Cumhurbaşkanımız,
konuşması sonunda toplantıya katılan Asırlık Çınarlar'a ödüllerini
verdi.
Şura'nın açılış oturumunda çeşitli ülkelerden bakanların
konuşması olduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın
yönettiği “Dünya'da yaşlı dostu politikalar” konulu bir panel yapıldı.
Konuşmacılar, ülkelerin uygulamalarından örnekler vererek
özellikle sosyal güvenliğin önemi üzerinde durdular. Sağlam aile
yapısı, yaşlıya saygı, yaşlı haklarının tespiti ve korunması, sosyal
yardım ve korumanın önemi, bağımsız, mutlu, üretken, saygın
yaşlının olması gerektiği, topluma entegre, itibar ve güven içinde
yaşam, panelde tartışılan konulardandı. Panelde, hizmetlerin yerel
yönetimlerce sağlanması, yerinde bakım, emeklilerimizin istihdamı,
yaşlıların tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanınması, asgari bir
yaşam geliri, emekli maaşlarının artırılması, çevrenin korunması,
konuları da gündeme taşınan diğer konular oldu.
Şura'nın ikinci gününde yabancı uzmanların da katıldığı
“Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları” ve “Bakım Ekonomisi” adlı
2 oturum daha yapıldı. Bu oturumlarda hizmetlerin çeşitlendirilmesi
ve yaygınlaştırılması, aktif ve sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlılık
indeksinin her ülkede uygulanması, bağımsız yaşam, yaşlı dostu
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çevre, yaşlı dostu işyerleri ve hayat
boyu öğrenme tartışıldı. Panelde
çocukluktan itibaren iyi eğitim ve
sağlığa dikkat çekilerek, yaşlı
yoksulluğunun önlenmesi, teknoloji
kullanımının artırılması,
kuşaklararası dayanışmanın
sağlanması gündeme getirilen diğer talepler oldu. Uzun süreli bakım,
paryatif bakım, bütünleşik bakım, hizmetlerin organizasyonu,
gündüz bakım, geriatri polikliniklerin açılması, gündeme getirildi.
Yaşlılara yönelik hizmetlerin erişilebilir olması, yaşlılarca yaratılan
gümüş ekonomi, yaşlılığın 70 yaşta başlaması önerileri, göçün
sorunları, sosyal güvenlikten ve yaşlılık aylığından mahrum yaşlılar
panelin konuları arasındaydı.
Şura'da 7 ayrı komisyon görev yaptı. Komisyonlar;
Aktif ve Sağlıklı Yaşam
Toplumsal Hayata Katılım
Yaşlı Hakları
Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi
Bakım Hizmetlerinin Finansmanı
Yerel Yönetimler ve Yaşlı Dostu Kentler
Yaşlılık Ekonomisi
Komisyonlar çalışmalar sonucunu rapor haline getirdiler.
Türkiye Emekliler Derneği'ni temsilen Yaşlı Hakları Komisyonunda
görev yaptım. Yaşlı Hakları Komisyonu Raporuna baktığımızda şu
tespitleri görüyoruz:
1BM Yaşlı Haklarına yönelik çalışma yapmakta;
yaşlıların spesifik olarak haklarının tespitine çalışmaktadır. BM Yaşlı
Hakları Çalışma Grubunda Türkiye Emekliler Derneği akredite
edilmiş kurum olarak tarafımdan temsil edilmektedir.
2Ülkemizde özellikle yaşlılarımız için Anayasa'mızın
10. Maddesi ile getirilen pozitif ayrımcılık önemlidir. Anayasa'nın
61.maddesi yaşlıların devletçe korunacağını düzenlemektedir. Türk
Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Usul Kanunlarında
yaşlılarımızı koruyan özel hükümler vardır. Yaşlı vatandaşlarımızı
aylık bağlanmasına ilişkin 2022 sayılı yasa önem arz etmektedir.
Yaşlılara verilen hizmetler mahalli idareler açısından farlılık
gösterebilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının Yaşlı Haklarına
gelişimine katkıları takdire şayandır. Ücretsiz ulaşım, ülkemizin
farklı yerlerinde farklı farklı uygulansa da topluma yaşlının aktif ve
tam katılımı için önemli bir haktır.
3Yaşlı haklarının sağlanması için politik araçlarının
gerekli olduğu, bu sebeple Yaşlılık Hukuku'nun hukukta yeni bir dal
olarak kurulması tavsiye edilmektedir.
4Yaşlı istihdamı sürdürülebilir olmalı, tecrübe ve
deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Hayat boyu öğrenme şarttır.
Yaşlıların bakım hakkı olmazsa olmazdır. Adalete erişim yaşlılara
özel sağlanmalıdır.
5Ya ş l ı b i r e y l e r a ç ı s ı n d a n y e t e r l i y a ş a m
standartlarının sağlanamamasına neden emekli aylıklarının düşük,
eşitsiz ve yetersiz olmasıdır. Bu durum yaşlılarımızın ekonomik
özgürlüklerini olumsuz etkilemektedir.
Şura'nın yaşlımızın ve emeklilerimizin sorunlarına
Cumhurbaşkanlığı katında bütüncül bir çözüm getireceği
inancındayız. Ulu önderimiz ATATÜRK'ün şu sözlerini hiç
unutmayalım;
“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı
tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte
çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur"
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