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Başkanlar Kurulumuz Ankara’dan Seslendi:

“İntibak, İntibak, İntibak...”
Prim kazançları ve prim
ödeme gün sayıları aynı olanlara,
emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın,
intibak kriterleri belirlenmeli ve
emekli aylıkları
yeniden hesaplanmalı...

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı, 8-9 Mart 2019
tarihlerinde Ankara'da Genel Merkez Toplantı Salonu'nda yapıldı. Ülkenin ve
emeklilerin gündemindeki konuların değerlendirildiği TÜED Başkanlar
Kurulu Toplantısı'nda; yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması
temennisinde bulunuldu. Belediyelerden; emeklilerin ekonomik ve sosyal
sorunlarına daha çok önem verilmesinin talep edildiği, Başkanlar Kurulu
toplantısında, 2019 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından "Yaşlılık Yılı" ilan

YAZICIOĞLU: “2050'de
her beş kişiden biri
yaşlı olacak...”
TÜED Hukuk Danışmanımız ve Yaşlılık Hukuku"
kitabının yazarı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 18-24 Mart Yaşlılara
Saygı Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada; “Türkiye
nüfusu giderek yaşlanıyor. Nüfusumuzun yüzde 8,8'i yaşlı. Bu
oranla ülkemiz yaşlı toplumlar sınıfında. Yaşlı nüfus oranımızın
2023'te yüzde 10,2'ye, 2040'da yüzde 16,3'e çıkması bekleniyor.
2050 yılında da ülkemizdeki her beş kişiden biri yaşlı olacak.
Dünya Sağlık Örgütü, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla 65
yaş ve üstü olarak tanımladığı yaşlılığı, 70 yaş ve üstüne
yükseltmeyi tartışıyor. Ülke olarak biz de bu konuyu
gündemimize almalıyız” dedi.
Devamı 11. sayfada

edilmesi, emeklilere ve yaşlılara verilen bir önem olarak değerlendirildi. Yaşlılık
yılı nedeniyle Cumhurbaşkanımızın himayelerinde "1. Yaşlılık Şurası" Genel
Yönetim Kurulumuzun da katılımıyla, Ankara'da toplandığı hatırlatılarak;
“Şuranın, yaşlımızın ve emeklilerimizin sorunlarına Cumhurbaşkanlığı
katında bütüncül çözüm getireceği inancındayız. Birleşmiş Milletler Yaşlı
Hakları Çalışma Komisyonu'nda görev alan Derneğimiz, Şura çalışmalarına
yaşlı hakları konusunda destek vermiştir” denildi.
Devamı 8. sayfada

BELEDİYELERİN
GÖREVLERİ VE
EMEKLİLERİN BAŞYAZI
BEKLENTİLERİ
Belediye seçimlerini büyük bir
başarıyla tamamlamamızı, demokratik
sistemimizin bir başarısı olarak
değerlendiriyoruz. Demokrasi, toplumun en
büyük güvencesi ve yaşama biçimi olarak
görülmelidir. Demokrasi, sorunlarımızın
tartışılması ve çözümü için de en büyük araçtır.
Siyasi partiler, demokratik sistemlerin en büyük
unsuru olduğu gibi, halkımıza hesap vermede de
büyük sorumluluklar üslenmiştir. Milli irade,
seçimlerde tecelli etmekte ve işbaşına getirdiği
siyasilerin denetimini yapan en büyük güç
olmaktadır.
Göreve gelecek belediye
başkanlarımıza başarılar diliyorum.
Görevlerini eksiksiz yapmalarını ve projelerine
sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Devamı 2. sayfada

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ VE EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ
Ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Bu zor süreçte
birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Seçimler, ülkemize ve
milletimize daha iyi hizmet etmenin bir aracıdır. Göreve
gelen belediye başkanlarımız, bu ülkenin ve milletimizin
kıymetini bilmeli, üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde
yerine getirmelidir. Seçimler, hizmet yarışının bir başka
adıdır. Bu nedenle, seçimlerde açıklanan projelerin hayata
geçirilmesini milletimiz takip edecek, gelecek seçimde
bunun değerlendirmesini yapacaktır.
Alt yapı, yol, su, yeşil alan, park-bahçe ve trafik
belediyelerin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır.
Şehirlerimizin görüntüsüne, bu hizmetlere bakılarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Büyük başarılara imza
atan ve şehirlerimizin çehresini değiştiren belediye
başkanlarımızın çok sayıda olmasından, mutluluk
duyuyoruz.
Şehirlerimizin sınırlarının köylere kadar
uzanması, daha çok çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle,
her mahallenin çağımıza uygun bir şekilde yeni projelerle
yaşanabilir bir kent olmasını bekliyoruz.
Belediyelerden, emeklilerimizin ve yaşlılarımızın
talepleri giderek artmaktadır. Belediyelerin, yaşlı ve
emeklilerimize sahip çıkan projelerinin geliştirilmesini talep
ediyoruz. Seçimler öncesinde, belediye başkan adaylarının
Türkiye Emekliler Derneğimizi ve 116 şubemizi ziyaret
ederek, emeklilerimize ve yaşlılarımıza yönelik projelerini
paylaşmalarından büyük bir memnuniyet duyduk.
Seçilen belediye başkanlarımızın, taahhütlerini
yerine getirmesini bekliyoruz. Yaşlılarımıza sahip çıkmak,
kültürümüzün bir parçasıdır. Belediye başkanlarımız;
yaşlılarımızın bakımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması
için üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yapmalıdır.
Yaşlısına sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır.
Ülkesine uzun yıllar çalışarak hizmet eden ve sonunda
emekli olanların ülkemizin imarında büyük emekleri vardır.

Yaşlılarımıza, bu açıdan bakılmalıdır. Devlet ve millet
kaynaşmasında emeklilerimize daha fazla sahip
çıkılmalıdır. Yaşlı bakımında, belediyelere de büyük
görevler düşmektedir. Yaşlısını korumayan devletlerin
gelece güvenle bakmaları mümkün değildir. Devlet-millet
olarak yaşlılarımıza sahip çıkmada daha iyi hizmetler
verilmelidir. Yaşlı bakım ve dinlenme evleri, huzur evleri ve
evde bakım belediyelerimizin temel görevleri arasında yer
almaktadır. Bu yönüyle, belediyelerimizin bu tür
hizmetlerini ihtiyaç sahibi olan her bir insanımıza
götürmesini ve başarılarını yaşlılarımızla paylaşmalarını
diliyorum.
Türkiye Emekliler Derneği, yaşlılık alanında bilimsel
çalışmalar yapmaktadır. Yaşlılarımızın sorunlarını her
platformda gündeme getirmekte ve çözümleri üzerinde
çalışmaktadır. Hükümetimizle kurulan diyalogla, 65 yaş
şehir içi ücretsiz seyahat olarak da tanımlanan seyahat ile
ilgili kanun çıkarılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz. Bu şekilde, emeklilerimiz ve yaşlılarımız, eve
mahkum olmamıştır. Belediye başkanlarına ve belediye
meclislerine düşen diğer bir görev ise, 65 yaşa ayak
basıldığında ücretsiz ulaşım hakkını eksiksiz yerine
getirilmesidir. Bazı belediyelerimizin 65 yaşın dolmasını
gerekçe göstermesi, mevzuatımızla çelişen bir karar
olmuştur. Bütün belediye başkanları, 65 yaş ücretsiz
ulaşımda farklı yorumlara neden olan uygulamaları terk
etmelidir.
Belediyeler; toplumun aynası olmalıdır. Yeşil alanlar
ve parkların, ulaşımın, alt yapının, dinlenme evlerinin,
yaşlısına sahip çıkan hizmetlerin ve çevreyi güzelleştirecek
eserlerin çoğalmasını temenni ediyorum. Belediye
başkanlarımıza üstün başarılar diliyorum.

Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürü Erkan Kılıç
Derneğimizi Ziyaret Etti
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün ve beraberinde uzmanlarımızdan
oluşan heyet; Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine atanan
Erkan Kılıç’ı Genel Merkezimiz’de ağırladılar. Kılıç ve beraberindekilere
derneğimiz hakkında ayrıntılı bilgiler veren Ergün, “Dünyaya örnek
olacak projeler geliştiriyoruz” derken, Genel Müdür Kılıç da; “Ortak
projeler de geliştirelim” dedi. 14 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen
ziyarette; Emeklilikte ve yaşlılıkta yalnızlığın önlenmesi, evde bakım
hizmeti gibi konularda sivil toplum kuruluşlarımızın daha etkin olarak
çalışmalarının ve proje üretmelerinin önemi üzerinde duruldu.

Çorumlu emekliler stres attı
Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen geceye katılan emekliler
stres attı. Çorum Şubemizin, Çorum Özel Hastanesi'nin sponsorluğunda organize ettiği,
“İkinci Baharda Bahar Konseri” 15 Mart 2019 tarihinde, Afra Düğün Salonu'nda büyük bir
katılımla gerçekleştirildi.
Geceye AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, MHP Merkez
İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, AK Parti İl ve Merkez İlçe Yöneticileri,
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı
Özgür Kılıç, MHP Belediye Başkan adayı Kenan Şahin, CHP İl ve Merkez İlçe Yöneticileri,
Dernekler İl Müdürü Mustafa Bayrak, AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı Dr. Halil
İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, TÜED Araştırma Müdürümüz Namık Tan, Çorum Özel
Hastanesi İşletme Müdürü Türker Cengiz, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili,
İnsan Kaynakları Müdürü Kerim Kumral, Muhasebe ve Finans Müdürü Mahir Ekici başka
olmak üzere çok sayıda davetli ile birlikte emekliler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede Hıdır
Kınıklı'nın selamlama konuşmasından sonra AK Parti İl Başkanı Ahlatcı konuşarak,
emeklilere iktidarları döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ahlatcı, “Allah
sizleri başımızdan eksik etmesin. Devletimiz ilimizde sizlere 750 konut yapmaktadır. Hayırlı
uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Çorum Özel Hastanesi'nin sponsorluğunda
düzenlenen etkinlikte; Halil Bayrak'ın organize ettiği konserde, Türk Sanat Müziği Solisti
Çiçek Erdemir, Türk Halk Müziği Solisti Funda ve Çorumlu Namık sahne aldı.
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TÜED ANKARA MİSAFİRHANESİ KAFETERYASI HİZMETE GİRDİ
Açılış töreninde kurdeleyi; Genel
Başkanımız Kazım Ergün, SGK Yönetim
Kurulu Üyesi ve Türk-İş Eski Genel
Başkanı Salih Kılıç, SGK Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Murat Cangül, Genel
Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim
Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Abdülkadir Ersal hep birlikte kestiler.
Törende konuşan Genel Başkanımız Kazım
Ergün, emeklilerimize yakışan bir tesise, yine
emeklilerimize her gün hizmet verecek olan ve
aynı kalitede hizmet sunmayı hedefleyen yeni bir
katkı sağlandığını belirterek; “Emeklilerimiz
tertemiz bir ortamda, sağlıklı ürünlerle ve
kaliteli sunumlarla çağdaş bir ortamda
rahatlama fırsatı buluyor. Üstelik de son derece
uygun fiyatlarla. Bu imkanı kendilerine sunmanın
mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz” dedi.
2016 Yılında hizmete açılan misafirhanemizin arka
terasına açtığımız kafeteryamız uygun fiyatlarıyla,
misafirhanemizde konaklayan yada konaklamayan tüm
üyelerimiz, yakınları ve üye olmayan tüm
vatandaşlarımıza haftanın bütün günlerinde, sabah saat
10:00'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet sunuyor.

Konya Şubemizden Bahar Şenliği...
Konya Şube Başkanlığımız, bahara merhaba dedikleri, "Bahar
Şenliği"nde üyelerimizi bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören şenliğe
katılan emeklilerimiz gönüllerince eğlendiler. Konya Şube Başkanımız
Gülhan Çağlar etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşlılar haftasını da
kutlayarak, derneğimizin hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Şube Başkanımız Çağlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşlılara Saygı
Haftası münasebetiyle de çeşitli etkinlikler düzenledi ve en yaşlı
üyelerimizi ziyaret etti.

KONYA ŞUBESİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ YAPILDI
26 Mart 2019 tarihinde TÜED
Konya Şubesi'nde emeklilerimizin
sosyal güvenlik haklarının
değerlendirildiği eğitim yapıldı.
Eğitimin açılışında konuşan Konya
Şube Başkanı Gülhan Çağlar, bu tür
eğitimlerin yöneticilerimizin bilgi
sahibi olması bakımından önemli
olduğunu belirterek, emeği geçenlere
teşekkür etti.
Yöneticilerimizin katıldığı eğitimde;
emeklilik hukuku ve sosyal güvenlik
hakları, Genel Merkez
Danışmanlarından Namık TAN tarafından anlatıldı.
Eğitime; Şube Başkanı Gülhan Çağlar, Karaman Şube Başkanı Abdullah Yılmaz,
Şube İdari Sekreteri Erdoğan Sevinçhan, Şube Mali Sekreteri Sevil Gülcan, Şube
eğitim Sekreteri Yücel Bozdemir ve Şube Teşkilat Sekreteri Ahmet Topaloğlu ve
emeklilerimiz katıldı.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık

ERGÜN: KADINLAR SOSYAL VE SİYASAL YAŞAMDA
DAHA AKTİF OLMALI...
Genel Başkanımız Kazım Ergün 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride,
kadınların sosyal ve siyasal yaşamda daha fazla yer
alması gerektiğine dikkat çekerek; “Yasaları hep
erkekler yaparsa, kadına şiddeti önlemek elbette
zorlaşır. Erkekler de bu konuda ciddi bir özeleştiri
yapabilmeli” dedi.
Ergün açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği
savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New
York kentinde, tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük
ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma
koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul
edilmişti.
ERGÜN: 8 SAATİ ONLARA BORÇLUYUZ…
Bu olaylar sırasında ne yazık ki, kadınlar ağır bedel ödedi. Bugün
kazanılan birçok hak ise o kadınların onurlu mücadelesi sonucu
elde edildi. Bunların en önemlisi de hem kadınları, hem de erkekleri
emek sömürüsünden kurtaracak şekilde günlük çalışma saatlerinin
8 saatle sınırlanması oldu. Başta kadınlar olmak üzere, kimse bu
yaşanmışlıkları unutmamalıdır.
Bu yüzden, kadınlarımız haklarına sıkı sıkı sarılmalı ve daha fazlası
için ciddi mücadele sergilemelidir. Örneğin, kadınlarımızın doğum
ve emzirme izin haklarını belirleyen yasalar ne yazık ki, ağırlıklı
olarak erkek parlamento üyelerince hazırlanmakta ve yine erkek
egemen bir parlamento yapısından çıkmaktadır. Bu çelişki bile başlı
başına yaşanan tutarsızlığı ortaya koymaya yetmektedir.
Kadınlarımız siyaset sahnesinde ve sosyal yaşamın bütününde,
Cumhuriyetin kazanımlarını da kullanarak daha ön plana
çıkabilmek için çaba sarf etmeli, erkeklerimiz de bu haklı
mücadelede onlara destek olmalıdır.
Ülkemizin, kadın hakları konusunda dünya sahnesinde en geri
kalmış ülkelerle kıyaslanması elbette ki hepimizin canını
yakmaktadır. Ancak, bu tablolar bizlere sadece burukluk
yaşatmamalı, çözüm için de birer uyarıcı olmalıdır. Bu yönde sosyal
politikalar üretilmeli, çağdaş ülkelerdeki yaşam kalitesine, Türk
kadını da ulaşabilmelidir.
ERGÜN: KULLANAMADIĞIN HAKKI KAYBETME TEHLİKESİ
VARDIR…
Seçme ve seçilme hakkını dünyada en erken kazanabilmiş ender

kadınlar olan Türk kadınları, bu hakkı kullanmayı da artık
öğrenmelidir. Kullanılmayan hakların ortadan birer birer
kaldırıldığına, dünya tarihi birçok kez şahit olmuştur. İşte bu
yüzden kadınlar sahip oldukları hakları, gelecek nesillere de
taşıyacak şekilde sahiplenmeli ve hatta bu hakların geliştirilmesi
için mücadele vermelidir.
Kadına şiddet uygulanmayan, kadın istihdamının artırıldığı, başta
siyaset sahnesi olmak üzere her alanda kadınlarımıza daha fazla
temsil hakkı verildiği bir ülkede yaşamak hepimizin özlemidir.
Kadın emeğine gösterilen saygının ve ilginin daha da
yükseltilmesini istiyoruz. Bu duygularla bütün kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."
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ACI KAYBIMIZ
Bakırköy Eski Şube Başkanımız
sayın Osman ŞAKIR’ın
vefatı camiamızda derin bir
üzüntüye sebep olmuştur.
Merhum Şube Başkanımıza
Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
teşkilatımıza ve sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz...
TÜED GENEL YÖNETİM KURULU

Osman
ŞAKIR

PRİM BORCUNUN ÖDENMESİNDEKİ ZORLUKLAR

Gazi
AYKIRI
Genel
Sekreter
Kayseri
Şube
Başkanı

www.tuedkayseri.org.tr

Sosyal güvenlik sistemimizin gelir kaynağı olan primler,
sigortalılar ve hak sahipleri açısından da en temel güvence olarak
görülmektedir. Primlerin zamanında ödenmesi, hizmeti verenler
ve alanlar bakımından büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizin yatırım, üretim ve istihdama fazlasıyla ihtiyacı
bulunmaktadır. Bu alana kamu kaynakları daha fazla ayrılmalı ve
istihdam dostu yatırımlara öncelik verilmelidir. Hizmet
sektörünün ağırlığının giderek artması ve sanayii istihdamının
daralması, ülkemizin ekonomik güvencesi bakımından riskli bir
durum oluşturmuştur. Yerli ve milli olmanın önceliği, insanımızı
koruyan ve istihdamı artıran ekonomik ve sosyal karaların
alınmasından geçmektedir. Sanayii olmadan, hiçbir ülkenin
geleceği güvence altında görülemez. Bununla birlikte, küçük ve
orta boy işletmelerin korunması, teşviklerin verilmesi de önem
taşımaktadır.
2018 ikinci yarısından itibaren ekonomik alanda yaşanan
duraksamalar, yüksek faiz ve kurlardaki artışlar nedeniyle, BağKur sigortalıları ve genel sağlık sigortalısı olanların primlerini
zamanında ödemedikleri görülmüştür. Özellikle, Bir işyeri sahibi
olan Bağ-Kur'lular, primlerin ödenmesinde en zor dönemi
yaşamaktadır. Hükümetin çözüm olarak getirdiği biriken prim ve
vergi borçları nedeniyle yapılandırmalara rağmen, taksitlerin
ödenememesi nedeniyle, borçlar da giderek büyümüştür.
Primlerin zamanında ödenmemesi durumunda; gecikme
cezası ve gecikme faizi borcu hızlı bir şekilde büyüttüğünden, bu
konuya da bir çözüm getirilmelidir. Prim borçlarına uygulanan
gecikme cezası ve gecikme faizi yeniden değerlendirilmeli, hem
SGK'nun hem de sigortalıların korunmasında dengeli bir faiz
uygulaması tespit edilmelidir.
PRİM BORCU OLANLAR, YIL SONUNA KADAR SAĞLIK
HİZMETİ ALABİLECEK
Prim borçlarının ödenmemesi, sağlık hizmetini engelleyen bir
yönü de bulunmaktadır. 60 günden fazla prim borcu oluştuğunda,
sağlık hizmeti alınamıyor. Sağlık hizmeti, Anayasamız ile
insanımızın erişmesi gereken bir temel haktır. Bu hükme rağmen,
60 günden fazla prim borcu oluştuğunda, sağlık hizmeti
alınamıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olan Bağ-Kur
sigortalıları ve 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık
sigortalısı (GSS'li) olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim
borcu olmaması gerekiyor.
Son yıllarda sıklıkla çıkarılan kararnamelerle, 60 günden fazla
prim borcu olan Bağ-Kur ve zorunlu GSS'liler ile bakmakla
yükümlü oldukları kişilere yıl sonlarına kadar sağlık
hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanmıştır. Bunun en son
örneği de, 29 Mart 2019 tarihinde çıkarılan düzenlemeyle yapılmış,
prim borçlarına bakılmaksızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet
üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde
(üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden
yararlanabilecekler.
Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve
hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların
tespitine ilişkin 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, 29
Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 859 sayılı
Cumhurbaşkanı kararı ile eklenen maddeyle yapılmıştır.
YASAL DÜZENLEME
2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 29 Mart 2019
tarihinden geçerli olmak üzere eklenen geçici 73. madde hükmüne
göre; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi (Bağ-Kur sigortalıları) ile (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı (zorunlu GSS'liler) olup, 67. madde
hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları
ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin
sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite
hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanundaki
usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31.12.2019 tarihine
kadar, 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci
fıkrası hükmünden muaftır.

SİGORTA MEVZUATINDA EŞİTLİK GEREKİYOR
Sosyal güvenlik; toplumumuzun en büyük güvencesi ve
sosyal devletinde koruması altında olan temel hakların başında
gelmektedir. Evrensel hukuk sözleşmelerinde, insanlığın her
türlü riske karşı korunması, sosyal güvenlikle sağlanacağı
hüküm altına alınmıştır. Sosyal devletinde en önemli bir
uygulama alanını oluşturan sosyal güvenlik haklarına erişim ve
emekli aylığı seviyeleri, gelir dağılımının iyileştirilmesinde en
temel araçlar olarak değerlendirilmektedir. AB üyeliği sürecinde
olan ülkemizin en temel ekonomik göstergesi olarak ücretler ve
emekli aylığı kriterleri temel alınmakta, raporlandırmalar bu
şekilde yapılmaktadır.
Ülkelerin refah düzeylerinin ölçülmesinde de emekli aylığı
seviyeleri temel gösterge olarak görülmektedir. Sosyal güvenlik
sistemimizin temelleri atılırken, statülere göre kurumların
oluşturulması; gerek emekli aylığına hak kazanma koşullarında,
gerekse de emekli aylığı hesaplamalarında eşitsizlikleri
getirmiştir.
Çalışanların farklı statülerde olması, sosyal güvenlik
haklarında eşitsizliğin gerekçesi olamaz. Üzülerek belirtmeliyim
ki, sosyal güvenlik sistemimizin başlangıcından itibaren adil
olmayan uygulamalar ile farklı emekli aylıklarının
hesaplanması ve ödenmesi, sosyal adaleti de bozan bir sisteme
dönüşmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği, 50 yıllık geçmişi olan bir sivil
toplum kuruluşudur. Bütün çalışmalarında sosyal güvenliğin
eşitlik temelli yönetilmesini savunmuştur. Sosyal güvenlik
haklarının dağınık bir yapıda olmasının sürdürülebilir bir
durum olmadığına dikkat çekmiştir. Örneğin, 5 Aralık 2017
tarihinde Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğine geçici 4.
madde eklenerek, hem eşinden ölüm aylığı, hem de babasından
yetim aylığı alma uygulamasına son verilmiş, sadece tercih hakkı
tanınmıştır. 5 Aralık 2017 tarihinden önce talepte bulunanlara
her iki aylık ödenirken, bu tarihten sonra talepte bulunanlara
tercih hakkının getirilmesinin gerekçesi olamaz. Bu tür
örnekleri çoğaltabiliriz. 2018/38 sayılı “Emeklilik Genelgesi”
yeniden değerlendirilerek, hakkaniyetli bir değişikliğin
yapılmasını talep ediyoruz. Emekli, dul ve yetimlerden gelen
yazılı talepler ve telefonlarda, “aynı durumda olmamıza
rağmen, bir başkasına ödenen bir hakkın bizlerden neden
esirgeniyor” eleştirisi yapılmaktadır.
AB ülkelerinin sosyal güvenlik sistemleri incelendiğinde,
asgari ücret benzeri taban aylıklar uygulanmakta ve prim

kazançlarına göre emekli aylıkları tek bir kriter üzerinden
hesaplanmaktadır. Bazı ülkelerde, eşi çalışmayan veya evi olmayan
emekli aylığı alanlara sosyal destek ödemesi yapılmaktadır.
Sosyal güvenliğin bir normu olan aile yardımı sigortası
ülkemize mevzuat olarak kazandırılamadığından, emekli
aylıklarının koruya yönünü zayıf kalmıştır.
5502 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı
oluşturulmuş, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek merkezden
yönetilmeye başlanmıştır. 5510 sayılı Kanun ise, statü
farklılıklarını koruması nedeniyle mevzuatta birliktelik
kurulamamış; sigortalılar ve emekliler 4/a, 4/b ve 4/c şeklinde
tanımlanmıştır. Kurum farkına bakılmaksızın, sigortalıların ve
emekli aylığı hesaplamalarının tek bir kriter üzerinden
yapılmaması, nimet/külfet dengesini de bozan bir uygulamaya
dönüşmüştür.
506 sayılı Kanun öncesi ve sonrası emeklilerin aylık
seviyelerindeki eşitsizlikler, 1479 sayılı Kanun kapsamında olan
Bağ-Kur emeklilerinin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası emekli aylığı
farklılıkları, 2008 sonrasında ilk defa memur olanlarla ve 1 Ekim
2008 öncesi memurların emekli aylıklarındaki hak kayıpları,
sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik kuralını bozan düzenlemeler
olarak değerlendirilmiştir.
Emekli aylığı seviyelerine bakıldığında, 1 Ekim 2008
sonrasında sigortalı çalışmaya devam eden işçilerin ve esnafın
emekli aylıklarında ciddi kayıplar yaşanmıştır. 1 Ekim 2008
öncesinde memurların emekli aylıklarında kayıplar oluşmamış, 1
Ekim 2008 sonrasında ilk defa memur olanların gelecekte emekli
olduklarında 1 Ekim 2008 öncesinde emekli olan memurlara göre
kayıpları yaşanacaktır. Devletimizin ve ülkeyi yönetenlerin bu
gerçeği görmeli ve eşitliği temel alan değişikliklere gitmelidir.
Gelecek güvencesi olan emekli aylıklarının korunması ve
geliştirilmesi, eşitliğin öngörülmesi temel kural olarak
benimsenmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlik sisteminde var
olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve emekli aylıklarında
bütünlüğün oluşması için her türlü katkı vermeye hazırdır. Hizmeti
alanların ve emeklilerin temsilcisi olan Türkiye Emekliler Derneği,
emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için İNTİBAK yapılmasını
talep etmiştir. Hükümetimizin, bu haklı talebimizi
değerlendirileceğini ve emekliler arasında ayrıma neden olan
uygulamaların intibak yapılarak çözümleneceği inancını
taşıyoruz.
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Eski Bakanlarımız Derneğimizi Onurlandırdılar...

Yaşlılara Saygı Haftası
Bir döneme damgasını vuran eski bakanların,
“Yaşlılara Saygı Haftası”nda Türkiye Emekliler
Derneğini Genel Merkezimizi onurlandırmalarından
büyük bir memnuniyet duyduk. Geçmişte büyük
başarılara imza atmış olan bakanlarımızdan; Ali Naili
Erdem, Esat Kıratlıoğlu, Vefa Tanır, Mustafa Kemal
Erkovan, eski milletvekillerimiz Enver Turgut,
Mehmet Özdemir'in Derneğimizi ziyaretleri sırasında
güzel anlar yaşandı.
Birikimlerin ve siyasi tecrübelerin ne kadar kıymetli olduğu
bir kez daha görülmüştür. Geçmiş dönemdeki tüm zorluklara
rağmen, çağdaş Türkiye olma yolunda hizmetlerin ve başarıların
anlatıldığı ziyaret, geleceğe ışık tutacak bir zenginlik oldu. Devlet
adamlığının ne kadar kıymetli bir değer olduğuna bir kez daha
tanıklık edildi. Eğitimin ve sanayileşmenin bir birinden ayrılmaz
parçalar olduğu örneklerle değerlendirildi. Harf devriminin ve
okuma yazma oranının ülkemiz için yeni bir çağ açtığına dikkat
çekilen ziyarette, toplumun aydınlık yarınlara kavuşması için
milli eğitim politikasının partiler üstü bir ilke olarak

benimsenmesinin önemine de işaret edildi. 18 Mart 2019
tarihinde, şehitlerimizi andığımız bir günde gerçekleşen ziyarette,
bu vatan için canlarını verenlere minnet duyguları ifade edilerek
rahmetle ve dualarla anıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel
Başkanımız Kazım Ergün; “Devlet adamları kolay yetişmiyor.
Sosyal hukuk devletini benimsemiş bir ülkenin insanlarıyız.
Demokrasi çıtamızın daha da yükselmesini hedeflemeliyiz. Birlik
ve beraberlik olduğu zaman çözülemeyecek bir sorunumuz
yoktur. Türk devleti ve milleti onurlu bir geçmişe sahiptir. Barış
ve huzuru temel alan bir siyaset hedeflenmelidir. Bu güzel ülkenin
kıymetini bilmeliyiz. Sizler gibi devlet adamlarımızın olması,
bizim gururumuzdur. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
dedi.
Ziyarette; Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile genel merkez danışmanlarımız da
hazır bulundular.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI AKYOL İLE
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI TARTAN'DAN
GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Hasan Akyol ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eski Bakanı Hakan Tartan, Yaşlılara Saygı Haftası
münasebetiyle, Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü makamında
ziyaret ettiler. Geçmişten bugüne; ülkemizdeki gelişmeler ile
emeklilerimizi yakından ilgilendiren gelişmelerin değerlendirildiği
görüşmede, geleceğe yönelik beklentiler de masaya yatırıldı.
Hakan Tartan yaptığı değerlendirmede; bakanlığı döneminde de
Türkiye Emekliler Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini
ve takdirle karşıladığını ifade etti. Özellikle yaşlılık alanında
uluslararası boyutta takdir alan çalışmaları nedeniyle tebrik etti.
Tartan, Yaşlılık Hukuku Kitabımızın yazarı, Hukuk Danışmanımız
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nu da tebrik ederek; "Ülkemizde ve
hatta dünyada bir ilk olan bu güzel çalışma, bu alanda çalışmalar
sürdüren bilim insanlarına da ışık tutacak nitelikte, anlamlı bir eser
olmuş" dedi. Ziyarette, Genel Başkan Danışmanımız Hilmi Şimşek
ile Araştırma Müdürümüz Namık Tan da hazır bulundular.
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Çankaya Belediye Başkan adayı AMBER TÜRKMEN,
Genel Merkezimizi ziyaret etti...

Ak Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber
Türkmen beraberinde bir heyetle birlikte Türkiye Emekliler
Derneği Genel merkezimizi ziyaret etti. Bir süre
emeklilerimizle de sohbet eden Türkmen, kazandığı takdirde
hayata geçireceği projelerini anlattı.
Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Kazım Ergün, emeklilerimizin yaşadığı genel
ekonomik sorunlarla, kent yaşamında karşı karşıya kaldığımız
sorunları dile getirdi. Emeklilerin ve yaşlıların gereken saygıyı
görmediğini ifade eden Ergün; "Ekonomik şartların en çok
zorladığı, en sorunlu kesim emekliler. Bütün siyasilerimizin bu
konuda sorumlulukları var. Emeklinin insanca yaşayabileceği
koşulları oluşturmak onların sorumluluğunda. Sizi tenzih
ediyorum ama emeklinin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırma
görevi parlamentodadır, iktidarlardadır" dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayınladığı
bildiriye de dikkat çeken Ergün, siyaset sahnelerinde
kadınların daha aktif roller almaya başladıklarını görmekten
büyük memnuniyet duyduklarını da belirterek; "Bu imkanı

sağlayan büyük önderimizin açtığı yolda ilerleyen sizin gibi
kadın siyasetçileri gördükçe, gelecek için daha da
umutlanıyoruz" dedi.
Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek başladığı
konuşmasında, "Kent yaşamını daha verimli ve sağlıklı hale
getirmek için projelerimiz var. Kültür ve sanatı topluma
yaymak için kapsamlı projelerimiz var. Bunları çok
önemsiyoruz. Ayrıca, Türkiye Emekliler Derneğimizin sayın
genel başkanının göstermiş olduğu nezaketten duyduğum
memnuniyeti ifade ederken, yine kendisinin seçim nedeniyle
siyasilerden beklediklerini söylediği, meydanlarda siyasi
nezaketin gençlerimize örnek olacak şekilde yaygınlaştırılması
temennisine, canı gönülden katıldığımı belirtmek istiyorum.
Emekli olmuş olsam, tereddütsüz derneğinize üye olurdum"
dedi.
Ziyarete Genel Başkanımızın yanı sıra Genel
Sekreterimiz Gazi Aykırı ile Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz ev sahipliği yaptı.

Personel Eğitim Seminerimiz
Ankara’da Yapıldı
Genel Merkezimizce, şube yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak bir eğitim
semineri gerçekleştirildi. Seminerin açış konuşmasını Genel Başkanımız kazım Ergün
yaparken, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal da eğitime katılanlara hitap ettiler.
8 Mart 2019 tarihinde Genel Eğitim Sekreterimiz Arif
Yıldız'ın yönetiminde yapılan seminerde; bilgisayar işlemlerine
ilişkin temel bilgiler, Bilgi İşlem Müdürümüz Murat Tokgöz
tarafından anlatıldı. Üye girişlerinin ve istifaların ne şekilde
işleneceğinin değerlendirildiği eğitimde, şubeler tarafından
hazırlanacak olan beyannamelerin en kısa sürede genel merkeze
gönderilmesi istendi.
Dernekler Kanunu'nun bilinmesi ve uyulması gereken yönleri
de, Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu tarafından
değerlendirildi. Karar defteri, derneğimizin temel belgesi
olduğundan, alınan kararların düzenli bir şekilde yazılmasının
önemine dikkat çekildi.
Sosyal güvenlik haklarında yapılan değişikliklere ve temel
bilgilere ilişkin eğitim, Araştırma Müdürümüz Namık Tan
tarafından anlatıldı. Soru-cevap bölümünde yapılan
değerlendirmeler ile eğitim tamamlandı.
TÜED -7-

Başkanlar Kurulumuz Ankara’dan Seslendi:

“İntibak, İntibak, İntibak...”

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı, 8-9
Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da Genel Merkez Toplantı
Salonu'nda yapıldı. Ülkenin ve emeklilerin gündemindeki
konuların değerlendirildiği TÜED Başkanlar Kurulu
Toplantısı'nda; yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için
hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Belediyelerden;
emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına daha çok önem
verilmesinin talep edildiği, Başkanlar Kurulu toplantısında,
2019 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından "Yaşlılık Yılı" ilan
edilmesi, emeklilere ve yaşlılara verilen bir önem olarak
değerlendirildi. Yaşlılık yılı nedeniyle Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde "1. Yaşlılık Şurası" Genel Yönetim
Kurulumuzun da katılımıyla, Ankara'da toplandığı
hatırlatılarak; “Şuranın, yaşlımızın ve emeklilerimizin
sorunlarına Cumhurbaşkanlığı katında bütüncül çözüm
getireceği inancındayız. Birleşmiş Milletler Yaşlı Hakları
Çalışma Komisyonu'nda görev alan Derneğimiz, Şura
çalışmalarına yaşlı hakları konusunda destek vermiştir”
denildi.
Başkanlar Kurulu Toplantısında müzakere edilen konulara
ilişkin taleplerimiz şu şekilde sıralanmıştır:
·
Mahalli İdarelerde görev alacak yöneticiler; emekli
ve yaşlılara sahip çıkacak politikalara öncelik vererek,
Anayasamızın 10. Maddesindeki yaşlılarımıza yönelik
"pozitif ayrımcılık" doğrultusunda projeler üretmeli, yaşlı ve
emeklilerimizin toplumsal ve kamusal yaşamda aktif olarak
yer almaları sağlanmalıdır. Özellikle, 65 yaş ve üzerine
ücretsiz ulaşım hakkının kanunun öngördüğü şekilde her
yerde aynı şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu konuda
Derneğimizin talepleri adaylara ulaştırılmıştır.
·
Emekli aylıklarında eşitsizliğe çözüm getirilmesi için
2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılmalıdır.
Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara,
emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın, intibak kriterleri
belirlenerek emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır. 2000
öncesi emeklilere yapılan intibak kuralları, aynı şekilde 2000
sonrasında emekli olanlara da uygulanmalıdır.
·
Emekli aylıklarının hesaplanmasında temel bir kriter
olan gelişme hızında yapılan değişikliklerin emekli
aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınmaması, emekli
aylıklarında kayıplara neden olmuştur. Bu nedenle, 2000
sonrası intibak daha da önem kazanmıştır.
·
2000 sonrası dönemde emekli olanların taban
aylıklarına ilişkin seri bilinmemektedir. Aylıkların, 1000
liranın altında kalmasının yarattığı mağduriyete çözüm

olarak getirilen ve Şubat 2019 itibariyle ödenen 1000 lira
yetersiz kalmıştır. Esas olan taban aylıkların günün
koşullarına göre tespit edilmesidir. Asgari emekli aylığının
insanca yaşamaya yetecek bir seviyede belirlenmesi öncelikli
taleplerimizdendir.
·
2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli
aylıklarının karma bir sistemle hesaplanmasının getirdiği
kayıplara çözüm getirilmelidir. Karma bir sistem yerine
bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanması
benimsenmeli, sigortalı süre artıkça emekli aylıkları da
artmalıdır. Bunun yapılması için aylık bağlama oranları ve
güncelleme katsayılarında eşitlik sağlanmalıdır. Bu şekilde,
emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve dönemsel
adaletsizliklere de çözüm getirilmiş olacaktır.
·
Gelir ve aylıkların artışında, altı aylık tüfe
oranlarının dikkate alınması, aylıkları düşük kalan emeklileri
korumaktan uzak kalmıştır. 407 maddeden oluşan enflasyon
sepetinin, emeklilerin harcamalarını temsil yüzdesi sınırlı
kaldığından, genel enflasyona göre yapılan artışlar yetersiz
kalmıştır. Emeklilerin gıda harcaması payı, yüzde 38
olmasına rağmen tüfe sepetindeki oran düşük kaldığından,
genel enflasyonu aşağıya çeken bir özellik göstermektedir. Bu
nedenle, ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan
ücretliler geçinme endeksi oluşturulmalıdır. TÜİK tarafından
yapılan hesaplamalar, emeklileri mağdur eden bir
uygulamaya dönüşmüştür.
·
KDV ve ÖTV oranları yüzde 8-18 arasında
değişmesine rağmen, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak
ödenen ek ödeme yüzdeleri olan 4-5 arasında değişen oranlar,
en az yüzde 8-9'a yükseltilmelidir. 2006 öncesi dönemde,
emeklilerin harcamalarına yüzde 15 vergi iadesi yapılması
dikkate alındığında, ek ödeme oranları yetersiz kalmıştır. Bu
uygulamayla, emekliler vergi iadesi mağduru olmuştur.
·
Emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen
ikramiyeler, 2019 yılı ve sonraki yıllar için emekli aylıkları
artışına endekslenerek güncellenmelidir.
·
Sağlık hizmeti alınmasında aylıklarından kesilmekte
olan katkı payları, emekliler üzerinde büyük bir yük
olmuştur. Emekli aylıklarının yetersiz kaldığı bir dönemde,
ikinci kez sağlık primi ödemesine dönüşen katkı paylarından,
emekliler muaf tutulmalıdır.
Sosyal güvenlik sisteminin normu gereğince, kamu
çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de, aile
yardımı desteği olarak getirilmelidir.
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YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI FETHİ YAŞAR
GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar ve beraberinde Başkan Yardımcısı
Behiç Başar Bal ve belediye yetkilileri ile birlikte
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Yaşar ziyaret
sırasında yaptığı konuşmada Yenimahalle
Belediyesini demokratik bir anlayışla ve siyaset
üstü prensiplerle yönettiklerini belirterek; “Bu
yerel yönetim anlayışını her zaman en çağdaş en
demokratik yol olarak gördük ve benimsediğimiz
bu yolda sadece hizmete odaklandık. Asla
partizanlık yapmadık. Bu yüzden de herkesin
beğendiği ve takdir ettiği bir belediyecilik anlayışını
hayata geçirebildik. En çok eğitime, okullara
yatırım yaptık. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye’nin
bütün sorunlarının üstesinden gelebilmesi,
demokrasi kültürünün yaygınlaşabilmesi, üretimin
ve verimliliğin artması ancak ve ancak eğitimle
mümkün olacaktır” dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün’de
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek
emeklilerin il ve ilçe belediyelerinden beklentileri
olduğunu ve bu beklentilerin karşılanması yönünde
pozitif ayrımcılık istediklerini ifade etti. Ziyarette
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün yanı sıra Genel
Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ile Genel Başkan
Danışmanlarımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Hilmi
Şimşek ile Ankara Şubelerimizin Başkan ve
yöneticileri de hazır bulundular.

Vatan Partisi Ankara adayı OYGÜR,
Bağımsız Türkiye Partisi adayı PAK,
Genel Başkanımız ERGÜN’ü ziyaret etti... emeklilerin sorunlarını dinledi...

Türkiye Emekliler Derneği’ni (TÜED) ziyaret eden Vatan Partisi
Ankara adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, emeklileri yük olarak gören
yönetim anlayışının kabul edilemeyeceğini belirtti. Oygür, 'Düşkün
haldeki yaşlılarımızı öncelikli olarak ele alacağız' dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Pak ve beraberindeki heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel
Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı'nın ev sahipliği
yaptığı ziyarette konuşan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pak,
Başkent için projelerini anlattı. Genel Başkanımız Kazım Ergün de yaptığı
konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, emeklilerin yerel
yönetimlerden beklentilerini ve taleplerini konuk heyete anlattı.

TÜED Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye Genel
Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız ev
sahipliği yaptı. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Ergün, sosyal
faaliyetler için daha fazla alan yapılması gerektiğini belirtti.
Projelerini anlatan Oygür de, “Düşkün haldeki yaşlılarımızı
öncelikli olarak ele alacağız” dedi. Oygür, “Kamusal yaşlı bakım
merkezlerinin son derece yetersiz olması nedeniyle adeta ortada
bırakılmış olan dar gelirli veya geliri olmayan yaşlılarımıza ve onların
ailelerine sahip çıkacağız; belediyeye ait yaşlı bakımevleri açacağız”
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TURGUTLU
ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI
Turgutlu Şube Başkanlığımız 2.
Olağan Genel Kurulunu 2 Mart 2019
Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan
Başkanlığını Genel Sekreterimiz Gazi
Aykırı, Divan Başkan Yardımcılığını Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterimiz
Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Torbalı Şube Başkanımız Hilmi
Süha Ergün'ün yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanı Mehmet Yahşi Güven tazeledi. Yönetim Kurulu
Üyeleri; Nihat Akman, Hasan Gömlekçioğlu, Nilgül Şalvarlılar,
Burhan Sönmez, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Mehtap Dalgıç,
Murtaza Kurt, Aydın Ayhan olarak seçildiler.

AKHİSAR
ŞUBEMİZİN
1. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI

Akhisar Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu 2
Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Divan Başkan Yardımcılığını
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim

Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini
G e n e l Te ş k i l a t l a n d ı r m a S e k re t e r i m i z
Abdülkadir Ersal, Eşrefpaşa Şube Başkanımız
Baki Yapıcı'nın yaptığı genel kurul sonuçlarına
göre;
Yaşar Aydın Şube Başkanı olarak göreve
geldi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Rıza Uysal, İsmail Gül, İrfan Şen,
Birol Kaya, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Aysel Demiröz, Nadire
Ordu, Fatma Özgünaltay olarak seçildiler.

MENDERES
ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI
Menderes Şube Başkanlığımız 2. Olağan
Genel Kurulunu 3 Mart 2019 Pazar günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel
Sekreterimiz Gazi Aykırı, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız,
Divan Katip Üyeliğini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Abdülkadir Ersal, Bayraklı Şube Başkanımız Mikail
Bilici'nın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanlığına Hasan Çetin seçildi. Yönetim Kurulu
Üyeleri; Salih Siviş, Fehmi Çetin, Ahmet Öztürk, Hasan Taşkın,
Denetim Kurulu Üyeleri ise; Mehmet Uzunbaş, Ali KOcabıyık,
Mustafa Arısan olarak seçildiler.
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KARTAL ŞUBEMİZ YAŞLILARIMIZI UNUTMADI

Mehmet Püsküllü

İpek Karataş

Genel Eğitim Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız Arif
Yıldız ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 18-24 Mart Yaşlılara
Saygı Haftası münasebetiyle, yaşlı üyelerimizi ziyaret ettiler.
Aralarında şubemizin eski yöneticileri de dahil olmak üzere çeşitli
hediyelerle ziyaret ettikleri yaşlılarımızın ellerinden öpen heyetimiz

İbrahim Ece

Kamil Karakuş

duygulu anlara da şahitlik ettiler.
Yıldız ve heyeti, eski yöneticilerimizden; 88 yaşındaki Mehmet
Püsküllü, 88 yaşındaki İbrahim Ece'yi ve derneğimizin üyelerinden; 80
yaşındaki İpek Karataş, 77 yaşındaki Kamil Karakuş'u evlerinde
ziyaret edip, hatırlarını sordular.

ÜSKÜDAR
ŞUBEMİZDEN
ASIRLIK
ÇINARLARIMIZA
SAYGIYLA
Üsküdar Şube Başkanlığımız ve Üsküdar Belediyesi
ortaklaşa düzenledikleri etkinlikle Yaşlılara Saygı Haftası'nı
kutladılar. Geniş katılımlı bir yemekte bir araya gelen yaşlılarımız
gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen etkinlikte Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, yaşlılarımıza yönelik hizmetlerinden
dolayı Şube Başkanımız Fatma Önerge'ye bir şükran plaketi
takdim etti.

Üsküdar Şubemizin "Nesiller Kucaklaşıyor" projesi
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden birisi de en yaşlı
üyelerimizden olan, 101 yaşındaki Hatice Nine'ye ziyaret oldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TÜED Üsküdar Şube
Başkanımız Fatma Önerge'nin birlikte gerçekleştirdiği ziyarette
duygu dolu anlar yaşandı. Heyet, asırlık çınar Hatice Nine'ye hediyeler
de götürdü.

YAZICIOĞLU: “2050'de her beş kişiden biri yaşlı olacak...”
- TÜED Hukuk Danışmanımız ve Yaşlılık Hukuku" kitabının yazarı Cafer
Tufan Yazıcıoğlu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle yaptığı
açıklamada:
"Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Nüfusumuzun yüzde 8,8'i yaşlı. Bu
oranla ülkemiz yaşlı toplumlar sınıfında. Yaşlı nüfus oranımızın 2023'te yüzde
10,2'ye, 2040'da yüzde 16,3'e çıkması bekleniyor. 2050 yılında da ülkemizdeki her beş
kişiden biri yaşlı olacak."
- "Dünya Sağlık Örgütü, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla 65 yaş ve üstü
olarak tanımladığı yaşlılığı, 70 yaş ve üstüne yükseltmeyi tartışıyor. Ülke olarak biz de
bu konuyu gündemimize almalıyız."
Güncel verilere göre 82 milyonu bulan Türkiye nüfusunun yüzde 8,8'i
yaşlılardan oluşuyor. Nüfusu giderek yaşlandığı Türkiye'de, 2050 yılında her beş
kişiden birinin yaşlı olması öngörülüyor.
Dünya ve Türkiye'de yaşlı nüfusun artması yaşlı hakları ve aktif yaşlanmayla
ilgili politikaları da gündeme getiriyor. Yaşam beklentisinin artması konusunda
OECD ülkeleri içerisinde en başarılı ülkeler arasında gösterilen Türkiye, son
dönemde bu alanda önemli adımlara imza atıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Yaşlılar Yılı" ilan
etmesiyle önemi vurgulanan süreç, yaşlılık politikalarına yön verecek 1. Yaşlılık
Şurası'nın düzenlenmesiyle devam etti.
Bangladeş, Bulgaristan, Katar, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve
Türkmenistan'dan gelen bakan ve bakan yardımcılarının katıldığı Şurada, aktif
yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu
kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi konuları tartışıldı.
- "Politikaların ivedilikle güncellenmesi gerekiyor"
Yaşlılık Şurası'nın Yaşlı Hakları Komisyonu Üyesi ve "Yaşlılık Hukuku"
Kitabının Yazarı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede,
2019'un "Yaşlılar Yılı" ilan etmesinin ve Yaşlılık Şurası'nın Cumhurbaşkanlığı
himayesinde düzenlenmesinin yaşlılara verilen önemi gösterdiğini ifade etti.
Anayasanın 10. maddesinin yaşlılara pozitif ayrımcılığı içerdiğini belirten
Yazıcıoğlu, devletin bu yönde politikalar belirleyip uygulamasının önemine dikkati
çekti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çeken
Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye nüfusu giderek
yaşlanıyor. Nüfusumuzun yüzde 8,8'i yaşlı.
Bu oranla ülkemiz yaşlı toplumlar
sınıfında. Yaşlı nüfus oranımızın 2023'te
yüzde 10,2'ye, 2040'da yüzde 16,3'e çıkması
bekleniyor. 2050 yılında da ülkemizdeki her
beş kişiden biri yaşlı olacak. Bu çerçevede
bakım hizmetleri başta olmak üzere
yaşlılarla ilgili politikaların ivedilikle
güncellenmesi gerekiyor."
- "Yaşlılık yaşını yükseltmeyi
gündemimize almalıyız"
Yazıcıoğlu, Türkiye'nin yaşlılık
vizyon belgesine ihtiyacı olduğunu
belirterek, "Yaşlıların hakları verilmeli,
ihtiyaçları karşılanmalı. Bu doğrultuda
Fotoğraf: Sinan Vargı
yaşlılarımızın toplumsal yaşamda
olmalarını imkan veren politikalar
gereklidir." dedi.
Uygulanan sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeyle 2002'de 72 yıl olan
ortalama beklenen yaşam süresinin 78'e yükseldiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları
söyledi:
“Dünya Sağlık Örgütü, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla 65 yaş ve üstü olarak
tanımladığı yaşlılığı, 70 yaş ve üstüne yükseltmeyi tartışıyor. Ülke olarak biz de yaşlılık
yaşını yükseltmeyi gündemimize almalıyız. Yaşlılarımızın ekonomimize katkılarını göz
önünde bulundurarak, yaşlı istihdamında özel durumları dikkate alıp politika
geliştirmeliyiz. Bu vesileyle yaşam ustalarımızın 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı
gönülden kutluyorum."
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ADANA ŞUBEMİZDEN YAŞLILARIMIZA
ANLAMLI ZİYARETLER
Adana Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek ve beraberinde Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle en
yaşlı üyelerimizi evlerinde ziyaret ederek kendilerine çeşitli hediyeler
takdim ettiler.
Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri,
derneğimizin en eski ve en yaşlı üyeleri olan; Zulünca Yumuk, Şehriban
Yumuk, Ahmet Abik, Ali Dinç, Fahrettin Fehimli, Veli Tatlı ve Fehmi
Yerdemir'i evlerinde ziyaret ederek günün anısına kendilerine çeşitli
hediyeler verdi. Şube Başkanımız İyiyürek, yaptığı açıklamada, yaşlılar
haftası nedeniyle üyelerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve
geçmiş günleri yaşayıp sohbet etmenin mutluluğunu bir kez daha
yaşadıklarını ifade ederek, şöyle dedi:
Büyük önder Atatürk'ün; "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve
emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli
kıstasıdır. Mazide muktedirken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı
minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı
yoktur" sözünü hatırlatan Şube Başkanımız İyiyürek, "Onlar için ne
yapılsa azdır. Onlar bizim ve gelecek nesillerimizin rehberidir" dedi.

BURSA ŞUBEMİZ EN YAŞLI ÜYELERİNE PLAKET VERDİ
Bursa Şube Başkanlığımız 1928 doğumlu Güleç
Başoğlu ile 1930 doğumlu Hasan Uçar adlı üyelerine
Yaşlılar Haftası münasebetiyle güzel bir hatıra olması
bakımından plaket verdi.
Üyelerimiz, şubemiz yetkililerine teşekkür ederek,
böyle bir gün de unutulmamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler ve “Hayattaki ilk plaketimiz.
Hatırası büyük olacak. Çok teşekkür ederiz” dediler.

NAZİLLİ ŞUBEMİZ
YAŞLILARIMIZIN YANINDA

Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe, yönetim
kurulu üyeleri Orhan Oruç, Ali Uran ve Cihan Toka,
Yaşlılar Haftası dolayısıyla 101 yaşındaki Havva Pazar ile
91 yaşındaki Mustafa Pekuğur'u evlerinde ziyaret ettiler.
Heyet Yıldıztepe Mahallesi 150 Sokak'ta ikamet eden
dernek üyesi 91 yaşındaki Mustafa Pekuğur'un evine gitti.
Pekuğur'un halini hatırını sorup Yaşlılar Haftası'nı
kutlayan Baştepe ve beraberinde ki heyet, Pekuğur'la bir
süre sohbet etti. Daha sonra Çapahasan Mahallesi'nde
oturan asırlık çınar Havva Pazar'ın evine konuk oldular.
Çapahasan Mahalle Muhtarı Aytekin Özdemir'in de katıldığı ziyarette 101 yaşındaki Havva Pazar, dernek yönetiminin ilgisinden
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Baştepe ve yönetim kurulu üyeleri Havva Nine'yle sohbet edip, hayır duasını aldılar.
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Çaycuma Şubemizden Şükran Plaketleri
Türkiye Emekliler Derneği
Çaycuma Şubesi Başkanımız
Nizamettin Eyidoğan 'Yaşlılar
Haftası' dolayısıyla en yaşlı
üyelerini ziyaret etti.
Nizamettin Eyidoğan ve
yönetimi 99 yaşındaki Abdullah
Demir ile 92 yaşındaki Mehmet
Çuhadar ile bir araya gelerek
ellerini öptü. En yaşlı üyelerine
plaket takdim eden Başkan
Eyidoğan; “Yaşlandığımızda nasıl
bir ortamda yaşamak istiyorsak,
yaşlılarımıza şimdiden o ortamı
sağlamamız gerekmektedir.
Yaşlıların tecrübelerinden yararlanabilmek onları toplumsal yaşamdan koparmadan en iyi koşullarda yaşatabilmekle mümkündür.
Onlar yıllarca çalışıp devletimize, milletimize hizmet ettiler. Kendilerine sağlık ve huzur diliyorum. Bu vesile ile tüm yaşlılarımızın
haftasını kutluyorum” diye konuştu. Abdullah Demir ve Mehmet Çuhadar kendilerini unutmayan emekliler derneği yönetimine
teşekkür ettiler.

Uludağ Şubemizden,
119 yaşındaki
Fatma nineye sürpriz!
Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars ve dernek
üyeleri, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kumkadı Mahallesi'nde 119 yaşında
olan Fatma Bingöl'ü unutmadı. Kızı ve torunu ile birlikte yaşayan Bingöl'e çiçek ve
çeşitli hediyeler takdim eden Pars, Yunanistan'ın Selanik kentinde 1900 yılında
dünyaya gelen Bingöl'ün torununun bile 76 yaşında olduğuna dikkat çekti. Pars,
"Allah hepsine sağlıklı ve uzun yıllar versin. Torununun torununu gören
cennetliktir. Fatma annemiz de cennetlik bir annedir. Yaşından dolayı bu kadar
dinç ve sağlıklı kalmasını organik beslenmesine borçlu olduğunu belirten Fatma
annemiz gibi, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve üzün ömürler diliyorum" dedi. Sadece
Yaşlılar Haftası'nda değil, her zaman onları hatırlamak, ziyaret edip gönüllerini
kazanmak gerektiğini belirten Pars, "Yaşlı ve yardıma muhtaç insanlara gereken
önemi göstermek temel ahlaki prensiplerimizden olmalıdır. Bu aynı zamanda
gelişmiş ve medeni toplum olmanın da en önemli şartıdır" diye konuştu.

Bakırköy Şubemiz ve
DÜNYA GÖZ Hastanesi
Anlaşma İmzaladı
Bakırköy Şube
Başkanlığımız Dünya Göz
Hastanesi ile üyelerimize özel
indirim anlaşması imzaladı.
Anlaşmaya göre üyelerimiz ve birinci
derece yakınlarına, muayene ve tetkiklerde %
20, lazer ameliyat, genel ameliyat, özellikli
ameliyatlarda % 10 indirim hakkı tanınacak.
Şube Başkanımız Erol Sinanoğlu; ”Her geçen
gün yaptığımız anlaşmalara yenisini ekliyoruz.
Sağlık alanı bizler için oldukça önemli.
Üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine uygun
fiyatlarla erişimi için gayret ediyoruz.
Üyelerimize sağlıklı günler dileriz” dedi.
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DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

Sosyal güvenlik sisteminin, küresel ekonomik ve sosyal dalgalanmalar
karşısında sigortalıları ve emeklileri koruma yönünün giderek zayıflaması,
bütün ülkelerin gündem maddesi olmuştur. Yaşlanan bir dünyada, sosyal
güvenliğin önemi ön plana çıkmaktadır. Sosyal güvenlik haklarına erişim ve
emekli aylığı ödemelerinin iyileştirilmesi için sosyal güvenlik sözleşmelerinin
yeniden ele alınmasına yönelik talepler gündeme getirilmektedir. Uluslararası
Sosyal Güvenlik Teşkilatı, bu konuda üye ülkelere önerileri oluşturacak
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların, ülkemiz için de temel belge olacağı ve
mevzuatımızın bu yönde değiştirilmesine yardımcı olacağı düşüncesindeyim.
“Her şeyden önce, sosyal güvenlik sistemimizi, kendi insanımız için
iyileştirmeliyiz”.
2019 Mart Ayında sosyal güvenlik alanında yapılan uluslararası
çalışmaların bir bölümü aşağıda özetlenmiştir.

Yaşlanan Bir Dünyada Sosyal Güvenlik
Demografik değişikliklerin etkisi, sosyal güvenlik kurumlarının
gelecekte karşılaşacağı en önemli zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir.
Sanayileşmiş ülkeler için, emekli aylığı ve sağlık alanlarındaki artan
maliyetler hem ekonomi hem de kamu bütçeleri için önemli bir tehdit
oluşturmaktadır. Yakın gelecekte, pek çok gelişmekte olan ülke yaşlı
nüfuslarında önemli bir artışla karşı karşıya kalacaktır, ancak yaşlılık aylığı
sistemleri çoğu zaman toplumlarının gelecekteki sosyal ihtiyaçlarına uyumsuz
kalmaktadır.
Yaş gruplarının değişen dengesi
Sosyal güvenlik için, nüfus yaşlanması, demografik değişikliklerin
getirdiği zorlukların merkezindedir.
Yaşlanmanın sadece yaşlı nüfusun artan bir oranıyla değil, genel olarak
tüm yaş gruplarının dengesindeki bir değişim ile ilgili olduğu vurgulanmalıdır azalan doğurganlık oranı nedeniyle azalan genç nüfus, artan çalışan nüfus – ve
ülkeye bağlı olarak oldukça yakın veya uzak bir gelecekte sağlık durumlarına
bağlı olarak desteğe ihtiyaç duyabilecek artan sayıda yaşlı ve çok yaşlı kişi
azalacaktır,
Yaşlanmanın etkisi
Yaşlanan bir nüfusun sosyal güvenlik üzerindeki etkisi çok açıktır.
Çalışmayan ve çalışan nüfus arasındaki bağımlılık oranının yanı sıra sağlıklı ve
sağlıklı olmayan arasındaki bağımlılık oranını da arttırır. Belirli sosyal güvenlik
branşları üzerinde farklı etkileri vardır: örneğin, yaşlılık sigortası
programlarının sürdürülebilirliğini tehdit etmek, çalışan nüfusun yaşlanmasına
karşı yenilikçi istihdam politikaları talep etmek, uzun süreli bakım
programlarına duyulan ihtiyaçları artırmak vb. Toplumsal düzeyde yaşlanma,
yaşamın tüm yönlerinin kökten değişmesine, uzun ömürlü bir toplumun ortaya
çıkmasına katkıda bulunacaktır.
Tüm ülkeler ve tüm sosyal güvenlik branşları demografik değişiklikler
ve yaşlanma ile karşı karşıyadır. Sosyal güvenlik, yaşlanan zorluklarla
yüzleşmek ve insanları yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde korumak için nasıl
uyum sağlayabilir? Kanıtlar, birçok sosyal güvenlik kurumunun bu zorlukları
ele almak için önlemler aldığını ve bunun başkalarına ilham vermesi gerektiğini
göstermektedir.

Uzun Ömürlü Toplumun Ortaya Çıkışı
Pek çok ülkede, artan yaşam beklentisi ve azalan doğurganlık oranları
nedeniyle nüfus hızla yaşlanmaktadır. Bu nedenle de yaşlılara finansal güvenlik
sağlayan sistemler dünya genelinde artmaktadır. Bu, geniş ailelerin ve
kentleşmenin, küreselleşmenin ve artan hareketliliğin baskısı altında zayıflamış
olan yaşlıları desteklemenin yollarını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, yaşlılık
güvenliği kamu sistemlerinin de reform ihtiyacı vardır. Birçok mevcut sistem
yaşlılar için yetersiz koruma sağlamasına rağmen çok maliyetlidir.
Yaşlılık Yararları
Çoğu ülkede yaşlılık parası, maaşla ilgili, periyodik bir ödemedir.
Bununla birlikte, bazı ülkeler önceki kazançlarla hiçbir ilişkisi olmayan evrensel
bir sabit tutar ödemektedir; diğerleri ise evrensel emeklilik maaşlarını kazançla
ilgili emekli maaşı ile desteklemektedir. Temin edilen fon sistemleri, genellikle
işveren ve çalışanların katkılarının yanı sıra tahakkuk eden faizlerinin iadesi
olan toplu ödemeyi yapmaktadır.
Dul ve Yetim Aylığı
Yaşlılık yardımları için hüküm içeren sosyal koruma programları,
genellikle hayatta kalanların faydaları için de hüküm içermektedir. Bu
yardımlar, genel olarak ya ölümde ölen kişinin ödediği ya da emeklilik maaşına
ulaştıklarında ya da sakat kaldıklarında sigortalıya hak kazandıkları ödeneğin
bir yüzdesidir. Çoğu durumda, hayatta kalanların ödeneklerinin sağlanması,
küçük çocuklara bakan, belirli bir yaşın üzerinde olan veya dul / engelli dullarla
sınırlandırılmıştır. Birçok sistem, büyükanne ve büyükbabalar gibi hayatta
kalan diğer yakın akrabalara, yalnızca hak kazanan dullara, yetimlere ya da
çocuklara yarar sağlar.
İleriye Dönük Beklentiler
Son iki-üç yılda, emekli aylıkları benzeri görülmemiş bir dikkat çekti.
Kamu emeklilik maaşlarının karşılanmasını organize eden alternatif sistemlerin
iddia edilen avantajlarını, dezavantajlarını ve başarısızlıklarını tartışan geniş
bir literatür oluşturulmuştur. Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili büyük zorluklarla

karşı karşıya kalan birçok sanayileşmiş ülkede, ana eğilim, riski azaltmak için
emeklilik gelir kaynaklarını çeşitlendiren ve yaşlılıkta yoksulluğu azaltmayı
amaçlayan yeniden dağıtma işlevine sahip çoğulcu sistemlerin tanıtımında
yansıtılmaktadır. Ayrıca, daha kısa süreler için çalışan ve daha düşük maaşlar
kazanan kadınlar için özel emeklilik vakasını araştırmaya ve yaşlı işçilerin
katılım oranlarını arttırmaya yönelik stratejileri teşvik etmeye daha fazla bir ilgi
söz konusudur. Kayıt dışı sektördeki çalışanlarının oranı düşük olan ve
çalışanlarının oranı yüksek olan gelişmekte olan ülkeler için, kapsamı
genişletmeye öncelik verilmektedir. Bu, enformel işçileri resmi sosyal güvenlik
programlarının kapsamına dahil etme sorunları nedeniyle zor bir iştir.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği, sosyal güvenlik gelişmeleri ve iyi
uygulamalarla ilgili bilgilerin toplanması ve yayılması için dünya çapında bir
merkez olarak, emeklilik kapsamını genişletme ve emeklilik sistemlerini daha
sürdürülebilir hale getirme konusundaki deneyimler alışverişinde sürekli olarak
uluslararası bir forum olarak hizmet etmeyi amaçlar.

Sosyal Güvenlik, Sağlığı ve İstihdamı Destekliyor
Geçtiğimiz yıllarda işgücü piyasaları ile sosyal güvenlik arasındaki
ilişkiyi zorlayan yeni iş biçimleri ve iş kalıpları ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler
çeşitli düzeylerde önemli bir etkiye sahiptir.
Bir yandan, düzenli istihdamda tam zamanlı çalışan sayısı
azalmaktadır. Öte yandan, yarı zamanlı çalışma ve diğer standart dışı istihdam
biçimleri artmıştır. İş güvensizliği ve istihdamdaki kesintiler gittikçe
yaygınlaşıyor. Başka bir seviyede, işsizlik bazı ülkelerde önemli ölçüde artmış ve
çeşitli işsizlik koruma programlarına finansal baskı uygulanmıştır. Bu
zorlukların üstesinden gelmek için istihdam politikalarının oynayacağı çok
önemli bir rol vardır.
Gelir yerine koyma politikaları
İşsizliği koruma programları, sistemsiz işsizlikten kaynaklanan gelir
kaybını telafi etmektedir. Dolayısıyla, bu programlar ekonomik uyum
dönemlerinde bir gelir değişikliği kaynağı olarak hareket etmektedir. Dünya
çapında 80'den az ülkede işsizlik programları var; Bunlar çoğunlukla sosyal
sigorta programlarıdır. Genel olarak, sosyal sigorta yardımlarına hak kazanma
süresi sınırlıdır ve yardım tutarı sigortalıların işten ayrılma öncesi kazançlar
seviyesine bağlıdır. Sosyal sigorta programlarının yokluğunda ülkeler, ya devlet
kurumu ya da işveren tarafından ödenebilecek toplu ödemeler yapabilirler. Az
sayıda ülke, zorunlu bireysel kıdem hesaplarını sağlar ve sigortalı şahıs kıdem
tazminatı hesabında birikmiş sermayenin değerine eşit toplam fayda sağlar.
İşgücü piyasasına katılımı teşvik eden politikalara doğru bir kayma
Yukarıda belirtilen zorlukların bir sonucu olarak işsizlik koruma
programlarında bir değişim yaşanıyor. Geleneksel gelir değiştirme rollerine ek
olarak, bu programlar daha proaktif hale geldi; örneğin, işsiz kişilerin işe geri
dönmelerine yardımcı olmak için tasarlanan aktivasyon önlemleri veya iş ve aile
hayatı arasında daha sağlıklı bir denge kurmayı kolaylaştıran önlemler.
İstihdam politikaları işsizlik oranındaki artışı önlemeye yardımcı
oluyor
Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve
diğer uluslararası kuruluşlar, istihdam politikalarını, istihdam yaratmak ve
işsizlik yardım programlarındaki mali baskıyı azaltmak için istihdam
stratejilerinin kilit unsurlarından biri olarak görülmektedir. OECD ülkelerinde
ve diğer yerlerde, istihdam politikası stratejileri, işsizliğin artmasını önlemek,
yeniden istihdam ve işgücüne katılımın teşvik edilmesi ve istihdam edilebilirliğin
korunması veya iyileştirilmesi için kısa vadeli bir politika aracı sunmaktadır.
Özel önlemlerle alınan erken müdahalelerin bireylerin başarılı bir şekilde işgücü
piyasasına geri dönme şanslarını artırabileceğini göstermektedir.

Avrupa İçin Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu
Düzenlenecek
Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu, Azerbaycan Cumhuriyeti
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın davetiyesinde 14-16 Mayıs 2019
tarihlerinde Azerbaycan Bakü'de yapılacak.
Dijital ekonomi, işgücü piyasası dönüşümleri, demografik değişim ve
gelişen kamu beklentileri, sürdürülebilirliği sağlamak, yeterliliği sağlamak ve
her türlü işçinin kapsamını korumak için sosyal güvenlik sistemlerini
inovasyona zorlamaktadır.
Avrupa çapında sosyal güvenlik kurumlarının yenilikçi stratejiler
geliştirme ve yarının sosyal güvenliğini şekillendirme zamanı. Bu üç günlük
Forum, bölgedeki en önemli sosyal güvenlik etkinliğidir. Hızla gelişen bir
dünyada, temel sosyal güvenlik sorunlarını tartışmak, yenilikçi çözümlerden
ilham almak ve Avrupa'daki sosyal güvenliğin geleceğini şekillendirmek için
stratejiler tanımlamak için benzersiz bir platform sağlayacaktır.
Forum programı aşağıdaki alanları kapsayacaktır:
1. Gün: Avrupa'da sosyal güvenlik için kilit zorluklar
2. Gün: Sosyal güvenlik yönetiminde mükemmellik
3. Gün: Avrupa'daki sosyal güvenliğin geleceğini şekillendiren yenilikçi
çözümler
Forum, Avrupa bölgesinden ISSA üyelerine açıktır.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
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AYIN YORUMU

EMEKLİ AYLIKLARI
ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ
Sosyal güvenlik sistemimizin en temel uygulaması
olan emekli aylıklarındaki farklılıklar, Anayasanın
eşitliği öngören 10. maddesiyle çelişmektedir. Kanun
önünde herkes eşit haklara sahip hükmü, üzülerek
belirtmeliyiz ki, bu ilke sosyal güvenlik mevzuatına tam
olarak yansıtılamamıştır. Emekli aylığına hak kazanma
koşulları ve emekli aylığı hesaplamaları, dönemsel
kriterlere (sigortalılar için işe giriş tarihi, dul ve yetimler
için ölüm tarihi) göre belirlenmesi, norm ve standart
birliğinden giderek uzaklaşan bir sigorta sistemimizin
daha uzun süre sürdürülmesi mümkün gözükmüyor.
Tüfeye endeksli emekli aylığı artışı, emekli
aylıkları düşük olanların aleyhine olan bir uygulamaya
dönüşmüştür. Emekli aylıklarının düşük kalması
sonucunda, 2019 Şubat Ayı itibariyle, en düşük emekli
aylığı ödemesi 1000 lira olarak belirlenmiştir. Bu durum
bile, emekli aylıklarının hesaplanmasında ve artışında

gerçekçi bir çözümün getirilmesine ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir. Kaldı ki, tüfe artışlarının
emeklilerin harcamalarındaki yüksek artışların,
emeklileri temsil etmeyen 350 maddedeki sınırlı
artışlarla aşağıya çekilmesi, emeklileri gerçek enflasyon
karşısında korumasız bırakmıştır.
Türkiye Emekliler Derneği, 506 sayılı Kanun
döneminde olduğu gibi, alt sınır prim kazancı olan
asgari ücretin yüzde 70 karşılığı olan bir taban aylık
ödenmesini talep etmektedir. Aylık bağlama oranı yüzde
70'den yüzde 35'e düşürülmesi, emekli aylıklarında
ciddi kayıplara neden olmuştur. Yüzde 35 sürdürülebilir
bir oran olmadığından, 5510 sayılı Kanunda bu yönde
değişikliğe gidilmelidir. Karma emekli aylığı
hesaplanma sistemi değiştirilmeli, dönem farkı
olmaksızın tek bir kriter üzerinden emekli aylıkları
hesaplanmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Borçlanmanın Emekli aylığına Katkısı: Askere gitmeden önce
sigorta girişim yoktur. Askerliğin borçlanması, bana bir faydası olur mu?
CEVAP: Askerlik borçlanmasını yapmanızın iki yönden faydası var.
Birincisi, yaşınızı bir yaş geriye çekmektedir. 53 yaş yerine, 52 yaştan emekli
olabilirsiniz. İkincisi, 2000 öncesi hizmetlerinize prim katkısı olacak ve bu
durum emekli aylığına da belli bir oranda yansıyacaktır.
SORU: Farkı Statülerde Çalışanların Dikkat Etmesi Gereken
Durumlar: 23 yıl 6 ay polis memuruyken ayrıldım. 5 yıl 7 ay 15 gün fiili hizmet
süresi zammı kazandım. Bir yıl 3 gün okulda geçen dönemini de borçlandım. Yaş
koşulu nedeniyle, 2022 yılından önce emekli olamıyorum. Sigortalı bir işte
çalışmam durumunda, nelere dikkat etmeliyim?
CEVAP: Emekli talep tarihinde bulunduğunuzda, son yedi yıldaki
hizmetlerinizin dağılımına bakılacaktır. Öncelikle, sigortalı bir işte çalışmanızın
1260 günün altında olmasına dikkat etmelisiniz. Memur olarak Emekli
Sandığından emekli olmanızın aylığınıza katkısı daha fazla olacağından, 3.5
yıldan daha az bir dönem işçi statüsünde veya Bağ-Kur sigortalısı olarak
çalışmanızda bir sorun olmayacaktır. SSK veya Bağ-Kur hizmetleriniz, Emekli
Sandığı'ndan emekli olduğunuzda, aylık bağlama oranına katkısı olacaktır. Son
2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/c (memur) kapsamında olmasına
dikkat edilmelidir.
SORU: Sadece uzun vadeli sigorta primleri iade edilir: Emekli aylığına
hak kazanmada en temel koşulun prim ödeme gün sayısının yerine getirilmesi
olduğu söylendi. 2529 prim ödeme günüm var ve işe giriş tarihim 1 Temmuz 1991.
Yaşım, 60 olmasına rağmen, emekli olamıyorum? Ne yapmalıyım?
CEVAP: Primlerin toptan ödenmesi yerine, emekli aylığına kazanmayı
tercih etmelisiniz. Öncelikle tavsiyemiz, isteğe bağlı prim ödeyerek prim ödeme
gününüzü 3600 güne tamamlamanız gerekir. 1071 gün priminiz ödendiğinde,
emekli olma hakkına erişebilirsiniz. Bunu yapma imkanınız yoksa, ödediğiniz
primlerin iadesini talep edebilirsiniz. Ödemiş olduğunuz yüzde 34,5 oranındaki
primlerin sadece uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yüzde 20'lik kısmı toptan ödeme
yapılmaktadır. İade edilecek prim tutarı, primlerin ödendiği yıldan itibaren her
yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme tutarları
hesaplanmaktadır. Yüzde 12,5 oranındaki GSS primi ile yüzde 2 oranındaki iş
kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi, toptan ödeme kapsamına dahil
edilmemektedir. Prim iadesini, zorunlu olmadıkça alınmamalı ve emekli aylığına
hak kazanma tercih edilmelidir.

SORU: Sigorta Başlangıcından Önce Malul Sayılanların Emeklilik Şartları:
İşe girmeden önce, aldığım sağlık kurulu raporunda, Yüze 64 malul raporum var. Bu
durumda, emekli olmam koşullarım konusunda farklı bilgiler söylendi. Net bilgi
alabilir miyim?
CEVAP: Sigortalılar arasında en fazla karıştırılan bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Malul olarak işe başlayanlar, maluliyet aylığından yararlanamaz.
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı
gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan, yani çalışma gücünün en az
yüzde 60'ını kaybetmiş olanlara yaş koşulu aranmadan, en az 15 yıl sigortalılık süresi
ve sigorta başlangıç tarihine göre 3600 ila 3960 gün arasında prim günüyle emekli
aylığı bağlanıyor. İlk defa sigortalı olduğu tarihten sonra çalışma gücünün en az
yüzde 60'ını kaybeden ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan
kişiler, sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 günle (5 tam yıl) prim günüyle malulen
emekli olabiliyorlar. Kısaca, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten
önce çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olanlar malullük aylığından
yararlanamıyorlar.
SORU: Bakım Ücretinde Emekli İkramiyesi Dikkate Alınmayacak: 2018
emeklilere ödenen dini bayramlar öncesinde ikramiyelerin bakım ücretinin
ödenmesini engellediği söyleniyor. Bu konuda bilgilenmek istiyorum?
CEVAP: Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam
ettirmesi mümkün olmayanlara gelir testi ve rapor durumuna göre evde bakım
parası ödenmektedir. Sağlık Kurulu raporunda 'Ağır Engelli' ibaresinin yer alması,
bakım ücretinin en önemli koşulu olarak değerlendirilmektedir. Bakıma ihtiyacı olan
engellilerin resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alması ya da sosyal
yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi için hane içinde kişi başına
düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması
gerekmektedir. Emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin gelir testi sonucunu
değiştirmesi ve bunun sonucu olarak bakım ücretlerinin kesilmesi yeni bir
mağduriyet yaratmıştır. Derneğimizin girişimleri ile bu sorunun çözümlenmesi talep
edilmiştir. 7166 Sayılı Torba Kanun'la değişiklik yapılarak, gelir testi
hesaplamalarında emeklilere ödenen ikramiyelerin dikkate alınmayacağı
öngörüldüğünden, bakım ücreti kesilenlerin ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.
2019 yılın için evde bakım parası aylık 1.305.97 Türk Lirası olarak ödeniyor.
Bu kapsamda bakım ücreti alanların sayısı, 513 bin 276 kişidir. 22 Mart 2019
tarihinden önce bakım ücreti kesilmiş olanların yardımlarının kesildiği tarih
itibarıyla tekrar başlatılmış ve kesilen döneme ilişkin yardım tutarları defaten
ödenmiştir.
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BÜYÜYEN EŞİTSİZLİK
İngiltere kökenli yardım ve araştırma kuruluşu OXFAM
eşitsizlik raporunu Davos'ta açıkladı. Rapora göre geçen yıl
milyarderlerin serveti günde 2,5 milyar dolar, % 12 artarken, en
yoksul 3,8 milyar insanın serveti % 11 düşmüş. Ekonomiler, sağlık ve
eğitim gibi kamu hizmetlerine fon ayırmazken az sayıda milyardere
anormal bir servet biriktirme imkanı veriyor. Milyarderlerin
servetinin 3'te 2'sinin alanlarında tekel olmalarından sağlandığı
tespit edilmiş. Çalışanlarına sadece geçinecek maaş veren
milyarderlerin işletmelerinden elde ettikleri kazançları adil değil. Bu
milyarderler hayır kurumlarına yardım etseler de, bu onların vergi
paylarını adil olarak ödemekle yükümlü oldukları sorumluluktan
kurtarmaz.
Rapor, aşırı yoksulluk içinde yaşayan ( günde 1,90 dolardan
az) insan sayısı düşse de, düşme hızı yavaşlamış vaziyette ve dünyanın
bazı bölgelerinde aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı hızla
artıyor. İnsanlığın neredeyse yarısı günde 5,50 doların altında gelirle
yaşıyorlar. Fakirler, sağlık giderlerini dahi ödeyemiyorlar. Sorun
ekonomik büyümenin faydalarının eşit olarak paylaşılmamasıdır.
Günümüz ekonomilerinde yaratılan zenginlik, zenginler tarafından
paylaşılır, toplumdaki yoksullara faydası azdır. OXFAM,
hükümetleri herkes için işe yarayan ekonomiler kurmaya davet
ediyor. IMF, ekonomik kalkınmaya zarar vermeden yeniden dağıtım
için yeterli alan olduğunu açıkladı. Zenginlerin vergileri sistematik
olarak düşürülüyor, bu da kamu hizmeti fonlarını azaltıyor. Daha
fazla okul ve hastaneye ihtiyacımız var.
Halk sağlığı ve eğitim birçok ülkede çok düşük kaliteli. Kamu
hizmetinin kaliteli olması için yatırım şart. Kaynakların aktarıldığı
özel sektör toplumdaki yoksullara hizmet vermiyor. Özel sektör,
kendine ödeme yapmayan insanlara hizmet sunmaz. Özel sağlık ve
özel eğitim sağlayıcılarının hükümetlerce sübvanse edilmesi doğru
değil. Bu kamu parasının zenginlere yönlendirilmesidir. Hükümetler
ancak ücretsiz halk sağlığı ve eğitim hizmetlerine yatırım yaparak
herkes için kaliteli sağlık ve eğitim sağlayabilirler.
Zenginler vergi ödememek için servetlerini gizlerken,
insanlığın % 50'sinin altı geçinmek için mücadele eden yoksul
insanlar. İnsanlar sadece geçinmek için borç almaya zorlanıyor,
Dünya da insanlar politik sisteme olan inançlarını yitiriyorlar. Çünkü
hükümetler zenginden yana. Bu adalet ve insanlık onuru meselesi.
Eşitsizlik kaçınılmaz değil, politik bir seçimdir. Eşitsizliği azaltmak
için somut hedefler ortaya koymalı, eylem planı belirlenmelidir. “
Eşitsizlik konusunda sürdürülebilir kalkınma hedefi 10” kapsamında
verilecek taahhütler şu eylemleri içermeli;
1Kadınlarımız için ücretsiz sağlık bakımı, eğitim ve
diğer kamu hizmetleri sunulmalı.
2Her gün ailelerini ve evlerini korumak için
kadınlarımızın harcadıkları milyonlarca ücretsiz saatlerini azaltarak
zamanları boşaltılmalı.
3Zengin birey ve şirketlerin vergilendirilmemesine
son verilmeli.
Dünya Bankası ağır yoksulluk için günde 1,90 doları
tanımladı ve 2013'den bu yana yoksulluğu azaltma oranının yarı
yarıya azaldığını ifade ediyor. Her finansal kriz zenginlerin
servetlerine servet katıyor. Kadın ve erkek eşitsizliği artıyor. Her
çocuğun öğrenme ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanma fırsatı daha
adil bir toplumun merkezindedir. Oysa birçok ülkede çocuğun eğitsel
kaderini belirleyen yetenek değil, gelirdir. Para sahibi olmak daha iyi
sağlık ve daha uzun yaşam demekken, yoksul olmak hastalık ve erken
ölüm demektir. Yoksul insanlar tıbbi bakım hizmetlerine
ulaşamadıkları için ölüyorlar. Sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin
sunulması, emekli maaşlarının ve diğer sosyal yardım ödemelerinin
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düzenleme şekli zengin ve yoksul
arasındaki farkı ne kadar azaltığında
kritik öneme sahiptir.
Rapora göre kamu hizmetleri
evrensel, özgür, kamuya açık ve hesap
verilebilir olmalı, kadınlara özel
kılınmalıdır. Sağlık hizmetleri
kullanıcı ücreti hayat meselesidir. Kamu hizmet sunumu artırılmalı,
ücretsiz bakım çalışmalarının yükünü azaltanlar dahil, kadınlar için
önemli hizmetlere öncelik verilmelidir. Kamu hizmeti hesap verebilir
ve vatandaş odaklı olmalıdır. Hükümetler, hem kişisel gelir vergisi
oranını, hem de kurumlar vergisi oranını düşürüyorlar. ABD'de
1980'lerde kişisel vergi oranı % 70 iken bugün % 37. En zengin % 1,
sadece binde 5 ilave vergi verse 3,3 milyon insanın sağlık sorunları
çözülür, 262 milyon çocuk okula kavuşur. İngiltere'de yoksul % 10'un
ödediği vergi oranı % 49 iken, zengin % 10'un ödediği oran % 34.
Erkek kadından % 50 daha fazla kazanıyor. Her yıl on bin insan
sağlığa ulaşamadığı için ölüyor. 16,4 milyon saat ücretsiz bakım
yoksul kadınlarca yapılıyor, bunun bedeli 10 trilyon dolar, Apple adlı
şirketin değerinin 43 katı. Amazon adlı şirketin servetinin % 1'i,
Ethopya'da yaşayan 105 milyon insan için ayrılan sağlık bütçesine
denk.
Bu raporun açıklanmasından sonra 127 ülke internet
devlerinin vergilendirilmesi için anlaştı. OECD “Ekonominin
dijitalleşmesinin yol açtığı mali zorlukların giderilmesine dair
anlaşma” adı altında, dünyanın 127 ülkesinin dijital devlerin
faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerle vergilendirilmesi
prensibi üzerinde anlaştığını duyurdu. G-20 zirvesine kadar konunun
yasal niteliğe kavuşturulması ve 2020'de uygulanması hedefleniyor.
127 ülke dünyanın % 90'nını temsil ediyor. Bugün teknoloji devleri
sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödüyor. Bu
nedenle vergi avantajı olan ülkelere merkez binalarını kuruyorlar.
Asgari bir vergilendirme sistemi getirilmesi hedefleniyor.
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNİCEF) dünyada çatışma,
afet ve diğer olağanüstü durumlarda yaşamak durumunda kalan
insani yardıma muhtaç 41 milyon çocuk bulunduğunu açıkladı. Bu
son 30 yılın ulaşılan en yüksek rakamı. Açıklamada çatışma
bölgelerinde uluslararası hukukun ihlal edildiği, sivillere yönelik
saldırıların arttığı belirtilerek, bu durumda en fazla çocukların zarar
gördüğü bildirildi. Almanya'da yoksullarla zenginler arasındaki
makas gitgide açılıyor, nüfusun % 18'i yoksulluk sınırının altında
yaşıyor. Büyük şehirlerde ev fiyatları ve kiralardaki anormal artış,
gelir adaletsizliği ve çok düşük emekli maaşları sosyal dengelerin
hızla bozulmasına neden olurken, yaşlı kesimler, göçmenler ve işsiz
gençler bu durumda en çok etkilenenler olarak görülüyor. Geçen yıl
faturalarını ödeyemeyen 344 bin hanenin elektriği kesilmiş.
Almanya'da faturasını üçüncü ihtardan sonra ödemeyenlerin
elektriği kapatılıyor. 18 yaş üstü nüfusun % 10'undan fazlası aşırı
borçlu ve borçlarını ödeme sorunu yaşıyor. Uluslar arası şeffaflık
örgütünün 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına göre 2013
yılından bu yana Türkiye en çok gerileyen 5 ülke arasında. Maalesef
ülkemiz demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride
anılıyor.
4 Temmuz 1952'de yayınlanan bir gazetemizde; “Emekliler
arasında müsavat lazım. Senelerdir, emekli dul ve yetimlerin maaşları
arasında halledilemeyen müsavat (eşitlik) meselesi hazin bir durum.
Emekliye ayrılanlar 3-4 türlü maaş alıyorlar, eski dul ve yetimlerin
perişan hali yürekleri sızlatıyor. Adalet ve müsavat şarttır, mülkün,
demokrasinin temelidir” diye yazıyor.
Dünya emeklileri birleşecek, başka çare yok.
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