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TÜED’DEN, CUMHURBAŞKANI’NA
İNTİBAK MEKTUBU
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün ve
Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı imzasıyla
gönderilen mektupta; 2000 yılından önce
emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin,
2000 yılından sonra emekli olanlara da
uygulanması istendi...

Türkiye – AB
Karma İstişare Komitesi
İYİ Parti Genel Başkanı
Akşener’i Ziyaret Etti

Yeni Asya Gazetesi’nden
Devamı 3. sayfada

TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile
sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar
bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların
aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini
söyledi.
2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını
yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı
öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında
ortalama 300 lira fark söz konusu” dedi.

EŞİTLİK KURALI
SAĞLANMALI
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün de
aralarında bulunduğu Türkiye – AB Karma
İstişare Komitesi Heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
Devamı 2. sayfada

ERGÜN: “50 Yıldır,
Onurlu Bir Mücadele
Sürdürüyoruz...”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN,
Türkiye Emekliler Derneğimizin 50.
Yılına Girmesi Münasebetiyle Bir
Bildiri Yayınladı...

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

YIL
1970 - 2020

Devamı 8. sayfada

Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan
her bir değişiklikle, emekliler arasında norm
ve standart birliğini oluşturma yerine
farklılıkları artıran bir uygulamaya
dönüşmesi, emeklilerimiz arasında tartışılan
en önemli konu olmuştur. 2000 öncesi, Ocak
2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrası
dönemlerdeki kazançlar üzerinden karma
sisteme göre emekli aylığı hesaplamalarıyla
emekli aylıklarında kayıplar yaşanmaya
başlanmıştır.
Sosyal güvenlik haklarının korunması
ve geliştirilmesi gerek evrensel sözleşmelerde
ve gerekse de Anayasamızda güvence altına
alınmıştır. Sosyal güvenliği düzenleyen
kanunlarımıza bakıldığında; bu kuraldan
giderek uzaklaşılmış ve emekli aylıklarında
adalet sağlanamamıştır.

BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i Ziyaret Etti
TÜED Genel
Başkanımız Kazım
Ergün'ün de aralarında
bulunduğu Türkiye – AB
Karma İstişare Komitesi
Heyeti, İYİ Parti Genel
Başkanı Meral
Akşener’i makamında
ziyaret etti.
Emek ve Emeklinin gündeminin
de konuşulduğu görüşmede Akşener ve
Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi
Heyeti, ekonomik gelişmelere ilişkin
düşüncelerini paylaştı.
Basına kapalı, yaklaşık yarım saat süren görüşmede,
Akşener'in yanı sıra İYİ Parti'den Genel Sekreter Mustafa Cihan Paçacı ile Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail
Tatlıoğlu da hazır bulundu.
Ziyarete TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB’dan başkan ve yöneticiler de katıldı.

AB KİK Heyeti’nden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e Hayırlı Olsun Ziyareti
TÜED Genel
Başkanımız KAZIM
ERGÜN'ün de aralarında
bulunduğu, Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi
(KİK) heyeti 10 Aralık
2019 tarihinde, TÜRK-İŞ
ve HAK-İŞ’in Genel
Merkezlerini ziyaret ederek
Genel Başkanlar Ergün
ATALAY ve Mahmut
ARSLAN’la bir araya
geldi.
AB KİK heyeti, Ergün ATALAY'ın
TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulunda
ve Mahmut ARSLAN’ın HAK-İŞ 14.
Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Genel
Başkan olarak seçilmelerinden dolayı
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyarete TOBB, TESK, Türkiye
KAMU-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB ve
TÜED başkan ve yöneticileri katıldı.
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EŞİTLİK KURALI SAĞLANMALI
Sosyal güvenlik sistemimizde eşitlikten
uzaklaşılan en köklü değişiklik, 1 Ocak 2000 itibariyle
yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunla yapılmıştır. 2000
öncesi dönemde uygulanan gösterge sisteminin
kaldırılmasıyla birlikte emekli aylıklarının
hesaplanması ve artışını öngören parametreler
değiştirilmiştir. 2000 öncesi dönemde uygulanan 506
sayılı Kanun ile prim kazançlarının alınması ve
emekli aylıklarının hesaplanması, gösterge sistemi
üzerinde yapılmaktaydı. 4447 sayılı Kanunla, bu
uygulamaya son verilmiş ve sosyal adaleti
sağlamaktan uzak kalan karma emekli aylığı
hesaplama sisteminin getirilmesi, emekli aylıklarında
olmaması gereken farklılıklar giderek büyümüştür.
Sosyal güvenlik, toplumların en temel güvencesi
olan bir haktır. Bu hakkın korunması ve geliştirilmesi
gerekirken, kendi içinde eşitliği bozan değişikliklerin
yapılması ve emekli aylıklarında ciddi farklılıkların
oluşması, mevzuatımızın yeniden ele alınmasını
g e r e k t i r m e k t e d i r. S o s y a l
güvenlik haklarına erişimde,
nimet/külfet dengesi sağlanmalı,
“emekli olunan tarihlere
bakılmaksızın prim kazançları ve
prim ödeme gün sayıları eşit
olanların aylıklarında farklılık
olmamalıdır.”
Emekli aylıklarının
artışında uygulanan yüzdeli
z a m l a r, e m e k l i a y l ı k l a r ı
arasındaki makası
büyütmektedir. Emekli aylıkları
düşük olan emeklilerimizin
aleyhine olan yüzdeli zamlar
yerine seyyanen zamların da
tercih edilmesi yoluna
gidilmelidir. Örneğin; 2010 ve
2011 yıllarında birinci altı ayda

emekli zamlarına seyyanen ve yüzdeli zamlar birlikte
uygulanmıştır. 1250 TL'ye kadar aylık alan emeklilere
60 TL seyyanen zam yapılırken, 1250 TL üzerinde
emekli aylığı olanlara ise, yüzdeli zamlar
yansıtılmıştır. Bu uygulamayla, tabandan aylık
alanların korunması benimsenmiştir. Benzer
uygulamaların sürdürülememesi, yüzdeli zamlar
yetersiz kaldığından, taban veya tabana yakın olan
emekli aylıkları korumasız bırakılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'a taleplerimizi içerin mektup gönderdik ve
emekli aylıklarında eşitliğin sağlanabilmesi için, 2000
öncesi emeklilerimize yapılan intibakın aynı şekilde
2000 sonrası emeklilerimize de yansıtılması için
gerekli olan değişikliklerin yapılması istenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haklı talebimize
destek vereceğine inanıyoruz. 2000 öncesinde emekli
olanların intibakını yapan Hükümetimizin, aynı
uygulamayı 2000 sonrası emeklilerimizden
esirgememesi gerekir. Kaldı ki,
asıl mağduriyet, 2000 sonrası
dönemde emekli olanlarda
yaşandığından, intibak
beklentileri de giderek
artmaktadır.
Emeklisini mutlu etmeyen
ü l k e l e r, g e l e c e ğ e g ü v e n l e
bakamazlar. Anayasamızda
sosyal güvenlik, temel ve
vazgeçilmez bir hak olarak
hüküm altına alınmıştır. Sosyal
devletin en kapsamlı uygulaması
olan emeklilik hukukuna sahip
çıkılmalı ve refahta eşitliğin
sağlanması için emekli
aylıklarında iyileştirmelere
gidilmelidir.

Sosyal devletin
en kapsamlı uygulaması olan
emeklilik hukukuna
sahip çıkılmalı ve
refahta eşitliğin sağlanması için
emekli aylıklarında
iyileştirmelere gidilmelidir.

TÜED’DEN, CUMHURBAŞKANI’NA
İNTİBAK MEKTUBU
Türkiye Emekliler
Derneği (TÜED) Genel
Başkanımız Ergün ve
Genel Sekreterimiz Aykırı
imzasıyla gönderilen
mektupta, 2000 yılından
önce emekli olanlara
yapılan intibak
düzenlemesinin, 2000
yılından sonra emekli
olanlara da yapılması
istendi.

yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını
istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.
Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların
emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik
mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri
nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını,
Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında
kayıpların arttığını anlattı.

TÜED Genel
Başkanı Kazım Ergün,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 2000
öncesinde emekli olanlar
ile sonrasında emekli
olanların aylıkları
i’nden
Posta Gazetes
arasında farklılıklar
bulunduğunu belirterek,
2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın
intibakla giderilebileceğini söyledi.
2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını
yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile
2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark
söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın,

Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK
emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri,
65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi
olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı
memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine inanıyoruz”

“Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas
alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında
oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim
ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak
yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra
bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde,
gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın
Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden
inanıyoruz."
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GENEL SEKRETERİMİZ VE KAYSERİ ŞUBE BAŞKANIMIZ GAZİ AYKIRI
KAYSERİ'DE 2019'UN
EN BAŞARILI
DERNEK BAŞKANI
SEÇİLDİ…
Genel Sekreterimiz ve Kayseri Şube Başkanımız Gazi
Aykırı, Kayseri Ses Gazetesi tarafından yılın en başarılı
dernek başkanı seçildi. Kayseri Ses Gazetesinin haberi
şöyle;
“Emeklilerin Kayseri'deki gözü, kulağı, sesi olmaya devam
eden Türkiye Emekliler Derneği Genel Sekreteri ve Kayseri
Şube Başkanı Gazi Aykırı yıllardır Kayseri'deki emeklilere
hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyor. Dernek olarak
emeklilere ucuz ve kaliteli odun, kömür imkânı sağlayarak ve bu
hizmeti bizzat kendisi takip edip, kömürlerin analizlerini yaptırarak,
emeklilerin takdirini topluyor. Derneğin bu hizmetinin yanında sağlık
hizmeti de dikkat çekiyor. Yapılan indirim anlaşmalarıyla özel sağlık
kuruluşlarında emekliler, kaliteli hizmetten uygun olarak faydalanıyor.

Aykırı,
2019 yılının
en başarılı
dernek başkanı
seçildi...
Ayrıca Kayserili emeklilerimiz Ankara'da da temsil edilme fırsatı
buluyor. Temsil konusunda Aykırı; “Cumhurbaşkanımız başta olmak
üzere, bakanlarımızla görüşmeler yaparak emeklilerimizin sıkıntılarını
ve taleplerini bildiriyoruz. Tüm amacımız emeklilerimize destek olup,
hayat yüklerini biraz olsun hafifletmek” dedi. Bizlerde Ses gazetesi
olarak 50 bin üyesi olan bu derneğimizi ve Başkanını tebrik ediyoruz.”

KURNAZ: "Gazilerimizin, SGK Aylıkları Kesilmemeli..."
Terörle mücadele operasyonları kapsamında,
yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda
olanlar, “engelli” statüsünde çalışarak, 3 bin 600
prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle
emekliliğe hak kazanabiliyorlar. Bu durumda
olanların aylıklarının kesilmesi ve ödenen
aylıkların geri istenmesi, gazilerimiz üzerinde
“şok” etkisi yaptı. Gazi aylıklarını alanların
çalışmasını engelleyen bir hüküm yokken,
çalışılarak ve prim ödenerek elde edilen bu
hakka karşılık, altı yıldır (2013'den bu yana)
ödenen emekli aylığının kesilmesi ve borç
çıkarılması, gazilerimizin tepkisine neden oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan TÜED
Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı
Kanunla borçların silinmesi yerinde bir değişiklik olduğunu belirterek; "Aynı duyarlılığın aylıkların yeniden bağlanması ve
bu kapsamda olan gazilerimizin prim ödeyerek kazandıkları aylıkların iade edilmesini öngörecek bir değişiklik yapılmalıdır.
Çalışarak, kazanılmış bir hak olan aylıklar yeniden iade edilmelidir" dedi.

Ordu Şubemiz, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti
Ordu Şube Başkanımız
Uğur Cörüt ve yönetim
kurulu üyeleri Ordu
Valisi Seddar Yavuz'u
makamında ziyaret etti.
Ziyarette TOKİ konut projeleri
hakkında bilgi alışverişinde
bulunularak, derneğimizin
çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Vali Yavuz yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, teşekkür etti.
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EMEKLİ AYLIKLARINA ZAMLARIN YANSIMASI

Gazi
AYKIRI
Genel
Sekreter
Kayseri
Şube
Başkanı

www.tuedkayseri.org.tr

2020 birinci altı ay emekli zamları hedeflerin çok
gerisinde kalmıştır. 2019 yılında gıda maddeleri,
doğalgaz, elektrik, kömür ve su giderlerindeki artışların
çok yüksek olmasına rağmen, TÜİK tarafından
açıklanan altı aylık tüfe artışının yüzde 6,49 olarak
hesaplanmasına hiçbir emeklimiz inanmamış, bizzat
Derneğimize telefon ederek veya gelerek bizimle
paylaşmıştır. Yüzde 6,49 zamla, 1200 TL aylık alan bir
emeklimize 77,88 TL artış yapılmıştır. Bu artış, bir aylık
elektrik faturasını bile karşılamamaktadır.
TÜRK-İŞ'in itiraz etmesine rağmen, asgari ücrete
300 TL artış yapılmıştır. Bu artışı savunmuyoruz. Sadece
eşit olmayan uygulamalara dikkat çekiyoruz.
Derneğimizin talebi; asgari ücrete gelen artışın
emeklilerimize seyyanen zam olarak verilmesi gerekirdi.
Yüzdeli zamlar ile emekli aylıkları arasındaki makas
giderek açılmaktadır. Bir emeklimizin aylığı 1000 TL'nin
altında ise, eski aylığına zam yapıldığından, 1000 TL
ödenmeye devam edecektir. Bu durumda olanların zam
almadıkları da bir başka gerçektir. Hiç olmazsa, 2019
yılında ödenen 1000 TL aylığın üzerine 2020 zamları
yapılmalıydı. SGK, bu gerçeği görmeli ve taban aylıkları
yeniden belirlemelidir.
Taban emekli aylıklarına bakıldığında: SSK ve BAĞKUR kapsamanda olan emeklilerin sigorta
başlangıçlarına göre karma sisteme göre hesaplamaların
yapılması, sistemi bozan ve eşitlikten uzaklaşan bir
uygulama ile karşı karşıyayız. Bu tür hesaplamalar,
emeklilerimizi kendi içinde küstürmüştür. SSK
kapsamında, 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigorta
başlangıcı olanların emekli aylıklarında büyük bir
uçurum oluşmuştur. Böyle bir sistem ile sosyal güvenlik
hakları korunamaz. Bundan herkesin bir ders

çıkarmasına ve mevzuatımızın elden geçirilmesine ihtiyaç
vardır.
Mevcut sistemle emekliler bir birini kıyaslar duruma
gelmiştir. Örneğin, bir sigortalı 1995 yılında işe girmiş ve
3600 prim üzerinden 2006 yılında emekli olmuş ve bugün
1800 TL aylık almaktadır. Bir başka sigortalı ise, 2000
sonrasında işe girmiş ve emeklilik yaşı 60'dır. İkinci
sigortalının aylığı düşük hesaplandığı gibi, yaşı da
yükselmiştir.
Sosyal güvenliğin temel ilkesi eşitlik üzerine
kurulmuştur. Bu tür adaletsizliklere bir çözüm
getirilmelidir. Çalışanlar ve emekliler arasında ayrıma
son verilmesi için sosyal güvenlik sistemimizde norm ve
standart birliğini oluşturacak değişikliklere gidilmelidir.
Sosyal bir hukuk devleti olmayı kendisine
Anayasasında rehber edinmiş bir ülkeyiz. Anayasamızın
10. Maddesi, eşitliğin kanunlarda esas alınmasını
emrediyor. Bu yönüyle bakıldığında, emeklilerimizin
kanun önünde eşitliği öngörmesi için intibakın yapılması
gerekmektedir. Emekli olunan tarihe bakılmaksızın
sigortalıların prim kazançları ve prim ödeme gün sayısı
aynı olanların aylıkları da eşit olmalıdır. Dernek olarak,
bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkeyi yönetenlere
çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Her bir emekli de,
Derneğimize üye olmalı ve örgütlümüzü güçlendirmeliyiz.
Uzun yıllar çalışan ve her eserde alın teri olan
emeklilerimize insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi,
devletimizin sosyal bir politikası olarak benimsenmelidir.
Emeklimizin ihtiyaçlarını karşılaması için gerçekçi taban
aylık belirlenmelidir. 2000 öncesinde olduğu gibi, asgari
ücretin yüzde 70'nin karşılığı en az emekli aylığı olarak
belirlenmeli ve ödenmelidir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE EK ÖDEME EŞİTLENMELİ
2006 yılına kadar çalışanlar ve emeklilere vergi
iadesinin hesaplanmasında, harcama fişleri zarflara
yazılarak yüzde 15 karşılığında bir ödeme
yapılmaktaydı. Vergi iadesi kaldırılırken, 2006
sonrasında sistem değişikliğine gidilmiş ve
emeklilerimizi mağdur eden bir uygulamaya
geçilmiştir. Çalışanlara asgari geçim indirimi adı
altında bir ödeme yapılmaktadır. Örneğin, bekar bir
işçiye brüt asgari ücretin yarısından vergi
kesilmemektedir. Bu hesaplamaya göre, evli olmayan
bir işçiye 2020 yılı için asgari geçim indirimi 220 TL
olarak ödenecektir. Evli olan ve eşi çalışmayan
sigortalıya çocuk sayısına göre artan asgari geçim
indirim uygulanmaktadır.
Emeklilerimiz için ise, yüzde 4-5 arasında değişen
oranlara göre, ek ödeme yapılmaktadır. Bu değişiklikle,
emeklilerimize ödenen vergi iadesi küçültülmüştür.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimiz için fiş
toplama ve zarflara yazma çilesinden kurtarılmasını
yerinde bir değişiklik olarak değerlendirmiş, ek ödeme
yüzdelerinin düşük belirlenmesine ise, itiraz etmiştir.
Bugüne kadar bu yönde bir iyileştirmenin
yapılmaması, önemli bir eksiklik olmuştur.
1200 TL aylık alan bir emekliye yüzde 5 ek ödeme
olarak 60 TL vergi iadesi yapılmaktadır. 3000 TL aylık
bir emekliye ise, yüzde 4 ek ödeme karşılığı olarak 120
TL ek ödeme yapılmaktadır. Yüzde 4-5 arasında
değişen ek ödemelerin günümüzde bir değeri
kalmamıştır. Bu nedenle, çalışanlarla emeklileri
eşitleyen bir hesaplama getirilmelidir.
Çalışanlar ve emekliler harcamalarında yüzde 8-18
arasında vergi ödemektedir. Özellikle, doğalgaz, su ve
elektrikten KDV ve ÖTV yüzde 18 gibi yüksek vergiler
alınmaktadır. Gıda harcamalarında ise, yüzde 8 vergi

ödeniyor. Toplumun üzerinde bir yüke dönüşen
harcamalardan alınan dolaylı vergilerde indirime
gidilmelidir. Harcamalardan alınan yüksek vergilerle,
emekli aylıklarına yapılan artışların önemli bir kısmı
devlete geri dönmektedir. Devletimiz ise, emeklisine
yüzde 4-5 arasında değişen düşük bir oran üzerinden ek
ödeme adı altında vergi iadesi yapması, uygulamadaki
adaletsizliği ortaya koymaktadır. Bu tablo karşısında 13
milyon emeklilerimiz vergi yükümlüsü olmuştur.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimize ek ödeme
yerine, asgari geçim indirimi tutarı kadar bir ödeme
yapılmasını savunmaktadır. Çalışanlarda olduğu gibi,
emeklilerimiz için de eşi çalışan ve çalışmayanlara göre,
iki kademeli olarak asgari geçim indirimi
benimsenmelidir. Vergide adalet, sosyal politikaların
temel aracıdır.
Ücret, emekli aylığı ve vergi politikaları ile gelir
dağılımında adil bir sistem kurulur. Bu nedenle,
toplumsal ve sosyal barış için çalışanların ve emeklilerin
yaşam koşullarında iyileştirmelere gidilmelidir.
Çalışanların yüzde 12'sinin sendikalı olması, demokratik
bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. Çalışanların iyi
koşullarda çalışması, aynı zamanda sosyal güvenliğin de
gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Çalışanların
yüzde 43'ünün asgari ücret üzerinden prim ödemesi,
istihdamın yüzde 36 gibi yüksek bir oranının kayıt dışı
olması, işsizlik ve yoksullukla mücadeleyi
zorlaştırmaktadır. Kayıtlı ekonomi ve sendikalı
çalışanlarımız ile geleceğe güvenle bakabiliriz.
Emeklisini mutlu etmeyen devletler, geçeğe güvenle
bakamaz. Ülkeyi yönetenler, bu gerçeği görmeli ve sosyal
haklar korunmalı ve geliştirilmelidir. Devletimize yakışan
da budur.
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TÜED’DEN İNDİRİM ANLAŞMALARI

Adana ve Yüreğir Şubelerimizden İndirim Anlaşmaları

TÜED Genel Denetim Kurulu
Başkanımız ve Adana Şube Başkanımız
Seyfi H.İyiyürek ve Şube Yönetim
Kurulumuz, Özel TÜRKMENBAŞI TIP
MERKEZİ'ni ziyaret ederek süresi dolan
indirim protokolünü yenilediler.
Dr.Hasan Boğa'yı ziyaret eden heyetimiz,
üyelerimiz ile İlgili Anlaşma Protokolü yenileme
töreninde, anlaşmanın üyelerimize hayırlı ve uğurlu
olması temennisinde bulundular.

Diğer taraftan; Adana ve Yüreğir
Şubelerimizce; ÇETİNKAYA
MAĞAZALARI ile bir indirim anlaşması
imzalandı.
Anlaşmayla derneğimiz üyelerine, dernek kartını göstermek
kaydıyla; giyim bölümünde nakit ödemelerde % 10, kredi kartlı
Ödemelerde % 7, kredi kartlı taksitlendirmede % 5 ve gıda ile
zücaciyede; nakit alış verilerde % 5, kredi kartında % 3 indirim
sağlandı.
Adana Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek ile Yüreğir Şube
Başkanımız Abdullah Çalık; yapılan indirim anlaşmasıyla
üyelerimizin bütçesine önemli bir katkı sağlamış olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, hayırlı olmasını dilediler.

Kartal Şubemizden İndirim Anlaşmaları

Kartal Şubemiz Soymet Dental ve Özel Yüzyıl Hastanesi
ile üyelerimize özel indirim anlaşmaları imzaladı.
Soymet Dental ile yapılan anlaşmaya göre; Üyelerimiz,
Zirkonyum diş, implant, porselen kaplama, protez damak, kanal
tedavisi, estetik dolgu ve diş çekiminde % 30 indirim hakkına
sahip oldular.
Özel Yüzyıl Hastanesi ile yapılan anlaşmaya göre;
Üyelerimiz, tüm muayene hizmetlerinde % 30, Fiziksel tıp ve

rehabilitasyon muayenesinde % 50, fizik tedavi ve rehabilitasyon
seans katılım farklarında % 25, MR, Tomografi, röntgen,
laboratuar % 20, ameliyat ve doğum hizmetlerinde % 20, güzellik
ve lazer epilasyonda % 25 gibi ve daha bir çok alanda indirime
hakkına sahip oldular. Yapılan anlaşmalar sonrası Kartal Şube
Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız; “Tüm
üyelerimize sağlıklı günler dileriz” dedi.
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TÜED’DEN İNDİRİM ANLAŞMALARI
ÜSKÜDAR ŞUBEMİZDEN
KADIN ÜYELERİMİZ İÇİN
YENİ BİR ANLAŞMA

Üsküdar Şubemiz Üyelerimize özel,
Fatoş Kuaför ile indirim anlaşması
imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre
üyelerimiz % 25 indirim hakkına sahip
oldular.
Üsküdar Şube Başkanımız Fatma Önerge;
“Mutlu kadın, mutlu yuva” sloganıyla bu indirim
anlaşmamızı imzaladık. Kadınlarımız mutlu olsunlar
ki, yuvalarda mutlu olsun. Tüm üyelerimize güzel
günler dileriz” dedi.

NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN
SİGORTA ANLAŞMASI
Nazilli Şubemiz, Belediye Eski Başkanı ve aynı
zamanda üyemiz olan Haluk Alıcık'a ait Denizay
Sigorta ile üyelerimize özel indirim anlaşması
imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz tüm sigorta işlemlerinde % 5
indirim hakkına sahip oldular.
Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe; “Üyelerimize özel
yaptığımız anlaşmalara devam ediyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olsun”
dedi.

BURSA ve GEMLİK Şubelerimizden
Türk Sanat Müziği Konseri
Bursa ve Gemlik Şubelerimizin birlikte
organize ettiği, Rüya Sani Gündiler şefliği ve
Feride Ablay sunumuyla, Gemlik Cemil Meriç
Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin
beğenisine sunduğu 'Türk Müziği İkinci
Bahar Konseri' büyük alkış topladı.
Profesyonel sanatçıları aratmayan konserde
Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen, İdari
Sekreter Ahmet Arif Tezbulur, Mali Sekreter
Osman Zeki Çağlayan, Eğitim Sekreteri
İsmail Birkan, Teşkilatlandırma Sekreteri
Bayram Sağır, Gemlik Şube Başkanımız
Ömer Şimşek, İdari Sekreter Adnan Ülkü,
Eğitim Sekreteri Mehmet Tutar, Mali Sekreter
Nazmi Erbatur, Teşkilatlandırma Sekreteri
Berkay Seliçi, şubelerimizin üyeleri ve
aileleriyle diğer sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldılar.
Bursa Şube Başkanımız Özşen; “1971 yılında kurulan
Şubemiz değerli üyelerine bir nebzede olsa katkıda
bulunmak, yıllarca bu ülke menfaatleri için hayatlarını
adamış emeklilerimizin bu günden sonra da en verimli
çağlarında, hayat tecrübeleriyle birlikte daha neler
yapabileceklerini herkese kanıtlamak, adlarını duyurmak,

Türkiye de layıkıyla yaşatmak için örgütlü toplum olma
bilinciyle hizmetler üretmeye devam etmektedir” dedi.
Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek ise; “Emeği geçen Şef
Rüya Sani Gündiler hanımefendi ve değerli üyelerimize bu
muhteşem konser için teşekkür ederiz. Üyelerimiz
yeteneklerini ortaya koyarak profesyonelleri aratmadılar.
Emekliler olarak her alanda olduğumuzu bir kez daha ortaya
koymuş olduk” dedi.
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ERGÜN: “50 Yıldır, Onurlu Bir Mücadele Sürdürüyoruz...”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN,
Türkiye Emekliler Derneğimizin 50.
Yılına Girmesi Münasebetiyle Bir
Bildiri Yayınladı...
ERGÜN, emeklinin hak arama
mücadelesinin sarsılmaz kalesi olarak
tanımladığı TÜED'in, 16 Kasım Kuruluş
Yıldönümü'nü idrak etmenin
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiği
bildiride, şunları söyledi:
“Kutsal hak olarak tanımladığımız 'EMEKLİLİK' hakkını edinmiş
olanlarımızın veya bu imkana
erişemeden ebediyete intikal
eden, lakin eşlerini ve evlatlarını
bizlere emanet bırakanlarımızın;
hakkını ve hukukunu savunmak
amacıyla 16 Kasım 1970 yılında
ERGÜN:
kurulmuş, saygın bir teşkilatın
Türkiye Emekliler Derneğimizin,
adıdır TÜED.
Vatanına, milletine,
cumhuriyetine, kutsal değerlerine
bağlı, ilkeli bir mücadelenin
sembolü olduğu için de, isminin
başına 'TÜRKİYE' ibaresini
kullanmayı hak etmiş ender
kuruluşlardan birisi olmuştur.

hak arama mücadelesinde
bayrak yarışını başlatan;
başta Kurucu Genel Başkanımız
sayın Sadi HEPER ve bugün
aramızda bulunmayan
Kurucular Kurulu Üyelerimizin
manevi huzurlarında
saygıyla eğiliyoruz.

Bugün 113 şubesi ve 1 Milyon'a
ulaşan üyesiyle; ülkemizin ve
hatta bölge coğrafyasının en
büyük kuruluşlarından olma
mertebesine ulaşmış Türkiye
Emekliler Derneğimizin, hak arama mücadelesinde bayrak yarışını başlatan;
başta Kurucu Genel Başkanımız sayın Sadi HEPER ve bugün aramızda
bulunmayan Kurucular Kurulu Üyelerimizin manevi huzurlarında saygıyla
eğiliyoruz.
Büyük Önderimiz ATATÜRK'ün; 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve
emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur...' sözleriyle
yücelttiği emekli topluluğumuzun hak ve menfaatlerini korumayı ve
yükseltmeyi temel amaç edinmiş olan Türkiye Emekliler Derneğimiz, bugün
50. yılına girmiş bulunmaktadır.
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TÜED, yıllardır sürdürdüğü onurlu
mücadelesiyle; bugün başta Birleşmiş
Milletler (BM) ve Avrupa Birliği Yaşlılık
Platformu (AGE-EUROPE) olmak üzere bir
çok uluslararası platformda ülkemizi ve
emeklilerimizi temsil etme seviyesine
erişmiştir.
Emekli, dul ve yetimlerimizin hizmetine
sunduğu, sosyal tesislerle göz dolduran
teşkilatımız, her geçen gün milletimizin ve
emeklilerimizin takdirleriyle büyümekte,
yeni hizmetlere doğru kararlı bir şekilde yol
almaktadır.
Anıttepe'de hizmet veren Genel Merkez
binamız, Erdek/Narlı Eğitim ve Sosyal
Tesisimiz, TÜED Ankara Misafirhanemiz ve
bünyesinde açılan TÜED Cafe’miz, Tarsus
Uç Polikliniğimiz, Mersin'de eğitimin
hizmetine sunulan sosyal tesisimiz bizleri
gururlandırmaktadır. Emekliye hizmette,
bayrak yarışını başlatan ve çizdikleri
hedefleri gelecek nesillere, yani bizlere bırakan kurucularımızı da, o hedefleri tek
tek hayata geçirerek, onurlandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Yakın gelecek hedeflerimiz arasında yer alan, TÜED Termal Tesisleri için de
uygun bir araziyi, dünyanın termal zenginliği sayılan Afyonkarahisar'ın seçkin bir
bölgesinde temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Akdeniz’de büyük
bir sosyal tesisi, İstanbul’da üyelerimize hizmet sunacak bir misafirhaneyi ve
Doğu Anadolu Bölgemiz’de üyelerimizin yararlanabileceği bir sosyal tesisi
hedeflerimiz arasına koyduk.
Sosyal tesislere, eğitime, araştırmalara, sanata, kültürümüze ve tarihimize
yaptığımız yatırımlarla, aslında insanımıza ve özellikle de emekli topluluğumuza
yatırım yaptığımızın bilinciyle ve kararlılığıyla onurlu bir mücadele
sürdürüyoruz. Örnek teşkil eden ve göz dolduran bu tesislerle, eserlerle,
yayınlarla, büyük önderimizin emeklilerimize ve yaşlılarımıza verdiği değeri,
onurlandırmaya çabalıyoruz.
Şahsım ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetim Kurulu
Üyelerimiz, her biri konusunda uzman
olan danışmanlarımız ve personelimiz,
değerli şube başkanlarımız, şube
yönetim, denetim kurullarımız ve
onların kıymetli personelleri ile birlikte
ERGÜN:
devasa bir aile olduk. Bu özverili
Takdir ve teveccühleriyle TÜED'i
ailemizle, sayıları 13 milyona yaklaşan;
bu günlere taşıyan emekli,
emekli, dul ve yetimlerimize hizmet
vermeye, onların seslerini yurt içinde ve
dul ve yetimlerimizi; saygı, minnet
yurt dışında her platformda duyurmaya,
ve şükranla anıyor,
onların hak ve hukukunu korumaya,
manevi huzurlarında
yeni haklar elde edebilmesini sağlayarak
bir kez daha eğiliyoruz.
toplumsal statülerini yükseltemeye ant
Derneğimize hizmetleri geçen,
içtik.
50. yılına giren bu haklı ve onurlu
mücadelenin bugünkü neferleri olarak;
başta 30 Haziran 1927 tarihinde Mareşal
rütbesiyle emekliye ayrılarak
topluluğumuza katılan büyük önderimiz

destekleri bulunan
gönül dostlarımıza da
en derin sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.

ATATÜRK'ü ve ebediyete intikal
etmiş bütün devlet büyüklerimizi,
TÜED'in bu yıllara ulaşmasında
şüphesiz en büyük başlangıcı yapan ve
halen gür bir şekilde yanmakta olan
bu meşaleyi ateşleyen, kıymetli
Kurucu Genel Başkanımız Sadi
HEPER ve arkadaşlarını, bugün
aramızda olmasalar da yürekleri her
zaman bu mücadele için atarken
ebediyete intikal etmiş bütün
yöneticilerimizi, personellerimizi;
takdir ve teveccühleriyle TÜED'i bu
günlere taşıyan emekli, dul ve
yetimlerimizi; saygı, minnet ve
şükranla anıyor, manevi huzurlarında
bir kez daha eğiliyoruz.
Derneğimize hizmetleri geçen,
destekleri bulunan gönül dostlarımıza
da en derin sevgi ve saygılarımızı
sunuyoruz.
Hiçbir zaman unutmadık ve
unutmayacağızki; sivil toplum
kuruluşları gönül birliktelikleridir, hak
ve hukuk arama mücadelelerinin tek
vücut, tek yürek olmuş halidir. Ve en
önemlisi; Yönetimiyle, personeliyle,
üyeleriyle, milletiyle tek yumruk
olabilenlerin, tek yürek olarak
atabilenlerin başarıları, zaferleri; tarih
sayfalarında yazılıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye
Emekliler Derneğimizin 50. Kuruluş
Yıldönümünü en içten duygularla
kutluyor, nice başarılarla dolu, nice
mutlu yıllar diliyorum..."
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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

YIL
1970 - 2020

Tüed , emeklinin hizmetinde erdin Elli yaşına
Hak hukuk mücadelesini şerefle verdin tek başına
Şanlı geçmişinden güç alarak güvenle bak yarına
Başarı senin hakkın,
yarım bırakma tamamla yüz yaşına...
16.11.2019 / Hilmi ŞİMŞEK
TÜED Gen. Bşk. Danışmanı

ATATÜRK'ün ANKARA'ya Gelişinin 100. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Korteje
ANKARA ve ÇANKAYA Şubelerimiz de Katıldı...
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100.
Yıldönümü dolayısıyla Valilik tarafından
birçok etkinlik ve kortej düzenlendi. Korteje
Ankara Şube Başkanımız Çetin Alkan, şube
yönetim kurulumuz ve Çankaya Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri ile emeklilerimiz
de büyük ilgi gösterdi.

“Güle Güle 2019”
Ankara Şube Başkanlığımız, üyelerimize özel “Güle Güle
2019” programı düzenledi. TÜED Misafirhanemizde
düzenlenen eğlenceli, yemekli programa kadın üyelerimiz
yoğun ilgi gösterdi. Şube Başkanımız Çetin Alkan
tarafından yapılan açılış konuşması sonrası üyelerimiz
gönüllerince eğlendi. Yılbaşı pastasının kesilmesinin
ardından Şube Başkanımız Alkan; “2020 senesinde daha
çok etkinlikte bir araya gelerek üyelerimiz arasında
birlik ve beraberliği kuvvetlendireceğiz” dedi. 2020 senesi
ülkemize, hepimize sağlık, mutluluk, bolluk bereket
getirsin temennisinde bulundu. Üyelerimiz yapılan
programdan çok memnun kaldıklarını söyleyerek,
Şubemiz yetkililerine teşekkür ettiler.

Nazilli Şubemizden Huzurevi Sakinlerine Konser
Nazilli Şubemiz, Nazilli
Belediye Başkanlığının
desteğiyle Huzurevi
sakinlerine 'Sonbahar
Konseri' tertipledi.
Konserde Belediye Başkanı Kürşat
Engin, Kent Konseyi Emekli Yaşlı
Meclis Grubu Başkanı Leyla
Çamurlu, Şube Başkanımız Faruk
Baştepe ve yönetim kurulu üyelerimiz
katıldı. Huzurevi sakinleri; “Bu
etkinliği düzenleyen, emeği geçenlere
teşekkür ederiz. Çok güzel bir konser
oldu” dediler.

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Şubemizi Ziyaret Etti...
Belediye Başkanı Av. Tolga
Tosun Bandırma Şubemizi
ziyaret etti.
Ziyarette dernek faaliyetleri ile ilgili
görüş alışverişinde bulunularak,
emeklilerimizin belediyeden talep ve
beklentileri hakkında bilgi verildi.
Şube Başkanımız Mitat Günüç;
“Ziyaretinize teşekkür ederiz.
Emeklilerimizin yanında sizleri
görmek bizleri mutlu etti” dedi.
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ŞUBEMİZ, GAZİANTEP'İN KURTULUŞU PROGRAMINA KATILDI…
Gaziantep'in düşman işgalinden
kurtuluşunun 98. Yıldönümü
Gaziantep Valiliği, Belediyesi,
çeşitli sivil toplum kuruluşları,
sendikalar ve halk tarafından
coşkuyla kutlandı.

Tek aracı olan emekliye
MTV muafı talebi geldi

Kutlamaların yanı sıra Gazi Koşusu da
tertiplendi. Koşuya Şube Personelimiz
Osman Bulut'ta 21 km koşarak katıldı ve
dereceye girdi.
Şube Başkanımız Vakkas Doğan ise;
“Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan
Destanlarının yazıldığı Gazi Şehrimizin
düşman işgalinden kurtuluşunun 98.
Yıldönümünü yürekten kutluyor, Başta
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere,
tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nın
Kahramanı 2. Cumhurbaşkanımız İsmet
İnönü'yü de vefatının 46. Yıldönümünde
saygı, minnet ve rahmetle anıyorum”
dedi.

Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, tek aracı olan
emeklilerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
alınmaması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.
Kaplan, TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, 1600
motor gücü ve değeri 70bin lirayı aşmayan tek araca
sahip olan emeklilerin MTV vergisinden muaf
tutulmasını istedi.
Kaplan kanun teklifi gerekçesinde şu ifadelere yer
verdi: “Ülkemizde, artan ekonomik krizle birlikte
yıllarca çalışmış, emekliliğe hak kazanmış
vatandaşlarımız ne yazık ki maddi anlamda birçok
sıkıntı yaşamaktadır. Evini geçindirmekte zorlanan
emekli vatandaşlarımızın çoğu zar zor paralar
biriktirip aldıkları arabalarını artan benzin, mazot
fiyatlarından sonra kapılarının önüne dahi
çıkaramamaktadırlar.”

Emekli de 'asgari zam' istiyor...
Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürümüz Tan,
“Eskiden memurlarla, emeklilere yapılan zam karşılaştırılır,
aradaki fark ocakta kapatılırdı.
Uygulamanın yeniden başlatılmasını istiyoruz” dedi.
Kurumunun rakamlarına
bakıldığında 2000 öncesinde
emekli olanların bin 850
liranın altında aylıkları yok.
Taban aylık olarak
nitelendirirsek 2000 öncesi ve
2000 sonrasının emekli
maaşları eşitlenmeli. Bu da
bütün dönemler için
emeklilerin asgari ücreti olmuş
olur. Aynı zamanda
iyileştirilmiş de olur” diye
konuştu.

Asgari ücrete 5 yılda, enflasyon
rakamlarının üzerinde yaklaşık
yüzde 88 oranında zam
yapılırken, emekli maaşlarında bu
artışın yüzde 55’te kalması
emeklileri harekete geçirdi.
Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Araştırma Müdürümüz
Namık Tan, emekli maaş artışı ile
asgari ücret artışındaki makasın
daha da açıldığını belirterek
emekli maaş sisteminin yeniden
düzenlenmesini talep etti.
Tan “Sadece 2019’da emekliler, ocak ve temmuz ayında
toplam yüzde 15,7 zam alırken, asgari ücrete yüzde 26
oranında zam yapıldı. Emekli aylığındaki zam oranı, asgari
ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki
artışın altına düşmemeli. Eskiden yıl sonunda memurlarla,
emeklilere yapılan zam oranları karşılaştırılır, arada fark
varsa ocakta kapatılırdı. Bu uygulama, 2008 itibarıyla
kaldırılmıştı. Yeniden başlatılabilir. Asgari ücret ile emekli
maaşları için aynısı yapılabilir. Hükûmet, ocak ayında
emekli maaşlarına bu farkı yansıtabilir. Çünkü sistemden
kaynaklı olarak emekli maaşları sürekli düşüyor” dedi
En düşük emekli aylığı bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde
35’e düşürüldüğünü ve 2000 sonrasında taban aylıkların
bilinmediğine dikkat çeken Tan “Emekli aylıklarına
bakıldığında 850 lira alan da var 950 de. Hükûmet bunları
1.000 liraya tamamladı. İşçilerin asgari ücreti varsa
emeklilerin de asgari ücreti olmalı. Sosyal Güvenlik

EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 22,5
OLMALI...
Önümüzdeki yıl, yeniden değerleme oranının yüzde 22,58
olduğunu söyleyen TÜED Araştırma Müdürümüz Tan, emekli
aylıklarında da bu oranda bir artış yapılması gerektiğini
söyledi. Tan “Ocakta emekli aylıklarına yüzde 6,5 oranında
zam yapılacağı öngörülüyor. Maalesef yüzdeli artışlar,
aylıkları düşük olan emeklileri koruyan bir sistem değil.
Emeklilere seyyanen artışlar yapılabilir” dedi. Karma sistem
ile birlikte emekli aylıklarının düştüğüne dikkat çeken Tan
şunları kaydetti: 2000 yılı öncesinde gösterge sistemi vardı.
Asgari ücret arttıkça emekli aylıkları da artardı. Şimdi asgari
ücret arttıkça aylıklar artmıyor. Yeni sisteme göre çalışanların
aylıkları düşüyor. Asgari ücretle çalışanların yüzde 70 aylık
bağlama oranları vardı. Aylık bağlama oranında da büyük bir
kayıp var.
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Emeklilerden, ek ödemenin oranı artırılsın talebi...
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanımız Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen
ek ödeme miktarının düşük olduğunu belirterek, ek ödemedeki mevcut yüzde 4 ila 5'lik oranların
en az yüzde 8-9'a yükseltilmesini talep etti.
Bu oranların fiş toplanılan 2006 öncesinin gerisinde
olduğuna dikkati çeken Ergün, "Ek ödeme kapsamında emekli
aylığı miktarına göre kimi emeklilere yüzde 4 kimisine de
yüzde 5 ödeme yapılıyor. Buna karşılık emekliler, temel gıda
maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğal gaz, elektrik
ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi
ödüyor." dedi.

"Emeklinin eline ilave 50-60 lira geçer”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Genel Başkanımız Kazım Ergün, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere
harcamalarındaki fişler karşılığında
ödenen vergi iadesinin 2006'da
kaldırıldığını ve bunun yerine ek ödeme
uygulamasının getirildiğini hatırlattı. Fiş
toplama derdinden kurtuldukları için
emeklilerin ek ödeme uygulamasından
memnuniyet duyduğunu ifade eden Ergün,
uygulamada mevcut oranların yüzde 4 ila 5
olduğunu vurguladı.

Ergün, ek ödemedeki düşük oranın, emeklileri maddi
kayba uğratan bir uygulamaya dönüştüğünü dile getirerek,
şunları kaydetti:
"Emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme
miktarının düşüklüğü, emeklilerin vergi iadesi mağduru
olmasına neden oluyor. 2006 öncesinde emeklilerin
harcamalarına daha yüksek vergi iadesi ödenirken, mevcut ek
ödeme oranlarının yetersizliği daha net ortaya çıkıyor. Ek
ödemedeki yüzde 4 ila 5'lik mevcut oranların en az yüzde 8-9'a
yükseltilmesini istiyoruz. Bu sağlanırsa ortalama aylık alan bir
emeklimizin eline ilave 50-60 lira geçecek."

ERGÜN:
“Ek ödemedeki yüzde 4 ila 5'lik
mevcut oranların en az yüzde 8-9'a
yükseltilmesini istiyoruz...”

Karabük Şubemiz ve KARDEMİR’den Ortak Kutlama

TÜED Karabük Şubemiz ve
KARDEMİR işbirliğiyle yapılan
"Kardemir'in Çınarları Vefa Günü"
etkinliği, 350 Kardemir Emeklisinin
katılımı ile 5 Aralık günü
gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut;
“Emeği geçen Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mustafa
Yolbulan'a, Genel Müdür sayın Dr. Hüseyin Soykan'a, Eğitim
Müdürü Sayın Burcu Öztürk'e, emeklilerimizden ilgi ve alakalarını
esirgemeyen Kardemir personeline teşekkür ediyoruz. Emek ve alın
teri döktüğümüz bu fabrikada emekli olduktan sonra böylesi bir
etkinlikle hatırlanmak çok güzel bir duygu. Bu etkinliğin Türkiye’nin
diğer şirketlerine de örnek olmasını diliyorum” dedi.
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1970 - 2020
TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -III1973'te
Cemiyetin İlk
Olağanüstü
Kongresi
Yapılıyor:
1630 Sayılı Dernekler
Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
üzerine, faal dernekler ana
nizamnamelerini bu yasaya göre
yeniden düzenlemek maksadıyla
olağanüstü kongre kararları alırlar.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti de,
"Ana Nizamname taslağının tümüyle
müzakere edilmesi ve oylanması,
ayrıca Kamu Yararına Çalışan
Dernek başvurusu hususunun
değerlendirilmesi" gündemi ile 15
Nisan 1973 Pazar günü 10:00 ile
16:00 saatleri arasında olağanüstü
genel kurulunu toplama kararı alır.
Kongre, Tandoğan Meydanı'ndaki
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKE) Genel Müdürlüğü Memurlar
Lokali'nde gerçekleştirilir.
Kongrenin açılışının ardından
divana bir teklif sunulur. Teklifte;
gündemde yer almayan "dilek ve
temenniler maddesinin" eklenmesi
istenir. Kongreye katılan delegelerin
onda birinin yazılı isteği üzerine
teklif oylanır ve kabul edilir.
Cemiyete bağlı 28 şubeden, 474
delegenin katılımıyla gerçekleşen
kongrede ilk sözü alan Temel Çora,
cemiyet yönetiminin özverili
çalışmalarını över ve ekler;
"Cemiyetimizin, işçi emeklilerine
daha yararlı faaliyetler
sürdürebilmesi için paraya ihtiyaç
var. Bu sebeple üye aidatlarının maaş
bordrolarından kesilmesinin
sağlanması yerinde olacaktır."
Dernek aidatlarının kaynağında
kesilerek, hizmet üretilebilmesi için
dernek bütçesine aktarılması önerisi
işte ilk kez bu teklifle gündeme gelir.
Bu teklif ve ardından yaşanacak
süreç, yıllar sonra dev bir sivil
toplum kuruluşuna dönüşecek olan
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti'nin
kader anlarından birisi olur.
Zonguldak delegelerinden
Enver Baykara'da kongrede yaptığı
konuşmada, işçi emeklilerinin 18

yaşını doldurmuş kız
çocuklarının da, memur
emeklilerinde olduğu gibi
bekar kaldıkları sürece
yetim maaşı alabilmeleri
gerektiğini söyler.
Ardından kürsüye
gelerek söz alan, İzmit
delegesi Hikmet Yakaner
de emekliye ayrılanların,
aylıklarının
bağlanmasının 7-8 ay gibi
uzun zaman
aldığına dikkat
çekerek; "Bu
sebeple mali
sıkıntılar içerisinde
perişan oluyorlar.
Maaş tahsis
işlemlerinin daha
kısa zamanda
ikmali için gerekli
tedbirlerin
düşünülmesini
istiyoruz" der.
Bu iki konu
Dönemin Genel Başkanı Sadi Heper ve
da, o dönemlerde
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Başkanları
oldukça önemlidir.
TİEC kongresinde
sistematik ayarlama memnuniyet verici
dile getirilmiş
değildir. İşçi ve işveren primleri
olması ise çözüm yolunda ileride
artırıldı. Bu durumda emeklilerin
önemli katkılar sağlayacaktır.
gelirlerinin yükseltilmesi için
Delegelerin konuşmaları
Sigorta'nın mali imkanlarıyla ve idari
sürerken, salona Çalışma Bakanı Ali
tasarruflarla adımlar atılabilir.
Rıza Uzuner girer. Bunun üzerine
Diğer taraftan, işçi emeklilerinin
Genel Başkan Sadi Heper kürsüye
eş ve çocuklarının da sigorta sağlık
gelerek hem bakanın kongreyi
onurlandırdığını bildirir, hem de bu
tesislerinde bakım ve tedavilerinin
fırsatı değerlendirerek emeklilerin
ücretsiz olarak yapılmasını istiyoruz.
talep ve beklentilerini sıralar.
Emeklilere; bakım, tedavi ve
Heper konuşmasında, Çalışma
ilaçlarının yanında sıhhi araç ve
Bakanı Uzuner'in işçi emeklilerine
gereçlerinin de verilmesi icap eder.
büyük hizmetleri bulunduğunu ifade
Ayrıca, çalışan sigortalılar gibi işçi
eder ancak yapılan son zamların
emeklilerinin de Sigorta'nın sağladığı,
emeklileri mutlu etmediğini de
mesken kredisinden istifadesini
sözlerine ekler. Heper konuşmasını
sağlayacak kanun çıkarılmalıdır.
şöyle sürdürür:
SSK, Cemiyetimize yakın ilgi
"1698 sayılı kanunla yapılan
göstermelidir. Zaman zaman işbirliği
maaş zammı, yetersiz oldu. Her geçen
yapılmasıyla hem işçi emeklilerinin,
gün hayat pahalılığı artıyor. İşçi
hem de sigorta yöneticilerinin işleri
emeklileri bu pahalılık karşısında güç
kolaylaşacaktır. Hatta SSK İdare
durumdalar. Asgari ücretin 23 Lira'ya
Meclisi'nde; sendikacılar ve işveren
çıkması karşılığında, emekli temsilcileri gibi işçi emeklilerinin de en
aylıklarının taban seviyesinin de,
az bir üye ile temsilinde yararlar
evvelce olduğu gibi asgari ücrete
vardır."
paralel olarak yükseltilmesi gerekir.
(Devamı Gelecek Sayıda... 1973'te
İşçi ve işveren primlerinin
Cemiyetin İlk Olağanüstü Kongresi Yapılıyor-2)
artırılmasıyla getirilmesi öngörülen
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DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

DÜNYANIN EN İYİ EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
Dünya çapında emeklilik sistemleri, artan yaşam beklentisi
ve devlet borcu, belirsiz ekonomik koşullar, enflasyon riski ve
tanımlanmış katkı planlarına geçiş nedeniyle her zamankinden
daha fazla baskı altındadır. Bu baskılara rağmen emeklilik
sistemlerinde başarısını sürdüren ülkeler bulunmaktadır. Mercer
(Uluslararası danışmanlık şirketi)'in yaptığı emeklilik
endekslerine göre ülkelerin analizlerini yapabiliyoruz.
Çalışmada sunulan emeklilik sistemlerinin kalitesi dünya
genelinde büyük farklılıklar göstermektedir.
Melbourne Mercer Global Pension Index 2019'a göre,
Hollanda en iyi endekse sahipken, Türkiye listenin sonlarında yer
almaktadır. Monash Finansal Araştırmalar Merkezinin,
Danışmanlık Şirketi Mercer ile işbirliği içinde yayınlanan endeks,
Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki ülkelerin emeklilik
sistemlerini inceliyor ve nasıl gelişebilecekleri konusunda
önerilerde bulunuyor.
Ekim 2019'da yayınlanan ve dünya nüfusunun %63'ünden
fazlasını temsil eden 37 ülkenin emeklilik sistemlerini sıralayan
endeksin sonuçlarına göre Türkiye 35. Sırada bulunuyor.
Dünyada En İyi Üç Emeklilik Sistemi
Endeks emeklilik gelir sistemlerini karşılaştırmakta, her
birinin yeterliliğine, sürdürülebilirliğine ve bütünlüğüne göre
derecelendirmektedir. Her ülke için endeks değeri, sıfır ile 100
arasında bir değerle temsil edilir; daha yüksek değer, daha uygun
emeklilik sistemleri anlamına gelir.
Hollanda, Danimarka ve Avustralya sırasıyla en iyi
emeklilik sistemlerine sahiptir. Dünya çapında emeklilik
sistemlerinin ele alması gereken ortak zorluklar arasında,
ortalama yaşam beklentisi nedeniyle ortalama emeklilik yaşının
artırılması, daha fazla tasarrufun teşvik edilmesi ve emeklilikten
önce fonlara erişimin sınırlandırılması yer alıyor.
1. Hollanda
Endeks değeri 81 olan Hollanda, 2019 için en yüksek puanı
aldı ve üst üste ikinci yıl için ilk sırada yer aldı. Bu yüksek sıralama,
Hollanda emeklilik sisteminin fon kaynaklarının çeşitliliği,
maliyetlerin ve adil dağıtımın sağlanmasına yönelik katkıların
ölçülmesindeki doğruluğu ve Hollanda Merkez Bankası ve
Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi tarafından güçlü
düzenlemesi sayesinde olmaktadır.
2. Danimarka
Danimarka toplamda 80,3 ile ikinci sırada yer almaktadır.
Danimarka'da bir kamu temel emeklilik planı, gelire bağlı ek bir
emeklilik ödeneği, tam olarak finanse edilen tanımlanmış katkı
planı ve zorunlu mesleki planlar bulunmaktadır.
Araştırmaya göre, yüksek puanına rağmen,
Danimarka'daki emeklilik sisteminin hala daha yüksek endeks
derecelendirmesine ulaşmasının yolları var. Hane halkı tasarruf
düzeyini yükseltmek ve hane halkı borcunu azaltmak, boşanmada
her iki tarafın çıkarlarını korumak için düzenlemeler yapılması;
yaşam beklentileri arttıkça daha ileri yaşlarda işgücüne katılım
oranının artırılması da bu bağlamda belirtilmiştir.
3. Avustralya
Avustralya, 2019 yılında toplam 75,3 endeks değeriyle
üçüncü sırada yer aldı. Emeklilik sistemi, ortalamaları test edilmiş
bir emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, özel sektör planlarına ödenen
zorunlu işveren katkıları ve işverenlerden, çalışanlardan ve özel
sektör planlarına ödenen serbest meslek sahiplerinden gönüllü
katkılar içermektedir.
Araştırmaya göre, Avustralya'nın genel endeks değerini
artırmak için yapabilecekleri: Ortalama gelirliler için devlet
emekliliğindeki net ikame oranının artırılması, Hane halkı
tasarruflarını artırmak ve hane halkı borcunu azaltmak, Yaşam

beklentisi arttıkça yaşlı işçiler arasında artan işgücüne katılım ve
emeklilik yaşının artırılmasıdır.
Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri
Çalışmada ülkeler A (en iyi)'dan E (en kötü)'ye göre
sıralanmaktadır. Türkiye D grubunda yer alırken, D grubu, bazı
arzu edilen özelliklere sahip olan, aynı zamanda büyük ele
alınması gereken zayıflıkları ve eksiklikleri bulunanlar olarak
tanımlanmıştır. Bunlar iyileştirilmeden etkinliği ve
sürdürülebilirliği şüpheli olacaktır.
Türkiye'nin emeklilik gelir sistemi, gelir testinden geçmiş
bir kamu emekliliğinden oluşuyor. Emekliliğinde gelirlerini
desteklemek için insanların katılabileceği gönüllü bireysel
emeklilik sistemleri vardır, ancak şu anda kapsam düşüktür.
Araştırmaya göre Türkiye'nin toplam endeks değeri
sistemini arttırılabileceği yollar:
· En yoksul yaşlılara sağlanan asgari emekli aylığının
artırılması,
· Mesleki emeklilik programlarındaki çalışanların
kapsamını artırmak, böylece katkı ve varlık düzeyini arttıracaktır.
· Emeklilik yardımının bir kısmının gelir akışı olarak
alınması gerektiği şartı
· Emeklilik öncesi bireysel emeklilik fonlarına erişimi
sınırlandırarak emeklilik öncesi sızıntıyı azaltmak
2019 yılı Türkiye endeks değeri 42,2'dir.
YAŞ EŞİTLİĞİNİN YOLCULUĞU
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA), küresel olarak, 65 yaş üstü kişilerin artık 5 yaşından küçük
çocuklardan daha fazla olduğunu belirtiyor. 2050 yılına kadar, 65
yaşın üzerindeki küresel insan sayısının iki kattan fazla olması
beklenirken, beş yaşın altındaki çocuk sayısının nispeten
değişmeden kalması öngörülmektedir. Bu, 2050 yılına kadar 5
yaşından küçük çocukların iki katından (1,5 milyar) daha fazla
yaşlı olacağı anlamına gelmektedir. Yaşlı insanlar arasında, daha
uzun ortalama yaşam süreleri nedeniyle kadınlar, büyük yaştaki
erkeklerden daha fazladır. 2019 yılına göre kadınlar, 65 yaş üstü
insanların %55'ini ve dünya çapında 80 yaş üstünün ise %61'ini
oluşturmaktadır.
Yaşlılar için sosyal koruma programları dünya çapında en
yaygın sosyal koruma biçimidir. Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO),
yaşlıların yüzde 68'inin (yasal emeklilik yaşı ile tanımlanan) bir
çeşit emekli maaşı aldığını bildirmektedir. Ancak bu gelirlerin
arasında küresel olarak büyük eşitsizlikler bulunmaktadır.
ILO'nun da bildirdiği gibi, düşük gelirli ülkelerin çoğunda
yaşlıların yüzde 20'sinden daha azı emekli maaşı alıyor. Sağlanan
nakit yardımların yeterliliği ile ilgili eşitsizlikler de mevcuttur.
Emeklilik kapsamının geniş olduğu birçok ülke için
zorluklar, emeklilik programlarının finansal sürdürülebilirliğini
ve sosyal yardımların nakit yeterliliğini dengelemektir.
Finansman zorluklarını hafifletmek için aktif işgücü piyasası
politikaları, yaşam boyu öğrenme ve yaşa uygun işyerleri ile aktif
yaşlanmayı teşvik etmenin yolları sunulabilir.
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Hollanda, Danimarka ve
Avustralya sırasıyla en iyi
emeklilik sistemlerine sahip...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

ENFLASYON HESAPLAMASI
GERÇEK DURUMU YANSITMIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetinde
değerlendirilen 418 madde ve grupların yüzde
ağırlıklarıyla enflasyon oranlarını hesaplamaktadır.
Altı aylık dönemsel artışlarla emekli aylıklarına zamlar
yapılmaktadır. Çalışanların ve emeklilerin
harcamalarını kapsayan gıda, elektrik, doğalgaz, su ve
kömür fiyatlarındaki ortalama artış, yüzde 20'inin
üzerinde görülürken, TÜİK tarafından açıklanan 2019
yıllık enflasyonu olan yüzde 11,84 olarak
hesaplanmıştır. Bu çelişkili ve emeklilerin aleyhine
olan hesaplanma sistemi değiştirilmeli ve bunun yerine
çalışanları ve emeklilerin harcamalarını temsil eden

“Ücretliler Geçirme Endeksi” oluşturulmalıdır. Aksi
durumda; emekliler genel enflasyonun mağduru
olmaya devam edecektir. Tüfe oranlarıyla emekli
aylıklarına yapılan artışlar, emeklilerin satın alma
gücü korumadığından, bu artış sistemine güven
kalmamıştır. Yüzdeli zamlarla, emekli aylıklarındaki
makasın açılmasıyla, öncelikle intibak yapılarak
emekliler arasında adalet sağlanmalıdır. İntibak
yapılana kadar emekli aylıklarına yüzdeli artışlar
yerine, seyyanen zamlar yapılmasını savunmaktayız.
Sosyal güvenlik, yoksullukla mücadele de en ektin
sosyal politika aracı olarak görülmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Pazar ve market fiyatlarına bakıldığında, bir yıl önce 100
TL ile aldığım ürünleri bugün 200 TL ile karşılıyorum. Bunun anlamı,
birçok ürüne yüzde 100 zam yapılmış ve alım gücümüz yarı yarıya
düşmüştür. 2020 Ocak Ayında emekli aylıklarına yüzde 6,49 zam
yapılması da göstermektedir ki, emeklileri koruyan bir sistem
getirilmelidir? Bu konuda üyesi olduğum Derneğimizin bir çalışması
var mı?
CEVAP: Tüfe artışları güven vermiyor: Emeklilerimiz de bunu
görüyor ve yaşıyor. 418 madde üzerinden yapılan tüfe hesaplamasıyla,
emeklilerimizin harcamalarındaki yüksek artışlar TÜİK
hesaplamasıyla küçültülmektedir. Emeklileri ilgilendirmeyen birçok
maddenin fiyatlarının artmadığı veya sınırlı artması karşısında, tüfe
oranlarındaki artışlar sınırlandırılmaktadır. Bu sisteme göre yapılan
yüzdeli zamlar, emeklileri koruyan bir uygulama olmadığından, emekli
aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Bu konuda, Hükümete
taleplerimiz bildirilmiş ve intibak da dahil, emekli aylıklarına
iyileştirme yapılmasının bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
SORU: SSK'dan yetim aylığı alan bir kızım. Tarafıma 450 TL
aylık ödeniyor. Çalışmam durumunda, yetim aylığım kesiliyor. Emekli
Sandığından yetim aylığı alan bir kız çocuğunun sigortalı bir işte
çalışması durumunda ise, yetim aylığı kesilmiyor. Bu eşitsizlik beni çok
üzüyor ve eşitliğin sağlanması gerekmez mi?
CEVAP: Yetim Aylıklarında Eşitlik Sağlanmalı: Sosyal güvenlik
sistemimiz, statülere göre farklılıklar öngördüğünden, farklı
uygulamalar ile eşitlik bozulmuştur. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR
gibi üç ayrı sosyal güvenlik mevzuatımız ile farklılıkları öngören bir
sistem kurulmuş, gelir ve aylık alanlar arasında adalet sağlanamamıştır.
Bunun faturasını emekliler ve hak sahipler ödemektedir. Bir örnek
vermek gerekirse, Emekli Sandığı kapsamında tek hak sahibi bir kız
çocuk 2000 TL yetim aylığı alırken, SSK ve BAG-KUR'da tek hak sahibi
bir kız çocuk ise, 500-1250 TL arasında aylık almaktadır. Sosyal
güvenliğin eşitsizlikten uzaklaşan bu çarpık uygulamalara çözüm
getirilmelidir. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, mevzuatta eşitliği
sağlaması gerekirken, geçici maddelerle önceki dönem uygulamalarını
koruyarak farklılıklara çözüm getirmemesi, sosyal güvenliğin eşitlik
kuralına ters bir düzenleme olmuştur. Anayasamızın 10. maddesi eşitliği
öngörmesine rağmen, sosyal güvenlik mevzuatında bu kurala
uyulmaması, nimet/külfet dengesini de bozmuştur. Sosyal güvenlik,
sosyal devletin en kapsamlı uygulaması olduğundan, eşitliği öngörecek
değişikliklere gidilmesi bir ihtiyaç olarak gündemde durmaktadır.
SORU: Emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan birisiyim. İş
aramama rağmen uzun zamandır çalışmıyorum. Emekliliğime 2 yıl var.
Genel sağlık sigortası borcum nedeniyle, 1 Ocak 2020 itibariyle kendim,

eşim ve çocuklarım sağlık hizmetini alabilir miyim? Bu konuda ne
yapmalıyım?
CEVAP: Sağlık Hizmeti Engellenmemeli: Sizin gibi durumda olan
milyonlar var. Sizin için iki seçenek var. Birincisi; bulunduğunuz yerdeki
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'na müracaat etmeniz ve gelir testine
başvurmanız gerekmektedir. Hanede oturanlardan kişi başına düşen gelir
981'nin altında kalması durumunda, genel sağlık sigortası priminizi devlet
tarafından ödenmektedir. Bu şekilde kendiniz ve aileniz ile birlikte genel
sağlık sigortasından yararlanmanız mümkündür. İkincisi; gelir testine
gidilmeden de ayda 88,29 TL'yi ödemeniz durumunda aile bireylerinizle
birlikte sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Çalışmadığınıza göre, gelir
testine gitmeniz sizin lehinize bir karar olacaktır.
SORU: Yurt dışında ev kadını olarak eşimin yanındayım.
İkametgahım ise, Türkiye'de. Bu durumda isteğe bağlı sigorta primi
ödeyebilir miyim?
CEVAP: Yurt Dışında Olanların İsteğe Bağlı Prim Ödeme Koşulları:
İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde ev kadını olarak bulunanlar,
kaldıkları süre kadar borçlanabilirler ve isteğe bağlı sigorta primi
ödeyemezler. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde ise,
ikametgahın Türkiye'de olması koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeme
imkanı bulunmaktadır. Asgari ücret üzerinden aylık isteğe bağlı sigorta
prim tutarı ise, 941,76 TL olarak hesaplanmaktadır. Sizin kaldığınız ülke de
ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ise, isteğe bağlı sigorta primi
ödemenize bir engel durum yoktur. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan
ülkelerde ise, 2020 yurt dışı borçlanma tutarı asgari ücret üzerinden 1324,35
TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, yurt dışı borçlanmaların BAG-KUR
olarak değerlendirilmesi ve ödemelerin yüksek olması, yurt dışı emekliği
zorlaştırmıştır.
SORU: Yaşı beklediğimden dolayı Şubat 2020 tarihinde SSK'dan
emekliliği hak ediyorum. Bir gazetede yazılan bilgiye göre, 2019 yılında
emekli olanlara göre benim aylığımda bir miktar azalma olacağı söyleniyor.
Bu durum gerçek mi?
CEVAP: Emekli Aylıklarında Farklılıklara Son Verilmeli: Emekli
aylıklarının hesaplanmasında karma bir sistem uygulanmakta ve her yıl
güncellenme katsayısı ile bir önceki yıl emekli aylıklarına yapılan artışlar
kıyaslandığında, yıl yıl emekli aylıklarında farklılıklar görülmektedir. Bu
farklılık, hesaplanma sisteminden kaynaklanıyor. Prim ödemeleriniz asgari
ücret üzerinden yatırılıyorsa, 2019 yılına göre emekli aylığınız 100 TL eksik
hesaplanmaktadır. Bu konu teknik bir parametre olduğundan, sistem
değişikliği olamadan bu tür eşitsizlikler devam etmektedir. Türkiye
Emekliler Derneği; bir sigortalının emekli olduğu tarih yerine, prim
kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık bağlanmasını
savunmaktadır. Bunun adı ise, intibaktır. Devlet, emeklisine ayrımcı bir
yaklaşımla aylık bağlamamalı ve eşitliği esas alan değişikliklere gitmelidir.
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EMEKLİLER SENDİKASI
Emekliler bir araya gelerek bir sendika kurdular. Ankara
Valiliği yapılan kuruluş başvurusunu reddetti. Bunun üzerine İdare
Mahkemesine dava açtılar. İdare mahkemesi 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme ve 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun amir hükümlerindeki prosedür
gerçekleştirilmeden doğrudan başvurunun reddi yolunda tesis edilen
ret işlemini sendikaların, kuruluşlarının izne tabi olmadığı
gerekçesiyle hukuka uygun bulmadı. Bu iptal kararına valilik itirazı,
Danıştay 10. Dairesince kabul edilmedi ve İdare Mahkemesinin iptal
kararı onandı. Bu karar üzerine sendika kurucuları Valiliğe müracaat
ederek, karar doğrultusunda işlem tesis edilmesini talep ettiler.
Sendikanın kuruluş talebini ve ekli evrakları inceleyen Valilik;
kurucuların sendika kurma şartlarına sahip olmadıklarını, bu nedenle
kanunlarda belirtilen hususlar doğrultusunda kanuna aykırılıkların
ve eksikliklerin, kanunlarda ön görülen düzenlemelere uygun şekilde
bir ay içinde giderilmesini istedi. Sendika bir ay içinde belgelerindeki
eksikliklerin giderildiğine ve tüzüğün ilgili maddelerinde kanuna
uygun düzenleme yapıldığına dair bir müracaatta bulunmadı. Bunun
üzerine Valilik, davalı sendikanın yok hükmünde sayılarak
kapatılmasına karar verilmesini adliye mahkemesinden talep etti.
Valilik dava dilekçesinde Anayasa'nın 51. Maddesinde
çalışanlar ve işverenlerin önceden izin almaksızın sendikalar ve üst
kuruluşlar kurma hakkına sahip olduklarını, 53. Maddesinde ise
işçilerin ve işverenlerin toplu iş sözleşmesi, memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduklarının
hüküm altına alındığını, 54. Maddesi ile de toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde işçilerin grev
hakkına sahip oldukları öngörülmüştür. Buna istinaden 6356 sayılı
sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile 4688 sayılı kamu
görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu çıkarıldığını, bu
kanunlarda ve Anayasa'da emeklilerin sendika kurabilmeleri ile ilgili
bir düzenleme bulunmadığını, çalışanların işveren karşısındaki
ekonomik ve sosyal çıkarlarının korunması amacı ve düşüncesinden
sendikaların doğduğu, bunun dışındaki her türlü amacın ise ancak
dernek tipi örgütlenmeye tabi olabilecek amaçlar arasında kabul
edildiğini belirtmiştir. Dava dilekçesinde; Uluslararası Çalışma
Örgütünün (ILO) 87 ve 151 sayılı sözleşmelerinde de emeklilerin
sendika kurabilecekleri yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları ve Temel
Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Örgütlenme ve
Toplu Pazarlık Hakkının Korunmasına ilişkin 98 sayılı ILO sözleşmesi
ve kamu hizmetlerinde örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam
koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin 151 sayılı sözleşmelerde
de emeklilerin sendika kurabilecekleri yolunda bir düzenlemeye yer
verilmediği beyan edilmiştir.
Yerel adliye mahkemesi davanın kabulü ile sendikanın yok
hükmünde sayılarak kapatılmasına karar vermiştir. İlk derece adliye
mahkemesinin kararına karşı sendika istinat kanun yoluna
başvurmuştur. Bölge adliye mahkemesi; Sosyal Haklar Avrupa
Komitesinin, Sosyal Şart anlamında çalışanlar kavramını, yalnız aktif
çalışma yaşamındaki çalışanlarla sınırlı tutulmaması yönündeki
kararı; emekliler, evde çalışanlar ve işsizler gibi emeğe dayalı hakları
kullanan kişileri de çalışanlar kavramının kapsadığını, bu nedenle
emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğu gerekçesiyle
sendikanın istinat başvurusunu kabul etmiş ve ilk derece mahkemesi
kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar vermiştir. Bölge
adliye mahkemesinin kararına karşı davacı valilik temyiz kanun
yoluna başvurmuştur.
Yargıtay 22. Hukuk dairesi 2019/4095 esas ve 2019/14387 karar
sayılı dosyasında; ilk derece mahkemesince davalı sendikanın yok
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hükmünde olduğunun tespiti ile
kapatılmasına karar verilmesini isabetli
bularak bölge adliye mahkemesinin
k a r a r ı n ı b o z m u ş t u r. Ya r g ı t a y,
kararındaki değerlendirmesinde;
Anayasa'nın 90. Maddesinin son fıkrasında “Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası
anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma
hükümleri esas alınır” hükmü karşısında ülkemiz tarafından
onaylanan Uluslar arası sözleşme hükümlerinin ortaya konulmasını
zaruri görmüştür. İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 11.; Ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesinin 8. Maddesinin;
kişisel ve siyasal haklar uluslar arası sözleşmesinin 22. Maddesinin;
Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına İlişkin
87 sayılı ILO sözleşmesinin 2.maddesinin ve 10.maddesinin;
örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına ilişkin 98 sayılı ILO
sözleşmesinin; gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 5.
Maddesinin konu ile ilgili uluslar arası düzenlemeler olduğunu
belirtmiştir. Uluslar arası sözleşmeler yanında kanuni düzenlemelerin
incelenmiş, 6356 sayılı kanunun 2. Maddesi, 6 ve 7. Maddeleri; 4688
sayılı kanunun 1.4. ve 6. Maddelerinin çalışanlar ve işverenlerin
önceden izin almaksızın istedikleri kuruluşları kurabileceği
belirtilmiştir. 4688 sayılı kanunun 6. Maddesi kuruluş işlemini ve
eksiklikleri tamamlama usullerini düzenlemekte, kapatılmasının
şeklini tespit etmektedir.
Yargıtay kararında Anayasa'mızın 53. Maddesindeki
örgütlenme özgürlüğü ve hakkının varlığı gerekçesiyle her bireyin,
hukuk sisteminde yer alan her türlü tüzel kişiliği kurabilme hakkına
sahip olmasının düşünülemeyeceğini tespit ederek, sendika hakkının,
örgütlenme hakkının, çalışma yaşamındaki görünümü olduğunu
belirtmiştir. Yargıtay'a göre uluslar arası sözleşmelerdeki hükümlerde
de sendika hakkı çalışanlar tarafından kullanılabilecek bir haktır. Bazı
uluslar arası düzenlemelerde sendika kurma hakkı tarif edilirken
“herkes” ibaresi kullanılmış ise de, bu çalışanlar ve işverenlerin
sendika kurabileceğine dair Anayasa'mızın 51. Maddesi ile
çelişmektedir. Yargıtay, sözleşmeler ile Anayasa'nın aynı konuda farklı
hükümler içermesi durumunda, Anayasa'da yer alan düzenlemelerin
öncelikle uygulanması gerektiği görüşündedir. Anayasa bir devletin en
yüksek hukuk kuralıdır. Kaldı ki; sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi
hakkı ve buna bağlı grev hakkı, birbirinden ayrılmaz nitelikte olup, bu
3 müessesenin bir arada bulunması ile hak halini alır. Emeklilerin
sendika kurma hakkına sahip olması, toplu iş sözleşmesi ve grev
haklarını bünyesinde barındıramayacağından, esasen emekliler
tarafından kurulacak sendika bir dernek niteliğinden öteye
geçemeyecektir. Yargıtay, olayda yok hükmünde olan bir hukuki
işlemin söz konusu olduğunu açıkça ifade etmiştir.
Emeklilerin sendika kurabilmesi için Anayasa'mıza “
çalışanlar ve işverenler” e ilaveten “emekliler” ibaresinin eklenmesi
talebini her ortamda dile getiren, kalkınma planları alt
komisyonlarında bu tespiti yaptıran Türkiye Emekliler Derneği
görüşü Yargıtay kararı ile desteklenmektedir. Emeklilerin en güçlü
örgütü olan Türkiye Emekliler Derneği'ne sahip çıkmak, şimdilik
sendikalaşma için de olmazsa olmazdır. Türkiye Emekliler Derneği
emeklilerin gönüllü örgütü olarak, gönüllülük ve hak arama
mücadelesini birlikte yürütmeye devam edecektir.
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