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Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimiz, 23. Olağan Genel Kurulu'nu 15 Ekim Cuma günü, TES-İŞ
Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirdi. 114 Şubemizden Ankara'ya gelen, toplam 400 delegeyle gerçekleştirilen
kongre sonucunda yapılan seçimlerde, Genel Başkanımız Kazım Ergün güven tazeleyerek yeniden aynı göreve seçilirken,
listesinde yer alan; Gazi Aykırı Genel Sekreterlik, Ömer Kurnaz Genel Mali Sekreterlik, Arif Yıldız Genel Eğitim
Sekreterliği ve Abdülkadir Ersal Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevlerine yeniden getirildiler.

TÜED EMEKLİNİN KALESİDİR

ACI KAYBIMIZ
Eski Genel Mali Sekreterlerimizden
sayın Fahri ŞAHİN’in
vefatı camiamızda derin bir
üzüntüye sebep olmuştur.
Merhum Başkanımıza
Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
teşkilatımıza ve sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz...

Bizlere en çok; "Türkiye Emekliler
Derneği, bugüne kadar emekliye neler sağladı, ne
gibi hizmetler üretti?" diye soruluyor.
Kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık 51 yılda,
emeklinin her sorununda yanında olan
kuruluşumuz, sürdürdüğü hak arama
mücadelesiyle örnek bir kuruluş olmuştur.
Yapılan hizmetleri, sağlanan katkıları zaman
zaman tarihe not düşmemizde fayda vardır. "Söz
uçar, yazı kalır" deyişi doğrultusunda, buraya
bazı notlar düşmemizin faydalı olacağı
görüşündeyim.

Fahri
ŞAHİN

TÜED GENEL YÖNETİM KURULU
Devamı 2. sayfada

Banka kuyrukları bu teşkilatın sayesinde,
bizim sayemizde kaldırılmıştır. Kaldıran insan
da, bugün de hala gönlümüze taht kurmuş olan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanımız,
büyük devlet adamı Murat Başesgioğlu
beyefendidir. Kendisine şükranlarımızı
sunuyoruz, sağlık ve uzun ömür diliyoruz.

BAŞYAZI
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TÜED EMEKLİNİN KALESİDİR
İkincisi; emekli 2006'dan bu yana mağaza mağaza,
dükkan dükkan dolaşmıyor. Fatura, fiş dilenmiyor, sarı
zarf doldurmuyor. Hepimiz hatırlarız, vergi iadesi
alabilmek için çekilen çileleri. Evet bu uygulamayı
kaldırtan biziz.
Lakin, kaldırılan vergi iadeleri yerine, %4 ek
ödeme veriyorlar. Buna şiddetle karşıyız. 10 yıla yakındır
da; bu %4'ün, %10'a çıkarılmasını istiyoruz, bunun için
mücadele veriyoruz. Devlette, kamuda çalışan asgari
geçim indirimi adı altında 300 TL'nin üstünde para
alıyor. Biz de; 1000 TL'ye 40 TL, 3000 TL'ye 120 TL, 5000
TL'ye 200 TL ek ödeme alıyoruz. Biz sadaka istemiyoruz,
hakkımızı istiyoruz, bunun düzeltilmesini istiyoruz.
Anavatan Partisi döneminde ortaya çıkan ve 15 yıl
geri ödenmeyen (KEY) Konut Edindirme Yardımlarını
geri ödeten de Türkiye Emekliler Derneği'dir.
2003 yılında işçi emeklisine 75 TL, Bağ-Kur
emeklisine 100 TL, yine derneğimizin sayesinde
alınmıştır.
Değerli emekli arkadaşlarım, şunu herkes bilsin ki,
emeklinin ekmeğine kan doğrandığı tarih, 1999 yılıdır.
Türkiye, Marmara'da Düzce-Kaynaşlı depremleri ile
kan ağlarken, IMF'nin emriyle o günkü hükümet ve
bugün, o günkü hükümetin başındaki ve yanındaki iki
insan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Biz rahmetle yad
ediyoruz, inancımız gereği ama ne hakkınız vardı, o
günkü hükümetin ne hakkı vardı, bizi 4447 sayılı yasayla
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüfeye
bağladılar. Gerçeği söyleyemeyen ve hesap edemeyen bir
TUİK'le 21 yıldır karşı karşıyayız. O hesap sepetinde 415
kalem mal var. Emeklilerimize soruyoruz, 300'ünün
adını bile bilmiyor. Emeklinin adını bilmediği
kullanmadığı malzemeyi kullanmış gibi bize yüklüyorlar
ve utanmadan enflasyon; %30, %40, %50 seviyelerinde
devam ederken; %8, %10, %12 gibi zamlarla bizimle
dalga geçiyorlar. Biz dalga geçilecek insan değiliz. Öyle
büyük bir dalgayız ki, 13,5 milyon emekli aklını başına
toplarsa, bu bize yanlış hesap yapan insanların tamamını
sürükler, tamamını haritadan siler.
Değerli emekli arkadaşlarım, gücünüzü hiçbir gün
unutmayın. TUİK'in açıkladığı enflasyon zamlarını asla
kabul etmiyoruz. Kabul etmeyişimizin temelinde bir de
şu var. Emekli maaşı 2 Bin TL olan bir insana %10
verirseniz 200 TL zam alır. Maaşı 5 Bin TL olana %10
zam verirseniz 500 TL alır, 10 Bin TL olan bir insana %10
zam verirseniz 1000 TL alır. Bu durumda makas açılır;
fakir daha fakir, zengin daha zengin olur. Bunun için
adalet istiyoruz.
10 yıl gecikmeyle promosyon bizim sayemizde
çıktı. Düşüktü, ikinci dönem girişimlerimizle yükselttik,
ileriki yıllarda daha da yükselecektir.
Birde altın proje olarak tanımladığımız; emeklinin
TOKİ vasıtasıyla konut sahibi olma projesini dönemin
Başbakanı sayın Davutoğlu'na açtım. Sayın Başbakan, o
gün dedi ki; "Her emekli 300 TL promosyon alacak ve
Türkiye'de bir tane evsiz emekli bırakmayacağım. 245
TL taksitle, emekli konut sahibi olacak". Bu projemiz
sayesinde bugün onbinlerce emeklimiz evsahibi
olmuştur.

Ayrıca, 22 yıl süren mücadele sonunda intibak
yasasını biz çıkardık. Çalışma Bakanımız Faruk Çelik
bey ve Müsteşar Ahmet Erdem beyle beraber; Genel
Merkez Yönetimimiz, SGK kurum başkanı, genel
müdürler aylarca çalıştık. 2 milyon 473 bin sigortalının
dosyası tek tek incelendi. Sonuçta; 1 milyon 910 bin
emeklimiz intibak yasasından yararlandı. Ama nereye
kadar 2000 yılına kadar ve 2013 yılında bu paralar
ödendi.
Yaklaşık 9 yıldır da haykırıyoruz ve her
platformda da haykıracağız. Devlet adaletsizlik
yapamaz, verdikleri sözü tutmak zorundalar. Biz her
fırsatta temcit pilavı gibi ısıtıp sofraya getirdik. 2000
sonrası emeklilerin intibak yasası mutlaka çıkmalıdır.
Her platformda bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Diğer taraftan, emekli maaş bağlama sistemini de
değiştirdiler. Eskiden %70'le emekli oluyordunuz, daha
sonra % 60'a düştü. "Büyük bir reform yapıyoruz" diye,
gündeme getirilen ve millettin de bilmeden alkışladığı,
çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Kazancın %35'i
hesap ediliyor ve bu büyük bir haksızlıktır. Bugüne kadar
da; "Şöyle kalkındık, böyle kalkındık" dediler. Sadece
bugünkü iktidar için söylemiyorum. Hiçbir iktidarda da
refahtan ne yazık ki, pay alamadık.
Türkiye mutlaka sorunlarını çözmelidir. Ama bir
sıkıntı var. Bakın bu sene memur sendikaları toplu
sözleşmeye oturdukları gün yıllardır bizim söylediğimizi
söylediler, “Seyyanen zam istiyoruz” dediler. Ben de
emekliye yüzdeli değil, emeklinin hayatını iyi bir noktaya
taşıyacak, seyyanen zam verilmesinden yana
olduğumuzu, her platformda dile getirdim.
Bir başka konu daha var. Sayın Cumhurbaşkanı
söz verdi, memurların durumunun iyileştirilmesi için.
Sağlık personeli, emniyet mensupları, eğitim mensupları,
din görevlileri için, 3600 gösterge sözünü verdi.
Buradan da, emeklilerin Genel Başkanı olarak
sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız! Sadece onlara
değil, bütün kamu çalışanlarına bu hakkı vermelisiniz,
memurun arasında böyle bir ayrım çalışma barışını
bozar. Ayrıca emeklisine de aynı şansı tanıyorsunuz. İşçi
ve Bağ-Kur emeklisi üvey evlat değil. Ağzınızdan çıkan
bu sözü lütfen yerine getiriniz. Biz makamınıza, şahsınıza
saygı duyuyoruz. Ama devlet adamı sözünün arkasında
durur. 2022'nin sonuna bıraktınız, ben de emekliler adına
diyorum ki, 2022'nin başına alın. Ve bu zam verilirken de
açık söylüyorum, işçi ve Bağ-kur emeklisinin gelirlerini
de o nisbette artırmanız gerekiyor. Emeklinin yüzünü
güldürecek bu girişimleri umutla bekliyoruz.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklinin hak
mücadelesini yükseltmek için var gücüyle çalışıyor. 51
Yıllık geçmişimizden aldığımız tecrübe ve güçle; emekli,
dul ve yetimlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya
da devam edeceğiz.
Sözün özü; TÜED emekli için vardır, emeklinin
hak arama mücadelesinin sarsılmaz iradesini
simgelemektedir. Emeklinin kalesidir, tek gerçek
temsilcisidir.

Eski Genel Mali Sekreterlerimizden Fahri ŞAHİN’i ebediyete uğurladık...

NUR İÇİNDE YAT, FAHRİ BAŞKAN!
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Emeklinin hak arama mücadelesinde sayısız hizmete
imza atan Eski Genel Mali Sekreterlerimizden Fahri ŞAHİN’i
ebediyete uğurladık...
ŞAHİN son yolculuğuna akrabalarının ve sevenlerinin
yanı sıra; Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, Genel
Sekreterimiz Gazi AYKIRI, Genel Mali Sekreterimiz Ömer
KURNAZ, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir
ERSAL ve Özel Kalem Müdürümüz Ersin TÜMTÜRK'ün de
katıldığı cenaze merasimiyle ve dualarla uğurlandı...
Cenaze merasiminde konuşan Genel Başkanımız Kazım
ERGÜN, "Fahri başkan, örnek kişiliğiyle ve emeklilerimizin
hak arama mücadelesindeki örnek hizmetleriyle
kalplerimizde yaşamaya devam edecektir" dedi.

Emekliler Açlık ve Sefalete Mahkum Edilmesin...
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Emeklinin alım gücü zamanla eridi ve bırakın yoksulluğu,
açlık sınırı seviyelerine kadar indi. TÜRK-İŞ tarafından 34
yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan, bu alanda öncü ve
diğer çalışmalara örnek olan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı”
araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucu, gıda maddeleri
fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum,
başta ücretli çalışanlar ve emeklileri olmak üzere, geniş bir
toplum kesiminin yaşama şartlarını olumsuz etkilemeye devam
etmektedir. Ücret gelirlerinde belirli bir artış sağlanmasına
karşın yetersiz kalan gelir karşısında çalışanların mağduriyeti
de devam etmektedir.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması
tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL olarak açıklandı. Gıda
harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması
zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise
(yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL olarak açıklandı.
Bir başka ifadeyle; evine 10 Bin TL'den az gelir giren
emekli veya çalışanlar, yoksul demektir. Asgari ücret
seviyesinde bir gelirle yaşamını sürdürenler ise açlık sınırında
yaşam mücadelesi veriyor demektir.
Daha da kötüsü, hazine yardımıyla birlikte Bin 500 TL
seviyesinde kalan emekli aylıklarıdır ki bu rakam, açlık
sınırının tam da yarısıdır. Yani bu düzeyde aylık ve gelir
alanların açlık sınırında değil artık sefalet düzeyinde olduğu
açıktır. Bu durum acil tedbirler alınması gerektiğini, en düşük
aylık seviyesinin asgari ücret düzeyine çekilmesi gerektiğini, o
durumda bile ancak Türk-İş tarafından açıklanan Açlık Sınırı
seviyesinin yakalanabileceğini ortaya koymaktadır.
Peki bu duruma nasıl gelindi?
1999 yılında kabul edilen 4447 Sayılı Kanun'la, Dünya
Bankası'nın istekleri doğrultusunda; 1 Ocak 2000 tarihinden
itibaren emeklilerin aylık hesaplama yöntemi değiştirildi.
Katsayı ve gösterge sistemi yerine, alt ve üst sınır kazançlarının
yıllık tüfe ve milli gelir artışı esas alınarak hesaplanmasına
başlandı. Lakin, bu artış yöntemi, mevcut emekli aylıklarına

uygulanmadığından, sistemde büyük eşitsizlikleri doğuran
farklılıklar oluştu.
2000 öncesi emekli aylıklarının intibakının yapılmadan
aylık tüfe artışına endekslenmesi neticesinde bu eşitsizlik daha
da büyüdü. 2000 öncesi için intibakların yapılmaması,
aylıkların tüfe artışına endekslenmesi ve refah artışından pay
verilmemesi emeklilerin gelirlerinin giderek düşmesine sebep
oldu. Çünkü TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon
oranları, gerçeklikten çok uzaktı. Emeklinin alım gücü zamanla
eridi ve bırakın yoksulluğu, açlık sınırı seviyelerine kadar indi.
Nitekim, (TÜED) Türkiye Emekliler Derneği'nin hukuki
süreçleri işletmesi, kamuoyu oluşturması ve siyasilere bu
sorunu ısrarla anlatması sonucu, 2000 öncesi emeklilerin
intibakları yapıldı.
Emekli, ülkenin büyümesinden pay alamaz hale geldi.
Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı
Kanun'la da benzer bir düzenleme yapıldı. Milli gelirin tamamı
yerine, %30'u dikkate alındı. 5510 Sayılı Kanun'la da işçi
emeklilerinin gelir ve aylık artışında, 6 aylık enflasyon artışı
dikkate alındı ve refah artışından pay verilmedi. Bu nedenlerle,
işçi emeklileri arasında 13 ayrı çeşit maaş düzenlemesi oluştu.
Emekli, ülkenin büyümesinden pay alamaz hale geldi.
AİHM ve AYM; “İntibak'ı Ancak Parlamento Çözer” dedi.
Yani bu kez de, 2000 sonrası emekliler için bir mağduriyet
oluştu. Yine intibak sorunu gündeme geldi. TÜED, yine hukuki
süreçleri işletti ve davayı (AİHM) Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne kadar taşıdı. Hem AİHM, hem de (AYM)
Anayasa Mahkemesi; sorunun ancak parlamentoda, yeni bir
yasal düzenlemeyle çözülebileceğine karar verdi.
Şu an, milyonlarca emekli, dul ve yetim bu sorunun
çözülmesini, intibaklarının yapılmasını ve açlık sınırının
yarısını bulan aylıklarının, en azından asgari ücret seviyesine
taşınmasını bekliyor. Şunu da artık bütün emekliler biliyor ki,
çözüm yeri parlamentodur. Gerekli yasal düzenlemeler en kısa
sürede yapılmalı ve mağduriyetler giderilmelidir. Emekliler
açlık ve sefalete mahkum edilmemeli, yaşamlarının son
dönemlerini mutlu ve sorunsuz bir şekilde yaşamalıdır.

Emekli Sayımız Hızla Artıyor, Çalışan Sayımız da Artmalı...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan aylık
sigortalı istatistiklerine göre; 2017 yılı sonunda 22 milyon
280 bin 463 olan aktif sigortalı (çalışanlar) sayısı, 2021 yılı
Temmuz ayı itibariyle 24 milyon 532 bin 335'e
yükselmiştir. Yani aktif çalışarak sigorta primi ödeyen kişi
sayısı %10,11'lik bir artış göstermiştir. Bu da, geçen
yaklaşık 5 yıl içerisinde istihdam havuzuna 2 milyon 251
bin 872 kişinin daha eklendiği anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan pasif sigortalılar dediğimiz, SGK'dan
aylık ve gelir alanların sayısı 2017 yılında 12 milyon 154
bin 140 iken, %11,21'lik artışla 13 milyon 516 bin 298'e
yükselmiştir. Buradan da, geçen 5 yıl içerisinde 1 milyon
362 bin 158 kişinin emekli dul ve yetimler topluluğuna
katıldığı anlaşılmaktadır.
Dünya sigortacılık standartları açısından
bakıldığında, en ideal dengenin 1'e 4 olduğu bilinmektedir.
Bir başka ifade ile her bir emeklinin, sosyal güvenlik
sistemince; gelir ve aylıklarının ödenmesi ve sağlık
giderlerinin karşılanması için, 4 çalışanın sisteme prim
ödüyor olması gerekmektedir. Ancak ideal olan bu duruma
dünyada erişebilen ülke sayısı yok denecek düzeydedir.
Ülkemizde aktif pasif oranı Temmuz 2021 itibariyle
1,93'dür. Yani yaklaşık iki sigortalı bir emekliye bakmaya
çalışmaktadır. Tabi ki yeterli olmadığından, sosyal
güvenlik sistemimiz, birçok ülkede olduğu gibi açık
vermektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun gelirleri giderlerini
karşılayamamaya; sistem açık vermeye devam ediyor.
Kurumun mali istatistiklerine göre (2003-2021 Temmuz)
bütçe açığı toplam 444.5 milyar lirayı buldu. SGK'ya; 2008
yılında 35 milyar, 2010 yılında 55.2 milyar, 2015 yılında 79
milyar, 2020 yılında 248.8 milyar, 2021 Ocak- Temmuz
ayında ise 149.4 milyar lira bütçe transferi yapıldı.
Pandemi döneminin de getirdiği zorluklar nedeniyle,
sosyal güvenlik sistemleri bütün dünyada sıkıntılar
yaşamaya başladı.
Üretime dayalı istihdam yaratıcı politikalar

üretilemediği ve yatırımlar gerçekleştirilemediği için,
sisteme prim ödeyen çalışanların sayısı da giderek azalıyor.
Bu aynı zamanda işsizliğin de arttığı anlamına geliyor.
Diğer taraftan, hızla artan göçmen nüfus nedeniyle de
kayıtdışı istihdam giderek önü alınamayacak boyutlara
doğru ilerliyor. Oysaki, sosyal güvenlik kuruluşlarının
kurtuluşu, kayıtdışı istihdamın kayıt içine alınmasına ve
istihdam sağlayıcı yatırımların genişlemesine bağlıdır. Ne
yazık ki giderek daralan ekonomiler sorunu, bütün dünya
ülkelerinde dengeleri bozuyor. Yani bu sadece bizim
ülkemizin başına gelmiş bir olay değil.
Yapılması gereken, acil bir istihdam seferberliği
başlatmaktır. Kurtuluş ve kuruluş dönemlerinde Türkiye bu
sorunları kamu girişimciliğiyle aşmış ve KİT diye bilinen
Kamu İktisadi Teşekkülleri ülkemizin kuruyan ekonomi
damarlarına can vermişti. Bunlarda amaç karlılık değil;
üretim, istihdam, millete kaliteli mal ve hizmet sunumu, ucuz
tedarik kanalları oluşturmaktı. Bu kuruluşlar ayrıca kent
yaşamlarına da büyük katkılar sağlamış, sanayileşmenin
olumlu etkilerini Türk Milleti'ne sunmuşlardı. Ekonomik
kalkınmayla sınırlı kalmamış; sanata, eğitime, spora,
kültüre ve sosyal yaşamın bütün boyutlarına etki etmişlerdi.
Gelinen noktada yapılması gereken tam da böyle bir
seferberliğin başlatılması ve milletçe benimsenerek hayata
geçirilmesidir. Mutsuz işsizlerden oluşan milyonların
yaşadığı bir ülkede, gelirleri açlık sınırıyla aynı seviyelerde
olan emekliler ve dar gelirlilerin yaşam mücadelesi verdiği
bir ülkede, doğal olarak herkes geleceğinden endişelidir.
Milli birlik ve beraberlik bilinciyle, Cumhuriyetimizin ilk
yıllarında olduğu gibi, yine büyük bir kalkınma seferberliği
başlatmak zorundayız. Çünkü unutmamalıyız ki; işçisi,
işsizi, emeklisi, çiftçisi, esnafı mutsuz bir ülkede kimsenin
mutluluğu ve huzurundan söz edilemez.
Kısacası; milli kalkınmanın her kesimi, her konuda
mutlu ve huzurlu kılması için, köy enstitüleri eğitimini örnek
alarak, her kesimi, gençleri, çocukları gerçek milli eğitim
müfredatı ile eğitmek en doğru yaklaşım olacaktır.
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Aylık Bağlama Oranında Artış Talep Ettik
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylığı hesaplanmasında
gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama
oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi. Dernek Başkanı Ergün, "Bugün
asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında
asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge
sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı,
yüzde 70'e yükseltilmeli" dedi.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, mevcut emekli
aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu söyledi.
Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari
ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama
oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı
oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar,
emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı
hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt
sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli."
“BAZI EMEKLİLERİMİZ 1500 LİRA AYLIKLA GEÇİNMEYE
ÇALIŞIYOR"
Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e
düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati
çekerek, şunları söyledi:
“Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgari ücretin oldukça
altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların
asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1500 ila 2
bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in geçen gün katıldığı bir programda
'Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu özleşme
kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım' şeklindeki açıklamasını
olumlu buluyoruz. Emekliler olarak, sayın Bakan'dan emekli aylığı bağlama
hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini
talep ediyoruz."

ÇAĞLAR; “Emekliler, Devletin Şefkatli Ellerini Uzatmasını Bekliyor.”
Türkiye Emekliler Derneği Konya Şube Başkanımız Gülhan ÇAĞLAR; En
düşük emekli aylığının 1500 Liraya yükseltilmesinin üzerinden tam 18 ay geçtiğini
belirterek Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’a çağrıda bulundu.
“En düşük emekli aylığı olan Bin 500 Lirayla geçinmek zorunda olan
emeklilerle,
2000 yılı sonrasında emekli olanların emekli aylıklarının
hesaplanmasında kullanılan “karma sistem” nedeniyle emsallerinin çok altında
emekli aylığı alan emeklilerin sorunları her geçen gün artmaktadır” diyen TÜED
Konya Şube Başkanı Gülhan ÇAĞLAR; “Sayın Cumhurbaşkanı hazır kamu
çalışanları ve emeklilerine 3600 Ek gösterge sözü vermişken bu ülkenin öz evladı
olan diğer emeklilerin de çığlıklarına kulak vermelidir” dedi.

YAŞLILIK PLATFORMU WEBINAR'DA
YAŞLILIK SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ
Derneğimizin öncülüğünde kurulan Yaşlılık Platformu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar
Günü'nde bir etkinlik düzenledi.
Yaşlılık Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Oya Hazer'in moderatörlüğünde
gerçekleşen webinarda; Türkiye Emekliler Derneğimizi, "Yaşlılık Hukuku" adlı
eseri dünya literatürüne kazandıran Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu temsil etti. Pandemi sürecinin yaşlılar üzerindeki etkilerinin incelendiği
çalışmada; Akademik Geriatri Derneğini temsilen Prof. Dr. Burcu Balam Doğu,
Geriatri Hemşireliği Derneği'ni temsilen Prof. Dr. Sevgisun Kupucu ve Geriatri
Fizyoterapistleri Derneği'ni temsilen de Prof. Dr. Filiz Can değerlendirmelerde
bulundular.
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ŞUBELERİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ
Genel Kurullarını Yapan Şubelerimizin Ziyaretleri / Ziyaretçileri

VAN ŞUBEMİZ VALİ BİLMEZ'İ ZİYARET ETTİ
Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya ve beraberinde İdari
Sekreter İhsan Akdeniz, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i
makamında ziyaret ettiler. Emeklilerimizin taleplerini içeren bir
dosyayı da ziyaret sırasında Vali Bilmez'e takdim eden, TÜED
Van Şube Başkanımız Mehmet Kaya konuya ilişkin
açıklamasında; "Sayın Valimize acil çözüm gerektiren
sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Belediye ve halk
otobüslerinde emeklilerimize ayrımcılık yapılmaması
gerektiğini, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünce
emeklilerimizin su faturalarına indirim yapılması gerektiğini ve
Van Gölü kenarında emeklilerimize bir tesis yapılabilmesi için
arazi tahsis edilmesi talebimizi, kendilerine arz ettik. Ayrıca
arazinin tahsis edilmesi halinde, Genel Başkanlığımızca bir tesis
yapılmasının gündemimizde olduğunu ifade ettik” dedi.

VALİ GÜREL'DEN KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARET
Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberinde SGK İl
Müdürü İsmail Yıldırım, İş-Kur İl Müdürü Mustafa
Çalış ve KOSGEB Müdürü Serhat Saygın'dan oluşan
heyetle, TÜED Karabük Şube Başkanlığımızı ziyaret
ettiler. Ziyarete ilişkin konuşan Karabük Şube
Başkanımız Celal Bulut; “ Sayın Valimiz ve Sayın
Müdürlerimizi derneğimizde ağırlamaktan büyük
mutluluk duyduk. Bu nazik ziyaretleri vesilesi ile
kendilerine emeklilerimiz için yaptığımız çalışmalar
konusunda ayrıntılı bilgiler sunabilme fırsatı bulduk.
Ayrıca sayın valimize emeklilerimizin çözüm bekleyen
sorunlarını da aktardık” dedi.

BARTIN ŞUBEMİZ VALİ YARDIMCISI ASLAN'I ZİYARET ETTİ
Bartın Şube Başkanlığımız, illerine yeni atanan Vali Yardımcısı
Şahin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Şube Başkanımız Ali Kalaycı,
ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; “Göreve yeni başlayan Vali
Yardımcımız Şahin Aslan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
temennisinde bulunduk. Bu vesile ile kendilerine TÜED Bartın Şube
Başkanlığımızın ve genel olarak derneğimizin yurt çapındaki
hizmetlerini anlatma fırsatı bulduk. Ayrıca bu vesile ile emeklilerimizin
sorunlarını da masaya yatırma imkanı bulduk. Sayın Aslan'da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek emeklilerimizin yanında
olacaklarını ifade etti” dedi.

AK PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANI MEHMET ELLİBEŞ
İZMİT ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Kongrelerini yapan şubelerimize, siyasi partilerin temsilcilerinin
ziyaretleri sürerken, İl Başkanı Mehmet Ellibeş de, İzmit Şube Başkanımız
Adem Özata ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, başarı dileklerinde
bulundu. Emeklilerin sorunlarının da değerlendirildiği ziyaret hakkında
konuşan Şube Başkanımız Özata; “ Başta intibak olmak üzere
emeklilerimizin birçok sorununu değerlendirme fırsatı da bulduk. Sayın İl
Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
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ŞUBELERİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ
Genel Kurullarını Yapan Şubelerimizin Ziyaretleri / Ziyaretçileri

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ Şubemizi Ziyaret Etti
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, TÜED
Elazığ Şube Başkanımız Vedat Gür ve Şube Yönetim
Kurulumuzu ziyaret ederek, kongre sonrası yeni çalışma
döneminde başarılar diledi. Emeklilerin sorunlarının
değerlendirdiği toplantıya evsahipliği yapan Elazığ Şube
Başkanımız Vedat Gür, emeklilerin gelirlerinin alım
gücünün giderek eridiğine dikkat çekerek; "Emekli
aylıklarında seyyanen yapılacak bir iyileştirme emeklinin bir
nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacaktır. Bu ziyaretten
duyduğumuz memnuniyeti kendisine ilettik, sayın vekilimiz
de emeklilerin sorunlarının takipçisi olacağını belirtti ve
dernek yönetimine bu duyarlı çalışmalarından dolayı
teşekkür etti" dedi.

KÜTAHYA ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANI IŞIK'I ZİYARET ETTİ
Kütahya Şube Başkanımız İlhan Bintez ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ettiler.
Bintez ve beraberindeki heyet emeklilerin belediyeden beklentilerini dile
getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Belediye Başkanı Işık ziyarette yaptığı konuşmada; “Emeklilerimiz
bizim büyüklerimizdir. Onlara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü onlar
bizim baş tacımızdır. Emeklilerimiz Belediyemizin sosyal tesislerinden
öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yararlandırılacaklar” dedi. Ayrıca; sosyal
tesisin içerisinde yaşlı ve emekliler için okuma ve dinlenme salonları
hazırlığında olduklarını da belirttiler.
Şube Başkanımız Bintez'de yaptığı konuşmada sayın Belediye
Başkanımızın bizlere göstermiş olduğu bu yakın ilgiden verdiği
müjdelerden ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
CHP MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL ŞUBEMİZİ ZİYARET
ETTİ…
CHP Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel,
Kütahya'da partililerle birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında
TÜED Kütahya Şube Başkanlığımıza da uğradı. Şube Başkanımız İlhan
Bintez ve yönetim kurulumuza başarılar dileyen Özel, kendisine yöneltilen
“İntibak yasasını çıkaracak mısınız?” sorusu üzerine; “Bu konuyu en iyi
bilen kişi Genel Başkanımızdır. Bu meseleyi halledecek de o dur” dedi.

TEKİRDAĞ ŞUBEMİZDEN
MİLLETVEKİLLERİNE ZİYARET
Tekirdağ Şube Başkanımız Ufuk Bozatlı ve beraberinde
Şube Mali Sekreteri Hasip Özyol, CHP Kırklareli Milletvekili
Turabi Kayan ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'i
ziyaret ettiler. Genel Merkez Kongremiz nedeniyle Ankara'da
bulunan Şube Başkanımız ve Şube Mali Sekreterimiz
Milletvekillerini ziyaretlerinde emeklilerin talep ve
beklentilerinin parlamento gündemine taşınması için destek
istediler. Özellikle intibak sorunumuzun parlamentoda
çözülebileceğine vurgu yapan Bozatlı; “Sayın vekillerimiz bu
konuda her türlü göreve hazır olduklarını ifade ettiler. Şimdi
bütün milletvekillerimize düşen görev emeklinin intibak
yasasını biran önce meclis gündemine getirmektir” dedi.
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ADANA ŞUBEMİZDEN SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKAY'A ZİYARET
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube
Başkanlığımız, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal
Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğimizin
çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler sunan Adana
Şube Başkanımız Yaşar Tekin, emeklilerimizin talep ve
beklentilerini de dile getirdi. Ziyarete ilişkin bir
değerlendirme yapan Tekin; “Sayın Belediye
Başkanımıza bizlere gösterdiği yakın ilgiden dolayı
teşekkür ediyoruz. Emekliler topluluğumuzun kent
yaşamında karşılaştığı sorunların aşılması konusunda
büyük hassasiyet gösteriyorlar, kendilerine bu
çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

MHP OSMANİYE İL YÖNETİMİ
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

SGK İL MÜDÜRÜ
MÜCAHİT ÇELİK
ŞUBEMİZİ TEBRİK ETTİ
SGK Osmaniye İl Müdürü Mücahit Çelik de,
beraberindeki heyet şubemizi ziyaret ederek, kongre
sonrası yeni çalışma dönemi için başarı dileklerinde
bulundu. Derneğimizin örnek bir sivil toplum kuruluşu
olduğuna dikkat çeken Çelik; “Emeklilerimizin SGK
kapsamındaki sorunlarının çözümü için her zaman
göreve hazırız” dedi.

MHP Osmaniye İl Teşkilatından; Ceren Atasever, Hüseyin
Çıldır, Mustafa Dingil, Said Öztürk'den oluşan heyet, TÜED
Osmaniye Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Ziyarete ev sahipliği
yapan Şube Başkanımız Aziz Yahşi konuk heyete derneğimizin
çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verirken, talep ve
beklentilerimizi de anlattı. Yahşi; “Emeklilerimizin çözüm bekleyen
çok fazla sorunu var. Siyasilerimizden beklentimiz bu sorunların ve
çözümlerinin ülke gündemine, parlamento gündemine taşınması ve
çözülmesidir. Kongremiz sonrası bizleri tebrik etmeye gelen MHP
heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

ESNAF ODASI, ÇORUM ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ...
Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi
ve yönetim kurulu üyeleri, Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetimini
ziyaret ederek tebrik ettiler. Çorum Şubemizin gerçekleşen kongresinin
ardından şubemize başarı dileklerini sunan Çerikçi ve yönetiminin
ziyareti hakkında açıklama yapan Çorum Şube Başkanımız Kınıklı;
“Emeklilerimizin her zaman yanında, güzide meslek kuruluşlarından
birisi olan Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın değerli başkanı ve
ekibine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sivil
toplum kuruluşlarımızın dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor. Bizler
de bunun en güzel örneklerini sergiliyoruz” dedi.
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Emeklinin Kongresinden İstikrar Çıktı
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler
Derneğimiz, 23. Olağan Genel Kurulu'nu
15 Ekim Cuma günü, TES-İŞ Sendikası
toplantı salonunda gerçekleştirdi.

KAZIM ERGÜN
VE YÖNETİMİ
GÜVEN
TAZELEDİ

fotograf: Cem Alp Özkan

114 Şubemizden 400 delegemiz
Ankara’da buluştu

114 Şubemizden Ankara'ya
gelen, toplam 400 delegeyle
gerçekleştirilen kongre
sonucunda yapılan
seçimlerde, Genel Başkanımız
Kazım Ergün güven
tazeleyerek yeniden aynı
göreve seçilirken, listesinde
yer alan; Gazi Aykırı Genel
Sekreterlik, Ömer Kurnaz
Genel Mali Sekreterlik, Arif
Yıldız Genel Eğitim
Sekreterliği ve Abdülkadir
Ersal Genel Teşkilatlandırma
Sekreterliği görevlerine
yeniden getirildiler.

Genel Kurulda yapılan seçim sonuçlarına göre, Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeliklerine de;
Hüseyin Ekmen (Batman Şube Başkanı), Merdan Derviş Ilgaz (Körfez Şube Başkanı), Vedat
Gür (Elazığ Şube Başkanı) geldiler.
Divan Başkanlığını Türk-İş Eski Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç
yaparken, Divan Yönetimi de şu isimlerden oluştu; Bursa Şube Eski Başkanımız Mesut Özşen,
Isparta Barosu Eski Başkanı Av. Faik Yıldız, Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan,
Nizip Şube Başkanımız Abdullah Aslan, Ankara Şube Başkanımız Fahri Iravul.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz
ve Denetim Kurulumuz
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Salih Kılıç: “Derneğinizle ne kadar övünseniz, azdır...”
Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek
ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak, Yüzde 8-10
oranlarına yükseltilmelidir. Emeklilerimizin ödemiş oldukları
katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı
dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık
hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından
muaf tutulmalıdır.
Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında
yetersiz kalmaktadır. İkramiyeler enflasyona endekslenmelidir.

Genel Kurulumuzun açılışında delegelere hitap eden Türk-İş Eski
Başkanı ve SGK Yönetim kurulu Üyesi Salih Kılıç yaptığı
konuşmada; “Derneğinizle ve derneğinizin emekliye sunduğu
hizmetlerle, tesislerle gurur duymak hakkınız. Dünyada benzeri
olmayan bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünüzü bizler de
gururla izliyoruz. Genel Başkanınız sayın Kazım Ergün’ü, ona en
büyük desteği veren yönetimini ve bütün teşkilatınızı gönülden
kutluyorum” dedi.
Genel Kurulun açılışında konuşan Genel Başkan Kazım Ergün,
emeklilerin çok zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek
şunları söyledi:
"2000 sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları
düşüren, “emekli aylığı hesaplama karma sistemi”, aylıklar
arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları düşüren
emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler
için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir.
Tüfe'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan
emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510
sayılı Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile
birlikte refahtan da pay verilmelidir.
Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart
birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi
gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı Yüzde
70 olarak belirlenmelidir.

Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Aile
yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak
mevzuat değişikliklerine gidilmelidir.
Günümüzde yetersiz kalan promosyon ödemelerin artışını
öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir
artış sistemine endekslenmelidir. Evi olmayan emeklilerimizin
TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için,
emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25
kontenjan yüzde 50'ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim
standardının veya yasal Asgari Ücret'in altında kalan
emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır. Aylık geliri, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim
standardının veya yasal Asgari Ücret'in altında kalan
emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma
sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki
emeklilerimize; yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır."

ERGÜN: "EMEKLİYE YAKIŞAN BİR GENEL KURUL YAŞADIK.
EMEĞİ GEÇEN HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ..."

ERGÜN: “Yurdun dört bir köşesinden,
pandemi döneminin bütün
olumsuzluklarına rağmen,
emeklinin sesini ve
nefesini Ankara'ya taşıyan
yüzlerce delegemize teşekkür ediyoruz.”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanımız
Kazım ERGÜN, 15 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz, 23. Olağan Genel Kurulumuzun
bütün sonuçlarıyla hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Kongreye ilişkin bir değerlendirme yapan Ergün,
emekli topluluğunun işsizlerden sonra ülkemizin en
mağdur kesimi olduğuna dikkat çekerek; "Bütün
sorunlarımızı değerlendirme ve yetkililere de duyurma
fırsatı bulduk. Yurdun dört bir köşesinden, pandemi
döneminin bütün olumsuzluklarına rağmen, emeklinin
sesini ve nefesini Ankara'ya taşıyan yüzlerce
delegemize teşekkür ediyoruz. Demokrasinin
vazgeçilmezlerinden olan örgütlü mücadelenin en güzel
örneklerinden birini sergiledik. Emeklinin vakarına,
olgunluğuna yakışan bir genel kurul yaşadık. Öncelikle
camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ediyoruz" dedi.
ERGÜN konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sağduyunun hakim olduğu ve emeklinin olgunluğuna
yakışan bir demokratik süreci hep birlikte yaşadık.
- Türkiye'mizin her köşesinden emeklilerimizin sesini
duyurmak için genel kurulumuza katılan değerli şube
başkanlarımıza, şube delegelerimize,
- Bizzat katılarak bizlere destek veren ve onurlandıran
konuklarımıza, nazik mesajları ve çiçekleriyle bizlerin
yanında olduğunu ifade eden dostlarımıza,
- Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını yapan Türkİş Eski Genel Başkanımız ve SGK Yönetim kurulu
Üyemiz sayın Salih KILIÇ'a ve Divan Heyeti'ni
oluşturan değerli başkanlarımız; Bursa Şube Eski
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Başkanımız sayın Mesut Özşen, Isparta Barosu Eski
Başkanı sayın Av. Faik Yıldız, Çaycuma Şube
Başkanımız sayın Nizamettin Eyidoğan, Nizip Şube
Başkanımız sayın Abdullah Aslan, Ankara Şube
Başkanımız sayın Fahri Iravul'a,
- TES-İŞ'in kongre salonunu ve hizmet birimlerini
emeklinin kongresine tahsis ederek bizleri
onurlandıran Genel Başkan sayın Ersin AKMA ve
yönetim kuruluna,
- Genel Kurulumuzun, teşkilatımızın büyüklüğüne
yaraşır bir şekilde hayata geçirilmesi için canla başla
çalışan; TÜED Genel Merkez personellerimiz, şube
personellerimiz ve sosyal tesislerimizin çalışanlarına,
- Kuruluşumuzun sosyal medya hesaplarında nazik
"hayırlı olsun" mesajlarıyla bizlere destek olan
saygıdeğer emeklilerimize ve gönül dostlarımıza,
şahsım, Genel Yönetim Kurulum ve bütün teşkilatımız
adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.
Delegelerimizin takdir ve teveccühleriyle yeniden
göreve seçilen TÜED Genel Merkez Yönetim
Kurulumuz, bundan önce olduğu gibi, emeklinin hak
arama mücadelesini yükseltecek ve başta intibak
olmak üzere; emekli topluluğumuzun bütün
mağduriyetlerini yüksek sesle dile getirip, bu
sorunların çözümü için azami gayret gösterecektir.
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.."

Türkiye Emekliler Derneği Taksitli Kömür Satışları
Dar Gelirlilere Umut Oldu...
Merkezi Ankara’da bulunan ve
920 Bin üyesi ve 114 şubesi ile
Türkiye’nin en çok üyeye sahip
derneği olan Türkiye Emekliler
Derneği’nin (TÜED) üyelerine
sunduğu taksitli kömür temini
hizmeti artan kömür fiyatları
nedeniyle bu yıl her
zamankinden daha fazla rağbet
görüyor.
Merkezi Ankara’da bulunan ve 920 Bin üyesi ve 114 şubesi
ile Türkiye’nin en çok üyeye sahip derneği olan Türkiye
Emekliler Derneği’nin (TÜED) üyelerine sunduğu taksitli
kömür temini hizmeti artan kömür fiyatları nedeniyle bu
yıl her zamankinden daha fazla rağbet görüyor.
İthal Kömür Fiyatları 3 Bin Liranın Üzerinde
Çin’in Rus kömürünün önemli bir bölümünü satın alması
üzerine yaşanan kömür tedarik krizi nedeniyle kömür
fiyatları son birkaç ayda yüzde 150 oranında zamlanarak 3
Bin Lira’nın üzerine çıktı.
Kara kışın kapıya dayanması ve kömür fiyatlarının
astronomik seviyede artması nedeniyle dar ve sabit

gelirliler TÜED’in kapısını aşındırmaya başladı.
TÜED Üyelerine Peşinatsız, Kredi Kartsız Peşin Fiyatına 6
Taksitle Kömür Temini İmkanı Sunuyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre dernek üyesi emeklilerin
TÜED’in 114 Şubesinden herhangi birisine başvurarak temin
edebilecekleri kışlık kömür ihtiyaçlarını peşinatsız, kredi
kartsız 6 taksitle geri ödeme imkanı sunuyor. Derneğe üye
olmayan emekliler başvuracakları dernek şubesinde dernek
üyesi olur olmaz derneğin kömür hizmetinden
faydalanabiliyor. Emeklilerin TÜED Aracılığı ile temin
edecekleri kömür bedelleri emekli maaşından altı eşit taksitte
kesiliyor.

ÇANKAYA ŞUBEMİZDEN
DİŞ SAĞLIĞI ANLAŞMASI

BURSA ŞUBEMİZDEN
SAĞLIKTA İNDİRİM ANLAŞMASI

TÜED Bursa Şube Başkanlığımız, FEYZA MEDİKAL Sağlık
Hizmetleri ile indirim anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmayla
dernek üyelerimiz, üye kimlik kartlarını göstererek % 30
indirim imkanından yararlanabilecekler. Anlaşma hakkında
açıklama yapan Bursa Şube Başkanımız Ahmet Arif Tezbulur;
“Yaptığımız indirim anlaşmaları üyelerimiz tarafından yoğun
ilgi görmektedir. Emeklinin bütçesine katkı sağlayacak şekilde
hizmet sunucularla bu tür anlaşmalar yapmaya devam
edeceğiz” dedi.

Çankaya Şube Başkanlığımız, V-DENT Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği ile indirim anlaşması imzaladı. TÜED üyeleri ve birinci
derece yakınlarını kapsayan anlaşmayla % 20 indirim imkanı
sağlandı. “Polikliniğin uyguladığı fiyat tarifesi üzerinden % 20
indirim sağladık” diyen TÜED Çankaya Şube Başkanımız M.
Muammer Yeğin, üyelerin indirimden yararlanabilmesi için TÜED
kimlik kartlarını göstermelerinin yeterli olacağını söyledi. İndirim
protokolü 2 yıl süreyle geçerli olacak.
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DİYARBAKIR ŞUBEMİZDEN SAĞLIK İNDİRİMİ ANLAŞMASI
Özel YARDIMEDEN Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi ile TÜED Diyarbakır
Şube Başkanlığımız arasında indirim
anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmayla
ayakta tedaviler ile laboratuar tahlilleri
radyolojik tetkikler gibi işlemlerde
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına %15
indirim imkanı sağlandı. Şube Başkanımız
Kadri Akar, 1 yıl geçerli olacak indirim
protokolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede;
“Üyelerimiz bu protokolle sağlanan
indirimden yararlanabilmek için
derneğimizce kendilerine verilen üye kimlik
kartlarını gösterecekler, böylelikle %15
indirim imkanından hem üyelerimiz hem de
birinci derece yakınları yararlanabilecek.
Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Üyelerimize ve
birinci derece
yakınlarına
%15 indirim...

MANİSA ŞUBEMİZDEN
İNDİRİM ANLAŞMALARI

YENİMAHALLE ŞUBEMİZDEN
EĞİTİMDE İNDİRİM ANLAŞMASI

TÜED Yenimahalle Şube Başkanlığımız, KÜLTÜR EĞİTİM
KURUMLARI ile bir indirim anlaşması imzaladı. İmzalanan
anlaşmayla Eryaman Kültür Koleji ve Yenimahalle Kültür Kolejinde
verilen eğitim hizmetlerinden üyelerimizin %40 indirimli olarak
faydalanması sağlandı. Ayrıca Kültür Eğitim Kurumlarının; Etlik,
Sıhhıye, Elvankent, Keçiören ve Yenimahalle kurs merkezlerinden de
%25 indirimli yararlanması sağlandı. Konuya ilişkin bir açıklama
yapan, Yenimahalle Şube Başkanımız Ayla Işık; “Üyelerimizin
çocukları ve torunları için güzel bir eğitim anlaşması imzaladık.
Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Manisa Şube Başkanlığımız illerinde hizmet sunan
MANİSA AKÜ MARKET ile Akü ve yardımcı ekipman
satışında % 10 indirim anlaşması imzaladı. Şubemiz ayrıca
BERKAY OPTİK ile yaptığı indirim anlaşmasıyla, yerli
ürünlerde % 50, ithal ürünlerde % 25 indirim imkanı
sağladı.
Anlaşmalara ilişkin bir değerlendirme yapan Manisa
Şube Başkanımız Mehmet Akkoyun; “Emeklilerimizin
bütçelerine katkıda bulunabilmek amacıyla sektör ayırt
etmeksizin indirim anlaşmaları imzalıyoruz. Üyelerimizden
gelen yorumlarda oldukça olumludur. Söz konusu
anlaşmaları daha da artıracağız” dedi.

NİZİP ŞUBEMİZDEN SAĞLIKTA İNDİRİM ANLAŞMASI
TÜED Nizip Şube Başkanlığımız ile Gaziantep LIV
HOSPITAL arasında sağlık anlaşması imzalandı. Nizip Şube
Başkanımız Abdullah Aslan; “Yapılan bu anlaşmayla üyelerimiz ve
birinci derece yakınları LIV Hospital'ın sunduğu sağlık
hizmetlerinden %25 indirimli olarak yararlanacaklar. Bu
imkandan yararlanmak için üye kimlik kartlarını göstermeleri
yeterli olacak. Üyelerimizin sağlık problemlerinde başvurduğu
hizmet sunucularla yaptığımız bu anlaşmalar sayesinde
bütçelerimize ciddi katkılar da sağlamış oluyoruz” dedi.
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TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -XVI
TİEC 3. OLAĞAN GENEL KURULU
ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - 5
MAAŞ TAHSİS İŞLEMLERİ:
Genellikle devlet dairelerindeki
işlerin ağır bir tempoda yürüyüşüne
alışkın bulunmaktayız. Bu gidiş, devlet
mekanizmasının tabiatından gelen bir
karakter sayılmaktadır. Fakat, SSK'nın
durumu emekli maaşlarının
bağlanmasında ve diğer muamelatın
yürütülmesinde usandırıcı ve bezdirici bir
yavaşlık ve ihmal hissedilmekte ve hatta
görülmektedir. Emekliye ayrılan bir
kişinin maaşı 6 ay ile 3 yıl arasında
bağlanabilmektedir. Bir misal vermek
gerekirse, verilen bir sıhhi kurum kararı,
11 ay sonra sahibine ulaştırılabilmektedir.
SSK'nın yetkili ve görevlilerinden rica
ediyoruz. Bu işlerde bir organizasyon
yapılarak vatandaşın işlerine hız ve
kolaylık sağlayıcı tedbirler düşünülmeli ve
tatbikata konulmalıdır.

İŞÇİ EMEKLİSİNİN
ÇALIŞMASI:
Muhterem dinleyiciler,
Anayasa'mızın 40. maddesinde; “Herkes
dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetine sahiptir” denilmektedir.
Biliyorsunuz, son yıllarda emekliye
sevkedilen işçi arkadaşlarımız arasında
genç ve dinamik kimselerin bulunduğu bir
gerçektir. Bu gibilerden birçoklarının
aldığı emekli aylığı ise kendilerine
yetmeyecek durumdadır. Bunlar çalışıp
günün ekonomik şartları karşısında
kendilerine ek bir kazanç temin etmek için
çırpınmaktadırlar. Fakat karşılarına
kanuni bir engel dikilmektedir. Memur
emeklileri, SSK ya muhatap işyerlerinde
çalışabildikleri halde bu hak işçi
emeklilerinden esirgenmektedir. İşinin ve
sanatının ehli olmuş, çalışma kudretine
sahip ve çalışacağı iş yerini memnun
edebilecek vasıftaki işçi emeklilerine
çalışma hakkının verilmesini, henüz
çalışabilme yeteneğine sahip insanların
kenara itilmemesini ve mevcut ikiliğin
ortadan kaldırılmasını temenni
etmekteyiz. Her türlü tehlikeyi göze alarak
iş yerleri ile muvazaalı gizli anlaşmalar
yaparak çalışan emekli arkadaşlarımız
istismar edilmektedir. Bunu neticesi
olarak, sigorta görevlileri töhmet arlında
kalmaktadır. Bu mahsurları önlemek
sigortanın üst kademedeki yöneticilerine
düşmektedir. Mevcut kanunun tadili
suretiyle işçi emeklilerinin de serbestçe
çalışabilme imkanına kavuşturulmasını,
eşitliğin bir icabı saymaktayız.

BANKA İZDİHAMLARI:
Her 3 aylık maaş döneminde; yaşlı,

hasta ve malul emekliler 3
aylık gelirini alabilmenin
sevinci yanında, banka
önünde maruz kalacağı
perişanlıktan üzüntü
duymaktadır. SSK ile TC
Ziraat Bankası arasında
yıllar önce yapılan karşılıklı
anlaşma kısmen de olsa ticari
maksada dayalı olduğu hepimizce bilinen
bir gerçektir. Fakat, bu anlaşmanın
ıstırabını işçi emeklisine çektirmek hiç
kimsenin hakkı olmamalıdır. Bugün 350
bine ulaşan emekli mevcudumuz her geçen
gün yükselmekte ve banka önündeki
izdiham da buna paralel her geçen gün
artmaktadır. 3 ay gibi uzun bir zaman
bekledikten sonra, işçi emeklisinin de o gün
maaşını alması elbette hakkıdır. Fakat
maalesef bugünkü tatbikat, günlerce kapı
önünde bekletmekte ve bazı durumlarda
banka memur veya memureleri tarafından
hakarete dahi maruz bırakmaktadır.
Bütün bu sakıncalar dikkate alınarak,
artık emekliye bir günde maaşını
ödeyebilme ve banka müşterisine gösterilen
sevgi ve saygının emekliye de gösterilme
dönemine girilmelidir. Sadece Ziraat
Bankasına bağlı kalınmasını mahzurlu
görmekte ve bütün milli bankalardan
maaşımızı alabilmemize imkan
sağlanmasını istemekteyiz.

EVLENME İKRAMİYESİ:
5434 sayılı kanunun 90. maddesi
gereğince, dul ve yetim aylığı almakta iken
evlenen dul karı ile yetim kız çocuklarına
evlenmeleri sebebiyle almakta oldukları
aylığın 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus
olmak üzere, evlenme ikramiyesi olarak
verilmektedir. Bu tatbikatın SSK'da da
uygulanması Sosyal Güvenliğin eşitlik
prensibine uygun olacağı kanısındayız.

SOSYAL GÜVENLİK
MÜESSESELERİNİN BİR
YÖNETİMDE TOPLANMASI:
Gün geçtikçe nüfus artışına paralel
olarak memleketimizde her sınıf emeklinin
mevcudunda büyük artışlar olmaktadır.
Ancak, değişik kanunlarla değişik
zamanlarda kurulan sosyal güvenlik
müesseselerimiz, mevzuatları itibariyle
kapsamındaki emeklilere çok farklı
muameleler uygulamaktadır. Bu durum ise,
tüm emekliler arasında üzüntü ve haklı
sızlanmalara sebep olmaktadır. Durum göz
önünde tutularak, bütün emekliler arasında
sosyal adalet ve eşitliğin temini bakımından,
TC Emekli Sandığının da diğer iki büyük
sosyal kuruluşumuz gibi Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nın emri altına alınmasında
TÜED -13-

HEPER:
SOSYAL GÜVENLİK
BANKASI KURULMALI
“Sosyal güvenlik müesseselerinin
bir bakanlık yönetimi altında
toplanmasının yanında, bütün
sosyal güvenlik müesseselerini
kapsamına alacak bir SOSYAL
GÜVENLİK BANKASI’nın
kurulmasında da gerek topluma
hizmet ve gerekse memleketimizin
ekonomik gelişimine sayılamayacak
kadar fayda sağlayacağı
görüşündeyiz.”
faydalar mülahaza etmekteyiz. Bugünkü
dağınık durum, yurdumuzda sosyal
güvenlik siyasetinin perişan halini ifade
etmesi bakımından ilgi çekicidir. Bu
kuruluşlar arasında çok sıkı bir işbirliğinin
gerekli olduğu, bu derece bir işbirliğinin ise
bu kuruluşların bugün için en azından bir
idare altında birleştirilmesi ile mümkün
olacağı şüphesizdir.
Sosyal güvenlik müesseselerinin bir
bakanlık yönetimi altında toplanmasının
yanında, bütün sosyal güvenlik
müesseselerini kapsamına alacak bir
SOSYAL GÜVENLİK BANKASININ
kurulmasında da gerek topluma hizmet ve
gerekse memleketimizin ekonomik
gelişimine sayılamayacak kadar fayda
sağlayacağı görüşündeyiz.

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

MUTLU EMEKLİ FOTOĞRAFLARI
Emeklilik, dünya üzerindeki sosyal güvenlik sistemlerinin
tanımladığı en temel insani haklardan bir tanesidir. Bir ülkenin
gelişmişlik düzeyi, o ülkedeki emeklilerin yaşamlarına bakılarak
da anlaşılabilir. Dünya üzerinde yaşayan her insan, en temel
hakkı olan mutlu bir emeklilik yaşamını hak etmektedir. Fakat
ülkelerin yapmış olduğu yanlış politikalar nedeniyle insanlar bu
temel haklardan yararlanamamaktadır. Ayrıca iyi bir politikada
bile oluşabilecek açıklar nedeniyle de insanlar bu haklardan eksik
yararlanabilmektedir.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için
emeklilik, çalışma hayatından sonra kaliteli ve iyi bir yaşam
sürmektir. Oluşturulan sistemler ve alınan önlemlere göre
emeklilik yaşamları ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.
Dünya üzerinde ve pek tabii ülkemizde emeklileri
kapsayan veya kapsayacak birçok haber niteliği taşıyan
gelişmeler ve değişimler olmaktadır. Türkiye'de emeklileri
kapsayan olumlu haberler yapıldığında kullanılan 'mutlu emekli'
fotoğraflarında Türk emeklilere rastlayamıyoruz. Emekliler için
olumlu haberler veya özel günler için kullanılan fotoğraflar
genellikle Avrupa'daki ve İskandinav ülkelerindeki emekli
fotoğraflarıdır. Peki, bizim kendi emeklilerimizin mutlu olduğu
fotoğraflar neden yok? Ya da Avrupa ve İskandinav ülkelerindeki
emeklileri bu kadar mutlu yapan şey nedir? Bu soruya cevap
niteliğinde bu yazıda, Mercer Araştırma Şirketinin yayınlamış
olduğu 2021 Küresel Emeklilik Endeks raporu incelenmiştir.
2021 Küresel Emeklilik Endeks (Global Retirement Index)
raporuna göre, dünya üzerindeki emeklilik sistemleri araştırıldı.
Araştırmada, odak nokta emekli maaşı finansmanı olsa da
bütünsel bir tablo çizme açısından başka faktörlere de dikkat
edilmiştir.
Faktörler şu şekildedir;
Emeklilikte Finans: Bir emeklinin tasarruf değerini
korumaya ve geliri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için
kaliteli finansal hizmetlere erişimini ölçer. Bu endeks enflasyon,
faiz oranları, vergi baskısı, yönetim ve diğer göstergeleri
içermektedir.
Sağlık: Kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi, yaşam
beklentisi, kişi başına sağlık harcamaları ve sigortasız sağlık
harcamalarını dikkate alarak ölçer.
Maddi Refah: Kişi başına düşen gelir, işsizlik ve gelir
eşitliği dâhil olmak üzere emeklilikte rahat yaşamak anlamına
gelir.
Yaşam Kalitesi: Hava ve su kalitesi, mutluluk ve diğer
faktörleri dikkate alır.
İzlanda, emeklilik güvenliği açısından ilk 25'te yer alan 18
Avrupa ülkesinden oluşan bir gruba liderlik etmektedir. Küçük

İskandinav ada ülkesi, Maddi Refah için birinci, Yaşam Kalitesi
için altıncı, Emeklilikte Finans için dokuzuncu ve Sağlık için 12.
sırada yer alıyor.
Hollanda, emeklilik için en iyi ikinci ülke olurken, onu
Danimarka, İsrail ve Norveç izliyor.
43 Ülkenin dâhil olduğu araştırmada Türkiye, 45,8 endeks
değeri ile 39. sırada yer almaktadır. Emeklilik söz konusu
olduğunda Avrupa, Türkiye'de henüz çözemediğimiz sorunları
anlamış görünüyor. Türk sosyal güvenlik mevzuatının,
Avrupa'daki normların gerisinde kaldığı dikkat çekmektedir.
Emeklilerimizi mutlu edecek yeni politikalara ve değişikliklere
ihtiyaç vardır. Sosyal güvenlik hakları, yoksullukla mücadelede
en önemli araçlardır. Bu gerçeğin görülmesi ve emeklilerimizin
aylıklarında günün koşullarına göre düzenlenmesi için önlemler
alınmalıdır. Emeklilerimizin mutlu fotoğraflarda yer almasını
istiyoruz.
Rapora göre Türkiye sistemi için genel endeks değeri şu
şekilde artırılabilir:
· En yoksul yaşlı bireylere sağlanan asgari kamu emekli
maaşının artırılması
· Çalışanların mesleki emeklilik planlarındaki kapsamını
artırmak, böylece katkı ve varlık düzeylerini artırmak
· Yaşam beklentileri arttıkça daha ileri yaşlarda işgücüne
katılım oranını artırmak
Emeklilik reformlarını gerçekleştirmek asla kolay
değildir, ancak önemli bir başlangıç noktasının bile genel sistemin
üzerindeki etkisi çok değerlidir. Emeklilik reformunun amacı çok
net olmalı ve tüm paydaşların -tüketiciler, işverenler, hükümet,
endüstri- bakış açıları ele alınmalıdır.
COVID – 19 ve NÜFUS YAŞLANMASININ ETKİLERİ
Çoğu ülke artık yaşlanan nüfusların sosyal, ekonomik ve
finansal etkileriyle boğuşmaktadır. Emeklilikte finansal
güvenliğin sağlanması, hem bireyler hem de toplumlar için kritik
öneme sahiptir. Bu sorunların birçoğu 2020 ve 2021'de COVID19 pandemisi ve nüfus yaşlanması nedeniyle yaşanıyor, ancak
dünya çapında emeklilik sistemlerini zorlayanın yalnızca
yaşlanan nüfus ve korona virüsün etkileri olmadığı da oldukça
açıktır. Düşük ücret artışları, tarihsel olarak düşük katsayı
oranları ve birçok varlık sınıfında düşük yatırım getirisi ile
mevcut ekonomik ortam, mevcut emeklilik gelir sistemleri
üzerinde ek finansal baskılar oluşturuyor. Bu sorunları görmüş
ve onarmak için uğraşan liderler ve politikacılar da yaşanan
krizlere rağmen ülkelerini ileri taşıyabiliyor ve emeklilerini
mutlu kılabiliyor.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
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KATKISI SINIRLI KALAN
AYLIK BAĞLAMA ORANI DÜZELTİLMELİ!
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler ile
aylık bağlama oranlarının küçültülmesi ve karma sisteme göre
emekli aylıklarının hesaplanması ile bağlanan emekli aylıkları
geçim özelliğini kaybetmeye başlamıştır. 2000 sonrası dönemde
aylık hesaplama parametrelerinin değiştirilmesi ile emekli
aylıkları üzerinden tasarruf yapılması, emeklilerimizi mağdur
eden bir sonuç ile karşılaşılmıştır.
2000 öncesi dönemde uygulanan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu'nun emeklileri koruyan maddeleri 4447
sayılı Kanunla değiştirilmiş, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe
giren 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni sistem ise, emekli
aylıklarını küçülten bir etki yapmıştır. Özellikle, 2017
sonrasında emekli aylıklarının net asgari ücretin yarısını
karşılayan aylıkların hesaplanması, emekli aylıklarının
değerini düşüren bir süreci getirdiğinden, 2018 itibariyle en az
aylık ödemesi 1.000 TL olarak belirlenmiş, 2020 itibariyle ise
1.500 TL en az aylık ödemesi yapılmaktadır. Bu sorunu çözen bir
yaklaşım ve ödeme olmadığından, asgari emekli aylığı asgari
ücretle eşitlenmeli ve tek bir sistem üzerinden aylık
hesaplanması getirilmelidir.
2000 öncesi dönemde gösterge sisteminin kaldırılması,
aylıkları düşüren yeni bir kurgu getirmiştir. 2000 sonrası
dönemde ödenen prim kazançlarının ortalamasının alınması ve

güncelleme katsayılarının yetersiz kalması, emekli aylıklarını
düşüren bir etki yapmıştır. Emekli aylıklarında karma sistem ile
birlikte üç ayrı dönem üzerinden hesaplamanın yapılması
(ortalama kazançlar ve aylık bağlama oranları-güncellenme
katsayıları), kendi içinde uyumlu olmadığından, mevcut
sistemin sürdürülür yönü kalmamıştır.
Asgari emekli aylığı bağlama oranının yüzde 35 olarak
uygulanması, aylık hesaplamalarında kıyaslama yapılmasının
da bir önemi kalmamıştır. Prim kazancı yüksek olanların asgari
prim kazancı üzerinden kıyaslama yapılmasının bir artısı
olmadığından, 2008 sonrası dönemde aylık bağlama oranının
yüzde 20-30 arasında kaldığı çok sayıda örnek hesaplama
bulunmaktadır.
2000 sonrası dönemin parametreleri, emeklileri koruyan
bir sistem olmadığından aylık bağlama oranı, tüm dönemler için
tek bir oran belirlenmesi, güncellenme katsayısının
iyileştirilmesi ve geçim özelliğini öngörecek bir aylığın
ödenmesi, sosyal güvenlik sisteminin parametreleri olmalıdır.
Emekli aylıklarına “seyyanen zam” yapılmalı ve 2000
sonrası emekli olanların intibakı yapılarak, aylıklarda eşitlik
sağlanmalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım
SORU: 2018 yılı Temmuz ayında tarafıma 1.050 TL
aylık bağlandı. Bugün ise, 1.608 TL aylık ödenmektedir. Bu
aylıkla nasıl geçinir? Bunun açıklamasını yapmanızı
istiyorum?
CEVAP: Türkiye Emekliler Derneği, aylık hesaplama
sistemine itiraz etmekte ve asgari emekli aylığının asgari
ücretle eşitlenmesini savunmaktadır. Açlık ve yoksulluk
göstergeleri ile kıyaslama yapıldığında, size ödenen aylığın
geçim özelliği kalmamıştır. TÜFE oranlarına göre yapılan
yüzdeli artışların da değeri kalmadığından, seyyanen zam
yapılmalı ve en az aylık ödemesi yerine asgari aylıklar asgari
ücretle eşitlenmelidir. 4447 ve 5510 sayılı Kanunlar,
emeklilerimizi korumaktan uzak kalmıştır. Bu gerçek
görülmeli ve emekli aylıklarının hesaplanmasında esaslı
değişiklikler yapılmalıdır. 2000 sonrasında asgari ücret
üzerinden prim ödeyen çalışan kesim yüzde 40'ın üzerindedir.
Diğer gruplar da asgari ücretin yüzde 25 fazlası prim
ödemektedir. Bu tablo karşısında, emeklilere bağlanan
aylıklarda kayıplar yıllara yayılacağından, gerekli olan
değişikliklere gidilmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.
SORU: Tarım Bağ-Kur kapsamında sigortalıyım.
Yüksek Sağlık Kurulu tarafından onaylanan yüzde 46 engelli
raporum var. 25.04.2005 sigorta girişim var. Askere
gittiğimde sigortalı değildim. 18 ay askerlik borçlanmasını
yaparsam, emekli olmamı sorgulattığımda bana verilen
cevapta, 2023 Nisan ayında engelli statüden emekli olacağım

söylendi. Sigorta bilgilerime göre emeklilik müracaatımı ne
zaman yapabilirim?
CEVAP: Sigorta bilgilerinizi inceledim. Prim ödeme gün
sayınız yönünden bir eksiklik yoktur. Engelli derecenize göre 18
yıl sigortalı olmanız gerekir. Engelli aylığın bağlanmasında yaş
koşulu aranmadığından, yaptığım değerlendirmelere göre Ekim
2021 tarihinin sonunda, askerlik borçlanmanızı yaparsanız, aylık
talebinde bulunabilirsiniz. Size verilen bilgide, sigortalılık
süresinin hesaplanmasında maddi hata olabilir. SGK ile irtibata
geçerek, emekliliğinizle ilgili yazılı hak kazanıp kazanmadığına
ilişkin belgeyi almanızda fayda vardır. Aylık talepleri takip eden
aybaşından geçerli olduğundan, e-devlet üzerinden başvuru
yapabilirsiniz.
SORU: Emekli olmaya hak kazandım. Aylık başvuru mu
2021 veya 2022 yılında yapmam konusunda bir öneriniz var mı?
CEVAP: 2021 yılında emeklilik talebinde bulananların
aylıkları, 2020 ve öncesi TÜFE ve gelişme hızı dikkate alınarak
karma sistem üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılsonu TÜFE
ve gelişme hızına göre kıyaslama yapmak gerekir. Aralık ayında
göstergeler daha netleşebilir. TÜFE oranının, 2020 yılına göre
daha yüksek olacağı kesin gibi. Merkez Bankası yılsonu TÜFE
oranını yüzde 18,4 olarak güncelledi. 2021 yılında milli gelir
artışının yüksek çıkması durumunda, 2022 yılında emekli
talebinde bulunmak daha avantajlı gözüküyor.
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TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
ÇEVRE SORUNLARI ALGISI 2020
İklim Haber ile Konda
Araştırma Danışmanlık Şirketi'nin
birlikte; Türkiye'de iklim değişikliği
algısı üzerine yaptığı
araştırmasından, “Türkiye'de İklim
Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı
2020” araştırması çeşitli sonuçlar
ortaya koydu. 2018 ve 2019 yılı
araştırmaları gibi bu araştırmada
iklim değişikliğinin endişe verici bir
olgu olduğunu ortaya koydu.
Ülkemizde her 4 kişiden 3'ü iklim
değişikliğinden endişelendiğini ifade
ederken, toplumun 4'te 1'i bu konuda
gerekli önlemlerin alınacağına
ihtimal vermiyor. Tüm dünya'da
Covid-19 krizi sonrasında yeşil
ekonomik iyileşme tartışmaları hız
kazandı. Avrupa'da “İklim için okul grevi” eylemleri
politikacılar üzerinde baskıyı artırdı. Türkiye'de de yapılan
okul grevleri, iklim eyleminin ve yeşil ekonomik
dönüşümün, merkezi ve yerel yönetimlerde öncelikli
konulardan biri olması gerektiğini ortaya koydu.

Ülkemizde her 4 kişiden 3'ü
iklim değişikliğinden
endişelendiğini ifade ederken,
toplumun 4'te 1'i bu konuda
gerekli önlemlerin alınacağına
ihtimal vermiyor.

Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin giderek
daha da yoğunlaştığını, bu sorunu çözmek için önümüzdeki
10 yılın son derece kritik olduğunu belirtiyorlar. İnsanların;
dünyanın, sanayi öncesi döneme göre 1 derece ısınmasına
sahip olduğu, küresel ısınmanın şimdiden kuraklık ve seller
gibi aşırı hava olayları, deniz seviyesine yükselme ve arktik
denizin erimesi olarak etkilerini göstermeye başladığı
ortaya konuyor. Beraberinde büyük bir ekonomik kriz
getiren, covid-19, dünyanın kısa bir sürede büyük çaplı bir
kriz karşısında kendisini sınamasına neden oldu. Araştırma,
iklim değişikliği konusunda endişenin tespitinde
“endişeliyim” veya “çok endişeliyim” diye cevaplayanların
toplamı %70'i bulurken endişeli olmayanların oranı %17 de
kaldı. “Sizce son yıllarda Türkiye'de sel, fırtına, aşırı
sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı?,
azaldı mı?” sorusuna arttı yanıtını verenlerin oranı
%71'den %85'e ulamış durumda. Azaldı diyenlerin oranı
%5,4'ten, %2,5 gerilemiş.
İklim krizi insan faaliyetlerinin sonucudur, diyenlerin
oranı %71,4'ü bulurken, %28,6'sı doğal bir süreçtir” dedi.
Katılımcılara iklim değişikliğinin sebebi sorulduğunda ilk 3
sırada ormanların ve yeşil alanların yok olması %67,7 ile
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Araştırmaya katılanların 51,5 'i
iklim krizinin virüsten daha büyük kriz
olarak görüyor. İklim krizi diye bir şey
olmadığını beyan edenler %6,5. %42
iklim krizini acil bir mesele olarak
öngörmüyor. %53 tarıma yatırım
yapılmasını isterken, %36,5
yenilenebilir enerjiye, %8,7 inşaata,
%13,ü kömür, gaz gibi yakıtlara yatırım
yapılmasını istiyor. %75,7 iklim
değişikliğine karşı yeşil alanlar
korunmalı tespitinde bulunuyor.
Termik santrallerin kapatılmasını
isteyenler %23. Binalarda enerji
verimliliğini artırılmasını isteyenler %30,4. %38,5
ulaşımdan kaynaklı karbondioksitin azaltılmasını isterken,
%15,6 uluslararası anlaşmalara uyulmasını istiyor.
Katılımcıların %62,7'si güneş, %24'ü rüzgar, %5,2'si
kömür, %4'ü doğalgazı daha düşük maliyetli enerji kaynağı
olarak görüyor. Ekonomik kalkınma için ormanların
kesilebileceğine doğru diyenlerin oranı %6'da kalırken,
yanlış diyenlerin oranı % 29,4 ve kesinlikle yanlış diyenlerin
oranı %55,5. Hidroelektrik santrallerin doğaya ve köylüye
çok zararı olduğuna inananlar %70. Bu oran 2019'da %66,8
idi. %76 madenlerin ekonomiye kazandırılması için çevre
kirliliğine göz yumulmasına karşı.

Sonuçlar, iklim ve çevre konuları hakkında
farkındalığa ve ilgiye sahip olduğumuzu ortaya koyuyor.
İklim krizinin, sayısız artan aşırı hava olayları ile birlikte
gittikçe büyüyen bir kriz olduğunun farkında olan önemli
bir toplumsal kesim, iklim krizinin insan faaliyetlerinin bir
sonucu olduğunun da farkında. Aynı kesimler, iklim krizini
pandeminin yarattığı krizden daha önemli buluyor.
Ekonomiyi kalkındırmak için yeşil ekonomi seçenekleri
tercih ediliyor. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerjilerin daha
ucuz olduğunun farkındayız. Artan çevre bilinci ve
farkındalığı; daha temiz daha yeşil bir ülke beklentisini
artırıyor. %85'lik kesim ekonomik kalkınma pahasına dahi
çevrenin kirletilmesine karşı. BM'nin sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine destek veren TÜED, üyelerinin ve
toplumun hassasiyetine öncü olmaya devam edecektir.
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petrol kullanımı %41,6 ile kömür
madenciliği ile kömürden elektrik
üretimi %32,6'yla yer aldı.
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