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TÜED, BM AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ
ROMA YAŞLANMA BAKANLAR KONFERANSI'NA KATILDI.

Devamı 8. sayfada

BM 5.UNECE Yaşlanma Bakanlar Konferansı ve Sivil Toplum Ortak Forumu 15/17 Haziran tarihlerinde İtalya Hükümeti'nin ev
sahipliğinde Roma'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama Stratejisinin
(MIPAA/RIS) kabul edilmesinin 20. Yılı da kutlandı.
Etkinliklere, ülkemizi temsilen katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya YANIK, toplantıda sunduğu ülke beyanında,
Türkiye’nin yaşlı nüfusa yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. “Yaşlı dostu yaşam alanlarını oluşturmaya yönelik pratiklerin Türkiye’de hız
kazandığını” belirten Bakan Yanık, “Son 20 yıl içerisinde özellikle engelsiz tasarım ve yaşlı dostu çevreye yönelik farkındalık artış
göstermiştir" dedi. Toplantılarda derneğimizi temsilen, TÜED Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan YAZICIOĞLU katıldı.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANI ERSOY
ÜSKÜDAR İKİNCİ BAHAR KAHVEMİZİ
ZİYARET ETTİ, EMEKLİYİ DİNLEDİ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Üsküdar İkinci Bahar
Kahvemizi, yaptığı program kapsamında, heyetiyle birlikte ziyaret etti.
Ziyarete, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TÜED Üsküdar Şube
Başkanımız Fatma Önerge ve İkinci Bahar sakinleri ev sahipliği yaptılar.
Şube Başkanımız Önerge, İkinci Bahar Kahvemiz ve derneğimiz
hakkında bilgilendirme
yaparak; “Sayın
Bakanım, Antalya ve
diğer bölgelerdeki
otellere ve turlara,
üyelerimize özel
indirimler ve tur
programları
düzenlenirse, sıcak yaz
günlerinde birazcık nefes
almış, moral bulmuş
olurlar” dedi. Bakan
Ersoy ise; “Çok yerinde
bir talep, neden olmasın.
Emeklilerimiz için ne
yapsak az. Proje üstünde hemen çalışalım. Her türlü desteğe hazırım” dedi.
Şube Başkanımız Önerge; “Taleplerimizi sayın Bakanımıza illettik. Kendileri
çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek bizleri mutlu ettiler. Ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederiz” dedi.

EMEKLİNİN GÜNDEMİ
İNTİBAK...
Sosyal güvenlik sistemimizin en temel
eksikliği, norm ve standart birliğinin
oluşturulamamasıdır. 4447 ve 5510 sayılı
Kanunlar, emeklilik hukukunda bütünlüğü ve
eşitliği sağlamaktan uzak kalmıştır. Güncellenme
katsayısı ve aylık bağlama oranlarında yapılan
değişiklikler, emekli aylıklarını küçülttüğünden,
2000 sonrası emeklilerimizin intibak talepleri
yüksekten konuşulmaya başlamıştır.
İntibak; farklı tarihler ve farklı aylık
hesaplama sistemlerine göre hesaplanan emekli
aylıklarında oluşan eşitsizliklerin giderilmesidir.
Gerek işçi statüsünde çalışanlar (4/a) ve
gerekse de esnaf statüsünde (4/b) sigortalı
olanlara farklı kanunlar uygulandığından, sosyal
güvenlik sisteminin eşitlik ilkesi korunmamış ve
farklı emekli aylıkları bağlanmıştır.
Her bir iktidar döneminde sosyal güvenlik
sisteminde yapılan değişiklikler, emekli aylıkları
arasında farklılıkları artırdığından, intibak ne
zaman yapılacak soruları ile karşılaşıyoruz?

BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

EMEKLİNİN GÜNDEMİ
İNTİBAK..
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin hak ve
hukukunu savunmakta ve 52 yıldır bu şekilde
mücadele vermektedir. Hükümetin, intibaka duyarsız
kalmaması gerekir. Çalışanların ve memur
emeklilerin haklarında iyileştirmeler yapılırken,
2000 sonrasında işçi ve Bağ-Kur emeklilerin
aylıklarında oluşan eşitsizliklerin düzeltilmemesi, bir
burukluğa dönüşmüştür.
2000 öncesi emeklilerin intibakı yapılarak,
haksızlıklara son verilmiş ve emekli aylıklarında
e ş i t l i k s a ğ l a n m ı ş t ı r. B e n z e r
düzenleme, 2000 sonrası emekliler
için de yapılmalıdır.
İntibak; genel bir zam olarak
görülmemelidir.
İntibak; prim
kazancı ve prim ödeme gün sayısı
aynı olanların aylıklarının
eşitlenmesidir. 6283 sayılı Kanunla,
2000 öncesi SSK emeklilerinin
intibakları yapılmış; 2000 sonrası
emekliler için de benzer düzenleme
yapılarak, aylıklarda oluşan
dönemsel eşitsizliklere son
verilmelidir.
Gösterge Sistemine
Dönülmeli
Geçmişte, SGK yetkilileri ve
uzmanlarıyla ortak çalışmalar yapan
Derneğimiz, nimet/külfet dengesinin
oluşturulması için gösterge
sisteminin önemine dikkat çekmiştir.

2000 sonrası dönemde gösterge sisteminin
kaldırılması ve karma sistem üzerinden
hesaplamanın yapılması, emekli aylıklarında
kayıpları ve eşitsizlikleri artırmıştır.
1 Mayıs 2008 öncesinde memur olanlardan,
emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın derece ve
kademesi aynı olan emekliler eşit aylık almaktadır.
Emekli Sandığı'nda intibak bir sisteme dönüşmüştür.
SSK ve BAĞ-KUR'da ise, emekli olunan tarih ve
çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre
karma sistem üzerinden emekli
aylıkların hesaplanması, farklılıkları
artırmıştır.
2000 sonrası emeklilerin
intibakının adil bir şekilde yapılması
için prim kazançları esas alınarak,
gösterge sistemine dönülmelidir.
Gösterge değeri ve prim ödeme gün
sayısına göre emekli aylıkları yeniden
hesaplanmalı ve intibak farkları
emekli aylıklarına ilave edilmelidir.
Hükümet, 3600 gösterge ve
EYT ile birlikte eş zamanlı olarak
intibakı da gündemine almalıdır.
Sosyal devlet ve sosyal
güvenlik, emeklilerin haklarını teslim
etmeli; emekli olunan tarihlere
bakılmaksızın prim kazancı (gösterge
değeri) ve prim ödeme gün sayısı
aynı olanların emekli aylıkları
eşitlenmelidir.

Hükümet,
3600 gösterge ve
EYT ile birlikte
eş zamanlı olarak
intibakı da
gündemine
almalıdır.

TÜED ERDEK NARLI KAZIM ERGÜN TESİSLERİMİZDE
2500 ÜYEMİZ UCUZ TATİL İMKANINA KAVUŞTU…

TÜED Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, bu yıl
kapasitesi genişletilen şekliyle üyelerimize çok daha kaliteli
hizmet sunmaya başladığını söylediği, TÜED Erdek Narlı
tesislerimizde yaklaşık 2500 emeklimizin, çok uygun koşullarla
tatil imkanına kavuştuğunu ifade etti. Kurnaz açıklamasında;
“Belediyenin yapmış olduğu çevre düzenlemelerinin yanı sıra
derneğimizin de yaptığı ek üniteler sayesinde daha kaliteli bir
hizmet sunumuna başladık. Emeklilerimizin dar gelirleriyle tatil
yapma imkanı bulamadığı bir dönemde, kendilerine
sunduğumuz bu tatil imkanı sayesinde yılda 2500’e yakın
emeklimiz uygun şartlarla tatile kavuşmuş oldu. Üyelerimiz

tatilini huzur içinde geçirdiği, adeta doğa harikası olan bu ortamdan
ayrılmakta güçlük çekiyorlar. Üyelerimizin duyduğu bu
memnuniyette bizleri son derece mutlu etmektedir. Bilhassa bu yıl
kapasitemizin yaklaşık 2 katından fazla bir taleple karşılaştık. Bu
durum bir yandan bizleri mutlu etmekle birlikte, yararlanamayan
üyelerimizin üzüntüsünü de içimizde hissettirmektedir” dedi.
Emeklilerimizin bu tür sosyal tesislere ihtiyacının son derece açık
olduğunu belirten Kurnaz, imkanları ölçüsünde emeklilere daha
geniş bir hizmet kapasitesi sunmak için çalışmalarının sürmekte
olduğunu ve teşkilata yeni tesisler kazandırmanın ilk hedefleri
arasında yer aldığını ifade etti.
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EMEKLİLERİN EK ÖDEMESİ İYİLEŞTİRİLMELİ

Gazi
AYKIRI
Genel
Sekreter

Her yapılan değişiklikle, emekliler hak kaybına
uğramaktadır. 2006 yılında yapılan değişiklik öncesinde,
çalışanlara ve emeklilere harcamalarının karşılığı üzerinden
vergi iadesi yapılmaktaydı. Vergilerin ödenmesinde ve
iadesinde temel kural eşitlik olmalıdır. Başlangıçta çalışan,
emekli ayrımı yapılmadan vergi iadesi ödenmiştir. 2006
yılında yapılan değişiklikle birlikte, çalışanlar ve emekliler
arasındaki eşit ödeme kuralı korunamamış ve emeklilerin hak
kaybına neden olan değişikliklere gidilmiş; vergi iadesi
karşılığı olarak yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları
belirlenmiştir. 2022 yılından itibaren ücret seviyesine
bakılmadan işçi ve memurlara asgari ücret tutarı üzerinden
vergi muafiyeti getirilmiş, emeklilerin ek ödemesinde bir
değişiklik yapılmamıştır. 2022 Temmuz ayı itibariyle bir
çalışana 825 TL vergi muafiyeti ödenirken, emeklilere ise
bunun dörtte biri ödenmektedir.
Emeklileri korumasız bırakan her düzenlemeye itiraz
ediyoruz. Günümüzde, yüzde 4-5 arasında değişen ek
ödemeler ile bir kilo et bile alınamıyor. Emeklilerin
aylıklarındaki kayıplar, ek ödeme tutarlarını küçültmektedir.
Çalışanların ücretiyle emekli aylıkları arasındaki makas
açılmış ve emeklilerin alım gücünde ciddi kayıplar
yaşanmıştır. Yapılan iyileştirmelerde, emekliler yeterince
desteklenmemiştir. Emeklilerimizin ortalama aylığı 5600
TL'dir. Ortalama emekli aylığı, asgari ücret seviyesine kadar
küçülmüştür. Oysa 2000'li yılların başlarında, asgari emekli
aylığı bile, asgari ücretin yaklaşık yüzde 25 üzerindeydi.
Çalışanların ödediği gelir vergisinin yüksekliği eleştiri
konusu olmuş; vergi dilimlerinin ve oranların adil bir yapıya
dönüştürülmesi talep edilmiştir. Emeklilerimiz, çalıştıkları
dönemlerde en yüksek vergiyi ödeyen kesimlerin başında
gelmiştir. Çalışılırken, ücretlerden kesilen gelir vergisi,
“dolaysız vergiler” olarak adlandırılmaktadır.
Bunun yanında, harcamalardan alınan “dolaylı vergiler”,
vergi adaletsizliğine neden olmuş ve az kazanandan çok vergi
alınması, gelir dağılımının da bozulmasını getirmiştir.
Vergi, kamu finansmanını sağlayan özelliği yanında,

devleti de ayakta tutan temel bir direk gibidir. Burada esas
olan, ödeme gücüne göre vergi alınması ve iadesinin
yapılmasıdır. Emeklilerimize yapılan vergi iadesi tutarları
değerlendirildiğinde, ek ödeme yüzdeleri yetersiz kalmış ve
emeklilerimiz vergi mağduru olmuştur.
Her kesime vergi muafiyeti ve indirimi yapılırken,
emeklilerimizin yüzde 4-5 gibi ek ödeme yüzdelerinin karşılığı
olarak yapılan ödemeler sembolik kalmıştır. Emeklilerimizin;
elektrik, doğalgaz, su ve zorunlu harcamalarından alınan
vergiler ile emekli aylıkları küçülmektedir.
Ne yapılmalı?
2000 öncesinde emeklilerimiz için çileye dönüşen, fiş veya
fatura toplama uygulamasına son verilmesi olumlu bir
değişiklik olmakla birlikte, vergi iadesinin karşılığı olarak
yerine getiren yüzde 4-5 ek ödeme oranları yetersiz kalmıştır.
2006 öncesinde çalışanlar ve emeklilere yapılan vergi iadesinde
eşitlik vardı. Örneğin, 2006 öncesinde çalışanlar ve
emeklilerimize fişlerinin karşılığı olarak eşit ödeme
yapılıyordu. Bugün için eşit bir uygulamadan söz edilemez.
Çalışanlar bakımından çok önemli değişiklik yapılmış ve asgari
ücretten alınan vergilerden vazgeçilmiştir. Emeklilerin
ödemelerinde ise bir değişiklik yapılmamış, ek ödeme oranları
yüzde 4-5 olarak sabit kalmıştır.
Çalışanlara ve emeklilere eşit vergi iadesi uygulamasının
getirilmesi için ek ödeme yüzdeleri yerine, çalışanlara ve
emeklilere asgari ücretin vergi dışı kalan tutarı esas alınarak
eşit ödeme yapılmalıdır. Asgari ücrete göre yapılan bu
hesaplama, emeklilerimize de uygulanmalıdır. Asgari ücret,
aynı zamanda sigorta priminin de alt sınırını oluşturmaktadır.
Bu nedenle, emeklilerimize ödenecek olan ek ödeme tutarı,
çalışanlara yapılan vergi muafiyeti ile eşitlenmelidir. Bir
işçimize Temmuz 2022 itibariyle 825 TL vergi muafiyeti
yapılmaktadır. Benzer ödeme, asgari ücret esas alınarak
emeklilere de yapılmalıdır.
Vergide adaletin sağlanması için, Anayasamızın 73.
maddesinin amir hükmüne göre, çalışanlar ve emeklilere eşit
bir vergi iadesi yapılmalıdır.

EĞİTİM SİSTEMİ YENİDEN PLANLANMALI
Eğitim, her ülkenin başarıya giden en öncelikli
yatırımıdır. Eğitim sisteminde başarılı olan ülkelerde
yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile birlikte
toplumun refahı da artmaktadır. Bu yönüyle eğitim
sistemi son derece önemlidir. Eğitim planlanması ve
müfredat, çocukların geleceğini belirlemektedir.
Eğitim, doğru ve bilimsel kurgularla yapılmadığı
zaman, ülke ve toplum kaybetmektedir. Türkiye, eğitim
sisteminde bir istikrar yakalayamadığından; hedeflerin
çok gerisinde kalınmıştır. Eğitim; ekonomik ve sosyal
hakların gelişmesi için de en büyük yatırım olarak
görülmelidir.
Eğitimin ailelere ve devlete büyük bir maliyeti
vardır. Her türlü özveride bulunan aileler, çocuklarının
geleceği için eğitime yatırım yapmaktadır. Devletin de
eğitim planlamasını iyi yapması ve istihdam sağlaması,
sosyal devlet olmanın da bir sorumluluğu olarak
görülmeli; yatırım, istihdam ve eğitime birbirinden
ayrılmaz parçalar olarak bakılmalıdır.
Yüksek katma değerli ürünler, ülkelerin zenginliği
ve gelişmişlik göstergeleri olarak görülmektedir.
Türkiye, bu konuda gelişmiş ülkeler ile rekabette çok
gerilerde kalmıştır. İhraç edilen ürünlerimizde katma
değeri yüksek olan ürünlerimizin sayısının çok sınırlı
kalması, ihracat gelirlerini azaltmaktadır. Teknoloji
ihraç etmeden, dış ticaret açığımız giderek
büyümektedir. Teknolojik eğitim; ülkenin gelişmesi ve
toplumun refahının artması için öncelikli hedef
olmalıdır. Bu nedenle, ileri teknolojiyi ülkemize
kazandıracak eğitimlere ve AR-GE çalışmalarına
ağırlık verilmelidir.
Çok sayıda üniversitenin açılması, yerinde eğitim
alınması bakımından önemli olmakla birlikte, kalite ve
eğitimin niteliği zayıf kaldığından, kalkınan ülkeler
grubuna dâhil olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu

nedenle, yeni bir eğitim planlaması yapılmalı; meslek
seçme ve yetenek belirleme ile yönlendirmeler genel kural
olmalı ve ülkemizi başarıya götürecek atılımlar
yapılmalıdır.
Avrupa'da eğitimi en iyi uygulayan ülkelerden biri
olan Almanya, bugünkü gelişmişliğini eğitime yapmış
olduğu doğru yatırımlar ve müfredat ile başarmıştır.
Almanya eğitim sistemi, istihdamla bütünlük sağlayacak
şekilde yürütülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin
birçoğunda, eğitimin başında yetenek belirleme sınavları
yapılmakta ve doğru bir sistem ile işgücünün yetiştirilmesi
planlanmaktadır. Eğitim ve istihdam bağı kurulmadan,
geleceğe güvenle bakılamaz. Gelişmiş ülkeler, ekonomik
ve sosyal gelişmişliği, eğitim sistemi ile elde etmektedir.
Türkiye'nin bu alanda yeni hedefler belirlemesi,
gençlerimizin yeteneklerine göre eğitimde yönlendirmeler
yapması, temel politika olarak benimsenmelidir.
Ülkemizin en büyük eksikliği, yeteri kadar teknik
elaman yetiştirilememesidir. Geçmişte bu görevi, köy
enstitüleri yerine getirmekteydi. Köy enstitülerinin
kapatılması, ülkemizin en büyük kaybı olarak
görülmelidir.
Milli eğitim politikamız, siyasi bir eğilimle
yürütülemez. Eğitim şuraları bilimsel gerçekler yerine,
politik kararlara göre şekillenmemelidir. Gençlere sahip
çıkılmasının birinci koşulu, kaliteli eğitimdir. Ülkeyi
yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların; yatırım,
üretim, istihdam, ihracat hedefleri eğitim ile
desteklenmelidir. Bu güzel ülkenin kaynaklarından her
bir insanımızın yararlanması için eğitim başarıya giden
bir anahtar olarak görülmelidir.
Sevgi ve saygı, toplumsal barışın da güvencesidir.
Güzel ülkemiz ve milletimiz, bunu fazlasıyla hak
etmektedir.
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YILDIZ
Genel
Eğitim
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TÜED, BM AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ
ROMA YAŞLANMA BAKANLAR KONFERANSI'NA KATILDI.

Yazıcıoğlu, İtalya Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti ile

BM Bağımsız Komiseri Claudia Mahler,
Yazıcıoğlu'na Yaşlılık Hukuku alanındaki çalışmaları
ve yayınları için teşekkür etti.
BM 5.UNECE Yaşlanma Bakanlar Konferansı ve Sivil
Toplum Ortak Forumu 15/17 Haziran tarihlerinde İtalya
Hükümeti'nin ev sahipliğinde Roma'da gerçekleştirildi. Etkinlikte
Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama
Stratejisinin (MIPAA/RIS) kabul edilmesinin 20. Yılı da kutlandı.
2022 Roma Bakanlar Bildirgesinde her yaş için
sürdürülebilir bir toplum yaşam boyunca dayanışma ve eşit
fırsatlar için güçleri birleştirme kabul edildi. Bildirgede ülkelerin
Madrid uluslararası yaşlanma eylem planı ve bölgesel uygulama
stratejisinin uygulanmasına olan bağlılıkları yeniden teyit edildi.
2022 Roma deklarasyonu ile UNECE üye devletlerin
bakanları 2027 yılına kadar 3 ana politika hedefine ulaşmak için
çalışmayı taahhüt etiler:
1- Yaşam boyu aktif ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek.
2Bakıcılar ve aileleri için uzun süreli bakım ve desteğe
erişimin sağlanması
3Her yaştan bir toplumu ilerletmek için yaşlanmayı
yaygınlaştırmak.
Toplantıda sunuş yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız
Derya Yanık; ‘Uzun Süreli Bakım Erişimi ve Bakım Verenler ile
Aileler için Destek Sağlamak' başlıklı oturumda yaptığı
konuşmada, Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
demografik dönüşümün hızlandığını belirtti. Bakan Yanık,
“Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda, sağlık, sosyal
hizmet ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam süresi uzamış,
doğum oranı ise azalmıştır. Türkiye'nin yaşlanma konusundaki
ulusal politikası, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde,
aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak, geniş
bir hareket alanı oluşturacak biçimde şekillendirildi. Bakanlık
olarak bu amaca ulaşmak için uzun süreli bakım, sosyal destek
hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi farklı
hizmetleri “eşgüdümlü” ve “tamamlayıcı” olarak yürütüyoruz.

AGE-EUROPE Üyeleri Bir Arada

Türkiye'de yaşlılara yönelik uzun süreli bakım
hizmetlerinin temel amacı, yaşlılıkta yaşanan fiziksel,
ruhsal ve psiko-sosyal değişimlere geçişi kolaylaştırmaktır. Bu
kapsamda bakım politikalarımız, yerinde yaşlanmayı ve kendi
kaderini tayin hakkını bir hak olarak kabul ederek, bireylerin
çoğunlukla kurumsal bakım hizmetleri yerine, aileleri ve yakınları
yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri bir
model sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Konferansa ev sahipliği ve başkanlık eden İtalya Fırsat Eşitliği
ve Aile Bakanı Elena Bonetti şunları söyledi: “Toplumlarımızın
geleceği, özellikle hassas sağlık ve sosyoekonomik koşullardakiler
olmak üzere tüm yaşlı insanlar için aktif yaşlanmaya erişimi garanti
eden politikalar olmadan sürdürülebilir olmayacaktır. İtalya, ülkemiz
tarihinde bir ilk olan Aile Yasası adı verilen bir reformla aile
politikalarına yapısal olarak yatırım yapma kararı almıştır. Aile
Yasasından ilham alarak atmayı planladığımız bir sonraki adım, her
düzeyde fırsat eşitliğini teşvik edecek, eşitsizlikleri ortadan
kaldıracak ve demokrasimizde cinsiyetler ve nesiller arasında gerçek
bir ittifak oluşturacak bir Ulusal Aktif Yaşlanma Stratejisi
tasarlamaktır.”
Konferansa bir sunuş gerçekleştiren Sivil toplum kuruluşları
toplantısına davet edilen derneğimizi, Hukuk Danışmanımız Av.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil etti. Yazıcıoğlu toplantıda üyesi
bulunduğumuz, Avrupa Birliği Yaşlılık Platformu (Age Europe)
yönetici ve üyeleri ile ikili görüşmelerde bulundu. Toplantıya ilk defa
katılan ABD Emekliler Derneği (AARP) yöneticileri Türkiye
Emekliler Derneği'nin çalışmalarına ilgi gösterdiklerini ve iki
derneğin birlikte çalışma yapmasının dünya emeklileri için hak
savunuculuğunu artıracağını beyan ettiler.
BM Bağımsız Komiseri Claudia Mahler, Yazıcıoğlu'na Yaşlılık
Hukuku alanındaki çalışmaları ve yayınları için teşekkür etti.
Yazıcıoğlu da Mahler'e yaşlı hakları için düzenlediği raporu için
şükranlarını iletti.
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TÜED, 2000'den sonra
emekli olanlar için intibak istedi
Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin büyük kısmının
aylıklarına yapılan artışların küçümsenmeyecek nitelikte olduğunu düşündüğünü,
ancak harcama kalemlerindeki yüksek oranlı artışların alım gücünü
sınırlandırdığını belirtti.
Emeklilerin fiyat artışlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Ergün, şunları
kaydetti:
“Emeklilerimiz, 'aslında bu yüksek oranlı
zamlar olmasa, aylıklarımızın düzeyi bizleri
memnun ederdi. Keşke bir önceki yılın aylığını
alıyor olsaydık ama temel tüketim malzemelerinin
fiyatları bu kadar artmamış olsaydı. Geçtiğimiz yıl
alım gücümüz daha yüksekti' diyor. Diğer
taraftan, kamu çalışanları için yapılan ve
emeklilerine de yansıyan ek gösterge
düzenlemeleri, bizleri memur emeklilerimizin
durumları hakkında mutlu etmiştir. Çalışma
yaşamının içinden gelen Sayın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in son
açıklamaları, EYT mağdurlarının da yüzünü
güldürmüştür. Ayrıca asgari ücrete, hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı
yapılan artışlar da memnuniyet verici gelişmeler arasındadır. 2000 yılı öncesi
emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için
de yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam
standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği
giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası
daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz
bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklemektedir. Sayın
Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek,
emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz."

ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
Manisa Şubemiz Vali Ahmet Deniz'i Makamında Ziyaret Etti
TÜED Manisa Şube Başkanımız Mehmet
Akkoyun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan
heyet, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında
ziyaret ederek, derneğimizin ve şubemizin
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Vali Deniz, emeklilerin toplum yaşamı
içerisinde saygı görmeleri için herkesin
hassasiyetle davranması gerektiğine dikkat
çekerek, emeklilerin kentsel yaşam içerisinde
karşılaştıkları problemlerin çözümü için de
azami gayret göstereceklerini belirtti.

Bartın Şubemiz Vali Nurtaç Arslan’ı Makamında Ziyaret Etti
TÜED Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve yönetim kurulu
üyelerimizden oluşan heyetimiz Bartın Valiliği'ne yeni atanan Dr.
Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde
bulundular. Vali Arslan'a özel yapım çerçeveli bir Türk Bayrağı hediye
eden Şube Başkanımız Kalaycı, derneğimizin çalışmaları ve
emeklilerimizin sorunları hakkında bilgiler verdi.
Kalaycı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; “Sayın Valimize
görevinde başarılar diliyoruz. Toplumun belki de en sıkıntılı kesimi olan
emeklilerimizin sorunlarını ve taleplerini kendisine aktarma fırsatı
bulduk. Bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve nezaketten ötürü de
kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
Batman Şubemizden Vali Canalp'e Tebrik Ziyareti
TÜED Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanımız ve
Batman Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen, beraberinde TÜED
Batman Şube İdari Sekreterimiz M. Ali Kırşan, Şube Mali
Sekreterimiz M. Selim Altunkaynak ile birlikte Edirne
Valiliği'nden Batman Valiliği'ne yeni atanan Ekrem Canalp'i
makamında ziyaret ettiler.
Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Hüseyin Ekmen;
“Sayın Valimize, yeni görevinde başarılar diledik. Bu arada
hem TOKİ ile ilgili meseleleri hem de emeklilerimizin çözüm
bekleyen sorunlarını görüştük. Bize göstermiş olduğu
samimiyetten dolayı sayın valimize şükranlarımızı sunuyoruz”
dedi.

İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden Afyonkarahisar Şubemize Ziyaret
İYİ Parti Afyon İl Başkanı Muhammed
Mustafa Mısırlıoğlu, İlçe Başkanı Orhan Karagöz,
İYİ Parti heyeti ve Gelecek Partisi Afyon İl
Başkanı Niyazi Ertaş, İlçe Başkanı Selim Karakaş,
Gelecek Partisi heyeti, Afyonkarahisar Şubemizi
ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretlere memnun
olduklarını belirten Afyonkarahisar Şube
Başkanımız Ahmet Ege, misafirlere
emeklilerimizin talep ve sorunlarını belirten bir
dosya sunarak; “Parti heyetlerimize nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Kendilerine
sunduğumuz dosyayı dikkate alır, çalışırlarsa
emeklilerimizi ve yaşlılarımızı çok mutlu ederler,
hepsine çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Çorum Şubemizde
Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Merkez
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Taş, İl Başkanlığı
Merkez İlçe Sorumlusu İbrahim Zorlu, TÜED Çorum
Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanımız Hıdır
Kınıklı, Teşkilatlandırma Sekreterimiz Ali Ildırar hazır
bulundular. Ziyarette ülke gündemi ve emeklilerimizin
genel sorunları istişare edildi. Ziyaret sonrası Şube
Başkanımız Kınıklı; “Saadet Partisi heyetine
teşekkürlerimizi sunarız. Keyifli bir görüşme oldu.
Çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Lüleburgaz Şubemiz
Siyasi Partileri
Ziyaret Etti
TÜED Lüleburgaz Şube Başkanlığımız, CHP
İlçe ve İYİ Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret
etti. Ziyarette derneğimiz ve şube faaliyetleri
hakkında bilgi veren Şube Başkanı Mehmet
Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, emeklilerimizin ve yaşlılarımızın
siyasilerden beklentilerini sıralayarak, emeklilerimiz için hep
birlikte çalışarak güzel projelere imza atabiliriz” dedi.
İlçe Başkanları ise, ziyaretleri için şubemize teşekkür ederek,
emeklilerimiz ülkemizin en mağdur kesimi, onlar için birçok
projemiz var. İktidar olduğumuzda hepsi tek tek hayata geçecek”
dediler.
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ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Şubemizi Ziyaret Etti
AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve heyeti
Şanlıurfa Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette şubemizin ve
derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi alan Kırıkçı;
“Emeklilerimizin sorunlarının farkındayız. Aynı zamanda
taleplerini de, bizlerden beklentilerini de çok iyi biliyoruz.
Yaşlılar Koordinasyon Merkezimiz çok iyi çalışıyor. 20
senelik iktidarımız döneminde en çok bizler emeklimizin ve
yaşlılarımızın yanında yer aldık. Her çalışmamızda en başta
onlara yer verdik. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam
edeceğiz. Kendilerinin ellerinden öpüyoruz” dedi.
Şanlıurfa Şube Başkanımız Mehmet Karagöz ise;
“Yaptığınız ziyarete çok teşekkür ederiz. Biz emeklileri
mutlu ettiniz. Çalışmalarınızı sabırsızlıkla bekliyor, en
çokta İntibak diyoruz “ dedi.

İYİ Parti İlçe Teşkilatı Gebze Şubemizi Ziyaret Etti
İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü,
heyetiyle birlikte TÜED Gebze Şube Başkanlığımızı
ziyaret ettiler. Ziyaret hakkında açıklama yapan
Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç; “Sayın İlçe
Başkanımıza ve heyetine bu nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine, bu ziyaret
vesilesi ile derneğimizin çalışmaları hakkında detaylı
bilgi verme, emeklilerimizin taleplerini iletme fırsatı
bulduk. Çalışmalarında başarılar dileriz” dedi. İlçe
Başkanı Uluköylü ise, “Emeklilerimizin böylesine
kurumsal bir çatı altında oluşturdukları
kuruluşlarından dolayı tebrik ederim. Bizlerde her
zaman yanınızda ve destekçiniziz. Tüm
büyüklerimizin ellerinden öperiz” dedi.

Ağrı Şubemizin Misafirleri Vardı
TÜED Ağrı Şube Başkanlığımız, Ağrı Valisi Dr.
Osman Varol ile 8. Cumhurbaşkanı ve 19.
Başbakan merhum Turgut Özal'ın oğlu Tevfik
Ahmet Özal'ı ayrı tarihlerde şubemizde ağırladı.
Şube Başkanımız Mahmut Yıldırım; “Sayın
Valimiz Osman Varol ve Sayın Özal'ı Şubemizde
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.
Ziyaretleri bizlere güç verdi. Kendilerine
şubemizin ve derneğimizin faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yaptık. Ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Vali Varol ve Özal'da, “Emeklilerimizin böylesine büyük bir kuruluşa sahip
olmaları bizleri gururlandırdı. Her daim kendilerinin ve emeklilerimizin
yanlarındayız ve çalışmalarında başarılar dileriz” dediler.

CHP Heyeti Gaziantep Şubemizde
CHP Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanları TÜED Gaziantep
Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Şube Başkanımız Vakkas Doğan
şube çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra; “Ziyaretinize
çok teşekkür ederiz. Emeklilerimizin bizlerden ve sizlerden çok
büyük beklentileri var. Bizler STK'lar olarak onların haklarının
savunuculuğunu sonuna kadar yapıyoruz. Onlar için projeler
oluşturuyor, gerekli platformlarda sesleri, sözleri oluyoruz.
Siyasiler olarak sizlerden beklentimiz çok” dedi.
CHP ilçe Başkanları Şube Başkanımız Doğan'a verdiği
bilgilerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarımız son hız devam
ediyor. İktidarımız döneminde sorunlarınız tek tek halledilmiş
olacak” dediler.
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KAZIM ERGÜN: EMEKLİNİN GERÇEK BAYRAMI,
İNTİBAK MÜJDESİ OLACAK

ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
ERZURUM ŞUBEMİZ İŞ-KUR İLE GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZ İÇİN BİRARAYA GELDİ
TÜED Erzurum Şube Başkanımız Zekeriya
Araz ve Şube İdari Sekreteri Lütfü Yıldız, İş-Kur
İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'yu makamında
ziyaret etti. Şube Başkanımız Araz; “Zorlu yaşam
koşulları karşısında ayakta durmaya çalışan
emeklilerimizin bir nebze de olsa sıkıntılarını
azaltmak için İş-Kur İl Müdürümüz Mutlu'yla
birlikte, emeklilerimizin çocuklarına istihdam
alanı açılması için nasıl bir çalışma yapılabilir,
konusunu görüşmeye geldik. Çok verimli bir fikir
alışverişi oldu, kendilerine misafirperverlikleri için
teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan; altı aylık TÜFE
oranına göre, yılın ikinci yarısında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine
yüzde 42,35; Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 41,69 zam yapıldı.

Emekli aylıklarına yapılan zamları
değerlendiren, Türkiye Emekliler Derneği
Genel Başkanı Kazım Ergün, enflasyon
hesaplamasında kullanılan sepetteki
ürünlerin bir çoğunun emekliler tarafından
kullanılmadığının altını çizerek; "Hatta bir
kısmının adını bile duymamış olan
emeklilerimiz var. TÜİK tam da bu yüzden
emeklilerin temel ihtiyaçlarını esas alan farklı
bir sepet belirlemeli ve emekli aylıklarını
belirleyecek olan tüfe oranlarını bu sistemle
hesaplamalı. Örneğin emeklilerimizin sağlık
harcamalarının bütçelerindeki yeri oldukça
yüksektir. Beslenme ve barınma da keza aynı
şekildedir. Bu gerçekler dikkate alınarak,
bilimsel yöntemlerle yeni bir uygulamaya
geçilmelidir. Aksi takdirde, emeklilerimizin
alım gücünün giderek düştüğü net bir
biçimde görülmektedir" dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
Emeklilerimizin çoğunluğu aslında yapılan artışların
küçümsenemeyecek oranda olduğunun farkındadır. Ancak, harcama
kalemlerindeki yüksek oranlı artışlar, emeklinin alım gücünü
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sınırlamaktadır. Emeklilerimiz, 'Aslında bu yüksek oranlı zamlar
olmasa, aylıklarımızın düzeyi bizleri memnun ederdi. Keşke bir önceki
yılın aylığını alıyor olsaydık ve temel tüketim malzemelerinin fiyatları
bu kadar artmamış olsaydı. Geçtiğimiz yıl alım gücümüz daha
yüksekti' demektedirler.
Diğer taraftan; kamu çalışanları için yapılan ve emeklilerine de
yansıyan ek gösterge düzenlemeleri, bizleri memur emeklilerimizin
durumları hakkında mutlu etmiştir. Çalışma yaşamının içinden gelen
sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'in
son açıklamaları, EYT mağdurlarının da yüzünü güldürmüştür. Ayrıca
asgari ücrete, hiç bir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı yapılan
artışlar da memnuniyet verici gelişmeler arasındadır.
Şimdi İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz de sayın
Cumhurbaşkanımızdan ve sayın Bakanımızdan bir müjde
beklemektedir. 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak
düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının
zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına
kavuşturulmasını sağlayacak ve eski ile yeni arasındaki adaletsizliği
giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan
makası daraltacak olan bir intibak düzenlemesi en büyük
beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve
gelecek müjdeli haberi beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve
çalışma yaşamını en iyi bilen bilim adamlarımızdan birisi olan sayın
Bakanımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek, emeklilerimizin hayır
dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz.
Uzun yıllar çalışan, her eserde alın teri olan, vergi ve primleriyle
devletine destek olan emeklilerin hayatlarının son döneminde insanca
yaşaması için devletin sıcak elini uzatmasını istiyoruz. Emeklisi mutlu
olmayan bir ülkenin, geleceğe güvenle bakması mümkün değildir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde en fazla mağdur olan kesim ne
yazık ki, emekliler olmaktadır. Emekliler, bu toplumun gerçek akil
insanlarıdır. Ömrünü ve kuvvetini ülkesinin kalkınması için harcamış
insanlardır. Bu yaştan sonra da tek arzumuz, kimseye muhtaç olmadan
yaşayabilmektir. Devletimize ödediğimiz primlerin karşılığında hak
ettiğimiz aylıklarımızın, insanca yaşamaya yetecek bir düzeyde
olmasıdır. Bu nedenle, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için;
intibakın yapılmasını ve emekli aylıkları hesaplama sisteminin daha
adil ve hakkaniyetli bir sistemle düzeltilmesini istiyoruz. Sayın devlet
büyüklerimizden bir müjde olarak, İntibak sözünü almak istiyoruz”
dedi.

Iğdır Şube Başkanlığımız
25.06.2022 Cumartesi günü
Olağan Genel Kurulunu
gerçekleştirdi. Yapılan genel
kurul sonuçlarına göre, Şube
Başkanlığına İsa Bilir seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu
üyeleri, Tuncay Sarcan, Seyit
Zahir Koşik, Ferhan Şahin,
Pakizer Düzel, Denetim Kurulu
Üyeleri ise, Yılmaz Taner,
Abdurrahman Aras, Abdulbari
Kılıç olarak seçildiler.

IĞDIR ŞUBEMİZ
OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

YENİMAHALLE ŞUBEMİZ 2. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
TÜED Yenimahalle Şubemiz 2. Olağan Genel Kurulunu
10 Haziran Cuma günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir Ersal,
Divan Başkan Yardımcılığını Çankaya Şube Başkanımız
M. Muammer Yeğin ve Fahri Kaymaz, Divan Katip
Üyeliğini Alaattin Erdoğan ve Nurcan Demir'in yaptığı
genel kurul sonuçlarına göre, Ayla Işık tekrar seçilerek
güven tazeledi. Yönetim kurulu üyeleri, Osman Işık,
Fatma Şengül Şenel, İbrahim Yiğit, Sabure Dinç, Denetim
Kurulu Üyeleri ise, Ruziye Sarıer, Yaşar Türten, Halil
Süer olarak seçildiler.

KIRIKKALE ŞUBE BAŞKANIMIZ AYTEKİN: “ECEL DEĞİL GEÇİMSİZLİK ÖLDÜRECEK”
TÜED Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin Kırıkkale yerel
gazetesi Gazete Kale'ye verdiği demeçte, “Emekliler olarak 6 aydan 6 aya
değil her ay yansıyan enflasyonu maaşımızda görmek istiyoruz.
Emeklilere ödenen aylıklar yetersiz olduğundan emekli pazara gidemiyor.
Emeklilerin % 90'ı açlık sınırının altında aylık aldığından açlık sınırı ile
boğuşur hale geldi. Ekmek, çay, şeker, bulgur, pirinç, yumurtaya erişim
emekliler için lüks hale gelmiştir. Emekli aylıklarına sosyal yardım
yapılmaması, en önemli eksiklik olarak görülmeli ve 2000 öncesi dönemde
olduğu gibi, emeklilerimize sosyal yardım yapılmalıdır. Emeklilerimizi
ecelleriyle değil, geçimsizlikten ölecekler” dedi.
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ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
Buca Şube Başkanlığımızı
CHP İlçe Başkanlığı Ziyaret Etti
TÜED Buca Şube Başkanlığımızı, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ve heyeti
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Buca Şube Başkanımız Etem Yüksel ve yönetim kurulu
üyeleri hazır bulundular. İlçe Başkanı Gültepe; “Ülkemizin en mağdur kesimlerinden olan
emeklilerimizi temsilen sizleri ziyaret etmek ve bizlerden taleplerinizi dinlemeye geldik”
dedi.
Şube Başkanımız Yüksel; “Ziyaretinize teşekkür ediyoruz. Sizlerinde değindiği gibi
gerçekten ülkemizin en mağdur kesimi şu anda emeklilerimiz. Çok büyük çoğunluğu
asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Bizler yaptığımız çalışmalarla onların yanında
olmaya çalışıyoruz ama tabii ki yetmiyor. Köklü değişikliklerin olması gerek. Mesela
yıllardır çözülemeyen en büyük derdimiz İntibak konusunun artık biran evvel çözüme
kavuşturulması gerek. Sizlerden en büyük talebimiz bu” diyerek yapılan ziyarete teşekkür
etti.

Şeker-İş’ten Turhal Şubemize Ziyaret
Şeker-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı İlhan Özyurt ile Şeker-İş Turhal
Şube Başkanı Nurullah Alpat, TÜED Turhal
Şube Başkanımız İsmet Sert ve yönetimini
ziyaret ettiler. Ziyaret hakkında bir
değerlendirme yapan Şube Başkanımız sivil
toplumun dayanışmasının önemine dikkat
çekerek; “Öncelikle başkanlarımızı
ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade
ederken kendilerinin derneğimize üye olarak
göstermiş oldukları desteklerinden ötürü
teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli Şubemiz
Çanakkale’de
TÜED Nazilli Şubemiz her yıl düzenlediği Çanakkale gezisini
bu sene de unutmadı. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği
gezide Şube Başkanımız Faruk Baştepe; “Türküm diyen
mutlaka Çanakkale’yi bir kere de olsa ziyaret etmeli.
Atalarımızın tarih yazdığı toprakları yerinde görmeli. Bizler
her yıl bu geziyi düzenleyerek Çanakkale’yi görmeyen
üyemiz kalmasın istiyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad
olsun” dedi.

Sivas Şubemiz Esnaf Temsilcilerini Ziyaret Etti
TÜED Sivas Şube Başkanımız Ziyaaddin
Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Sivas
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Hakan Demirgil’e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini
bildiren Demirgil; “Nazik ziyaretinize teşekkür
ederim. Esnaf ve Emekliler ayrılmaz iki
parçadır. Üstelik birçok esnafımız da emekli
olmasına rağmen dar gelirleri nedeniyle
çalışmak zorundalar. Sizlere de
çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
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ŞUBELERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
Ankara Şubemizin Kadın Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
TÜED Ankara Şube Başkanlığımızca düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde kadın üyelerimiz TÜED Ankara Misafirhanemizdeki
kahvaltıda bir araya geldiler. Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
bir konuşma yaptığı etkinlikte Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Ankara Şube Başkanımız Fahri
Iravul ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizde hazır bulundular.
Genel Başkanımız Ergün burada yaptığı konuşmada sivil
toplum örgütlenmesinin önemine vurgu yaparak; “Bilhassa
kadınlarımızın artık sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaları
büyük önem arz etmektedir. Bu durumun sivil toplum
mücadelesine kalite getireceğine gönülden inananlardanım. Bu
nedenle de kadın emeklilerimizi derneğimiz çatısı altında
teşkilatlanmaya ve etkin roller üstlenmeye davet ediyorum” dedi.

Muş Şubemiz DEVA Partisi Lideri BABACAN'a Emeklinin Taleplerini Anlattı
TÜED Muş Şube Başkanımız Murat
Arık, Deva Partisince düzenlenen STK'lar
Toplantısı'nda parti lideri Ali Babacan'a bir
dosya takdim ederek emeklinin çözüm
bekleyen sorunlarını ve taleplerini aktardı.
Arık yaptığı açıklamada; “Sayın
Babacan'a gösterdiği yakınlıktan ötürü
teşekkür ediyoruz. Kendilerine ilettiğimiz
raporumuzu 6'lı masa olarak bilinen
platformda da gündeme getirilmesini rica
ettik ve emeklilerimizin zorlu yaşam
koşulları altında çok büyük bir mücadele
verdiklerini anlattık” dedi.

Bursa Şubemiz Kent Konseyini Ziyaret Etti
TÜED Bursa Şube Başkanlığımız, Bursa Kent
Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ı yerinde ziyaret
etti. Ziyarette Şube Başkanımız Ahmet Arif
Tezbulur ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır
bulundu. Şube Başkanımız Tezbulur,
emeklilerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını ve
kalıcı çözüm yollarına dair görüşlerini Kent
Konseyi Başkanı Orhan'a aktardı ve
misafirperverlikleri için Bursa Kent Konseyi Sayın
Şevket Orhan ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Karşıyaka Şubemizin Ziyaretçileri Vardı
TÜED Karşıyaka Şube Başkanlığımızı Yörük
Türkmen Kadınlar Derneği Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyeleri ziyaret ettiler. TÜED Karşıyaka
Şube Başkanımız Selahattin Öztürk yapılan
ziyarette; “Sayın dernek başkanımızın ve yönetim
kurulu üyelerinin ziyaretleri bizleri mutlu etti.
Derneğimize üye olarak vermiş oldukları
katkılardan ve zarif hediyelerinden dolayı
kendilerine teşekkür ederiz, STK'ların bir araya
gelip projeler üretmelerini, birbirlerine destek
olmalarını önemsiyoruz ” dedi.
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Isparta Şubemizden Düğün Salonu İndirim Anlaşması
TÜED Isparta Şube Başkanlığımız,
Gülkent Lisesi Demirköprü
adresinde bulunan Kaya Royal
Düğün Salonu ile üyelerimize özel
indirim anlaşması imzaladı.
Anlaşmaya göre, büyük ve küçük salonda
%20, yemekli düğünlerde ise %10 indirim
sağlandı. Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal; “Düğün
sezonunda gençlerimizin ve ailelerinin
yanında olduğumuzu göstermek, bütçelerine
katkı olmak için güzel bir anlaşmaya daha
imza attık. Gençlerimize mutluluklar diliyor,
ailelerine hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Çaycuma Şubemiz
Üyelerimiz İçin
Güzel Bir Anlaşmaya
İmza Attı

Karabük Şubemizden
Eğitime Destek

TÜED Karabük Şube Başkanlığımız Bilgi Kişisel Gelişim
Kursu ve Sınav Kurs ile üyelerimizin çocuklarına ve torunlarına
özel indirim anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre, Bilgi
Kişisel Gelişim Kursunda % 20, Sınav Kursunda ise % 10 indirim
oranı uygulanacak.
Şube Başkanımız Celal Bulut yapılan anlaşmadan sonra;
“Geleceğimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde. Eğitimleri
her şeyden üstün. Bu fikirden yola çıkarak onlara destek olmak
istedik. Üyelerimize ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

TÜED Çaycuma Şube Başkanlığımız, Çaycuma
Belediyesine ait Atatürk Spor Kompleksi bünyesindeki yüzme
havuzuyla üyelerimize özel indirim anlaşması imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre, üyelerimiz yarı olimpik yüzme
havuzunun tüm paketlerinden % 25 indirimli olarak
faydalanabilecekler.
Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan;
“Emeklilerimizin bu sıkıntılı günlerden geçerken biraz nefes
almalarını, güzel zamanlar geçirmelerini istedik. Havuz
yetkililerine teşekkür ederiz, hepimize hayırlı olsun” dedi.

İskenderun Şubemizden İndirim Anlaşması
TÜED İskenderun Şubemiz, Kuş Manavı ile indirim
anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre üyelerimiz 200 TL
ve üstünde alışveriş yaptıklarında % 10 indirim hakkına
sahip oldular. Şube Başkanımız Hüseyin Göde; “Kuş
Manav'a teşekkür ederiz. Üyelerimizin bütçelerine katkı
sağlayabilmek adına yaptığımız anlaşmalara her geçen
gün yenisini ekliyoruz. İskenderun esnafı da bu konuda
bizlerden yardımlarını esirgemiyorlar. Hepsine teşekkür
ederiz. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
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TÜED TARİHİNDEN SAYFALAR -21
BÜYÜK KONGRENİN YAPILMASI İÇİN
CEMİYET YÖNETİMİNİN ÇABALARI SÜRER
Büyük Kongrenin yapılması gereken
Aralık 1980 tarihinde gerçekleştirilememesi
üzerine toplanan Cemiyet Yönetim Kurulu,
yaşanan gelişmeleri de içine alan bir karar
alarak bunu teşkilata duyurur. Alınan kararda
aynen şöyle denilmektedir:
"TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ
CEMİYETİ
MERKEZ İCRA KURULU KARARI
Karar Tarihi :03.01.1981
Karar No : 88/1
Başkan : Sadi Heper
Üyeler : Hüseyin Orhan, Enver Bakan,
Münir Kütük, Saim Gökçal, Hüseyin Arık,
Remzi Özdur
Karar Metni :Cemiyet Ana
Tüzüğümüzün 14. Maddesine göre, Büyük
Kongremizin 1980 yılı Kasım veya Aralık
aylarında yapılması icap etmekte idi. Ancak, 12
Eylül 1980 Askeri harekatının müteakip, Milli
Güvenlik Konseyinin 7 nolu tebliği üzerine,
yurdumuzda mevcut bütün sendika, dernek ve
teşekküller gibi, Cemiyet teşkilatımızın da
faaliyeti durdurulmuştu.
Her ne kadar, zaman zaman Genel
Merkezimiz başta olmak üzere bir kısım
şubelerimizin faaliyetine müsaade edilmiş ise
de, henüz birçok şubemizin resmen kapatılma
olmamakla beraber faaliyetlerine de izin
alınamamış olması karşısında, şubelerden
gelecek delegelerle oluşacak Büyük
Kongremizin yapılmasında tereddüt hasıl
olmuş ve keyfiyet 7.11.1980 tarih 3609 sayılı
yazımızla Ankara Valiliğine, daha sonra da
6.12.1980 tarih 3692 sayılı yazımızla Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığına ve tekrar
26.12.1980 tarih 3744 sayılı yazımızla Ankara
Valiliği'ne keyfiyet arz edilerek mütalaları
istenmiş, fakat konu ile ilgili olarak Cemiyet
icra kurulumuzun kararına ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu sebeple, 26.12.1980 tarih ve 3744
sayılı yazımıza ek olarak İcra Kurulu kararı
aşağıya çıkarılmıştır.
1- Bugünkü tarih itibariyle halen 75 faal
şubemizden 25 adedi faaliyetine müsaade
alamadığından kapalıdır,
2- Büyük kongremiz, şubelerden gelecek
delegelerden oluşacaktır ve halen kapalı olan
şubelerimiz temsil yetkilerini yasal açıdan
korumaktadır,
3- Şiddetli kış aylarında yurdumuzun
her köşesinden gelecek yaşlı, hasta ve malul
emekli üyelerimizin perişanlığına sebep
olunacaktır,
4- Beş aydan beri kapalı olan
şubelerimiz dahi aidat tahsilatı
yapamadığından, parasal imkansızlıklar
karşısında Ankara'ya delege getirme imkanına
sahip değillerdir. Bütün bu sebepler yanında
kapalı şubelerimizin de bir süre sonra
açılabileceği düşünülerek, Aralık 1980 ayına
kadar yapılması gereken 6. Büyük kongremizin
Mayıs 1981 ayı ikinci yarısına kadar
ertelenmesi mevcut şubelerimizin de genel
arzusu olduğundan, Büyük Kongremizin anılan
tarihe kadar ertelenmesi uygun ve hatta zaruri
görülmüştür.”

3 Ocak 1981 tarihinde
toplanarak aldığı bu kararı bütün
teşkilata duyuran yönetim kurulu,
30 Nisan 1981 tarih ve 3979 sayılı
yazı ile Ankara Valiliği'ne yeniden
başvurur. Bütün hazırlıklar
tamamlanmış, şubelerin faaliyet
izinleri alınmış ve kongrenin
gerçekleştirilmesi için bir sakınca
kalmamıştır. Nitekim bu durum,
Ankara Valiliği'ne yazılan
yazıda aynen şu ifadelerle
yer almıştır:
“ANKARA
VALİLİĞİ
YÜKSEK
MAKAMINA
Genel Merkezimize
bağlı bir kısım şubemizin
faaliyetine mahalli
Sıkıyönetim
Komutanlıklarından
müsaade alınamadığı için,
Aralık 1980 ayı sonuna
kadar yapılması gereken
ancak bu şubelerimizin de
faaliyetine peyderpey
müsaade alınarak büyük
kongremize delege
göndermek ve temelli
haklarını kullandırmak
amacıyla bir süre
ertelenen 5. Büyük
Kongremizin 3-4 Haziran
1981 tarihlerine rastlayan
Çarşamba ve Perşembe
günlerinde Ankara'da
yapılmasına Merkez İcra
Kurulumuzca 27.4.1981
gün ve 100/1 sayılı karar
alınmıştır.
Bu kongremiz için
Sosyal Sigortalar Kurumu
Genel Müdürlüğü
Konferans Salonunun
Cemiyetimize tahsis
edildiğine dair anılan
Genel Müdürlüğün resmi
belgesinden bir sureti
ilişikte sunulmuştur.
Yurdumuzun
muhtelif bölgelerinde kurulu şubelerimizden
Tüzük hükümleri dairesinde getirilecek
delegelerle oluşacak Genel Kurulumuzun gündemi
aşağıda belirtilmiş olup, Genel Kurul Çalışmaları
3-4 Haziran 1981 Çarşamba ve Perşembe günleri
saat 10.00 da başlatılarak mevzuat hükümleri
dairesinde çalışmalarını sürdürecektir.
Gereğini emir ve müsaadelerinize arz
ederiz. Saygılarımızla.
Sadi Heper Hüseyin Orhan
Genel Başkan
2. Başkan
Genel Kurul Gündemi :
1- Yoklama ve açılış
2- Genel Başkanın açış konuşması
3- Kongre Divan seçimi
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4- Saygı Duruşu
5- Faaliyet, Hesap ve Denetçiler raporunun
okunması
6- Misafirlerin Konuşması
7- Raporlar üzerinde genel görüşme
8- Eski icra, yönetim, denetim ve onur
kurullarının ibrası
9- Aidat alt sınırının artırılması
10- Tahmini bütçenin tetkik ve tasdiki
11- Genel Başkan ve Merkez İcra
Kurulunun tek dereceli seçimi
12- Merkez yönetim, Denetim ve Onur
Kurullarının seçimi
13- SSK Genel Kurullarına katılacak 10
asil ve 10 yedek delegenin seçimi (Gizli)
14- Dilek ve temenniler
15- Anıtkabirin ziyareti ve kapanış”

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Dış İlişkiler Uzmanı
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRET VE
ASGARİ SATIN ALMA GÜCÜ
Covid-19 ile başlayan ve Rusya – Ukrayna savaşının
etkileri ile körüklenen dünya krizi, tüm ülkeleri artan enflasyon ile
baş başa bıraktı. Artan enflasyona karşı ülkeler, birtakım önlemler
almaya çalışsa da (politika faiz artırımı, ücret yardımı, vergi
muafiyeti vb.) insanların alım gücündeki azalmanın önüne
geçmekte zorlanmaktalar. 2009 krizinden bu yana ekonomik
anlamda iyi giden Avrupa ülkeleri de bu krizin etkisinde. Covid-19
krizi öncesi alım gücü yüksek olan ülkelerde artık insanlar,
sokaklarda hükümetleri protesto ediyor. Azalan alım gücüne
müdahale amaçlı Avrupa ülkeleri de yılın ikinci yarısında asgari
ücret zammı gerçekleştirdi.
Avrupa'da 2022 yılı ikinci yarısında geçerli aylık brüt asgari
ücret açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) de açıklanan
asgari ücretleri yayınladı.
Türkiye'de brüt asgari ücretin açıklandığı gün Eurostat'ın
ortalama kur üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 374 Euro idi ve
oluşan sıralamaya göre Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri içinde
sadece Bulgaristan'ı az farkla geçmişti. Ancak güncel kura göre
hesaplandığında Türkiye, Bulgaristan'ın da gerisine düştü.
Bulgaristan'da 2022 yılı ikinci yarısında asgari ücret 363
Euro. 1 Ağustos 2022 tarihine göre Türkiye'de brüt asgari ücret 352
Euro civarındadır.
Avrupa İstatistik Ofisi ayrıca asgari satın alma gücü
verilerini de ekledi. Eurostat, sürekli değişen kurdan dolayı satın
alma gücünün fazla düştüğü Türkiye verilerini eklemedi.
Türkiye'ye ait en güncel veri 2020 yılına aittir.
Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu Ülkeler;
Lüksemburg ve Belçika
Eurostat'ın açıkladığı verilerine göre 2022 yılı ikinci
yarısında en yüksek aylık brüt asgari ücret Lüksemburg ve
Belçika'da. Lüksemburg'da asgari ücret 2313 Euro. İkinci sıradaki
Belçika'da ise asgari ücret 1842 Euro olurken, İrlanda'da 1775
Euro ile listede üçüncü sırada yer alıyor
AB'de En Düşük Asgari Ücret Bulgaristan'da
AB üye ülkelerde en düşük asgari ücret 363 Euro ile

Bulgaristan'da. Eurostat'ın yayınladığı listede AB üyesi olmayan
ülkeler de yer alıyor. Listeye göre Türkiye gibi aday ülke olan
Sırbistan (402 Euro) ve Karadağ (533) Türkiye'nin üzerinde yer
alıyor.
Diğer yandan AB ülkesi olup herhangi bir asgari ücret
uygulamayan ülkeler de var. Bu ülkeler; Danimarka, İtalya, Kıbrıs,
Avusturya, Finlandiya ve İsveç.
Asgari Satın Alma Gücü Avrupa'da ne durumda?
Asgari ücreti ve asgari satın alma gücünü yayınlayan
Eurostat'a göre asgari satın alma gücü en yüksek ülke Lüksemburg
(1748 Euro). Son sırada ise Arnavutluk yer alıyor (429 Euro).
Diğer ülkelerde ise durum şu şekilde; Belçika 1624 Euro,
Almanya 1615 Euro, Hollanda 1516 Euro, Fransa 1462 Euro,
İspanya 1202 Euro, Yunanistan 952 Euro ve Bulgaristan 653 Euro.
Türkiye de Asgari Satın Alma Gücü Ne Durumda?
Türkiye, 2022 yılında Ocak ve Temmuz ayında asgari
ücrete iki kez zam gerçekleştirdi. Yapılan zamlarla birlikte son bir
yılda asgari ücret %80 artmış oldu. Fakat bu dönemde Türkiye'de
enflasyonda ciddi bir oranda artış gerçekleşti. TÜİK'e göre
Temmuz ayında yıllık enflasyon %79,60 olarak açıklanırken,
ENAG'a göre bu oran %176,04. Bu durumdan dolayı asgari ücrete
yapılan zamların alım gücüne olan etkisini hesaplaması da
zorlaşıyor. Bir önceki yıla göre asgari ücretin alım gücünde ciddi
kayıplar yaşanmaktadır. 2022 yılında belirlenen asgari ücretler,
yılın ilerleyen aylarında yüksek fiyat artışları karşısında değerini
yitirmiş ve alım gücü yarı yarıya azalmıştır.
Avrupa İstatistik Ofisi de sürekli azalan kurdan dolayı
asgari satın alma gücünü hesaplarken Türkiye verilerini eklemiyor.
Türkiye'ye ait en son veri 2020 yılında hesaplanmıştır.
Ülkelerde Asgari Ücretle Çalışan Oranları Ne
Durumda?.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

SOSYAL DESTEK PROGRAMI'NA
EMEKLİLER DE DAHİL EDİLDİ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türkiye
ürettiğini paylaşıyor”, açıklaması ile çalışanlar ve emekliler de
dahil olmak üzere, dar gelirli ailelere sosyal yardım yapılacağını
bildirdi. Sosyal destek ödemesinden yararlanmak için hanede kişi
başına düşen gelirin; net asgari ücret tutarının 3'de biri olan,
1833,3 TL'den az olma koşulu aranacak.
Başvurular, e-devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarınca da alınabilecek. Ödeme tutarları; her
ay 450, 550, 600 TL arasında olacak.
YORUM: EMEKLİLER DE "MUHTAÇ" GRUBUNA
GİRMİŞ OLDU...
Sosyal devlet, emekli aylıklarının seviyesi ile ölçülebilir.
"Türkiye, refahı paylaşıyor" açıklaması çok kıymetli olmakla
birlikte, emeklilere refahtan pay verilmesi, insanca yaşamaya
yetecek bir gelir ve aylığın ödenmesi, sosyal güvenliğin asıl

güvencesi olarak görülmelidir.
2000 sonrası dönemde çalışanlara bağlanan emekli
aylıkları değer kaybetmiş, alım gücünde ciddi kayıplar
yaşanmıştır.
Örneğin; en az aylık ödemesi olan 3 Bin 500 TL'yi almakta
olan bir emeklimiz, eşiyle birlikte yaşadığını varsayarak, hanede
kişi başına düşen gelir Bin 750 TL olmaktadır. Bu durumda, Aile
Sosyal Destek Ödemesi'nden yararlanabilecektir. Dul ve yetim
aylığı alanların büyük çoğunluğu da bu kapsamda olacak ve
Sosyal Destek Ödemesi için müracaat edebilecektir.
Hükümete çağrımız; sigortalıların gelecek güvencesi olan
aylık hesaplama sistemlerinde değişikliklere gidilmesi, 2000
sonrası emeklilerin intibakının yapılması ve asgari emekli
aylığının asgari ücretle eşitlenmesidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım
SORU: 1974 doğumluyum. 1 Haziran 1997 tarihinde
sigorta başlangıcım var. 6500 gün de prim ödemem
bulunmaktadır. EYT'den ne şekilde yararlanabilirim?
CEVAP: Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çalışma
grubu oluşturulmuş ve çeşitli seçenekler üzerinden
alternatifler belirlenmeye çalışılmaktadır. 8.9.1999 tarihi
baz alınarak önceki yıllarda sigorta girişi olanların
sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve mevcut
emeklilik yaşları bir bütün olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Prim ödeme gün sayısı, yaş kriterinin yeniden
belirlenmesinde temel kriter olacak. Yaştan hangi kriterlere
göre nasıl uygulama yapılacağı ile ilgili farklı seçenekler
dikkate alınacaktır. Örneğin, sigortalıların prim ödeme gün
sayısı esas alınarak, yaş sınırı aşağı çekilebilir. Bir başka
seçenek, kadın sigortalılar için 20 yıl (7200 gün), erkek
sigortalılar için 25 yıl (9000 gün) ödemiş olanlardan yaş
koşulu aranmayabilir. Bir başka seçenek, yaştan
bekleyenlere kısmi aylık bağlanması değerlendirilebilir.
SORU: 25 yıl çalıştım ve 2011 yılında emekli oldum.
5250 TL aylık almaktayım. Kirada oturan bir emekliyim ve
aylığımın yarısını konut harcamalarına ayırmaktayım.
Eşim çalışmıyor ve bir çocuğum da işsiz. Devletin emeklileri
koruması gerekmez mi? Avrupa ülkelerinde olduğu gibi,
kirada oturan emeklilere, “ikamete dayalı sosyal destek
ödemesi' adı altında destek olunmalı. Bu konuda Derneğin
bir çalışması var mı?
CEVAP: Sosyal destek ödemesi, temel insani
ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olan ailelere yönelik
bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanıdır.
Türkiye'de sosyal yardımlar, sosyal güvencesi olmayanlara
yapılan bir destek olarak uygulanmıştır. Son yıllarda,
emekli aylıklarında yaşanan kayıplar giderek büyümüş,
emekliler de “Muhtaç” duruma gelmiştir.
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler,
emekli aylıkların düşmesine neden olmuş ve geçim koşulları

ağırlaşmıştır. Genel olarak bakıldığında, 13 milyon emekliye
yapılan aylık ödemelere göre, 2022 Temmuz ayı itibariyle
ortalama emekli aylığı 5600 TL olarak hesaplanmaktadır.
Emekliler, zorunlu harcamalarını karşılamakta zorluk
çekmektedir. Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında
iyileştirme ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının yapılmasını
talep etmektedir. AB ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında,
emekli aylıklarının alım gücünde ciddi kayıplar var. Ülkesine
uzun yıllar hizmet etmiş emeklilerimize, en azından “Kira
yardımı” yapılmalıdır.
SORU: 506 sayılı Kanun döneminde emekli aylıklarına
yapılan zamlar dönem başı olarak uygulanmış ve emeklilere
farklar ödenmiştir. 4447 sayılı Kanunla birlikte dönem başında
farklar ödenmemiştir. 2000 sonrası dönemde emeklilerin
farkları ödenmiştir. Memur emeklileri ise, dönem başında fark
almaya devam etmektedir. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin
farkları neden ödenmiyor?
CEVAP: 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447
sayılı Kanunla, emekli aylıkların artışı aylık TÜFE artışına
endekslenmiş ve fark uygulaması yapılmamıştır. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin farkları ödenmediğinden, Derneğimiz
tarafından davalar açılmış ve kazanılmış, farklar da davayı
açanlar için ödenmiştir. Derneğimizin hukuk yoluyla elde ettiği
sonucu, 2002 Haziran ayında yürürlüğe giren 4759 sayılı
Kanunla, fark ödenmesine son verilmiş ve aylık artışları ödeme
tarihleri olarak belirlenmiştir. 2000 yılından itibaren dönem
başlarında yapılan zamların farkları ödenmesi gerekirken,
hukuka uygun olmayan düzenlemeyle emeklilerin fark
alacaklarını ödememiştir. Bu haksızlık düzeltilmeli, memur ve
memur emeklilerine dönem başlarında ödenen farklar, SSK ve
BAĞ-KUR emeklilerine de ödenmelidir. Devlet, emekliler
arasında ayrım yapmamalı ve eşitlik temel kural olarak
benimsenmelidir.
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BM AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU
YAŞLANMA KONULU BAKANLAR KONFERANSI VE ORTAK FORUMU
15-17 Haziran 2022 tarihlerinde Roma'da düzenlenen sivil
toplum ve BM Avrupa Ekonomik Konseyi Bakanlar Komitesi
ortak forumunda sivil toplum kuruluşlarının ve bilimsel araştırma
kurumlarının önerileri değerlendirildi. Toplantıda sivil toplum
kuruluşlarının ve bilimsel araştırma kurumlarınca kabul edilen
beyanname şu tespitlerde bulunmaktadır:
Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı’nın yaşlılar
üzerindeki etkisini tartışmak için sunulan fırsat memnuniyetle
karşılanmıştır. Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı
bölgesel uygulama stratejileri kapsamında verilen taahhütler
yerine getirilmelidir. Pek çok alanda yaşlıların hak ve ihtiyaçları
ele alınmış, yaşlıların onurlu bir şekilde yaşama ve topluma tam
olarak katılım haklarını geliştirmek için önemli adımlar atılmıştır.
Birçok ülkenin maruz kaldığı toplumsal, siyasi, ekonomik ve
çevresel krizleri kabul etmekle beraber zor zamanlarda yaşlıların
desteklenmesi ve onlara daha iyi hizmet verilmesi çabaları
artırılmalıdır.
İnsan hakları temelli yaklaşım takdir edilmiştir. Üye
devletlerin yaklaşımı veri toplama, izleme ve değerlendirme dahil
tüm politika ve programlarla takip edilmelidir. Yaşlıların insan
haklarına tam olarak saygı duyulmalıdır. Bu haklar korunmalı ve
bu haklardan tam olarak yararlanılması sağlanmalıdır. Ortak
forum, BM insan hakları yüksek komiserliği yaşlılığın tüm insan
haklarından yararlanma konusundaki bağımsız uzmanı ve yaşlı
insanların hakları için küresel ittifakın (GAROP) tavsiyelerini tam
olarak desteklemektedir. Yaşlı kişilerin insan haklarını geliştirmek
ve korumak için yasal olarak bağlayıcı bir BM aracına ihtiyaç
vardır. Bu nedenle üye devletler BM açık uçlu yaşlanma çalışma
grubundaki tartışmalara aktif olarak katılmalı ve destek
vermelidirler.
Sosyal izalasyon ve yalnızlık sosyal eşitsizliklerin hem
nedeni hem de sonucudur. Uygulanacak politikalar daha adil
yaşam koşulları ve sosyal desteğe erişimi sağlayacak ve sosyal
dayanışmayı teşvik edecek şekilde olmalıdır. COVİD-19
pandemisinde uygulanan kapsamlı izalasyon önlemleri yaşlıların
zihinsel ve fiziksel sağlık açısından önemli bir bedel ödemesine
neden olmuştur. Yaş ayrımcılığı birçok yaşlımızı kaybettirmiştir.
COVİD-19 pandemisinden ders alınmalı ve insan hakları
konseyince yaş ayrımcılığının korunmasına ilişkin HRC 48.3 karar
ve HRC 49/70 nolu rapor dikkate alınmalıdır. Yaşlıların haklarının
korunması hızlandırılmalı ve iyileştirilmelidir.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmeliyiz. Dünya sağlık
örgütünün WHO Yaşlı Dostu Şehirler için küresel ağı üye devletler
de geliştirilmeli, sağlıklı yaşlanma sağlanmalıdır. Yaşam boyu
öğrenmeye değer verilmelidir. Mal ve hizmetlere eşit erişim,
çalışma hayatının uzatılması, insana yakışır iş ve yaşam dengesi,
uygun çevresel koşullar, barınma, koruyucu sağlık
desteklenmelidir. Nesiller arası dayanışma ile kapsayıcı toplumlar
inşa edilmelidir. Ücretsiz bakım işi tam olarak tanınmalı,
emeklilikte cinsiyet eşitliği sağlanmalı, yaşlılıkta kadın yoksulluğu
ile mücadele edilmelidir. Yaşlılar, haklarını korumaya ve
savunmaya aktif olarak katılmalıdırlar. Gönüllülük, erişilebilirlik,
yaşlıları temsil eden sivil toplum kuruluşlarına destek, danışma
kurumları sosyal ve politik katılımı sağlar.
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Yaşlıların fiziksel ve zihinsel
sağlık durumları normal yaşam
sürecinin bir parçasıdır. Erişilebilir, entegre ve uygun şekilde
finanse edilen bakım sistemlerinin geliştirilmesine, ücretsiz
bakıcıların tanınmasına verilen önem takdir edilmektedir. Çoğu
üye devletler de, özellikle kadınların bakım sorumlulukları
nedeniyle iş gücü piyasasından erken emekli olmaları eşitsizlik
yaratmaktadır. Evde bakım toplum temelli bakım olmak üzere her
türlü kaliteli bakımın geliştirilmesine yatırım yapılmalıdır. Uzun
süreli bakıma yönelik bir sosyal koruma yaklaşımı gereklidir.
Bakım çalışanlarının koşulları iyileştirilmeli, bakımı
organize etmenin yeni yolları bulunmalıdır. Gelir desteği, gündüz
bakım hizmetleri, bakımın fiziksel ve psikolojik zorlukları ile başa
çıkmak için eğitim verilmelidir. Yaşlıların eşit ve tam vatandaşlar
olarak toplumun bir parçası olmalarını sağlayan bakım sistemleri
için çağrıda bulunulmaktadır. Yaşlılar toplumun ayrılmaz ve
değerli bir parçasıdır. Yaşlıların onurları ve yaşam kaliteleri
toplumsal gelişimin göstergeleridir. Bu nedenle yaş ayrımcılığı ile
mücadele ederek ve nesiller arası dayanışmayı teşvik ederek,
yaşlıların rolünü geliştirmek, her yaştan bir toplum inşa etmenin
ön koşullarıdır. Demografik değişim ve nesiller arası dayanışma
yaşlanmayı yaygınlaştırma ve ilgili mevzuatla uğraşırken insan
haklarına dayalı bir yaklaşımı güvence altına almak için üye
devletlerde uygun yapıların oluşturulması elzemdir.
Yaşlı kişilerin haklarını geliştirmek, izlemek ve korumak
için güçlü bir uluslararası kuruluş desteği olmalıdır. Araştırmalara
önem verilmelidir. Çevresel krizler, yaşlanma ile ilgili insan hakları
çerçevesini zorunlu kılmaktadır. Gelişen teknolojilerin ve
dijitalleştirmenin yaşlılar üzerindeki etkisi dikkatli bir şekilde
analiz edilmeli, eşitliği teşvik eden stratejiler desteklenmelidir.
Dijital beceriler geliştirilirken, dolandırıcılık ve diğer hak
ihlallerinden korunmalıdır. Acil durumlar yaşlılar için daha
yüksek riskler oluşturmaya devam edecektir. Yardım
operasyonları ve müdahaleler yaşlıların haklarına ve ihtiyaçlarına
uyarlanmalıdır. İklim değişikliği ile ilgili olarak nesiller arası
dayanışmanın nasıl geliştirileceği üzerinde araştırmalar
yapılmalıdır.
Pandemi sürecinde yaşlılar, torun bakımı ve gönüllük gibi
yaşamın diğer alanlarında oldukça dirençliydi. Huzur evlerinin
rolü yeniden değerlendirilmelidir. Değişen aile yapılarını artırdığı
duygusal, fiziksel veya zihinsel bozukluk riski gelecek yıllarda
algıları değiştirecektir. Sosyal eşitsizlik büyük bir zorluk olmaya
devam edecektir. Göç, ele alınması gereken bir diğer olgudur.
Sorunlar yalnızca mevzuatta düzenlemeler veya kısa vadeli
politika girişimleriyle çözülemez. Bir stratejiye yönelik yaşlılar
için uygun politikalar geliştirilmelidir. Yaşlıların haklarına yönelik
bir BM sözleşmesi taslağı acilen hazırlanmalı ve yürürlüğe
konmalıdır.
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