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TÜED VE DENİZBANK
EMEKLİYE HİZMET İÇİN
PROTOKOL İMZALADI...
Derneğimizle Denizbank arasında imzalanan örnek
protokolle derneğimiz üyesi emeklilerimize birçok özel
imkan sunuldu.
Sunulan bu imkanlar arasında; faizsiz kredi, ücretsiz
ambulans ve sağlık hizmetleri paketi, doğalgaz
faturalarında %10 indirim, Türkiye'deki tüm ATM'lerden
ücretsiz para çekme olanağı ve harcamalarda ek taksit
fırsatı gibi önemli başlıklar yer alıyor...
Protokolün imza töreninde konuşan Genel
Başkanımız Ergün, “Boş konuşmuyoruz, hizmet üretiyoruz,
emekliye hizmet sunanlarla birlikte yürümeye her zaman
hazırız” dedi.

SOSYAL
KORUMA
Toplumların korunmasında Anayasalar bir
güvence olarak görülmektedir. Bu güvencelerin en
önemlileri olarak çalışma hürriyeti ve sosyal güvenlik
hakları ön planda tutulmaktadır.
Anayasamızda sosyal hakların korunması ve
geliştirilmesi konusunda devletin görevleri tek tek
sıralanmış ve gerekli olan tedbirlerin bir sistem
dahilinde alınması temel bir kural olarak
benimsenmiştir. Beşikten mezara kadar sosyal
güvenlik, en temel hak olarak değerlendirilmiştir.
Sosyal güvenlik sistemimizin yarım asırdan
fazla bir geçmişi bulunmaktadır. 9,5 milyonu aşan
emekli, dul ve yetimlerimiz gelir ve aylık almaktadır.
Toplumun korunmasında en güvenceli sistem olan
sosyal güvenlik haklarına herkesin erişmesi, sosyal
devletinde en önemli görevleri olarak sayılmaktadır.
Anayasamızın 60. maddesi, sosyal güvenliğin bir hak
olduğunu kabul etmiş ve devletin de alması gereken
tedbirleri sıralamıştır.

İSTİHDAMIN ESNEK YÖNE DOĞRU GİTMESİ
2008 ve 2009 yıllarında
yaşanan krizin en büyük etkisi,
ekonominin küçülmesi ve milyonlara
varan işten çıkarmaların olmasıdır.
Yabancı ve yerli sermaye kendi
karını en iyi şekilde
değerlendirirken, üretimin en temel
parçası olan insan gücünün
korunması konusunda aynı
duyarlılık gösterilmemektedir.
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İşveren çevreleri, işgücü
maliyetlerinin yüksekliğinden sıkça
yakınmaktadırlar. Sigorta ve vergi
oranlarının yüksekliğinden söz
edilirken, çalışanların gelecekleri
olan sosyal güvenlik haklarının ne
şekilde korunması konusunda
işverenlerimizin ilgisiz kaldıkları
d i k k a t ç e k m e k t e d i r. S o s y a l
güvenliğin önemsenmediğinin en
temel göstergesi de, istihdamın
yarısına yakınının her hangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı
yoldan çalıştırılmasıdır.
AB üyeliği sürecinde böyle
bir tablo ülkemize yakışmıyor.
Sosyal devletin en temel uygulaması
olan sosyal güvenlik hakları
geliştirilmeli ve her çalışanın

erişmesi gereken bir hak olarak
görülmelidir.
İstihdamın niteliğinin
değişmesi ve emeğin esnekleştirilmesi
süreci ile birlikte sosyal güvenlik
hakları da riskli bir durum almaya
başlamıştır.
4857 sayılı İş Kanunu,
esneklik temelli bir içeriğe sahiptir.
Belirli süreli, kısmi süreli, çağrı
üzerine çalışma, evden çalışma ve
uzaktan çalışma gibi esnek istihdamı
öngören düzenlemeler karşısında
çalışanların hem ücret gelirleri
küçülmüş, buna bağlı olarak da
sigortalı prim gün sayılarında
azalmalar söz konusudur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
sosyal güvenlikte köklü değişiklikler
öngörmüştür. 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunundaki kazanımlar
korunamamış, emeklilik koşulları
ağırlaştırılmış ve emekli aylıklarının
hesaplanmasında önemli kayıplar
öngörülmüştür.
İşçiler bakımından
emeklilikte aranan 7200 prim gün

sayısına ulaşmanın zorluğu ortadadır.
Buna bir de yaşın yükselmesini ilave
ettiğimizde, gelecekte emekli aylığına
erişilmeme gibi riskli bir durum söz
konusu. Gelecek nesiller bu sistemin
mağduru olur. Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun gelirlerinin artmasını
öngören yeni yapılanmanın faturasını
çalışanlar ve emeklilerin ödeyecektir.
TBMM'de görüşülmekte olan
Torba kanun Tasarısında istihdamın
özendirilmesi ve esnek çalışma
modellerinin genişletilmesi
öngörülmektedir. Bu tür istihdamlar
ile sosyal güvenlik haklarına
erişilmemesi durumunda işsizlik ve
yoksulluk önemli bir gündem maddesi
olacaktır.
Neler yapılabilir? Esnek
istihdam karşısında, sosyal güvenlik
haklarının da esnekleştirilmesi ve
prim gün sayılarının düşürülmesi
gerekmektedir. Çalışma hayatındaki
koşullar tek başına bir sistem olarak
görülmez. Aktif sigortalıların pasif
durumları da iyi değerlendirilmeli ve
sosyal hakları güvence altına
alınmalıdır.

KAZIM ERGÜN; “EMEKLİ ZAMLARI
ENFLASYONUN ÜZERİNDE AMA
ENFLASYON SEPETİNİN EMEKLİNİN
YAŞAM GERÇEKLERİNE UYDUĞU
SÖYLENEMEZ… ”
2011 yılında emekli aylıklarına yapılacak artışları
değerlendiren, Genel Başkanımız Kazım Ergün; “5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55.
Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamlarının günün
gerçeklerine uymadığını ifade etmiştik. Hükümet bu
uyarılarımızı dikkate almış olmalı ki, iki yıldır ek
düzenlemelerle emekli zamları bir nebze de olsun
iyileştirilmiştir. Bu gelişmeleri olumlu karşılamakla beraber,
emeklinin başta intibak sorunu olmak üzere çözüm bekleyen
tüm sorunları için yeni ve etkin adımlar atılmasını
bekliyoruz” dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“2011 yılı Ocak ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur
emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir
önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar
olacaktı. TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre bu rakam
%2,73 olmuştur. Eğer bu oran uygulansaydı; 719,98 TL olan
en düşük işçi emekli aylığı sadece 19,58 TL artış alacak ve
739,56 TL olacaktı. Oysa getirilen yeni düzenlemeyle; en
düşük işçi emeklisi aylığı 60 TL artarak 782,38 TL'ye
ulaşacak. Aslında bu rakam da, daha önce kaldırılan vergi
iadesi uygulaması yerine getirilen ek ödeme düzenlemesi
sayesinde 62,40 TL'lik bir artış geldiğini ortaya koyuyor.
Meclis gündemine alınmayı bekleyen ve kamuoyunda
Torba Kanun olarak bilinen düzenleme bugünkü şekliyle
yürürlüğe girdiği takdirde; en düşük işçi emeklisi aylığı 782,38
TL olurken, 545,09 TL olan en düşük Bağkur esnaf emeklisi

aylığı 607,49 TL; 386,78 TL olan en düşük Bağkur tarım emeklisi
aylığı da 449,78 TL olacak.
Diğer taraftan, Torba Kanun'da 2011 yılının ikinci altı
aylık dönemi için öngörülen artış oranı da %4 olarak belirlenmiş
bulunuyor. Bu durumda; Temmuz 2011'de yapılacak artışla en
düşük işçi emeklisi aylığı 813,68 TL olacak. En düşük Bağkur
esnaf emeklisi aylığı 631,79 TL olurken, en düşük Bağkur tarım
emeklisi aylığı da 467,78 TL olacak.
İşçi emeklilerinin taban aylıklarında yapılacak olan artış
bu şekliyle; ilk 6 ay için %8,67 oranında, ikinci altı ay da %4
oranında, yıllık kümülatif toplamda ise %13,02 oranında
gerçekleşecek.
Elbetteki bu rakamlar açıklanan enflasyon rakamlarının
neredeyse iki katı kadar tutarlara denk geliyor. Ancak buna
rağmen tek çatı sisteminin gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi
için atılması gereken daha çok adım var. Öncelikle memur
emeklilerinin taban aylıkları seviyesi ile işçi ve bağkur
emeklilerinin taban aylıklarının eşitlenmesi tek çatı sisteminin
ortaya atılış mantığına uygun olacak ve adaletli bir düzenleme
yapılmış olacaktır. Emeklilerimizin beklentisi intibak yasasının
bir an evvel çıkarılarak yaşanan bu farklılığın ve adaletsizliğin
ortadan kaldırılmasıdır. Hükümetimizden isteğimiz bu
mağduriyetin ortadan kaldırılması için somut adımlar
atmalarıdır. İntibak sorununu çözen bir iktidar elbetteki ülkenin
siyasi tarihine ve sosyal hayatına ebedi unutulmayacak bir imza
atmış olacaktır.”
TÜED -2-

Ankara
Şubemizden
Sağlık
Hamlesi
Ankara Şubemiz ile İlgi Göz
Hastalıkları Merkezi arasında yapılan
anlaşma neticesinde Ankara, Çankaya
ve Sincan Şube üyelerimize özel
indirimlerden yararlanma fırsatı doğdu.
Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan,
Emeklilerin ilerleyen yaşla birlikte birçok sağlık sorunuyla yüz yüze
kaldığını belirterek, “Bu hususta onlara destek vermek Türkiye
Emekliler Derneği olarak öncelikli hizmet amaçlarımızdan biri
olmalıdır” diye konuştu.
Göz hastalıklarının emekliler için son derece önemli bir sağlık

sorununu teşkil ettiğini belirten Orhan, İlgi Göz ve Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Hastanesi'nin doktorları, yetkin sağlık personeli ve teknik
donanımı ile son derece çağdaş ve üst düzey bir yapıda bulunduğunu
ifade etti.
Emeklilerin sağlıkları konusunda gün geçirmeden
müdahalede bulunmaya davet eden Orhan, “sağlık sadece
kaybedilince kıymeti anlaşılan bir değer olmasın, sağlıklıyken de
korumak için neler yapmamız gerektiğini uzman hekimler ve sağlık
görevlilerine danışarak öğrenelim ve kaliteli bir yaşamı hayat
felsefemiz haline getirelim” diye konuştu.
İlgi Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hastanesi 1200
metrekare kapalı alana sahip olup göz hastalıklarının yanı sıra kulak
burun boğaz hastalıkları dallarında hizmet veriyor. Merkez; tam
teşekküllü 2 ameliyathane, 7 muayene odası, Excimer Lazer, Argon
Lazer, Yag Lazer - FFA ünitesi, Odyometri, Endoskopi ünitesi,
Laboratuvar, Röntgen, Tetkik odaları ve Acil ünitesi ile hizmet veriyor.

MHP İl Başkanlığından
Eskişehir Şubemize Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP), Eskişehir Şubemizi ziyaret
ederek dernek çalışmaları ile
emeklinin durumu ve beklentileri
hakkında bilgi alışverişinde
bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı
Hayri Önder, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
Eskişehir Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Eskişehir Şube
Başkanımız Arif Duru, MHP'nin yaptığı ziyarette emeklinin
durumunun içler acısı olduğunu belirterek, “Torunumuza çikolata
alamıyoruz, Maliye Bakanı emekli iyi durumda diyor. Emekliler
evinden çıkamaz hale geldi” dedi.
Duru, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu
açıklamalar biz emeklileri üzmüştür" dedi.
Şube Başkanımız Duru konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hükümetimizin açıkladığı 880 TL geçim endeksinde
emeklilerimiz yüzde 80'i bu paranın altında maaş alırken yapılan bu tür
açıklamalar ciddiyetten uzak olup yetkililerin yaptıkları açıklamalar
daha tutarlı ve inandırıcı olmalıdır. Bakanlarımız son 3 yıldır
emeklilerimizin alım güçlerinde nasıl bir artış olduğunu da belgelerle
açıklarsa bizlerde bu konuda daha çok aydınlatılmış oluruz. Evlerinden

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı
Hayri Önder, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
Eskişehir Şubemizi ziyaret ettiler.
dışarı çıkıp sosyal ihtiyaçlarını çoğunu gideremeyen, torunlarına
çikolata dahi alamayan, işsiz çocuklarının ihtiyaçlarını
karşılayamayan, hastalık gibi durumlarda masraf olmasın diye doktora
gitmeyi erteleyen milyonlarca emeklimizin alım gücü nasıl yükseldi
bunu anlamak zor. Ama şunu ifade etmek gerekirse emeklilerimizin
yaşam koşulları Bakanımızın açıklaması ile uyum sağlamıyor"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Hayri Önder ise,
2011 yılında yapılacak olan seçim beyannamesinde emeklileri yakından
ilgilendiren intibak yasası ile ilgili maddenin olduğunu söyledi. Ülkenin
siyaset eliyle yürütüldüğünü ifade eden Önder şöyle konuştu: "Ülkemizi
8 yıldan buyana AK Parti iktidarı yönetiyor. 8 yıldan buyana da en çok
mağdur olan kesim emeklilerimizdir. Bu emekli kitlesi insanca
yaşayamıyor. Emeklilerimize gerekli değer verilmiyor. Yapılacak olan
seçimlerde partimizin hazırladığı seçim beyannamesinde sizleri
ilgilendiren intibak yasası maddesi de var"
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SOSYAL KORUMA
Anayasamız; diğer
maddelerinde de sosyal devletin,
toplumun sağlık ve sosyal güvenlik
gibi haklarının korunması
konusunda ülkeyi yönetenlere
önemli görevler yüklemektedir.
2004 yılında AB Uyum
Yasaları kapsamında Anayasamızın
90. maddesine yapılan bir ilave ile
uluslararası sözleşmelerin iç hukuk
açısından da uygulanması gereken
bir mevzuat olduğunun
öngörülmesini, evrensel hakların
ülkemizde de uygulanacağının bir
güvencesi olarak görüyoruz.
Şurası bir gerçek. Sosyal
haklarımızda bir bütünlük
sağlanamamıştır. Sosyal koruma
araçlarımız çok dağınık
uygulanmaktadır. 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu tek çatının
oluşturulması açısından önemli
düzenlemelerdir. Üçüncü ayak olan
soysal yardım ve sosyal hizmetler
kanunu çıkarılmadığından, tek
çatının oluşması da eksik kalmıştır.
ILO'nun soysal güvenlikle
ilgili 8 normu ülkemizde
uygulanmaktadır. Sadece bir normu
uygulanmamaktadır. O da, aile
yardımı sigortasıdır. Bu sigorta kolu
ülkemizde tartışılmaktadır. 2011

Esnek istihdamın
sosyal güvenlik
ayakları zayıf
kalmıştır.
Bu nedenle, 5510
sayılı Sosyal
Sigortalar ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanununda
değişiklik
yapılmalıdır.
Bütçe görüşmelerinde aile yardımı
sigortası siyasi partilerinde tartışma
konusu olmuş ve bu sigorta kolunun
ülkemizde de kabul edilmesi için bir
fırsat yaratılmıştır.
İşsizlik ve yoksulluğun
önlenmesinde sosyal koruma
araçları iyi yönetilmelidir. Siyasi

partilerin hedefleri, programları
f a r k l ı o l a b i l i r. B u n a i t i r a z
etmiyoruz. Yeter ki, sosyal yardım
ve sosyal hizmet bir sistem dahilinde
yönetilsin ve uygulansın.
İstihdam esnek bir modele
doğru hızlı bir şekilde yürüyor.
Esnek istihdamın sosyal güvenlik
ayakları zayıf kalmıştır. Bu nedenle,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
değişiklik yapılmalıdır.
Toplumun korunmasına
yönelik sosyal güvencelerin
geliştirilmesi siyasi partilerin en
öncelikli konusu olmalıdır. Sosyal
hakların geliştirilmesi için istihdam
sağlayan bir büyümenin öncelikle
benimsenmesi gerekir. Sosyal
güvenliğin güvencesi de,
istihdamdır. Bu bakımdan, yeni
yatırımların ve istihdam
politikalarının teşvik edilmesi,
sosyal güvenlik sistemini de
koruyacak bir uygulama olacaktır.
Teşvik kriterleri iyi belirlenmeli ve
istihdama dönük kullanılmalıdır.
İnsanımızı koruduğumuz
zaman, sosyal barışa da en büyük
katkı sağlanacaktır. Refah toplumu
olma yönünde atılacak her adım,
ülkemizin saygınlığını daha da
artıracaktır.

Mersin Şube Başkanımız
Semiha Tokadlı'ya
Mersinlilerden Vefa Örneği
Mersin'de çok sayıda
sosyal projeye imza atmış,
üretken, emekçi ve toplum
sorunlarına duyarlılığı ile
tanınan Mersin Şube
Başkanımız Semiha
Tokadlı'nın ismi kentteki
cadde, bulvar veya parklara
verilerek ölümsüzleştirilecek.
Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisi'nde Başkan Vekili Kemal
Sığırcıklıoğlu'nun Mersin'e Can Veren
Kadınlar Projesi kapsamında verdiği
önerge benimsendi.
Kemal Sığırcıklıoğlu, “Belediyeler

sadece altyapı ve asfalt gibi işlerle
ilgilenmezler. Bunun yanı sıra sosyal ve
kültürel etkinliklere de öncülük ederler.
Yerel yönetimlerin, geçmiş değerleri ileri
kuşaklara taşıma misyonu da vardır. Bu
amaçla kentimize mal olmuş ve isim yapmış,
çalışkan, siyasetçi ve barış elçisi gibi sıfatları
bünyelerinde barındıran İclal Tan, Lina Nasif
ve Semiha Tokadlı'nın isimlerinin kentimizin
önemli cadde, bulvar ve parklara verilmesi,
hatta bazı kültür ve sanat etkinliklerinin
onların adına düzenlenmesi yönünde karar
alınması inşallah bu meclise nasip olur” dedi.
Sığırcıklıoğlu'nun önergesi, gündeme
alınıp, Eğitim-Kültür, Çevre ve İmar
Komisyonları'na havale edildi.
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Mersin Büyükşehir
Belediye Meclisi,
Mersin Şube Başkanımız
Semiha Tokadlı'nın adını
ölümsüzleştirdi...

SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI UYGULAMALAR
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin giderleri
312,5 milyar TL, Bütçe gelirleri 279 milyar TL, bütçe açığı
33,5 milyar TL öngörülmüştür. Bütçenin en büyük gider
kalemlerinden birisi de 47.5 milyar lira olarak ayrılan faiz
ödemeleridir.
2 0 11 Y ı l ı M e r k e z i Y ö n e t i m B ü t ç e s i
incelendiğinde, 2011 genel seçimlerin etkisiyle kamu
çalışanlarına farklı zam artışları yapılmıştır. Yüzdeli
zamlar birinci altı ay yüzde 4.22, ikinci altı ay yüzde 4
olarak belirlenmiştir. Kamu çalışanlarının daha çok
korunduğu bir gerçektir. Ek ödeme almayan memurların
denge tazminatına 80 TL ilave yapılması, aile yardımına
toplamda 40 TL iyileştirmenin öngörülmesi önemli
artışlardır.
Emekliler açısından değerlendirme yapıldığında
yapılan altı aylık artışlarının birinci altı ay 60 TL'nin
altında kalmamak koşuluyla yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4
olarak belirlenmiştir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine
enflasyonun üzerinde zam yapılmış, 60 TL seyyanen artış,
alt sınır emekli aylıklarını iyileştiren bir özellik
taşımaktadır. 2011 yılının birinci altı ayında 60 TL
seyyanen artışın denge tazminatı gibi 80 TL olarak
belirlenseydi, alt sınır kesimden gelir ve aylık alanların
korunması açısından büyük katkı sağlayabilirdi.
İntibak talebimiz hiçbir dönem gerçekçi bir
şekilde değerlendirilmemiştir. Bütçe imkanlarının
yetersizliği öne sürülmüştür.
Bu duruma nasıl gelindi diye sorulduğunda;
sosyal güvenlik sistemimizin iyi yönetilememesi yanında
norm ve standart birliğini kurumlaştırması gereken
mevzuatta da birlikteliğin sağlanamaması büyük etken
olmuştur.

Bütçe uygulamalarına bakıldığı zaman, sosyal
güvenlik kuruluşlarının bütçelerinde görülen açıklar hazine
tarafından karşılanmaya başlanmıştır. 1995 yılından
itibaren yapılan bu transferleri sosyal devletin soysal
güvenlik sistemine yapması gereken bir katkı olarak
görüyoruz. Bu katkı, bazı yıllar Genel Bütçenin yüzde 11'ine
kadar varmıştır.
Sosyal güvenlik açıklarının kapatılmasını eleştiren
işveren çevrelerinin kendilerinin ödemesi gereken işveren
sigorta prim oranlarında 5 puan indirime gidilmesini hangi
gerekçeyle alkışlıyorlar? Bununla da kalınmıyor. Yeni
istihdamda işveren sigorta paylarının İşsizlik Sigortası
Fonu'ndan karşılanıyor. Bu tür teşvikler, sosyal güvenlik ve
işsizlik sigortası felsefesine aykırı uygulamalardır.

Ömer
KURNAZ

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yeni istihdam
yapılması durumunda işveren sigorta prim paylarının
karşılanması da tartışma yaratan bir uygulamaya
dönüşmüştür. Yapılan değişiklikler, çalışırken işsiz
kalanların korunmasını zayıflatan düzenlemeler olarak
görülmektedir. İşten çıkarmaların çok yüksek olduğu bir
dönemde işverenlerin böylesine desteklenmesi yanında iş
güvencesinin de güçlendirilmesi gerekirdi.

Genel Mali
Sekreter
Tarsus
Şube
Başkanı

Bu durum, emeklilere bir iyileştirme gündeme
geldiğinde kaynak nerede diye Hükümeti eleştirenlerin bir
çifte standardıdır.

www.tuedtarsus.org.tr

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalışanların ve
emeklilerin korunması temel kural iken, işverenlere prim
desteğinin yapılması, emeklilere ayrılacak kaynakları
küçülten bir sonuç getirmektedir.
Sosyal güvenlikte tek çatı hedefine uygun olarak
emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalı ve insanca yaşamaya
yetecek gelir ve aylıklar ödenmelidir.

Karabük Valisi İzzettin Küçük'ten Şubemize Ziyaret
Karabük Şubemize ziyarette bulunan
Vali İzzettin Küçük, emeklilerin sorunları
ile ilgili Şube Başkanımız Celal Bulut'tan
bilgiler aldı.
Şube Başkanımız Bulut yaptığı konuşmada, Karabük'teki
emeklilerin sağlık sorunlarına değinerek ”Karabük'te ne yazık ki hava
kirliliğinden ötürü sağlık problemleri had safhaya ulaşmıştır. Bu yüzden
emekli arkadaşlarımızın sık sık il dışına çıkması gerekiyor. Tıp
Fakültesinin biran önce açılması, özellikle emeklilerimizin bir hayli işine
yarayacaktır” dedi.

Vali İzzettin Küçük, gerek genel merkez olarak gerekse
Karabük Şube olarak derneğin çalışmalarını takdirle takip ettiğini
belirterek
“ülkemizde 9 milyonu aşkın emekli var. Elbette ki
emeklilerimizin sorunlarının farkındayız. Emeklilerimizin sorunları ile
ilgili hem Devletimiz hem de bizler çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Ne
yazık ki Türkiye'nin yeşili en bol olan Karabük'te sağlık problemleri had
safhada. Tabi ki bunun en büyük sebeplerinden biri hava kirliliğidir.
Bunun için doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmamız gerekmektedir” diye
konuştu.
Şube Başkanımız Bulut, ziyaretin sonunda Vali Küçük'e TÜED
Genel Merkez Albümü ve Aylık Dergimizden takdim etti.
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TÜED VE DENİZBANK EMEKLİYE HİZMET İÇİN BİRARAYA GELDİ
Derneğimizle
Denizbank'tan
Denizbank arasında
Kahramanmaraşlı
imzalanan anlaşma ile
emeklilere özel
Üyelerimize
hizmetler sunuldu.
Tanışma Yemeği
Bu hizmetler özel faizli
krediler, özel ödeme
planları ve Emekli
Bonus Kartı yanında
üyelerimize özel 1000
TL'lik faizsiz kredi
fırsatı gibi başlıkları
da içeriyor.

Kahramanmaraş
Şubemiz ile Denizbank'ın
ortaklaşa düzenlediği
yemekte tüm emekliler bir
araya gelerek birlik ve
beraberlik örneği
sergilediler.

Derneğimiz ile Denizbank arasında 13
Aralık 2010 tarihinde imzalanan tarihi
protokolle; emekli maaşını Denizbank'tan
çekmeyi tercih eden üyelerimiz, yeni yıl
hediyesi olarak 10 ay vadeli ve faizsiz 1.000
TL'lik ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.
Denizbank ile yapılan işbirliğiyle hayata geçen kampanya kapsamında,
100 TL taksitlerle 10 ayda geri ödemesi yapılan 1.000 TL Sıfır Faizli İhtiyaç
Kredisi emeklilerin yardımına koşuyor.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk tarafından imzalanan işbirliği sözleşmesiyle hayata geçen
kampanyadan Derneğimiz üyesi tüm emekliler faydalanabilecek.
Ayrıca emeklilere özel hazırlanan ve Bonus'un taksitli alışveriş, bonus
kazanımı ve bedava alışveriş gibi özelliklerini taşıyan Denizbank'ın yeni kredi
kartı Emekli Bonus ile emekliler; sağlık ve seyahat harcamalarında ilave taksit
yapabiliyor, daha düşük faiz oranlarından yararlanıyor, kira, aidat ve fatura
gibi düzenli ödemelerde ücret ve komisyon ödemiyorlar.

Üstelik Doğalgaz faturalarını otomatik olarak Emekli
Bonus ile ödediklerinde, Denizbank fatura tutarı
üzerinden %10 indirim hediye ediyor.
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Genel Başkanımız Kazım Ergün; bu
anlaşma ile emeklilerin birçok avantajlı
bankacılık hizmetine kavuştuğunu
belirterek, “Vefalı, öncü ve ilkeli bir
bankacılık örneği sergileyen Denizbank
yetkilerine teşekkürü bir borç biliriz” diye
konuştu.
Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ise, üyelerine
sundukları faizsiz kredi paketini şöyle değerlendirdi: “Bankacılık
hizmetlerimiz ve Emekli Bonus fırsatlarımızla sadece emeklilere özel birçok
ayrıcalık sunuyoruz. Proje kapsamında derneğe üye emeklilere yeni yıl
hediyesi olarak kolayca kullanabilecekleri 1.000 TL'lik faizsiz kredi imkânı
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca emekli maaşını Denizbank'tan alan
emeklilere; özel Medline “Acil Sağlık Hizmetleri Paketi” ile 1 yıl boyunca
limitsiz ve ücretsiz sağlık hizmeti, Türkiye'deki tüm ATM'lerden ücretsiz
olarak bakiye sorgulama ve para çekebilme hizmeti, birikimlerine özel vadeli
mevduat faiz oranı sunuyoruz. Denizbank olarak amacımız emeklilerin
finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak hayatlarını daha keyifle
yaşamalarını sağlamak. Bundan sonra da emekli müşterilerimizin
ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz ve beklentilerinin ötesinde
hizmet vermeye çalışacağız.”

Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Mehmet Ali Köle
yemekte yaptığı açıklamada; bu ve
benzeri etkinliklerin emeklilerin
bir araya gelmesine vesile
olduğunu, onların sosyalleşmesine
katkıda bulunduğunu belirterek
etkinlikte emeği geçen herkese
teşekkürlerini sundu.
Denizbank'ın bir süredir
Türkiye Emekliler Derneği'nin
Genel Merkezi ve Şubeleri ile
önemli çalışmalara imza attığını
belirten Köle, “Bugünlerin
mimarları olan, emekleri ile
bugünleri inşa eden, emeklileri
unutmayan ve onlarla ilgili birçok
avantajları içerisinde barındıran özel
bankacılık hizmetleri geliştiren
Denizbank yetkililerine bu örnek ve
öncü davranışlarından ötürü
teşekkürü bir borç biliyoruz” diye
konuştu.
Konak Lokantasında hep
beraber yenilen yemeğin ardından
Denizbank yetkilileri emeklilere
Banka hizmetleri ile ilgili bilgi
aktararak merak edilen noktalarda
soruları cevapladılar.
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ŞEHİDİMİZ KABRİ BAŞINDA ANILDI
Samsun Şubemizin değerli üyelerinden
Mehmet Altunoğlu'nun üç oğlundan biri olan
kıymetli evladı, vatan şehidimiz Ahmet
Altunoğlu kabri başında anıldı. Ailesi, adını
taşıdığı Şehit Ahmet Altunoğlu 100. Yıl
Lisesi'nin müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri
ile sevenlerinin katıldığı anma töreninde
gözyaşları sel oldu.
Ahmet Altunoğlu, 10 Ocak 1981 tarihinde Samsun'da
dünyaya geldi. Baba adı Mehmet, anne adı Ayşe olan şehidimizin
Samet ve Hasan adında iki kardeşi vardır. 1987 yılında Samsun
Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu'nda öğrenim hayatına başladı.
Bu okuldan 1995 yılında başarıyla mezun oldu. Öğrenim hayatına
Samsun Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü'nde sürdüren
şehidimiz, buradan 1998 yılında mezun oldu. Ardından aynı yıl
Erzurum Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Okuduğu fakülteyi 2003
yılında başarıyla bitirdi.
Yine 2003 yılında kutsal vatani görevini yerine getirmek üzere
295. Dönem Asteğmen adayı olarak Isparta Eğirdir Dağ Komando
Okulu'na katıldı. Buradan Jandarma Komando Asteğmen olarak
görev yeri olan Siirt'in Şirvan ilçesine tayin oldu. Siirt kırsalında
yapılan birçok operasyonda başarılara imza atan şehidimiz 2004
yılında askerlik hizmetini
tamamlayarak memleketi olan
Samsun'a döndü.

sınavlarına girdi. Burada da
başarılı olup, polislik meslek
eğitimini yarıda bırakarak
Ankara Kara Harp Okulu'na
kaydını yaptırdı. İzmir
Urla'da Temel Subaylık
Eğitimini tamamladıktan
sonra, Ankara Kara Harp
Okulu'na geldi. Buradaki
eğitimin de tamamlanmasının
ardından 30 Ağustos 2008
tarihinde Piyade Komando
(2008-S60) Teğmen olarak
mezun oldu. Mayıs 2009
tarihine kadar İstanbul Tuzla
Piyade Okulu'nda Teğmen
rütbesiyle eğitimini
sürdürdü. Buradan da
başarıyla mezun olduktan sonra Piyade Komando Teğmen olarak ilk
görev yeri olan Diyarbakır Lice'ye gitti. Burada Tapantepe Üs Bölgesi'nde
2. Motorize Piyade Tugayı emrinde bulunan 5. Komando Taburu 3. Bölük
3. Kol Komutanı olarak göreve başladı. Bu görevinde de üstün başarılara
ve takdire şayan hizmetlere imza attı.
Yine, geçici görev yaptığı, Abalı Jandarma Karakolu kırsalında, 1
Mayıs 2010 tarihinde gece 20:50 sularında yapılan gece arama tarama
operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temasta
kahramanca mücadele ederken, hain bir kurşunla yaralanmış ve yapılan
tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak şehit oldu.
Türkiye Emekliler Derneği
olarak, kahraman şehidimiz merhum
evladımıza yüce Allah'tan gani gani
rahmet dilerken, bu vatan evladımızı
yetiştiren değerli üyemiz Mehmet
Altunoğlu ile annesi Ayşe Altunoğlu'na;
kıymetli kardeşleri Samet ve Hasan'a, tüm
sevenlerine ve şehidimizi bağrına basan
Samsunlu hemşerilerine ve yüce
milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla
eğiliyoruz. Ruhu şad olsun…

Bu dönemde çeşitli sanatsal
faaliyetlerde de bulundu ve sanat
atölyelerinde mesleki çalışmalarına
devam etti. Çok sayıda resim, heykel ve
rölyef eserlerini yaptı.
2007 yılında Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün açmış olduğu Polis
Eğitim Merkezi sınavlarını kazandı ve
Eskişehir Polis Meslek Eğitim
Merkezi'nde mesleki eğitim alırken,
bir taraftan da Kara Kuvvetleri
Komutanlığı'nca açılmış olan subaylık

ŞEHİDİMİZE NE YAPILSA AZDIR…
26 Kasım 2010 tarihinde Samsun Unkapanı'nda
bulunan ve eski adı 100. Yıl Lisesi olarak bilinen ve aynı
zamanda babasının da mezun olduğu okula Şehidimizin
adı verildi ve Şehit Ahmet Altunoğlu 100. Yıl Lisesi olarak
değiştirildi. Ayrıca, okul içerisinde şehidimize müstesna bir
köşe ayrılarak anısı burada da yaşatılıyor.

Diğer taraftan,
şehidimizin ve ailesinin
ikamet ettiği sokağa da
Şehit Teğmen Ahmet
Altunoğlu Sokağı adı
verilerek anısı yaşatıldı.
Ayrıca Samsun Kavak
İlçesi'nde de bir sokağa
şehidimizin adı verilirken, Diyarbakır 7.
Kolordu Komutanlığı Karargahı'nda
Şehidimizin adına Türk Bayrağı
mimarisinde bir anıt çeşme de
yapılmıştır. Bunların dışında, Kolordu
Komutanlığı arazisi içerisinde adına bir
hatıra ormanı da dikildi ve Lice'de büyük
bir askeri kışlaya şehidimizin ismi
verildi. Hatıra ormanı, anıt çeşme ve
kışla, şehit ailemizin de katıldığı bir
törenle hizmete açıldı.
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Kütahya
Şubemizden
Vefa Örneği
Kütahya Şube Başkanımız İlhan
Bintez ile birlikte Şube Yönetim Kurul
Üyeleri Kütahya Şubenin Kurusu
Başkanı Osman Binici'yi evinde ziyaret
ederek vefa örneği sergilediler.
1980 yılında Kütahya Şubemizin ilk kurucu
başkanı olan Osman Binici 93 yaşında olup tedavi
görmektedir. Hatırlanmasından ve bu örnek vefalı
davranıştan son derce memnun olduğunu belirten
Osman Binici İlhan Bintez ve Arkadaşlarına teşekkür
ederek, başarı dileklerini iletti.
Kütahya Şube Başkanımız Bintez, kısa bir süre
önce tıbbi bir operasyon geçiren Tavşanlı Şube
Başkanımız Remzi Konuşluoğlu'nu da ziyaret ederek acil
şifa diledi. TÜED Haber Bülteni ekibi olarak biz de
değerli başkanlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bayraktar; “Emekliler yeni yıla yoksul girdi”
Trabzon Şube Başkanımız Burhan Bayraktar;
emeklilerin yeni yıla yoksul girdiğini belirterek, “Gerek
Trabzonlu gerekse de tüm Türkiye'deki emekliler yeni
yılla birlikte bir an önce içinde bulundukları sefaletten
kurtulmak istiyor” diye konuştu.
Trabzon'da bulunan 93 bin emeklinin 2011 yılına
açlık sınırının altında gireceğini ifade eden Bayraktar,
”Geçmişte bütün gücü ve enerjisi ile çalışan bugünün
emeklilerinin bu ıstırapları çekmemeleri için çalışmış ve
bu günlere gelmiştir” dedi.
Emekliyi böyle çaresizliğe ancak savaş ekonomisi
uygulayan ülkelerin sürükleyeceğini ifade eden

Bayraktar, emeklilere yapılan sözde maaş artışlarının
hissedilir olmaktan çıktığını söyledi.
Geçmişte tavandan prim ödeyip bugün tabandan
maaş alan emeklilerin geçmişten bugüne kayıplarını
istediklerini hatırlatan Bayraktar, “Emekliden tasarruf
etmek ve emeklisini açlık ve yoksulluk sınırının altında
bırakarak sabır istemek 2011 yılını yaşadığımız şu
günlerde biz emeklileri hor görerek ülkemize yapılacak en
büyük kötülüğü gerçekleştirmektir” diye konuştu.
Emekliler olarak; “Artık yeter” dediklerinin altını
çizen bayraktar, söz verilen intibak yasasının bir an önce
çıkmasını beklediklerini belirtti.

GSGM Güreş Federasyonu'ndan Derneğimize Ziyaret
Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü Güreş
Federasyonu yetkileri ve
milli güreşçilerimiz
Genel Merkezimizi
ziyaret etti.
Karşıyaka Şube Başkanımız ve eski
Milli Güreşçimiz Selahattin Öztürk, Avrupa

Şampiyonu Milli Güreşçimiz Mehmet
Türkkaya, Gençler Dünya Şampiyonu Milli
Güreşçimiz Ramazan Demir ve
Güreş
Federasyonu Personel Şefi Mehmet Yüzücü
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü ziyaret
ederek başarı dilek ve temennilerini ilettiler.
Ata sporumuz olan Güreş dalında
önemli başarılara imza atan milli
g ü re ş ç i l e r i m i z i n b a ş a r ı l a r ı y l a g u r u r
duyduğunu ifade eden Ergün, genç nesillere bu
sporun sevdirilmesi için hepimizin üzerine
düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini
belirtti.
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EVDE BAKIM HİZMETLERİ NASIL OLMALI?
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı
arpacif@gazi.edu.tr

Evde bakım hizmetleri, bireyin sağlığını korumak, yükseltmek,
yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin,
profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından bireyin kendi evinde ya
da yaşadığı ortamda sunulmasıdır. Evde bakım hizmetlerinin bütüncül bir
yaklaşım içerisinde ele alınması, bakımının evde yapılmasını isteyen ya da
bakımı evde yapılması gereken bireyin sağlık ya da sosyal ne tür bir bakıma
ihtiyacı varsa, bu ihtiyacının ev ortamında karşılanması gerekir. Bu
anlamda, evde bakım hizmetleri genel olarak, kurum bakımının yerini
alan, kurumlarda kalış gereksinimini azaltan ya da geciktiren hizmetler
olarak ifade edilmektedir.
Evde bakım hizmetlerinin yöneldiği yaş grupları, ağırlıklı olarak 65
yaş ve üzerindeki kronik ve uzun süreli bakım gereken yaşlı bireyler
olmakla birlikte, kronik hastalığı olan her yaş grubu, bebek ve çocuklar da
çok yönlü bakım hizmetlerini güvenli ev koşullarında alabilmektedirler.
Ayrıca, terminal dönemdeki kanserli yetişkin ve çocuk hastaların onur ve
saygınlığını korumak, yaşamın son günlerini daha sevgi ve şefkatle
geçirilmesini sağlamak amacıyla bakım hizmetleri evde verilebilmektedir.
Öte yandan, tedavisi olanaksız ve ilerlemiş olan birçok hastanın ölümüne
kadar bakımlarının evlerinde verilmesi tercih edilmektedir.
Evde bakım hizmetleri, özelliği gereği üç açıdan
sınıflandırılmaktadır. Birincisi; evde bakım, yalnızca tıbbi hizmetlerin
verilmesi değil, aynı zamanda bireyin gereksinim duyabileceği sosyal
hizmetleri de içine almaktadır. İkincisi; evde bakım, kısa süreli veya uzun
süreli olarak sunulmaktadır ve hizmet kapsamları çoğu kez birbirinden
oldukça farklılık gösterebilmektedir. Kısa
süreli sunulan evde bakım hizmetleri, tıbbi
hizmet ağırlıklıdır ve çoğunlukla hastane
sonrası nekahet dönemi içinde
verilmektedir. Bu süre, genel olarak 30 gün
ile sınırlandırılmıştır. Uzun süreli evde
bakım hizmetleri ise, hem tıbbi hem de
sosyal bakım hizmetlerini kapsamakla
birlikte, sosyal bakım ağırlıklıdır ve 6
aydan daha fazla bakım gereksiniminin
duyulması durumundaki verilen
hizmetleri içine almaktadır. Üçüncüsü ise;
farklı meslek alanlarındaki uzman ya da
yarı uzman kişililerin verdikleri evde
bakım ile aile bireylerinin verdikleri evde
bakımdır.
Kısa süreli evde bakım hizmetlerinin
temel hedefi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon
gibi bireyin en kısa sürede kendi kendine yetebilecek duruma gelmesini
sağlayacak hizmetlerin bireyin evinde sağlanmasıdır. Bu hizmetler birey
merkezli olup, yeniden sağlığına kavuşması, sağlık düzeyinin
yükseltilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ailesi ve kendisine sağlık
sorunlarıyla baş edebileceği temel becerilerin kazandırılmasını sağlayacak
birçok disiplini kapsayan hizmetlerle bir bütünlük içinde verilmektedir.
Kısa süreli evde bakım hizmetleri; hekimlik hizmetleri, hemşirelik
hizmetleri, fizik tedavi, psikolojik tedavi, diyet ve sosyal hizmetlerin
verilmesini içermektedir. Örneğin, ameliyat sonrası bakım, cerrahi
kaynaklı yara bakımı, solunum tedavisi, fiziksel ve meşguliyet tedavisi,
konuşma, dil gelişimi tedavisi, hasta ve bakım verenin eğitimi, damar içi ve
beslenme tedavisi ile enjeksiyon uygulamaları vb. gibi oldukça geniş bir
alanı kapsamaktadır. Evde kısa süreli tıbbi bakım, birçok ülkede genellikle
sağlık sigortası içinde, kamu kaynaklarıyla finanse edilebilmekte ve
düzenlenebilmektedir. Sözü edilen hizmetler; devlet kuruluşları, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kar amaçlı kuruluşlar tarafından
sağlanabilmektedir. Ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan ve
10.03.2005 tarihi ile 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik ile 30.01.2010 tarihli Sağlık
Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları hakkında Yönerge hazırlanmıştır. Ayrıca bazı belediyelerin evde
hekim tedavisi, hemşirelik bakımı, ev temizliği ve bakımı gibi uygulamaları
mevcuttur.
Uzun süreli evde bakım hizmetlerinin hedefi, bakım hizmetlerine
sürekli olarak gereksinim duyan kronik hastalar, yaşlılar ve özürlülerin
sağlığını korumak; bakıma muhtaçlık derecelerinin daha da artmasını
önlemek; hastalık ve özürlülüğün ortadan kaldırılamadığı durumlarda
olabildiğince bağımsız yaşamayı sağlayacak eğitim ve beceriler
kazandırmak ve profesyonel anlamda kaliteli bakım hizmetlerini
sunmaktır. Bakıma muhtaçlık; günlük yaşam aktiviteleri ve yardımcı
yaşam aktivitelerinden en az birini yardımsız olarak yerine getirememe
durumudur. Günlük yaşam aktivitelerinin ve yardımcı günlük yaşam

aktivitelerinin yerine getirilmesinde zorluk çekme ve bilişsel yetersizlik,
zorunlu gözetim altında tutulma gereksinimi, bakım hizmetlerinden
yararlanma koşulu olarak birçok ülkede kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde
yaşa bağlı oluşabilecek sağlık ve bakım sorunlarından dolayı bakıma
muhtaç olanlar da kapsam içine alınmıştır. Ülkemizde bu hizmetlere ev
bakımı ile ilgili hizmetlerinde katılması gerekmektedir ve hepsinden
önemlisi bütüncül yaklaşımı içeren ülkemize özgü evde bakım modelinin
hala geliştirilmemiş olmasıdır.
Evde bakım hizmetleri; yeni, hızla gelişen, etkili ve verimli bir hizmet
sunma modelidir. Bireyin yaşam kalitesini artırma, hastane stresini
azaltma ve hastaneden bulaşacak enfeksiyonları önleme, bireyi ailesi ile bir
arada olmasını sağlama, direkt ve indirekt maliyeti azaltma gibi birçok
yararı bulunmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar evde bakım sisteminin sağlık
hizmetleri maliyetlerini dikkat çeken boyutlarda düşürdüğü, hastane
bakımına göre çok daha ekonomik olduğu bu nedenle aile ve ülke
bütçesinden kayıpların fazla olmadığı yoğun bir şekilde
vurgulanmaktadır. Ülkemizde yalnızca ekonomik düzeyi yüksek olan ve
özel sigorta kapsamı altında olan bireylerin kullandığı bir yöntem olan
evde bakım farklılıklar göstermesine karşın hızla büyüme göstermektedir.
Evde bakım hizmetleri, birey ve ailesinin fiziksel, duygusal, sosyal,
ekonomik ve çevresel tüm boyutları ile dikkate alınmasını gerektirdiğinden
ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Evde bakım hizmetleri, farklı meslek
ve branş üyelerinin işbirliği ve eş güdümü ile sürekli, kapsamlı ve organize
biçimde sunulması gereken bir hizmet
olarak ifade edilmektedir. Bireyin sağlık
durumu ve bakım gereksinimlerine göre
hekimler, hemşireler, ev ekonomistleri,
eczacılar, tıbbi sosyal çalışmacılar,
psikologlar, fizyoterapistler, konuşma ve
mesleki terapistler, bakım destek
elemanları gibi farklı meslek grupları
bakımda rol alır. Ekip üyeleri bir plan
dâhilinde ve eş güdümlü olarak çalışır.
Genelde ekipten birisi bu bakımı koordine
eder. Bakımın bir parçası olarak aile
üyelerinin ve bakım sunulan bireyin bu
plana katılması planın etkinliğini arttırır.
Evde bakıma ilgi giderek artarken
ve ekip anlayışı içinde verilmesi
önerilirken, genel olarak tüm dünyada
yaşlılara bakım ev ortamında ve ağırlıklı
olarak kadınlar tarafından verilmektedir.
Ev ortamı sadece yaşanan bir yer değil, aynı zamanda bireyin
kimliği, güvenliği ve gizliliği duygularını da barındıran bir ortamdır.
Bireyin evle ilgili bu bağı ait olduğu sınıf, etnik yapı ve ailenin büyüklüğü ile
değişiklik gösterebilir. Tüm insanlarda olduğu gibi bakım verilen bireyler
için, ev içinde yaşanacak yer olmaktan çok daha fazla şey ifade etmektedir.
Ülkemiz aile yaşamında büyük şehirlerde çok fazla olmamakla birlikte
ataerkil yapı hala devam etmektedir. Bakım gereksinimi olan bireyler
kurum yaşamı yerine evde yaşamayı istemektedir. Ayrıca evde bakımın
maliyetinin kurum bakımına göre oldukça düşük olduğu tüm dünyada
kabul edilmektedir.
Bakım işi bakım verilecek kimsenin yaşamının sürmesi ve sağlığının
sürdürülmesi için yapılması gereken bir iştir. Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de bakım işi kadın işidir. Ancak evde bakım işini yürütecek
bireyi/kadını hazır bulmak her zaman mümkün değildir. Ev işleri, çocuk
bakımı vb. diğer aile bireylerinin bakım işleri ve bazen ücretli işte çalışma
gibi nedenlerle evin kadının iş yükü çok artmaktadır ve bakım işi bakım
yüküne dönüşmektedir. Bu nedenle bakım yükünün diğer deyişle ailede
hastalık/sağlık vb. bakım gereksinimi olan bireylerin bakım işinin evdeki
kadının omuzlarından alınması bu tür bakımın (uzun süreli sosyal bakım)
ara eleman olan bakım destek elemanları tarafından yürütülmesi
gerekmektedir. Ayrıca günümüzde ülkemizde evde bakım gereksinimi olan
kimselerin bakım işini gerçekleştiren aile bireylerine Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından aylık ödeme yapmaktadır. Diğer
deyişle bakım işini finanse edecek kaynak mevcuttur. O zaman evde
bakımın bütüncül yaklaşım içerisinde ele alınması yani Sağlık Bakanlığı,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı
olarak bir araya gelinmesi ve ülkemizin evde bakım modelinin
oluşturulması gerekir.
Bütün bunların ötesinde de, daha etkin hizmetin sunumu açısından
Başbakanlık bünyesinde oluşturulabilecek bir “Evde Bakım hizmetleri
Birimi” kurulabilir.
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BÜYÜK SÖZLER...

“Hiç kimse fazla yaşamış olmakla
ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan,
ideallerinin gömülmesidir.”
William Ewart Gladstone

Denizbank'tan Adana Şube Üyelerine Bilgilendirme Toplantısı
Adana Şube Üyelerimiz Denizbank'ın
Dernek binasında düzenlediği kokteyl de bir
araya geldi.
Adana Şube Başkanımız Seyfi Hüseyin
İyiyürek, Başkan Vekili İdris Kaya. Şube
Sekreteri Ali Vuranay, Şube Eğitim ve Teşkilat
Sekreteri Yaşar Tekin ve Şube Mali Sekreteri
Mehmet Arslan'ın ev sahipliği yaptı toplantıya
çok sayıda emekli katıldı.
Katılımın yüksek olmasından büyük
memnunluk duyan Başkan Seyfi İyiyürek,

"Bizler böyle toplantılarımızda
kenetlenirsek, sorunlarımızı da hep
birlikte aşarız. Bizim aşamayacağımız
sorun kalmaz. Bizleri bir araya getiren
Denizbank yetkililerine de teşekkür
ediyorum" dedi.
Toplantıda konuşan Denizbank
Reşatbey Şube Müdürü Nazan Ayyıldız,
İşletme bankacılığının Denizbank'ın
ülke genelindeki küçük ve orta ölçekli
işletmeler ile işletme sahiplerinin
finansal ihtiyaçlarına
yönelik ürün
hizmetleri sunmakta
olduğunu ifade ederek
sözlerini şöyle sürdürdü;
"Emeklilere verilen değerin bir
ülkenin gelişmişlik düzeyinin
önemli bir göstergesi olduğu
düşüncesindeyiz. Bu nedenle
emeklilerimizin finansal
ihtiyaçlarına avantajlı çözümler
sunmayı önemsiyoruz.
Emeklilerimize her zaman
Denizbank'ta ayrıcalıklı
olduklarını hissettiriyoruz.
Onlara özel ve avantajlı
koşullarda hizmet sunuyoruz.
Emekliler maaşlarını
bankamızdan almaları
durumunda Medline acil sağlık
hizmetleri paketi ile 1 yıl

boyunca limitsiz ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden
yararlanabiliyorlar. Türkiye'deki tüm ATM'lerden
ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama
işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, ihtiyaç taşıt
ve konut kredilerinde indirimli faiz oranlarından
faydalanarak transfer kredisi ve emekli kredisi de
kullanabiliyorlar. Emeklilerimizin küçük
ihtiyaçları için bin TL kadar kullanacakları krediyi
bizden alacakları karta hiçbir karşılık beklemeden
yüklüyoruz ve onu istedikleri yerde
h a r c a y a b i l i y o r l a r. H e r ş e y d e n ö n c e
emeklilerimizin yapmış oldukları işlemlerde
işletim ücreti ve Kart ücreti almıyoruz"
Toplantıya Denizbank Bölge Satış
Müdürü Ebru Duru. Satış Müdür Yardımcısı
Nevin Akdağ ve Reşatbey Şube Müdürü Nazan
Ayyıldız ile Satış Yöneticisi Figen Toklu katıldı.

DSP Kadın Kollarından Kütahya Şubemize anlamlı ziyaret
Demokratik Sol Parti Kadın Kolları Başkanı İclal
Nimsi ve arkadaşları Kütahya Şubemizi ziyaret ederek
bilgi alışverişinde bulundu.
Demokratik Sol Parti olarak “Kadın ve Emekli
Kadın” konusunda son derece hassas olduklarını belirten
İclal Nimsi, çalışan ve emekli kadının sorunları ve
dileklerini anlatarak çözüm hususunda Türkiye Emekliler
Derneği ile birlikte çalışmaktan onur duyacaklarını
belirtti.
Kütahya Şube Başkanımız İlhan Bintez de yapılan
toplantının son derece önemli olduğunu belirterek,
toplumumuzda çok önemli bir yere sahip olan
kadınlarımızın ne yazık ki hak ettiği yaşama
standartlarına bir türlü kavuşamadığını, yasal olarak
mevcut olmasına rağmen birçok hakkını halen faaliyette
kullanamadığını ifade etti. Bintez ayrıca, eşitlik ve kadın
hakları konusunda da Derneğimizin üzerine düşen her
türlü işbirliğini yapmaya hazır ve nazır olduğunu ifade
etti.

Demokratik Sol Parti Kadın Kolları Başkanı İclal Nimsi ve arkadaşları
Kütahya Şubemizi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.
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2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Türkiye performans esaslı bütçeleme anlayışının
yerleşmesinde önemli mesafeler kat etti. Mali saydamlık ve hesap
verebilirlik güçlenirken bu çerçevede bütçe gerçekleşme raporları ile
genel faaliyet raporları kamuoyu ile paylaşılıyor. Birçok kamu
idaresinde performans izleme ve değerlendirme sistemine geçildi.
Bütçelerin kamuoyu tarafından daha anlaşılır olmasını sağlayacak,
idarelerin performansı hakkında detaylı bilgi sunacak yeni bir
bütçeleme anlayışı hayata geçirilmeye çalışılıyor. Tüm mahalli
idarelerin mali tabloları yayımlanıyor. Genel yönetim mali
istatistikleri uluslar arası standartlara uygun bir şekilde
yayımlanabilecek.
AB ile vergilendirme faslı 2009 yılında müzakerelere
açılmıştır. Hedef vergilendirme mevzuatını AB kural ve düzenlemeleri
ile uyumlu hale getirmektir. Ücret gelirleri ile diğer gelir unsurları
arasında ücret geliri elde edenler lehine düzenlemeler yapıldı. Sağlık
hizmeti sunan kamu idarelerinin kendi aralarındaki teslim ve
hizmetlere katma değer vergisi istisnası getirildi. Vergi ve prim
borçları yapılandırılıyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ilişkin
yapılacak eylemlerin yer aldığı 2011–2013 dönemini kapsayacak yeni
eylem planı hazırlıkları başladı.
1986 yılından bugüne kadar yapılan özelleştirme
uygulamaları 41 milyar doları aşmıştır. Elde edilen bu gelirin 29,4
milyar doları Hazine'ye transfer edilmiş, 9,3 milyar dolar kapsamdaki
kuruluşlara aktarılmış, kalan kısmı da diğer giderler olarak
kullanılmıştır. Bu özelleştirmelerin 33 milyar dolarlık kısmı 2003
yılından bu yana yapılmıştır. 2011 yılı genel bütçe gelirleri içerisinde
vergi gelirleri 232,2 milyar TL ile başta gelmektedir. Vergi dışı gelirler
46,8 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. Vergi gelirleri içinde gelir
vergisi 47,3 milyar TL, kurumlar vergisi 23,1 milyar TL, KDV 26,8
milyar TL, özel tüketim vergisi 61,1 milyar TL olarak tahmin
edilmektedir. 2010 yılsonu gerçekleşme tahminleriyle bakıldığında
2011 yılı merkezi bütçe gelirlerinde yüzde 10,4 oranında vergi
gelirlerinde de yüzde 10,5 oranında artış görülmektedir. Gelir artış
tahminlerinde büyüme, enflasyon, tüketim, ithalat artışı 2011 yılı
makroekonomik gösterge öngörüleri ve kayıt dışı ekonomi ile
mücadele performansı dikkate alınmıştır.
Türkiye'nin toplam dış borçları 266 milyar dolardır. 2010
sonu GSYH 729 milyar dolar tahmin edilirken dış borcun GSYH' ye
oranı yüzde 36,4 kişi başına düşen borç 3,724 dolardır. Yaşlanan nüfus
ve kamu maliyesini eriten finansal krizle mücadele maliyeti dünyanın
büyük ekonomilerinde kamu borçlarını patlama noktasına getirmiştir.
Böyle giderse 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisinden
fazlasını oluşturacak 49 ülke ekonomisinin ortalama net borç oranı
GSYH'larının yüzde 245'ine ulaşacak. Bu oran 2007 yılında yüzde 148
düzeyinde gerçekleşmiştir. İrlanda'nın toplam dış borcunun GSYH' ye
oranı yüzde 1.102 oldu. ABD'de bu oran yüzde 95,1, İngiltere'de 404,
Almanya'da 150,3. İrlanda'da kişi başına düşen borç 503,018 dolar,
AB'de 44.893, İngiltere'de 146.620 dolar. Nüfusun yaşlanması, dünya
genelinde ülkelerin ekonomik büyümelerinin geleceğinde çok büyük
değişikliklere yol açacak.
Krizden etkilenen ekonomilerde bozulan hane halkı
bilânçolarının düzeltilmesi, borçluluk oranının düşürülmesi kamu
mali yapısının düzeltilmesi, borç stokunun azaltılması ve finansal
sektörünün sağlıklı işler hale getirilmesi önde gelen makroekonomik
sorunlarken, yabancı sermayenin ülkemizdeki gibi girdikleri ülkelerin
ulusal paralarının değerini artırıcı etki doğurarak ithalat ve tüketim
talebini artırıcı, ihracatı geriletici etki doğurarak ekonomik faaliyetin
ve de özellikle istihdamın düşmesine yol açması yeni krizler

yaratabilecek niteliktedir. Ülkeler yabancı
sermaye hareketlerine karşı korumacılık
önlemleri alıp sınırlamalar getirmeye
başladılar.
Bütçe'de sosyal yardım ve dayanışma fonu harcamaları yüzde
12, yeşil kart sağlıklı harcamalar yüzde 42, ilaç giderleri yüzde 38
artıyor. Milli Eğitime ayrılan pay yüzde 21 artarken ilk sırada yer
almaya devam ediyor. Ar-ge'ye ayrılan payda artmaya devam ediyor.
IMF'ye olan borç çok azaldı. Faiz harcamalarının toplam içindeki payı
da azalmaya devam ediyor. Borçlanma gereği 37 milyar TL'den 25
milyar TL'ye gerileyecektir. 2010 yılında 44 milyar TL açık vermesi
beklenen bütçe dengesinin 2011 yılında 33 milyar TL açık vermesi
öngörülmektedir. Bu durumda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde
2,7, kamu kesimi açığının milli gelire oranı yüzde 2,1 olacak, faiz dışı
dengesi yüzde 2,1 fazla verecektir. Kamu kesiminde disiplin elden
bırakılmamaktadır. Ancak harcama kalemleri içinde transfer
harcamalarında dikkat çekici bir artış vardır. Bunu hükümetin
harcama tercihleri içinde değerlendirmek yerinde olacaktır. Merkez
Bankasının cari açığı azaltmanın yolu olarak iç tüketimi kısma
yanında sıcak para gelişini kontrol etmeyi hedef olarak ortaya
koyduğunu unutmayalım.
TL bazında son iki yılda reel olarak yüzde 50 büyümüşüz.
Büyürken daha fazla tüketim, daha az tasarruf yaptık. Yatırım
harcamalarımız da büyümeye paralel artmadı. Özel kesimin
tasarrufunun milli gelire oranı yarı yarıya azaldı. Bu sistemin getirdiği
borçlanma zorunluluğu büyümenin sürdürebilirliği açısından ciddi
tehlike. Borçlanabildiği sürece büyüyen bir ekonomimiz var. Borca en
fazla reel faizi ödeyen ülkelerden biriyiz. Vergisini toplamayı
bilemeyen ülkelerde borçlanma her zaman risktir. İç ve dış
piyasalardaki konjoktürel faiz düşüşünden kaynaklanan bütçe faiz
giderlerindeki düşüş riski ortadan kaldırma anlamına gelmez. Vergi
sisteminin bozukluğunun göstergesi olan dolaylı vergiden gelen artış
da riski ortadan kaldırmıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalılarını işverenlerden
olan 18,5 milyar prim alacağı kendi hesabına çalışanlardan olan 19,5
milyar prim alacağı ile 35 milyar vergi alacağı yeniden yapılandırılıyor.
Ülkemizde devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemek
sıradan bir davranış. Bu yapılandırma sonucu elde edilecek kaynağın
bir bölümü kamu borcunun azaltılması için kullanılmalı, bir bölümü
de emeklilerin İNTİBAK sorununun çözümüne ayrılmalıdır. Adalet
ancak böyle sağlanır. Dış ülkelerin emeklilik fonlarının zararlarını
kapatarak onların emeklilerine destek yerine kendi emeklimize sahip
çıkıp, iç tüketimin artması yoluyla ekonomimizi istihdam yaratır hale
getirebiliriz. Son üç yılda şans oyunlarına yapılan toplam harcama 18
milyar lira olarak gerçekleşmiş olmasını iyi değerlendirmek lazım.
Olumsuzlukların sonraki kuşağı etkileme ihtimali ortadan
kaldırılmalıdır. Üretim odaklı bir ekonomi benimsenmelidir.
Küreselleşmenin yok ettiği emek ve emekliye insanlığın
geleceği için önemli görevler düşüyor. Hem emeklinin sorunlarına hem
de gelecek nesillerin sorunlarına çözüm üretmek gerekiyor. Sosyal
verileri iyi takip etmek, siyasi partileri bu veriler ışığında çalışmaları
için uyarmak başlıca görevimiz. Bütçe görüşmelerinde bütçe ve sosyal
veriler konuşulmalıydı. Siyaseti bilgi temelli ve insan odaklı
yapmazsak sorunlar büyümeye devam eder. Bugünün emeklileri çok
tecrübe yaşadı. Onların tecrübeleri küreselleşmenin olumsuz
neticelerini de ortadan kaldırmaya yetecektir. 2011 yılına bu ümitle
girmek istiyoruz.
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