EMEKLİ-SEN
TÜM EMEKLİLER SENDİKASI
ÖRGÜTLENME BROŞÜRÜ
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Aralık, 2017
Ankara

“Biz emekliler;
Bu ülkenin bütün
fabrikalarında,
kömüründe, tarlalarında,
okullarında, ormanlarında,
her yer de izi olanlarıyız”.

“demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz”
Tüm Emekli-Sen Basın Bülten Ekidir.
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EMEKLİLERİN BİRLEŞİK,
KİTLESEL, MÜCADELECİ SENDİKASI İÇİN
ÖRGÜTLENİYORUZ

Çalışma bakanının mecliste bir milletvekiline verdiği
cevaba göre Mayıs 2017 itibariyle ülkemizde 11 milyon
882 bin 732 emekli var. Aradan geçen 6 ayı da hesaba
katarsak 12 milyon emekli olarak bazı Avrupa
ülkelerinden daha büyük bir kitleyiz.
Aktif çalışma hayatında ülkedeki tüm değerleri
yaratan, tüm hizmetleri üreten ve aynı zamanda da
diğer ülkelere göre en yüksek sigorta pirimini ödeyen
biz emekliler her ne kadar maliye bakanı 'Emeklilere
dünyada en çok parayı biz veriyoruz' dese de açlık ve
yoksulluk sınırının altında yaşamaktayız. Bakanın
aynı açıklamasında en düşük işçi emeklisi maaşı 1.402
TL, en yüksek işçi emekli maaşı 2.596 TL demektedir.
Emekli maaşlarını (16.11.2017tarihli kur olan 4.55 )
Euro üzerinden hesaplarsak 308 ile 570 Euro arası
maaş almaktayız.
Yunanistan
Lüksemburg
İspanya
Avusturya
İtalya
Türkiye

2000 Euro
1858 Euro
1843 Euro
1796 Euro
1772 Euro
308 - 570 Euro arası
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Bu tablo bizlere sorunlarımızı gösterdiği gibi, çözüm
yolunu da göstermektedir. 6 milyon emeklinin olduğu
İtalya'da emekli sendikasının 3 milyon üyesi var.
Türkiyenin 3/1’i kadar yüzölçümüne sahip 60 milyonluk İtalya da sendika tam 3 bin birimde hizmet vermektedir. Bizler İtalyan emeklilerinden ortalama 4 kat
düşük emekli maaşı alıyorsak bu bizlerin örgütlülük
düzeyi ile ilgilidir.
Ülkemizde çok sayıda emekli derneği olduğu gibi
1995 yılında DİSK öncülüğünde ilk emekli sendikası
kuruldu. Ardından Kamu Sen'e bağlı Türk Emekli Sen,
sonra da Memur Sen'e bağlı Emekli Bir Sen kuruldu.
Anayasa; 'işçi ve işverenler' sendika kurabilir diyerek, kimlerin sendika kurabileceklerini sınırlamıştı.
Kamu çalışanlarının kurduğu sendikaların kabulü ile
birlikte cümle 'çalışanlar ve çalıştıranlar' şeklinde
değiştirildiği için idare ve Yargı Anayasanın 90. maddesini görmezden gelerek Emekli Sendikalarının statü
yasası olmadığı ve Anayasa da yazmadığı gerekçesi ile
2008 yılında DİSK'e bağlı Emekli-Sen'i kapattı.
Yargıtayın kapatma kararını onamasıyla birlikte
Emekli-Sen için Türkiye'de iç hukuk yolları tükendi.
Bunun üzerine Emekli-Sen AHİM'e başvurdu. Dava 9
yıldır AHİM'de. Daha sonra Kamu Sen'e ve Memur
Sen'e bağlı sendikalar da kapatıldı.
Memur Sen'in kapanan Emekli Bir-Sen'in yerine
kurduğu Yeni Emekli Bir-Sen içinde açılan kapatma
davasında Danıştayın emekliler sendika kurabilir
kararı verdi.
Bu gelişme üzerine 05 Mayıs 2018 tarihinden
itibaren hukuken yok kabul edilen Emekli-Sen’in AHİM
de süren davasının sonucu da lehte karar çıkması
halinde bile hukukun geriye işlemeyeceğinden dolayı,
Kapanan Emekli-Sen’in yeniden açılması söz konusu
olamaz.
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AHİM sadece hükümetlere tavsiyede bulunup, tazminat talebinde bulunabilir. Bundan başka AHİM’den
başka bir karar çıkmaz.
24 Ağustos 2016 tarihinde toplanan Tüm EmekliSen genişletilmiş Başkanlar Kurulunun toplantısında
Sendikanın yeniden hukuki zemine oturturulması için,
katılımcıların tümünün oy birliği ile ve imza altına alınarak, on kişilik heyet tam olarak yetkilendirilmiştir.
Bu gelişme üzerine heyet 20 Şubat 2017 tarihinde
Ankara valiliği’ne 52 kurucu ile müracat etmiştir.
28613 sayı dosyamız kayda girerek Tüm Emekli-Sen
tüzel kişilik kazandı.
Tüm Emekli-Sen süratle yasanın öngördüğü süre de
şube ve temsilciliklerini kurup, genel kurullarını
gerçekleştirip, 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara,
Maltepe, Yılmaz Güney sahnesin’de I. Olağan Genel
Kurulu’nu gerçekleştirip Çankaya İlçe Seçim
Kurulu’ndan 18 Ekim 2017 tarih, 86495176-140.991306 sayı ile mazbatayı aldı.
Bu broşürümüzde ülkemizde yaşayan herkesin bizzat yaşayarak bildiği emeklilere sürekli enflasyonun
altında verilen yüzdelik zamlarla maaşlarının eridiği
gerçeğine uzun uzun değinmeyeceğiz. Broşürümüzde
bunun yerine biz emekliler ne istiyoruz, taleplerimiz
nedir onlara değineceğiz.
Biz emekliler açlık ve yoksulluk sınırı içinde değil,
insanca yaşamak istiyoruz. Bunun içinde emekli
maaşlarına yapılacak zamların hükümet üyelerince tek
taraflı olarak belirlenmesi yerine, sendikamızın taraf
kabul edildiği toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.
Bu hedefimizin gerçekleşmesi ise Tüm EmekliSen'in bütün illerde, ilçelerde, beldelerde, hatta
mahalle ve köylerde aşağıdan yukarıya, sınıf ve kitle
sendikacılığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, tabanın söz ve
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karar sahibi olduğu güçlü, kitlesel ve mücadeleci bir
sendika olarak örgütlenmesi ile mümkündür.

BİZ EMEKLİLER;
Emekli sendikasının Statü yasasının derhal çıkarılmasını, sendikanın/sendikaların taraf kabul edilerek
toplu sözleşme ile maaşlarımızın derhal insanca yaşayacağımız bir seviyeye yükseltilmesini istiyoruz.
• Emeklilere yılda en az 2 ikramiye verilmelidir.
• Emekli maaşından vergi kesilmemelidir.
• Yıllık kalkınma, refah payı her yıl mutlaka
maaşlarımıza eklenmelidir.
•Emeklilerin kullandığı Doğalgaz, Su ve Elektrik faturalarında emekli indirimi yapılmalıdır.
• Konut sahibi olmayan emeklilere uygun şartlarda
konut verilmesini veya konut verilemiyorsa kira
yardımı yapılmalıdır.
• Şehiriçi ve şehirlerarası her türlü kamu araçları
emeklilere ücretsiz olmalıdır.
• Emekliler her türlü sağlık hizmetinden tamamen
parasız olarak yararlanmalı ve maaşından
ilaç,
muayene, tedavi, tahlil vs katkı payı adı altında hiç bir
kesinti yapılmamalıdır,
• Hastanelerde mutlaka Geriatri (yaşlılık) bölümleri
bulunmalıdır
• Emeklilerin yararlanacağı sosyal tesisler, dinlenme
tesisleri, hobi bahçeleri, parklar, bahçeler yaygınlaştırılmalı. Yerel yönetimler yaşlı dostu kentler için
teşvik edilmeli ve yönlendirilmelidir.
• Emeklilerin ucuz tatil yapabileceği tesislerin, tatil
köylerinin kurulması sağlanmalıdır.
• Huzur evleri ve yaşlı bakım evleri yaygınlaştırılmalı
ve huzur evlerine yakın zamanda yapılan yüksek zamlar geri alınmalıdır.
• Biz emeklilerin geriye dönük 10 yıllık promosyon
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farklarımız ödenmeli ve emeklilere ödenen promosyonlar daha adil hesaplanıp, yükseltilmelidir.
• İntibak yasası çıkarılmalıdır. Tüm Sosyal Güvenlik
Kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan yasa işleyişi ve sonuçları bakımından beklenen sonucu vermedi.
Adaletsizlik- ler devam ediyor. İşçiler, Memurlar,
Emekli sandığı yasasına bağlı çalışanların Emekli
İkramiyesi, Kıdem tazminatı ve maaşlarının hesaplanmasındaki farklılıkların giderilmesini istiyoruz.
Emekli arkadaşlar bizler örgütlü olursak ve haklarımızı kararlılıkla savunursak sorunlarımız çözülür,
insanca yaşam isteğimiz gerçekleşir. Sen yoksan bir
eksiğiz.
Hep birlikte TÜM EMEKLİ SEN de bir araya gelelim.
18 Kasım 2017
TÜM EMEKLİ-SEN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
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EMEKLİ-SEN
TÜM EMEKLİLER SENDİKASI GENEL MERKEZİ
Necatibey Cad.76/8 Kızılay/Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 418 37 96 • Faks: 418 59 96
e-posta: tumemeklisengenelmerkezi@gmail.com
www. tumemeklisen.org
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