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Türk Time Dergisi Yılın Altın Adamları Ödüllerini Dağıttı

GENEL BAŞKANIMIZ
KAZIM ERGÜN,
2010 YILININ
ALTIN ADAMLARI
ARASINA SEÇİLDİ
Türk Time Dergisinin her yıl
düzenlediği geleneksel Altın Adamlar
Ödülleri Töreni yapıldı. 21 Ocak 2011
tarihinde, Ankara Şahhane
Restoranda organize edilen törende
bir çok başarılı bürokrat, siyasetçi, iş
adamı ve gazeteci ödüllendirildi. Genel
Başkanımız Kazım Ergün de, Yılın
Altın Adamları arasında yerini aldı.
Devamı 6. Sayfada

YARGITAY KARARINI BEKLEMEK
EMEKLİNİN YARARINA OLACAK
TÜED: “EMEKLİNİN ALACAK
DAVASI YENİ BİR KONU DEĞİL,
DERNEĞİMİZ TARAFINDAN
2007' DE AÇILMIŞ BİR PİLOT
DAVADIR VE HALEN
YARGITAY'DA
GÖRÜŞÜLMEKTEDİR…”
Devamı 8. Sayfada

100'ÜNCÜ SAYIMIZA
41 KERE MAŞALLAH
İnsanların olduğu gibi, kurumların ve
kuruluşlarının da hayatlarında başarılarının
göstergesi olabilecek müstesna ölçütler vardır.
Bunlardan birisi yıldönümleridir ve istikrarın
bir göstergesi olarak o kurum veya kuruluşun
yaşamında önemli bir yer tutarlar. Üstelik her
geçen yıl başarı çıtasının biraz daha
yükseltildiği anlamına gelmektedir.
İşte bu duygularla, geçtiğimiz yılın
sonunda, 16 Kasım tarihinde Türkiye
Emekliler Derneğimizin 40. Yılını gururla
kutladık. Bir sivil toplum kuruluşunun 40.
Yaşını doldurup 41. Yaşından gün alması
ülkemiz standartlarında olduğu gibi dünya
standartlarında da büyük bir başarıdır.
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To r b a y a s a o l a r a k
adlandırılan bazı kanunlarda
değişiklik yapan 6111 sayılı yasa
yürürlüğe girdi. Bu yasa ile 2008
yılında reform diye ortaya konan
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
birçok maddesinde değişiklik
yapılıyor. Sosyal güvenlik alanında
sık sık yapılan bu değişiklikler
sistemi bozmaya norm ve standart
birliğini sağlayamamaya neden
oluyor. Yasa çıkarken sosyal
tarafların uyarıları nazara alınsaydı
bu değişikliklere gerek kalmaz, bu
arada uygulamadan binlerce
sigortalı, emekli, dul ve yetim
mağdur olmazdı.
Yasa ile düzeltilen önemli
konu kız çocuklarının eskiden
olduğu gibi boşanıp veya işten
ayrıldıklarında sigortalı anne veya
babasından sağlık hizmeti
alabilecek olmasıdır. Kurumun
hatalı işleminden doğan yersiz
ödemelerin kuruma geri
ödenmesinde kanuni faiz ilgiliye
tebliğden 3 ay sonra değil, 24 ay
sonra işlemeye başlayacak.

2007 yılında Sayıştay
denetçileri trafik kazası sonucu
verilen sağlık yardımlarına SGK
tarafından verilemeyeceğini rapor
etmişti. SGK bu rapora uyarak
sağlık yardımını durdurmuştur.
İlgililer özel sigortalar ile muhatap
oluyordu. 6111 sayılı yasa ile bu
uygulamadan vazgeçiliyor. Trafik
kazası sonucu sağlık yardımlarını
artık sosyal güvenlik kurumu
karşılayacak. Yeşil kartlarda iptal
ortadan kalktı. Sigortalı işe girenin
yeşil kartı iptal edilmeyip askıya
alınacak, işten çıkınca otomatik
olarak yeniden devreye girecek.
Tescilleri yapıldığı halde
prim borçları nedeniyle sigortalılık
süreleri durdurulmuş Bağ-Kur ve
tarım sigortalılarına bu sürelerini
ihya edebilme imkanı tanınıyor. Bu
süreler sigortalılık süresi
durdurulmamış gibi
değerlendirilerek ihya edilip
sigortalılık süresi olarak
değerlendirilecek.
Sosyal güvenlik destek primi
borcu olan emeklilerimize de yasada

yeniden yapılandırma ile gecikme
faizlerinden kurtulma imkânı geldi.
25.02.2011 tarihinde başlayan
başvuru süresi 2 ay sürecek.
Emeklilerimiz bu süreyi kaçırmadan
gerekli müracaatları yapsınlar. Ülke
genelindeki şubelerimiz bu konuda
da üyelerimizin hizmetindedir.
Sık sık çıkartılan yasalarla
SGK, alacaklarından mahrum
edilmekte, SGK' ya bütçeden
aktarma yapılmakta sonra da
'kaynak yok' diye emeklinin hakkı
elinden alınmaktadır. Devlete
primini, vergi borcunu, cezasını
zamanında ödeyenlerle ödemeyenler
arasında çok büyük bir adaletsizlik
yaratılmaktadır. Aflar, yeniden
yapılandırma adı altında kamuoyuna
sunularak düzenlemeler ile ortadan
kaldırılan kamu alacaklarının
negatif etkisini emekli, dul ve yetim
yaşamaktadır. Krizlerin faturası yine
emekli, dul ve yetime ödettirildi. Af
üzerine kurulu bir sistem verimli,
adil ve sürekli olamaz. Adalet
duygumuz incinmemeli, güvenimiz
sarsılmamalıdır.

KAZIM ERGÜN: “EKONOMİK KRİZLER VE
HOŞGÖRÜSÜZLÜK ORTAMI
TÜRK KADINININ HAYATINI
CEHENNEME ÇEVİRİYOR…”
Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ münasebetiyle yayımladığı bildiride; “Başta
şehit analarımız olmak üzere, kahraman Türk kadınlarının bu
anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum” dedi.
ERGÜN bildiride şu görüşlere yer verdi:
Kadına şiddet uygulanmayan, kadın istihdamının artırıldığı,
başta siyaset sahnesi olmak üzere her alanda kadınlarımıza daha
fazla temsil hakkı verildiği bir ülkede yaşamak hepimizin
özlemidir. Kadın emeğine gösterilen saygının ve ilginin daha da
yükseltilmesini istiyoruz.
Bugün yaşanan ekonomik tabloların yükünü en ağır biçimde
omuzlarında hissedenler ne yazık ki, kadınlarımızdır. Çünkü
mutfağa girdiğinde çoluk çocuğunun boğazından geçecek bir
lokma aşın kaygısını en çok onlar yaşamaktadırlar. Ancak
bugünkü ekonomik tabloda, tenceresinde aş değil dert kaynatan
çilekeş bir Türk Kadını gerçeği vardır.
Diğer taraftan, giderek ağırlaşan ekonomik baskılar ve
yaşanan işsizlik buhranının getirdiği toplumsal bunalımların bir
yansıması olarak karşımıza çıkan, derin hoşgörüsüzlük ortamı en
çok kadınlarımızı etkilemektedir. Kadına yönelik şiddetin her
geçen gün arttığını ve ne yazık ki bu konunun ülke gündeminin üst
sıralarına yerleştiğini üzülerek görmekteyiz.

İşsizlik yüzünden yıkılan yuvaların veya açlık sınırının yüzde
60'ını bile zor karşılayan asgari ücretle sürdürülen geçim savaşı
sırasında oluşan bunalımların faturasını elbette bütün ailelerimiz
yaşamaktadır ama kadınlarımız bu yükü iki kat daha fazla
yaşamaktadır.
Yaşanan bu hoşgörüsüzlük ortamından kurtulmanın yolu da yine
ekonomik kalkınmışlığın geniş halk kesimlerine adilce paylaştırılması
ve işsizlik sorunun çözümüdür. Bunun için gerekirse topyekün bir
kalkınma seferberliği başlatılmalı ve her birey üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirerek bu seferberliğe destek vermelidir.
Unutulmamalıdır ki, komşumuzda yaşanan buhran ve ardından gelen
şiddet içerikli vehim hadiseler bir gün bizim evimize de sıçrayabilir.
Ekonomik Sosyal Konsey, 8 Mart Kadınlar Günü'nde “Kadın
Sorunları” gündemiyle toplanmalıdır.
Çok geç olmadan toplumsal bir bilinçlenme seferberliği
başlatılmalı ve birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ulusal eylem
planı oluşturulmalıdır. Hatta ve hatta, kısa adı ESK olan ve bünyesinde
sosyal boyutu da bulunan Ekonomik Sosyal Konsey, bu toplumsal
sonunun çözümü için belirlenmiş gündemle toplanmalı ve toplumun
her kesiminin görüşleri alınarak çözüm politikaları üretilmelidir.
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ZAM FARKLARI YANLIŞ HESAPLANIYOR
Bazı basın yayın organlarında birkaç gündür, “Emekliye Fark
Müjdesi” gibi başlıklar altında 180 TL zam farkı ödeneceği
yönünde haberler yer almaktadır. Bu rakamlar ne yazık ki, doğru
değildir. Emeklilerimiz boşuna umutlandırılmaktadır.
İşçi emeklilerimizi ve
Bağkur emeklilerimizi
ilgilendiren, 2011 yılı birinci altı
aylık dönem artışlarına ilişkin
farklar, bilindiği gibi Torba Yasa
olarak adlandırılan 6111 Sayılı
Kanun kapsamında
düzenlenmiştir.
B i l i n d i ğ i g i b i ,
emeklilerimizin aylıklarına
yapılan zamlar 5510 Sayılı Kanun
gereğince geçmiş 6 ayın enflasyon
oranı kadar olmaktaydı. Nitekim,
Temmuz – Aralık 2010 dönemi
enflasyon oranı TÜİK tarafından
%2,73 olarak açıklanmış ve
aylıklarımız Ocak 2011'de bu
oranda artırılmıştı.
Torba Yasayla getirilen ek
düzenlemede ise verilen bu zam
oranın 60 TL'lik artıştan
düşülmesi ve arada oluşan farkın
emeklilere defaten ödenmesi
öngörülmüştür.

Bu düzenlemeye göre;
Aralık 2010'da 720 TL olan en
düşük işçi emeklisi aylığı, Ocak
2011'de uygulanan %2,73'lük
zamla 19,66 TL artarak 739,66
TL'ye yükselmişti.
60 TL'lik artıştan, 19,66
TL'lik zam düşülünce
emeklilerimizin bir ay için 40,34 TL
alacağı kaldığı görülmektedir.
Ocak ve Şubat ayları için bu farklar
uygulandığında da, iki aylık 80,68
TL tutarında bir fark alacağımız
ortaya çıkmaktadır.
Yani iddia edildiği gibi, fark
ödemeleri 3 aylık değil, 2 aylık olup;
Mart ayına ilişkin fark
oluşmamaktadır.
D i ğ e r t a r a f t a n f a r k l a r,
yukarıdaki hesaplamadan da
anlaşılacağı gibi, en düşük işçi
emeklisi aylıklarında 40 TL
civarında olacaktır.

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?
Aralık 2010
Aylık seviyesi

Torba Yasayla
Gelen zam

Ocak 2011'de
verilen (%2,73)

Ocak + Şubat ayı farkı
(ele geçecek toplam)

371 TL
400 TL
500 TL
720 TL
750 TL
800 TL
850 TL
900 TL
950 TL
1.000 TL
1.250 TL
1.500 TL

60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL

10,13 TL
10,92 TL
13,65 TL
19,66 TL
20,48 TL
21,84 TL
23,21 TL
24,57 TL
25,94 TL
27,30 TL
34,13 TL
40,95 TL

49,87+49,87= 99,74 TL
49,08+49,87= 98,16 TL
46,35+46,35= 92,70 TL
40,34+40,34= 80,68 TL
39,52+39,52= 79,04 TL
38,16+38,16= 76,32 TL
36,79+36,79= 73,58 TL
35,43+35,43= 70,86 TL
34,06+34,06= 68,12 TL
32,70+32,70= 65,40 TL
25,87+25,87= 51,74 TL
19,05+19,05= 38,10 TL

Bu rakamın üzerindeki aylıklara 60 TL değil, %4 oranında zam uygulanmaktadır.
Bu durumda zam farkları da değişik hesaplanmaktadır.
2.000 TL
2.100 TL
2.250 TL
2.451 TL

80 TL
84 TL
90 TL
98 TL

25,40+25,40= 50,80 TL
26,67+26,67= 53,34 TL
28,57+28,57= 57,14 TL
31,08+31,08= 62,16 TL

54,60 TL
57,33 TL
61,43 TL
66,92 TL
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İddia
edildiği gibi,
fark ödemeleri
3 aylık değil,
2 aylık olup;
Mart ayına
ilişkin fark
oluşmamaktadır.

100'ÜNCÜ SAYIMIZA, 41 KERE MAŞALLAH
Elbette ki, bu başarının
H u z u r e v i m i z i ” , “ Ta r s u s U ç
mimarisinde emeği geçen yüz binlerce
Polikliniğimizi”,
Şubelerimize
8 yıl önce ilk
i n s a n ı m ı z v a r d ı r. Ü y e s i y l e ,
kazandırılan hizmet binalarını, emekli
yöneticisiyle ve bu kuruluşa gıptayla
lokallerini, düğün salonlarını, bilimsel
adımı atılan ve
bakarak destek sağlayan sevenleriyle
yayınlarımızı ve konferans ve
hak arama
yüz binlerce insan haklı bir gururu
panellerimizi, emeklilerimizin yüksek
paylaşmaktadırlar. Bugün aramızda
öğrenim gören çocuklarına
mücadelemize
olmayan ama hak arama mücadelesinin
sağladığımız eğitim bursu imkanlarını,
sembolü olmuş kuruluşumuza sayısız
mağdur
durumdaki üyelerimize
büyük katkılar
hizmetler sunan büyüklerimizi de
sağladığımız gıda, giyim ve yakacak
sağlayacağı
m i n n e t t a r l ı k l a a n ı y o r, m a n e v i
yardımlarımızı, engelli üyelerimize
huzurlarında sevgi ve saygıyla
sunduğumuz sağlık destek
inancıyla yayın
eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanları
yardımlarını, üyelerimiz için
cennet olsun.
Çanakkale Şehitliğimiz başta olmak
hayatına
41 kere maşallah diyerek, 41.
üzere birçok tarihi ve kutsal mekanlara
başlattığımız,
yaşımızdan gün aldığımız bu günlerde
düzenlediğimiz seyahatleri; ve belki de
ayrı bir gururu daha yaşıyoruz. 8 yıl
hepsinden önemlisi, Türkiyemizin
TÜED Haber
önce ilk adımı atılan ve hak arama
onurlu emeklilerine yakışan Genel
mücadelemize büyük katkılar
Merkez Hizmet Binamızı ve daha
Bültenimiz 100.
sağlayacağı inancıyla yayın hayatına
birçok güzelliği bu sayfalardan
sayısına
başlattığımız TÜED Haber Bültenimiz
duyurduk üyelerimize.
100. Sayısına ulaşmıştır. Ekim 2002'de
Birçok kuruluşla yaptığımız ve
ulaşmıştır.
ilk sayısıyla tanıştığınız Haber
üyelerimize özel indirim imkanları
Bültenimizde bugüne kadar; binlerce
sağladığımız protokolleri, yurtiçinde
haber, yorum, makale, araştırma ve
ve yurtdışında resmi ve özel
incelemeler yer aldı. Üyelerimizin etkinliklerimiz
kuruluşlarla yürüttüğümüz ortak projeleri, ülkemizi
hakkında bilgilendirilmesi ve bilimsel yayınlarla
temsil ettiğimiz platformları, bugüne kadar hiç
bilinçlendirilmesi boyutunda önemli bir görev üstlendi
yapılmamış olan ve 4 bin 500 emekliyle gerçekleştirilen
Haber Bültenimiz.
anket çalışmamızla ortaya çıkarılan dev emekli
Bunun yanı sıra, Devlet protokolünün en
araştırmasını, büyük önder Atatürk'ün emeklilik tarihi
üstünden, yani Cumhurbaşkanlarımızdan başlayarak
olarak kutladığımız Emekliler Haftası etkinliklerimizi,
birçok bürokrat ve idarecinin yanı sıra valilerimize ve
Yaşlılar Haftası etkinliklerimizi yine Haber Bültenimiz
belediye başkanlarına, siyasi partilerin lider ve
sayesinde üyelerimize duyurduk. Kuruluşumuza verilen
temsilcilerine, medyamızın temsilcilerine, sivil toplum
onlarca ödülü ve şükran plaketini buradan duyurduk.
kuruluşlarına ve hatta yurtdışında ilgili kuruluşlara kadar
Emeklilerimiz adına açtığımız davaları ve
ulaştırıldı. Emekliye hizmet sunan veya bu hizmetleri
sonuçlarını bu sayfalarda tüm Türkiye'ye duyurduk.
izleyen tüm kişi ve kuruluşlara adeta bir referans kaynak
Hükümetlerle işlettiğimiz diyalog süreçleri ve bu
olarak sunuldu. Birçok üniversitemizden bilim insanları
süreçler sonucunda elde ettiğimiz kazanımların yanı sıra,
yayınımızı takip etti ve ondan faydalandı.
başta SSK hastanelerimizin Sağlık Bakanlığı'na devri
Ekim 2002 tarihli ilk sayımızda da yine bu
sürecinde olduğu gibi, algıladığımız her hak kaybı
köşeden seslenmiş ve “32 yıllık güçlü bir kuruluş olan
tehdidinde, emeklimizin hak ve çıkarlarını korumak için
Türkiye İşçi Emeklileri Derneğimiz, ülkemizin en büyük
meydanlara indiğimizi de yine bu sayfalarda belgeledik.
gönüllü sivil toplum kuruluşlarındandır. Bu başarısıyla
100. sayımıza gelmemize rağmen, ilkelerimize
üyelerimizin takdir ve ilgisini toplayan derneğimiz,
bağlılığımız ve temel basın yayın ilkelerine olan
sadece üyelerinin değil, bütün işçi emeklilerinin, dul ve
saygımız nedeniyle dergimiz hakkında hiçbir olumsuz
yetimlerin ekonomik ve sosyal çıkarları için
eleştiri almadığımız gibi, bültenimizin birçok platformda
büyüklüğüne yakışır bir biçimde, ciddi bir mücadele
referans bir kaynak olarak kullanıldığını gördük. İlkeli
sürdürmektedir” demiştim.
yayın anlayışımıza gölge düşürecek tek bir dava bile
Elbette ki, zaman içerisinde bu ifademde yer alan
açılmamış olması, samimiyetimizin de en açık göstergesi
bazı nicelikler değişim gösterdi. Örneğin, o zaman 32
olmuştur. Çünkü ne demişsek doğru demiştik ve doğru,
yaşında bir kuruluştuk, bugün 41. Yaşımıza bastık. Yani
dürüst yayıncılık ilkesinden kopmamıştık. Bundan sonra
daha da olgunlaştık. Ayrıca o zaman kuruluşumuzun adı,
da asla kopmayacağız.
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği idi, bugün Türkiye
Bütün faaliyetlerimiz ve üyelerimize
Emekliler Derneği oldu. Çünkü artık, o tarihlerde olduğu
sunduğumuz hizmetler ortadayken ve tarihi bir belge
gibi sadece işçi emeklilerimize ve onların dul ve
niteliğinde olan Haber Bültenimiz tam 8 yıldır bunları
yetimlerine değil, bütün emeklilerimize hizmet sunma
tüm Türkiye'ye duyuruyorken, bazı art niyetli insanlar
imkanına kavuştuk. Zaten yapmaya çalıştığımız hizmeti
çıkıp televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde,
yasal dayanaklara kavuşturmayı başardık. Bugün artık
“Dernek ne çalışma yapıyor ki” diyebilmektedirler.
derneğimiz, hem işçi emeklilerine, hem bağkur
Buradan tüm samimiyetimle sesleniyorum, bu güzide
emeklilerine ve hem de memur emeklilerine hizmet
kuruluşa çamur atanlar, 'hizmet üretmiyor' diyenler
sunabilmektedir.
sadece Haber Bülteni arşivimizi inceleseler, yüzlerce
Tabi ki bütün bunlar; hak arama mücadelemizin,
hizmetle karşılaşırlar. Ama bunları araştırmak,
ciddi çalışmamızın ve kararlılığımızın bir sonucu olarak
gerçekleri ifade etmek belli o art niyetlilerin işine
elde edildi. Yani o zaman ifade ettiklerimiz arasında bazı
gelmiyor.
sayısal değişiklikler olsa da, değişmeyen bir tek şey
Kim, ne derse desin; ilkeli yayıncılık
vardı, o da ilkelerimize bağlılığımız ve emekliye hizmeti
anlayışımızı taçlandıran 100. sayımıza ulaştık ve daha
en kutsal değer görmemizdi.
nice 100 sayılar, bu güzide kuruluşumuzu bekliyor. Tıpkı
Yine en güzel ve en mutlu haberleri bu sayfalarda
ilkeli ve kararlı hak arama mücadelemizden
üyelerimizle paylaştık. Derneğimize kazandırılan;
sapmayacağımız gibi, ilkeli ve dürüst yayıncılık
“Narlı Sosyal Tesislerimizi”, “Mersin Semiha Tokadlı
anlayışımızdan da asla sapmayacağız.
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İlkeli ve kararlı
hak arama
mücadelemizden
sapmayacağımız
gibi, ilkeli ve
dürüst yayıncılık
anlayışımızdan
da asla
sapmayacağız.

ENFLASYON FARKLARI ÖDENMELİ
Uzun bir zamandır gündemde
olan ve Türkiye Emekliler Derneği
Ankara Şubemizin Yönetim Kurulu
Üyesi Nadir ÜŞEKÇİOĞLU adına
açılan enflasyon farkına ilişkin davamız
Yargıtay aşamasında incelenmektedir.

farkları dava konusu oldu.

2006 yılı Bütçe Kanunu
hükümlerine göre memurların ve
emeklilerin zamlarının enflasyonun
altında kalması durumunda 31.12.2006
itibariyle enflasyon farklarının gelir ve
4447 sayılı Kanunun geçici 4. a y l ı k l a r a y a n s ı t ı l a c a ğ ı k a r a r a
Maddesinde, 2002 yılında memur bağlanmıştı.
zamları ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine
SSK ve Bağkur'un 8 milyon
yapılan zamların yılın sonunda
emeklisine 2003 ve 2006'da verilmesi
kıyaslamasının yapılması ve arada bir
gereken yüzde 3.25 ve yüzde 2.25'lik
fark oluşması durumunda 31.12.2002
zammın verilmemesi nedeniyle dava
tarihindeki gelir ve aylıklara
açmıştık. Bu davayı yerel mahkemede
yansıtılması öngörülüyordu. 2002/4847
kazandık.
sayılı Bakanlar Kurulu kararında "4447
Dava konusundaki
sayılı Kanunu'nun geçici 4 üncü
maddesine göre; 506 sayılı Kanunun ek gerekçelerimiz Kanun hükümlerine
38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar dayandığından haklılığımızı yerel
Kurumu'ndan gelir, emekli ve diğer mahkemeler yerinde gördü. Sosyal
aylık almakta olanlara yapılan ödemeler Güvenlik Kurumu Başkanlığı temyiz
ve 1479 sayılı Kanunun 36 ncı yoluna başvurarak davanın uzamasına
maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur neden oldu.
tarafından ödenen emekli ve diğer
Sorumluluk Yargıtay'da
aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri
Davaların nasıl sonuçlanacağı ve
arasında yapılan artış oranı ile aynı
dönemde memur aylıklarında yapılan yorumlanacağı üzerinde durmak
artış oranından kaynaklanacak fark, istemiyorum. Hukuksal mücadele bizim
Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu a ç ı m ı z d a n ç o k ö n e m l i d i r. H a k l ı
a y l ı k v e ö d e m e l e re y a n s ı t ı l ı r " gerekçelerle açılmış bir davanın kısa
sürede sonuçlanması, hem emekli
denilmektedir.
kamuoyu açısından, hem de idarenin keyfi
Hükümet, 1 Kasım 2002 tarihli
hesaplar yapmasının önlenmesi açısından
söz konusu Kararnamedeki hükümleri
büyük önem taşımaktadır.
uygulama yerine, Ocak 2003 tarihinde
Ülkemizde yargı sürecinin uzun
yeni bir Kararname çıkararak 1 Kasım
2002 tarihli Kararnameyi yürürlükten sürmesi genel eleştiri konusudur. Bütün
kaldırmış ancak bu durumda da emeklileri ilgilendiren davaların özel
hukuksal bir sorun ortaya çıkmıştır. Bu olarak değerlendirilmesi ve haklı olan
durum karşısında emeklilerin 2002 tarafın hakkının teslim edilmesi hukuka
yılından alması gereken enflasyon olan güveni artıracaktır.

Türkiye Emekliler Derneği
olarak emeklilerin hak ve çıkarlarını
savunmak en temel görevimizdir. Ankara
Şubemiz Yönetim Kurulu üyemiz adına
açtığımız davayı, bütün emeklilerimize
teşmil hakkı doğuracağından büyük bir
dikkatle izliyoruz.
Son Sözü Hükümet Söylemeli
Hükümetten beklenti, dava
konusu olan 2002 yılında uygulanmayan
Kararnamenin ve 2006 yılında eksik
hesaplanan enflasyon farklarına ilişkin
uygulamanın yeniden değerlendirilmesi
ve yapılan yanlış hesapta ısrar
edilmemesidir.
Türkiye'de sorunların dava
konusu ile çözümlenmesi uygulamalarına
son verecek sağlıklı hesap yapan bir idari
yapıya ihtiyaç vardır. Kanunlar ve
kararnameler objektif olarak
değerlendirilmelidir. Böylesine bir yapı
kurulduğu zaman dava olma konusu da
azalacaktır.
İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerinin
beklentisi olan ve geçmişte ödenmeyen
enflasyon farklarının ödenmesi, bir
hakkın teslim edilmesi olarak
d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r. B u k o n u d a
Hükümete büyük sorumluk düşmektedir.

Recep
ORHAN
Genel
Sekreter
Ankara
Şube
Başkanı
www.tuedankara.org.tr

Sorunun idari yoldan
çözümlenmesi büyük bir beklentiye
dönüşmüştür.
Emeklilerimizin, davanın
sonuçlanmasını beklemelerini ve
açıklamalarımızı izlemelerini tavsiye
ediyorum.

RESSAM DERYA SAATÇIOĞLU'NDAN
DERNEĞİMİZE ANLAMLI HEDİYE
Yağlı Boya eserleri ve
Akrilik resimleriyle tanınan
ünlü ressamımız H. Derya
Saatçıoğlu, iki imgeli
akrilik eserlerinden birisini
derneğimize armağan etti.
Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer'den takdir
mektubu bulunan Ressam
Saatçıoğlu, aynı zamanda
Çankaya Şubemizin de
üyesi. Değerli ressamımız,
başarılı çalışmasını
emeklilerin gerçek
temsilcisi olması ve hak
arama mücadelesinin bir
sembolü olarak görülmesi
sebebiyle derneğimize
armağan ettiğini belirterek,
“Bundan büyük gurur
duyuyorum” dedi.

Genel Başkanımız Kazım
Ergün de, ünlü ressamımızın
armağanını alırken yaptığı
konuşmada, üyelerimizin
böylesine başarılı sanatsal
etkinliklerinin nadide ürünlerini
görmek bizleri ziyadesiyle mutlu
ederken sayın Derya
Saatçıoğlu'nun bu seçkin
eserlerden birisini kuruluşumuza
teveccüh göstererek armağan
etmesi, asıl bizleri
gururlandırmakta ve
onurlandırmaktadır. Öncelikle
değerli üyemiz ve başarılı
sanatçımıza başarılarıyla
göğsümüzü kabarttığı için
şükranlarımızı sunuyor ve sanata
adanmış bir ömrün nadide
eserlerinden birini, kuruluşumuza
takdim ettiği için kendisine
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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Türk Time Dergisi Yılın Altın Adamları Ödüllerini Dağıttı

BİNTEZ'DEN YENİ SGK MÜDÜRÜNE
HOŞGELDİN ZİYARETİ
Uzun süredir Kütahya'da görev
yapan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü
Kenan ŞENOL, bu görevden ayrıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl
Müdürlüğü görevine yeni atanan Fevzi
GÖKÇE görevine başladı.
Kütahya Şube Başkanımız İlhan
BİNTEZ ve Başkan Yardımcımız İ. Sami
ESKİKENT yeni İl Müdürünü makamında
ziyaret ederek “hoş geldiniz” dediler.
Fevzi GÖKÇE'nin Kütahya
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atanması
sebebiyle yapılan bu ziyaret, esnasında
çeşitli konular da ele alındı.
Kütahya Şubemiz yöneticilerinin
ziyareti vesilesiyle bazı konular görüşüldü.
Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.
Kütahya Şubemiz Başkan ve
Başkan vekili yeni İl Müdürüne görevinde
başarı dileklerini belirttiler, hayırlı olsun
temennisinde bulundular.

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN,
2010 YILININ ALTIN ADAMLARI
ARASINA SEÇİLDİ
Türk Time Dergisinin her yıl düzenlediği geleneksel
Altın Adamlar Ödülleri Töreni yapıldı. 21 Ocak 2011
tarihinde, Ankara Şahhane Restoranda organize edilen
törende bir çok başarılı bürokrat, siyasetçi, iş adamı ve
gazeteci ödüllendirildi. Genel Başkanımız Kazım Ergün de,
Yılın Altın Adamları arasında yerini aldı.
Türk Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerim AKBAŞ, “Bu ülkeye hizmet
eden hizmetkârlar ve davetimize icabet eden çok değerli konuklarımız hizmetleriniz
ve katılımlarınız için teşekkür ederim, hepinizin ayaklarına taş değmesin” diyerek
katılımcıları kutladı. Bu ödül törenini düzenlemekteki amacımız bu ülkeye onuru ve
şerefi ile hizmet eden insanlarımızı tanıtmak. Onları daha çok çalışmaya teşvik için
bunları yaptık. Biz yetimin hakkını yiyenlerin ipliğini pazara çıkardık. Bu ödülleri
almak da, vermek de kolay değil. O bakımdan adam gibi adamlara ödül vermek için
sizi buraya çağırdık” dedi.
Türk Time Dergisi Yılın siyaset adamı ödülünü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'a verirken, Yılın Bakanı olarak da Cemil Çiçek seçildi.
Yılın Valisi ödülünü, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel aldı.
Törende siyasetten, bürokrasiye, medyadan, iş dünyasına uzanan geniş
yelpazede pek çok isme ödülleri verildi.
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İŞTE YILIN ALTIN ADAMLARI
(YILIN EN CESUR LIDERI)Recep Tayyip ERDOGAN (Basbakan- AK Parti
Genel Baskani), Cemil ÇIÇEK (Basbakan Yardimcisi-Hükümet Sözcüsü), Alaattin
YÜKSEL (Ankara Valisi), I. Melih GÖKÇEK (Ankara Büyüksehir Belediye
Baskani), M. Halis BILDEN (TIGEM Genel Müdürü), Tekin KÜÇÜKALI (Kizilay
Genel Baskani), Ömer TASLI (Kizilay Genel Müdürü), M. Zeki ATLI (Tapu
Kadastro Genel Müdürü), Osman TURAL (PTT Genel Müdürü), Ali ILKBAHAR
(Ankara Büyüksehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü), Ibrahim SAHIN (TRT
Genel Müdürü), SÜKRÜ TARHAN(Çankiri Çerkes belediye Baskani), PROF. DR.
ALI IBRAHIM SAVAS (Çankiri Karatekin Üniversitesi Rektörü), Doç. Dr. Mustafa
Tuna (Sincan belediye Baskani), Mehmet NAZLI (Isadami), Sinan YILDIRIM (Yilin
Restoranti), Hüseyin KANTAS (Eldivan Belediye Baskani), Kazim ERGÜN (Türkiye
Emekliler Dernegi Genel Baskani), Haci Bekir GANI (Ankara Minibüsçüler Odası
Başkanı), Salih METIN, Nihat FILIZ, Haluk ÖZDER (Ankara Il çevre ve Orman
Müdürü), Tuncay ELMADAGLI (Ankara Servis Araçları Odası Başkanı), Ömer
Bülent ASLAN (A.O.Ç Müdürü), Satilmis ÇATAK, Fevzi APAYDIN (TSOF Genel
Baskani), Süleyman ERDIL, H. Sedat KAMA, Gazanfer Ayas, Metin YILMAZ,
Aykut GÜLEÇ, Gönül YILMAZ (Gönül Kösküm Huzurevi), Alper KOÇAK, Yasar
KAPLAN, Hamdi Emir ULUÇAY, Coskun ÜNAL (Kizilcahamam Belediye Baskani),
Ismail BULUT, Uzm.Dr. Gülseren BUDAYICIOGLU, ADIL TEKDEMIR (AYTAÇ
A.S. Genel Müdürü), Dr. Onursal YILDIZ, Gültekin AYANTAS (Akyurt Belediye
Baskani), Niyazi ERCAN, Hasan GÜVEN, Serife ESER, Çelebi ASLAN.

Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya Kadınlar Kolu
Kütahya Şubemizi
ziyaret etti
2 0 11 Y ı l ı
Haziran ayında
yapılması muhtemel, genel seçimleri için hazırlıklar başladı.
Genel seçimlerin Haziran ayında yapılacağının belirtilmesi
üzerine Siyasi Partiler çalışmalarına hız verdiler.
Siyasi Partilerin aday adaylarının açıklanmaya başlamasının ardından faaliyetlerini
sürdürüyorlar. Kütahya da Siyasi Parti temsilcileri milletvekili aday adaylarını belirlemeye
başladı. Siyasi Partiler de bu durumda adaylarını tanıtmaya ve yapacaklarını, gördükleri
aksaklıkları nasıl gidereceklerini anlatmaya başladılar.
MHP Kadın Kolu görevlileri partilerinin seçim vaatlerine ait el ilanı, bildirilerini dernek
yöneticilerine sundular.
MHP Kadın Kolu görevlileri şehirdeki ziyaretleri esnasında Kütahya Şubemizi de ziyaret
ettiler. Gezileri sırasında emekliler için gördükleri aksaklıkları dile getirdiler ve gidermek için
görüşlerini belirtip önerileri dinlediler.
Kütahya Şube yöneticilerimiz de, emeklilerin durumunu, giderilmesi gereken sorunlarını
anlattılar. Şehrin nüfus kaybettiğini, işsizliğin hat safhada olduğunu intibak yasasını, hastane
katılım paylarının alınmaması gerektiğini ve diğer konuları izah ettiler.
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YARGITAY KARARINI BEKLEMEK
EMEKLİNİN YARARINA OLACAK
TÜED: “EMEKLİNİN ALACAK DAVASI YENİ BİR KONU DEĞİL,
DERNEĞİMİZ TARAFINDAN 2007' DE AÇILMIŞ BİR PİLOT
DAVADIR VE HALEN YARGITAY'DA GÖRÜŞÜLMEKTEDİR…”
Bazı yayın organlarında, yeni bir
davaymış gibi kamuoyuna sunulan ve
emeklilerimizin 2002 ve 2006 yıllarına
yönelik zam farkı alacakları
bulunduğuna ilişkin dava, daha önce de
birçok kez kamuoyuna duyurulmuş bir
davadır.
Sözkonusu dava, Derneğimiz Ankara Şube Yönetim
Kurulu üyelerinden Nadir Üşekçioğlu tarafından açılmış ve
Ankara 17. İş Mahkemesinde 2007/245 Esas numarasıyla
görülen bu pilot dava kazanılmıştır. Ancak dava, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temyiz edilmiş ve halen
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde 2009/11380 Esas numarasıyla
görüşülmekte olan bir davadır.
Üstelik bu emsal davamız mahkemece karara
bağlanmasına ve davayı kazanmamıza rağmen, bugün
köşelerinde ve televizyonlarda bunu savunanlar, o tarihte bu
davanın hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve
Yargıtayca bozulacağını iddia etmişlerdi. Bu kişi ve kuruluşlar
bugün de maddi menfaat ve şöhret peşinde koşarak, dün
savunduklarının aksini savunur duruma düşmüşlerdir.

Geçmişte bu kişi ve kuruluşlara güvenerek çeşitli konularda
dava açanlar haklarını kaybettikleri gibi yüklü miktarlarda
mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemek zorunda
kalmışlardır.
DAVA AÇAN EMEKLİNİN PARASINI ALDIĞI İDDİASI
TAMAMEN ASILSIZDIR…
Bu davanın benzeri olarak birkaç davanın daha açılmış
olduğu da bilinmekle beraber, anılan davaların henüz bilirkişi
aşamasında oldukları ve Yargıtay'a bu konuda başka bir davanın
daha ulaşmadığı da bilinmektedir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından bugüne kadar ödenmiş böyle bir para da
bulunmamaktadır.
Emeklilerimizin, Yargıtay'da görüşülmekte olan pilot
davamızın sonucunu beklemeleri ve bu davanın sonucuna göre
hareket etmeleri en doğru yaklaşım olacaktır.
EMEKLİLERİMİZ DAVA AÇMAK İÇİN ACELE
ETMEMELİ, BİZİM AÇTIĞIMIZ PİLOT DAVANIN
SONUÇLANMASINI BEKLEMELİDİR…
Davamız Yargıtayca onandığı takdirde, dava dilekçesi örneği
internet sitemizde yayınlanacak, ancak dava açmadan bu hakkın
bütün emeklilerimize uygulanması için de gerekli çalışmalar
başlatılarak, ilgili mercilere derneğimiz tarafından
başvurulacaktır.
Emeklilerimizin bu konuda, resmi kuruluşlardan ve
derneğimizden başkaca kaynaklardan yapılacak açıklamalara
itibar etmemeleri kendi menfaatleri doğrultusunda olacaktır.
Emeklilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLE
KASEV İŞBİRLİĞİNDE
YAŞLI HAKLARI PANELİ
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile KASEV (Kadıköy Sağlık
Eğitim Merkezi Vakfı) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde yaşlı hakları
tartışıldı. Panel 4 Şubat 2011 tarihinde
Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu'nda
gerçekleşti.
Toplantıya Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ile İstanbul Barosu ve
derneğimiz temsilcileri katıldılar. Toplantıda, derneğimizi temsil eden
Hukuk Müşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu, “Yaşlılık Hukukunda
Mevcut Mevzuat ve Anayasa'da Son Yapılan Değişiklik Sonrası
Yasalarımızda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler” konusunda tebliğ
sundu.
Yoğun ilgi gören panel sonunda, Anayasanın 10. Maddesindeki
değişiklik karşısında yaşlılara pozitif ayrımcılığın biran önce yasalara
yansıtılması gerektiği, sosyal güvenlikte bakım sigortasının uygulamaya
konulması, yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetlerinin artırılması
konuları sonuç bildirgesinde yer aldı.
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AYDIN ŞUBEMİZDEN VALİ COŞ'A ZİYARET
Aydın Şube Başkanımız
Mehmet Durmuş
Uzuner ve yönetim
kurulu üyeleri, Aydın
Valisi Hüseyin Avni
Coş'u makamında
ziyaret etti.
Kamu yararına çalışan bir dernek
olduklarını belirten Aydın Şube Başkanımız
Mehmet Durmuş Uzuner, “Ne yapıyorsak, üyelerimiz için yapıyoruz”
dedi.
Yaptıkları çalışmalarla dernek üyelerine ekonomik katkı
sağladıklarını belirten Uzuner, “Dernek üyelerimize ekonomik katkı

sağlayabiliyoruz. Sadece kendi üyelerimize
özel bir dershaneyle protokol imzaladık.
Üyelerimizin çocukları o dershanede yüzde
20'ye varan bir indirimle okuyabiliyor. Yine
Aydınımızın yerli malı olan bir turizm
firmasıyla da protokol imzaladık. Onunla da
yüzde 15 indirimli seyahat etme imkanımız
var. Üyelerimize bu şekilde katkı sağlamaya
çalışıyoruz” diye konuştu.
Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ise
konuşmasında emeklilere şükran borçlu
olduklarını söyledi. Vali Coş; “Bugün biz,
yarın genç kuşaktakiler emekli olacak.
Emeklilerimizin birlik ve beraberliğini
sağlayan onların hak ve menfaatlerini
kamuoyunda savunan Türkiye Emekliler
Derneği'ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretin ardından Türkiye Emekliler Derneği Aydın Şubesi
Başkanı Mehmet Durmuş Uzuner, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'a
Türkiye Emekliler Derneğimizin 2011 yılı ajandasını hediye etti.

TARSUS
ŞUBEMİZ
ENGELLERİ
KALDIRIYOR
Ta r s u s Ş u b e Y ö n e t i m
Kurulumuz mağdur durumdaki
engelli üyelerine hizmetlerini
sürdürürken, bu kez bir üyemizin
engelli evladının engellerini
kaldırmak için yardıma koştu.
Mağdur ailenin yüzünü güldüren Tarsus Şube
Yönetimimiz, bundan sonra da hizmetlerin süreceğini, imkanlar
ölçüsünde sıkıntı çeken tüm üyelerinin yanında olabilmek
amacıyla var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Konuya ilişkin
bir açıklama yapan Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube

Başkanımız Ömer Kurnaz, “Bizim gibi sivil toplum kuruluşları
üyelerinin sıkıntılarında yanında olamadıktan sonra
varlıklarından söz edilemez. Biz de bu inanç ve kararlılıkla
mağdur durumdaki üyelerimizin dertlerine ortak olmaya,
sıkıntılarını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Başarılı
olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ DA
HAS PARTİ'DEN
DENİZBANK'LA ANLAŞMA İMZALADI GÖLCÜK ŞUBEMİZE ZİYARET

Eskişehir Şube
Başkanlığımız,
Denizbank'la sürdürdüğü
görüşmeler neticesinde bir
protokol imzalayarak,
üyelerine ek hizmetler
sağladı. İmzalanan
anlaşma üyelerimize
birçok fırsatlar sunuyor.

Konuya ilişkin
bir açıklama yapan
Eskişehir Şube
Başkanımız Arif Duru,
“Denizbank ile yaptığımız
anlaşmaya göre, bütün
emeklilerimize yönelik 1000 TL faizsiz kredi
imkanı oluşturduk ve bu kredi, 100 TL
taksitlerde 10 ayda geri ödenecektir. Ayrıca,

Emekli Bonus kartıyla alış
veriş yapan emeklilerimiz ek
taksit imkanlarından
yararlandıkları gibi 1 yıl
süreyle Acil Sağlık
Hizmetleri Paketi'nden de
ücretsiz yararlanabilecek.
Diğer taraftan, otomatik
ödeme talimatı verilen
doğalgaz faturalarının %10'u
da Denizbank tarafından
karşılanacak” dedi.

Denizbank adına
anlaşmayı imzalayan Marmara Bölge Müdürü
Burak Bozkaya da, “Emeklilerimizin artık rahat
etme, sefa sürme zamanıdır. O nedenle böyle bir
hizmette bulunuyoruz” dedi.
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HAS Parti Gölcük İlçe
Başkanı Hasan Üstüner, HAS Parti
Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin
Seyhan ve HAS Parti Yönetimde
b u l u n a n D a v u t Ay a r, M u s a
Aydoğdu, Ahmet Zorlu, Akif Eren,
Mehmet Ersoy ile birlikte, Gölcük
İşçi Emekleri Derneği Başkanı Ali
Osman Kılıç ve yönetimini ziyaret
etti. Ziyarette Başkan Üstüner, yeni
yönetimini Gölcük Şubemize
tanıştırarak gündemdeki siyasi
konular ve görüşler hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.

Başkan Üstüner, "Emekliler
için duyarlı davranıyoruz,
siyasetimizin merkezinde halkın
talepleri var. Emekliler derneği de
halkı temsil ediyor. Sistem çok bozuk,
intibak yasası çıkmalı, genel
başkanımızın açıklamasında belirttiği
gibi, kimse 900 TL altında maaş
almayacak demiştir. HAS Parti halka
bedava balık dağıtmayacak, balık
tutmayı öğretecek. İntibak Yasası'nın
çıkmaması adaletsizliktir, biz bu
yasayı çıkartacağız işsiz ve emeklilere
de yardım edeceğiz" dedi.

Kendilerini emeklinin hak mücadelesine adamış
üç değerli başkanımızı ebediyete uğurladık
BEYKOZ ŞUBE ESKİ
BAŞKANLARINDAN
HÜSEYİN ERKAN
GÖZYAŞLARIYLA SON
YOLCULUĞUNA
UĞURLANDI

Beykoz Şubemizin eski başkanlarından
Hüseyin Erkan, Paşabahçe'de 90 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Cenazesi, yapımında büyük emeği
bulunan Paşabahçe Merkez Camii'nde kılınan
namaz sonrası yüzlerce kişinin katılımıyla,
Paşabahçe mezarlığında toprağa verildi. Yüzlerce
ailenin İstanbul'da barınabilmesini, iş ve aş
bulabilmesini sağlayan Erkan, sevenlerinin
gözyaşları arasında ebedi yolculuğuna uğurlandı.
Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet,
kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı
ve sabırlar diliyoruz.

B İ R Ç I N A R D A H A
ARAMIZDAN AYRILDI
Kırıkkale Şubemizin kurucu üyelerinden
Abdurrahman Altıner, 100 yaşında hakkın
rahmetine kavuştu.
Emeklilerin sevip, saydığı ve bağrına bastığı Altıner,
1972-1978 yılları arasında Kırıkkale Şubemizin
başkanlığını yaptı. Emeklinin hak arama mücadelesine
büyük katkıları bulunan merhum başkanımıza Allah'tan
rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

E Ş R E F PA Ş A
BAŞKANIMIZ
SAADETTİN
TOSUN'U DA
EBEDİYETE
UĞURLADIK
Yıllardır emeklinin hak ve hukuk mücadelesinde
başarılı hizmetleriyle dikkat çeken Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Saadettin Tosun'u da ebediyete uğurladık.
Hizmetleri asla unutulmayacak olan merhum
başkanımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailesine,
sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

EMEKLİLERİMİZİN
HAK ARAMA MÜCADELESİNE,
KENDİLERİNİ ADAMIŞ
DEĞERLİ BAŞKANLARIMIZA
ALLAH'TAN RAHMET,
KEDERLİ AİLELERİNE VE CAMİAMIZA
BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR
DİLİYORUZ.
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU
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DUVAR
GAZETESİ
SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

BÜYÜK SÖZLER...

Güzelliği görme
yeteneğini kaybetmeyen
asla yaşlanmaz
William Ewart Gladstone

TÜRK-İŞ'E GÖRE ŞUBAT AYINDA
DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN AÇLIK SINIRI 890,
YOKSULLUK SINIRI İSE 2 BİN 898 LİRA
Türk-İş, Şubat ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık
890, yoksulluk sınırını ise 2 bin 898 lira olarak hesapladı.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin ''insan
onuruna yaraşır bir geçim düzeyini sağlayabilmek için'' yılbaşına göre
yapması gereken aylık harcama tutarı 71 lira artış gösterdi. Ailenin sadece
mutfak harcaması için yapması gereken harcama tutarı geçen yıla göre 22 lira
arttı. Açıklamada, asgari ücrete yılbaşında 30 lira zam yapıldığı dikkate
alındığında, asgari ücrete yapılan artışın üçte ikisinin mutfak harcamasındaki
artışı ancak karşıladığına işaret edildi.
Konfederasyonun Şubat ayı için yaptığı ''açlık-yoksulluk
sınırı'' hesabına da yer verilen açıklamaya göre, dört kişilik bir
ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken ve
açlık sınırı olarak adlandırılan harcama tutarı yaklaşık 889,5 lira
olarak hesaplandı. ''İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi'' için
gerekli olan ve yoksulluk sınırı olarak adlandırılan tutar ise 2 bin
897,5 lira olarak tespit edildi.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması
gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,20
arttığı bildirilen açıklamada, yıllık ortalama artışın yüzde 10,93'ü
bulduğu ifade edildi.

Denizbank Aydın Şubesi, Şubemizi ziyaret etti
yürümeye her zaman hazırız" dedi.

Denizbank Aydın Şube
Müdürü Mücahit Erikçi ve Satış
Yöneticisi Ayşe Kavakoğlu'nun
Aydın Şubemizi ziyaretlerinde,
Şube Başkanımız Durmuş
Uzuner ve yönetim kurulu
üyeleriyle toplantıda hazır
bulunan dernek üyelerine,
Denizbank tarafından sunulan
bir çok özel imkan anlatıldı.
Türkiye Emekliler Derneği ve
Denizbank arasında imzalanan
protokolle, faizsiz kredi, ücretsiz
ambulans ve sağlık hizmetleri paketi,
doğalgaz faturalarında yüzde 10
indirim, Türkiye'deki tüm ATM'lerden
ücretsiz para çekme olanağı ve
harcamalarda ek taksit fırsatı gibi önemli

Şube Başkanımız Durmuş
Uzuner de, "Denizbank ile
derneğimiz arasında yapılan
anlaşma ile emeklilere özel hizmetler
sunuldu. 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. Şubemizi ziyarete gelen
Sayın Erikçi ve Kavakoğlu'na
teşekkür ediyoruz" dedi.

başlıkların ele alındığı toplantıda konuşan
Denizbank Aydın Şube Müdürü Mücahit
Erikçi, "Denizbank hizmet üretmeye devam
ediyor. Emekliye hizmet sunanlarla birlikte
TÜED -11-

Denizbank Müdürü Erikçi
"TÜED ile imzalanan protokolle,
emekli maaşını Denizbank'tan
çekmeyi tercih eden emeklilere, 10 ay vadeli ve
faizsiz 1000 TL'lik ihtiyaç kredisi veriyoruz"
diye konuştu.

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

2011 AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK YILI VE TOPLULUK DAVASI
Avrupa Konseyi 2011 yılını “Avrupa Gönüllülük Yılı” ilan
etti. Avrupa parlamentosu da bu görüşü destekledi. Ortak AB
değerlerini güçlendirmek ve yurttaş katılımını artırmak aktif
yurttaşlığın ifadesi. Gönüllü çalışmalar yeni yetenekler yaratıyor ve
yeni uzmanlıklar kazandırıyor. Hedef her AB vatandaşının gönüllü
faaliyetlerde aktif rol almasını sağlamak, aktif vatandaşlığı
geliştirmek. Slogan; “ Gönüllü bir fark yarat” AB de gönüllü
faaliyetlere olanak tanıyan ve bu faaliyetleri kolaylaştıran bir ortam
yaratılmaya çalışılıyor. Gönüllülerin kuruluşlarını güçlendirerek
gönüllü faaliyetlerin kalitesinin artırılmasını hedefleniyor.
Gönüllülüğe duyarlılığın artırılması her AB vatandaşının başlıca
görevi. Gönüllü faaliyet bireylerin topluma katkılarda bulunmasını
sağlayan yollardan birisidir. Gönüllü faaliyetler sivil toplum
katılımını ve sosyal uyumu artırmakta, topluma çeşitli faydalar
sağlamaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin oluşturulması, aktif
vatandaşlığı geliştirmeye yönelik Avrupa gönüllü faaliyetler yılının
en önemli hedefidir. Ayrıca, Avrupalı bireylerin bilgi, yetenek,
zaman, deneyim ve öz kaynaklarını, belirli bir amaç doğrultusunda
kullanıp, yeteneklerinin körelmesini önleyerek topluma bir katma
değer sunmaları söz konusudur.
“Avrupa Yurttaşlar Girişimi” adlı bir düzenleme 2012
yılında uygulamaya girecek. Bir milyon AB vatandaşı imza toplarsa
Avrupa Komisyonuna doğrudan kanun teklifi yapabilecek. Bu
düzenleme ülkemizde uygulansa herhalde İNTİBAK sorununu
kolayca çözebilirdik. Ekonomik krizin etkilerinin yoğun hissedildiği
sürelerde, gönüllü faaliyetlerin, ekonomik ve sosyal döngülerin
üzerindeki baskıyı hafifletmesi açısından önemli bir faktör olduğu
gözden kaçmamalıdır. Eğitim, kültür, çevre, sağlık, yaşlılık,
emeklilik, sosyal destek, tüketicinin korunması, araştırma
alanlarında gönüllü faaliyet önemli görev görmektedir. Avrupa
Yurttaşlar Girişimi'nin gönüllü yaratıcılığı destekleyeceğinden
şüphe yok. Eski İngiltere Başbakanlarından Churchill:”
Aldıklarınız geçinmenizi sağlar, verdiklerinizse bir hayat kurar'
diyor. Avrupa Gönüllülük Yılı” ve “Avrupa Yurttaşlar Girişimi” bir
mücadeledir. Mücadeledir çünkü halen Avrupa nüfusunun dörtte
biri gönüllülük ile ilgili bir şey yapmakta, dörtte üçü ise herhangi bir
şey yapmamaktadır. Onların da bir fark yaratabilecekleri
hissettirilmelidir. 18. yy sonlarında Fransız köylüleri Krala hitaben
yazdıkları mektuplarda dilek ve isteklerini belirtir, kral da gerekli
kanunu çıkarırmış. Katılımcı demokrasinin boyutlarını
genişletmek ve yurttaşların etkinliğini artırmak her insanın
borcudur.
Avrupa Gönüllülük Yılında ülkemizde de önemli bir
gelişme oldu. 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanununun
113. maddesi ile “TOPLULUK DAVASI” mevzuatımıza girdi. 113.
madde aynen şöyle:
Topluluk davası
Madde 113- Dernekler ve diğer tüzel kişiler statüleri
çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri
kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına, ilgililerin
haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut
ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi
için dava açabilir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 1999/390 Esas
2000/761 sayılı kararında özetle:”Derneklerin faaliyet alanına giren

ve derneğin kuruluş amacıyla ilgili bulunan
işlemlere karşı dava açmakta hukuki
menfaati vardır. Dernekler üyelerinin ve
temsil ettikleri kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve
dayanışmalarını sağlamak üzere kurulan özel hukuk kişileri
olduğundan doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını
ilgilendiren konularda iptal davası açabilirler” sonucuna varmıştır.
Danıştay, idari davalarda topluluk davasına daha önce kısmen de
olsa kabul etmiştir.
Yukarıda da anlattığımız üzere topluluk hak ve menfaatleri
giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Topluluk menfaatlerinin
korunması ilk kez Ortaçağ İngiltere'sinde ortaya çıkmıştır. Bugün
ise özellikle ABD'de “sınıf davası” veya “temsil davası” adı altında
uygulanmaktadır. Kişiler haklarını özellikle de adaletin ekonomik
maliyeti nedeniyle bireysel olarak yeterince savunamamakta, ancak
topluluk halinde veya sınıf halinde haklarını savundukları zaman
etkili bir hukuki korunmadan yararlanabilmektedir. Bir davada
davalının yapacağı savunma niteliği itibariyle çok sayıda kişiyi
ortak bir yolla etkiliyorsa, etkilenen kişilerin oluşturduğu
topluluğun temsilcileri, topluluğun menfaatlerini korumak
amacıyla mahkemede dava açabilecektir. Yargı kararı bütün
topluluk üyeleri için bağlayıcı olacaktır. Özel ya da kamusal bir
niteliğe sahip olan davalara, kamusal alanda savcıların açtıkları
kamu davaları özel alanda topluluk sivil toplum örgütlerinin
açtıkları davalar örnek olarak gösterilebilir. Topluluk davası,
hukuki güvenliği sağlar hukuk devletini güçlendirir, bireylerin daha
etkin bir hukuki korunmadan yararlanabilmesini temin eder ve
dava sayısını azaltmak suretiyle usul ekonomisini gerçekleştirir. Bu
davanın şekli ve diğer ülkelerdeki uygulamada esas alınarak yargı
kararları ile şekillenecektir. 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun” 23. maddesi ile tüketici örgütlerine, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına dava açma hakkı tanımış ve topluluk davası
olarak mevzuatımızda yerini almıştır. Hak arama özgürlüğünün
genişlemesi 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 32. maddesinde de yer
almıştır. Buna göre sendikalar, üyelerinin ortak menfaatlerini
korumak amacıyla üyeleri adına dava açabilmektedirler. 2872 sayılı
Çevre Kanunu, çevresel kirlenmeden etkilenen her gerçek ve tüzel
kişiye dava açma hakkı tanımıştır. 4054 sayılı “Rekabetin
Korunması Hakkındaki Kanun” tüzel kişilere ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na Rekabet Kuruluna şikâyet hakkı vermiştir.
Anayasal hukuk sistemlerinin temel unsuru olan hukukun
üstünlüğü ilkesinin gereklerinden biri yasallık denetimidir. Yasallık
denetimi AB'de bağımsız ve tarafsız yargı organı konumuyla
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilerek
hukukun üstünlüğü ve hukuka uygunluğu güvence altına
almaktadır. Tüzel kişilerde muhatabı oldukları kararlara karşı
veya kendilerini doğrudan ilgilendiren karar ya da tüzük hükmüne
karşı adalet divanına başvurabilmektedirler.
“2011 Avrupa Gönüllülük Yılı'nda emeklinin güçlü örgütü
40 yıllık TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ emeklilerin
sorunlarına gündem yaratıp, çözüm ararken, gönüllü kuruluşların
faaliyetlerinde sadece ülkemize değil dünyaya da model olma
yolundadır. Yolu açık olsun.

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan
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