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Sosyal güvenlik sistemimizin yarım asrı 
aşan uygulamasına bakıldığında, emeklilik 
hukukunda norm ve standart birliğinin 
kurulamaması sonucunda, gelir ve aylıklardaki 
eşitsizliklerin en büyük sorun olarak günümüze 
kadar geldiği açıkça görülmektedir. 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe girmiş 
ve bu tarih itibariyle tek bir emeklilik statüsünü 
benimsemiştir. Bir diğer ifadeyle, 1 Ekim 2008 
itibariyle ilk defa işe başlayan işçi, esnaf ve 
memur statülerinin emeklilik haklarında norm 
ve standart birliği sağlanmıştır. 1 Ekim 2008 
öncesi emekli olanların durumlarında bir 
değişiklik olmadığından, emeklilerin gelir ve 
aylıklarındaki farklıl ıklara bir çözüm 
getirilmemiştir. 

ARTIK ÇÖZÜM

İSTİYORUZ

YAZICIOĞLU: “KEY'DE BAŞVURU 

VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMALI”
Hukuk Danışmanımız Cafer 

Tufan Yazıcıoğlu, üyeleri 
adına açtıkları davada, 

Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi'nin emeklilerin de 

KEY ödemesinden 
yararlanabileceklerine karar 

verdiğini söyleyerek, 31 Mart 
2011 tarihinde sona eren başvuru ve ödeme 

süresinin uzatılmasını istedi.

ALPAGO: NİCE YÜZ SAYILARA
DEVLET ESKİ BAKANI ÖNAY ALPAGO 

HABER BÜLTENİMİZİN 100. SAYISI 

ONURUNA YAPILAN PASTAYI 

KESERKEN, DERNEĞİMİZİN GELDİĞİ 

NOKTAYI HAYRANLIKLA İZLEDİĞİNİ 

İFADE ETTİ...

Devamı 2. Sayfada

Bir dönem, Derneğimizin Hukuk Müşavirliği görevini de yapan, 
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago derneğimizi ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında, Haber Bültenimizin 100. Sayısı nedeniyle yaptırılan pastayı da 
kesen Alpago, “Derneğin her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini 
görüyorum. Emeklilerin hak arama mücadelesinin bir sembolü haline 
geldiğini artık bütün Türkiye kabul ediyor. Bu son derece gurur verici bir 
tablodur” dedi.

ERGÜN, dernek aidatlarıyla ilgili olarak gündeme 
getirilen haberlerin neredeyse tamamının spekülasyon 
olduğunu söyleyerek emeklileri uyardı; “Dernek aidatı 24 
lira oldu, diyen bile var. Bu büyük bir yalandır, bunu iddia 
edeni ispata davet ediyorum. İspatlayamazsa kendisini 
müfteri ilan edeceğiz. İddiayı ortaya atıp da ispatlayamayan, 
namerttir” dedi.

KAZIM ERGÜN: “İSPATLAYAMAYAN 

MÜFTERİDİR, NAMERTTİR…”

Devamı 10. Sayfada
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S o s y a l  g ü v e n l i k  çocukları sağlık yardımı alırken maddeleri dikkate alındığında, 1 
s istemimizde ülkemize özgü 6111 sayılı Torba Kanununun Ekim 2008 öncesi ve sonrası gibi 
maddeler ve uygulamalar yer yürürlük tarihi olan 25.02.2011'den kabul edilemez böyle bir ayrımı 
almaktadır. Bunlardan birisi de kız sonra işe girip çıksalar veya evlenip hiçbir kimse savunmamalıdır. 
çocuklar ına  sağ l ık  yardımı  boşansalar bile babaları veya 

Kanunların  düzenleme konusunda özel bir düzenlemenin anneleri üzerinden sağlık yardımı 
tarihine göre hakların tespit edilmesi bulunmasıdır. Yaşları ne olursa almaya devam edebileceklerdir.
son derece yanlış ve haksız bir olsun, evlenmeyen veya çalışmayan 

5510 sayılı Kanunun geçici 
kız çocukları anne veya babası uygulamadır. Bu bakımdan kız 

12 nci maddesinde; “… Ancak 
üzerinden sağlık yardımı almaları çocuklar ın ın  sağ l ık  yardımı  durumlarında değişiklik olduğunda 
güvence altına alınmıştı. almalarına ilkesel olarak bakılmalı, sağlık hizmetlerinden yararlanma 

g e r e k l i  o l a n  d e ğ i ş i k l i k l e r  1 Ekim 2008'den önce kız koşulları bu Kanun hükümlerine 
yapılmalıdır. çocukları evlenmedikleri veya göre yeniden belirlenir…” şeklinde 

çalışmadıkları sürece öğrenci olup madde metninde yer alan bu Türkiye, evrensel değerlere 
olmadıklarına bakılmaksızın, anne hükümlerden sonra gelmek üzere, ve sosyal yardımlara önem veren bir ve babaları üzerinden sağlık 6111 sayılı Torba Kanunun 49. 

ülkedir. 2004 yılında Anayasanın 90. yardımı alabiliyorlardı. 5510 sayılı maddesiyle; “Kız çocuklarının 
maddesine yapılan bir ilaveyle kanunun geçici 12'nci maddesi ile 1 durum değişikliklerinin ortadan 
uluslararası sözleşmelerin ülkemizde Ekim 2008'den itibaren kız kalkması halinde, bu kişiler tekrar 
temel değerler olarak kabul çocuklarına ana veya babaları ilgili kanunlarına göre bakmakla 

üzerinden sağlık yardımı alırken edileceği, yargının bu kriterleri yükümlü olunan kişi sayılır”  
evlenmeleri veya çalışmaları dikkate alacağı hüküm altına hükmünün eklenmesi 1 Ekim 2008 
durumunda kesilen sağlık yardımı, alınmıştır. öncesi sağlık yardımı alan kız 
boşanmaları veya işten çıkmaları çocuklarının kazanılmış hakları 

A B  s ü re c i n d e  t o p l u m  durumunda sağlık yardımları korunmuştur.
sağlığının korunması ve sosyal “durum değişikliği” gerekçe 

Bu değişikliği olumlu ve güvenlik haklarına erişilmesi, gösterilerek ellerinden alınmıştı. 
doğru bir adım olarak görüyoruz. 1 ö n c e l i k l i  k r i t e r l e r  o l a r a k  

5510 sayılı Kanun ile Ekim 2008 sonrası ilk defa anne g ö r ü l m e l i d i r.  B u  y ö n ü y l e  yapılan değişiklik ülke genelinde veya babası üzerinden alan kız bakıldığında, 5510 sayılı Sosyal büyük bir tepkiye dönüştüğünden, çocuklarının sağlık yardımının 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası k ı z  ç o c u k l a r ı n ı n  s a ğ l ı k  eğitim ve 25 yaş i le sınırlı  
Kanunu birçok açıdan eksik yardımlarının korunması talep tutulmasını Anayasanın eşitlik 
kalmakta ve düzeltilmesi gereken ediliyordu. ilkesine aykırı bir tasarruftur. 6111 
çok sayıda madde bulunmaktadır.  sayılı Kanunla yapılan değişiklik; Hükümet bu haksızlığı 

kız çocuklarının sağlık yardımı gördüğünden 6111 sayılı Torba P o z i t i f  a y r ı m c ı l ı k  
alması konusunda 1 Ekim öncesi ve K a n u n u n d a  g e r e k l i  o l a n  A n a y a s a m ı z d a  ö z e l  o l a r a k  
s o n r a s ı  g i b i  a y r ı m a  s o n  değişikliklere gitti. 1 Ekim 2008 düzenlenmiş olmasına rağmen iç 
vermediğinden yine eksik kalmıştır. öncesi anne veya babası üzerinden hukuka yansıtılmadığından gerekli 
Evli olmayan veya çalışmayan kız sağlık yardımı alan kız çocuklarının 

olan iyileştirmeler yapılamamıştır. 
çocuklarına bir bütün olarak durumlarında değişiklik olması 

Bu açıdan çalışan veya çalışmayan bakılmamasını, Anayasanın ve durumunda, sağlık yardımlarına 
kadınların sağlık haklarının iç Kanunların eşitlik ilkesine aykırı almaya devam edecekler. 
mevzuatımıza yansıtılması konusu görüyoruz.  

Kanun metninde yapılan bu gecikmemelidir. 
değişik sonucu; 1 Ekim 2008'den Sosyal güvenlikte ayrımcı 

Kız çocuklarının sağlık önce ana veya babası üzerinden normlara yer yoktur. Anayasamızın 
sağlık yardımı almaya başlayan kız sosyal hukuk devletini benimseyen yardımına ayrımsız bakılmalıdır.

www.tuedkayseri.org.tr

KIZ ÇOCUKLARININ SAĞLIK YARDIMINDA AYRIM YAPILMAMALI

Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, üyeleri adına Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin 
açtıkları davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin emeklilerin 5664 Sayılı Yasa ile 5939 Sayılı Yasa'da yapılan değişiklikten emeklilik 
de KEY ödemesinden yararlanabileceklerine karar verdiğini süresinde de hak sahibi olunabileceği yönünde karar verilmiştir. 

Mahkemenin 2010/9819 Esas ve 2011/715 sayılı kararıyla; emekliler söyleyerek, 31 Mart 2011 tarihinde sona eren başvuru ve ödeme 
açısından yeni bir imkan oluştuğundan ve idarenin bu konudaki işlemi süresinin uzatılmasını istedi.
haksız bulunduğundan emeklilere yeniden başvuru imkanı verilmesi 

Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
için 31 Mart 2011 tarihinde dolan sürenin uzatılması kaçınılmaz 

“ 2009 yılında Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, olmuştur.
KEY uygulamasının başladığı ve sürdüğü dönemde, yasa gereği 

Mahkeme bu kararıyla; beklemekte olan ve istekleri reddedilen 
sadece çalışanların değil, emeklilerimizin de hak sahibi olduklarını 

KEY hak sahibi emeklilere bir şans tanımış olmaktadır. Ayrıca bugüne 
ve üstelik de bu konuda beyan verme zorunluluklarının 

kadar hakkını alamamış 1 milyona yakın hak sahibi beklemekte olup, 
bulunmadığını iddia etmiştik. Bu davamız ilgili mahkemenin 

dava açma durumuyla karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, Bölge İdare 
2009/253 Esas ve 2010/393 sayılı kararı ile reddedilmişti.

Mahkemesi'nin kararı ile oluşan yeni duruma da imkan vermek 
Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığımız açısından, KEY başvuru ve ödeme süresini uzatan yeni bir yasal 

itiraz başvurusu kabul edilerek, kamuoyunda KEY olarak bilinen düzenlemenin, meclis tatile girmeden çıkartılması kaçınılmazdır.”

YAZICIOĞLU: “KEY'DE BAŞVURU 

VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMALI”
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TARSUS ŞUBEMİZ 

MAĞDUR ÜYELERİNİN

YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

TARSUS ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ, MAĞDUR DURUMDAKİ ÜYELERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE 

DEVAM EDİYOR. YAŞLARI VE RAHATSIZLIKLARI SEBEBİYLE YAŞAMLARINI YÜRÜME ENGELLİ 

OLARAK SÜRDÜRMEK ZORUNDA KALAN VE İMKANLARI OLMADIĞI İÇİN ENGELLİ SANDALYESİ 

ALAMAYAN ÜYELERİNİN YARDIMINA KOŞAN ŞUBEMİZ, HİZMET YARIŞINDA HIZ KESMİYOR...

Üyelerimizden Ramazan Yeşil'in engelli 
kızı, kıymetli evladımız Selma Yeşil'e 
tekerlekli sandalye yardımı yapılarak, 
engelleri kısmen de olsa kaldırıldı.

Tarsus Girne Mahallesi'nde ikamet 
eden üyelerimizden Ali Eskiyörük'ün 
mağduriyetini gideren Şube Yönetim 
Kurulumuz, “Her zaman yanındayız, 
her zaman destek olmaya devam 
edeceğiz. Sizlere hizmet sunmak bizim 
görevimizdir” dedi. 

Tarsus Akşemsettin Mahallesi'nde 
ikamet eden üyelerimizden Mesut 
Kış'ın  yürüme engelli muhterem eşi 
Hamide Kış'a da tekerlekli sandalye 
yardımında bulunan şube yönetim 
kurulumuz, “Üyelerimizin ve onların 
ailelerinin yüzlerini bir nebze de olsa 
güldürebilirsek, yaralarına bir 
merhem sürebilirsek, ne mutlu bize” 
diyerek, başlattıkları Engelleri 
Kaldırma Hizmeti'nin süreceğini ifade 
ettiler.
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5510 sayılı Kanunun gelir ve getirilmemiştir. Türkiye Emekliler 

aylıklarla ilgili 55. maddesi, sağlıklı Derneği olarak üç ayrı sosyal 
bir kriter olarak görülmemektedir. güvenlik kurumundan gelir ve aylık 
Altı aylık tüfe artışına endekslenen alanların alt sınır aylıklarında eşitlik 
gelir ve aylıkların yükselmesi ile ilgili sağlanmalı yönündeki önerimiz 
hüküm, beklentilerin çok uzağında k a b u l  e d i l s e y d i ,  b u g ü n  
kalmıştır. Hükümette, bu yetersizliği sorunlarımızın bir kısmını çözmüş 
gördüğünden, özel kanunlar ile gelir olacaktık. 
ve aylıkların artışında farklı çözümler Kaynak yok gerekçesiyle 
getirmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk taleplerimiz sürekli ertelenmektedir. 
altı aylık dönemlerinde seyyanen zam Bu durum nereye kadar gidebilir. 
uygulanmış, bu durum mevcut Belli bir yaşa gelmiş olan emeklilerin 
K a n u n a  g ö r e  d a h a  o l u m l u  insanca yaşamaya hakları vardır. Bu 
görülmüştür. hak, kaynak yok gerekçesiyle 

Türkiye Emekliler Derneği, ertelenmemelidir. Uzun yıllar prim 
emekli aylıklarındaki eşitsizliğin v e  v e r g i  ö d e m i ş ,  ü l k e n i n  
intibak ile çözmesi yönündeki kalkınmasında temel taş olan 
iradesini tekrar tekrar ortaya koymuş, 

bugünkü emeklilere sahip çıkılması 
bu konuda hazırlanan Kanun 

gerekiyor. Sosyal güvenliğin özü, 
Ta s a r ı m ı z  s i y a s i  p a r t i l e r i n  

insanca yaşamaya yetecek bir aylığın 
yetkililerine sunulmuştur. 2007 

ödenmesidir. Bu temel kural, 
seçimleri öncesinde TBMM İhtisas 

devletin resmi görevi olmalıdır.    K omisyon l a r ı n ın  gündemine  
T ü r k i y e ,  a i l e  y a r d ı m ı  getirilen ve intibak ile ilgili olarak 

sigortasını tartışıyor. Bu anlamlı ve emeklilerin gecikmiş olan haklarının teslim edilmesi 
olumlu bir gelişmedir. ILO'nun sosyal güvenlikle ilgili gerektiği yönünde ortak görüş oluşmasına rağmen, 
dokuz normu bulunmaktadır. Ülkemizde bu dokuz bugüne kadar bir gelişme olmamıştır.
normun sekizi uygulanmakta, sadece aile yardımı Gelir ve aylıklardaki eşitsizlikler, emekliler 
s i g o r t a s ı  s o s y a l  g ü v e n l i k  s i s t e m i m i z e  arasında büyük bir burukluğa neden olmuştur. Sosyal 
kazandırılamamıştır. Bugün, aile yardım sigortasının devlet, emeklisini muhtaç etmeden koruyan devlettir. 
kabul edilmesi konusunda siyasi partilerin görüş Üç ayrı sosyal güvenlik kurumundan emekli olanların 
birliği içerisinde olması gerekir. Açlık ve yoksullukla arasında var olan eşitsizlikler kapsamlı bir şekilde 
mücadele edilmesinin tek bir yöntemi var. O da, bu değerlendirilmediğinden, sağlıklı çözümler de 
sorunu sosyal güvenlik sistemi kapsamında çözmektir. bulunamamıştır. 5510 sayılı Kanunun tek çatı iddiası 
Bu bakımdan, ülke insanının korunması, sosyal ile yola çıkmış olması başlangıçta umut olmuştu, 
güvenlik sisteminde olmalıdır. AB sürecinde olan TBMM'deki düzenlemelerde emeklilere ilişkin bir 
ülkemizin saygın bir yere gelmesi, ortak hedeflerimiz iyileştirme yapılmadığından emekliler arasında 
olarak değerlendirilmelidir.haksızlığa neden olan eşitsizliklere bir çözüm 

Belli bir yaşa 

gelmiş olan 

emeklilerin 

insanca 

yaşamaya hakları 

vardır. Bu hak, 

kaynak yok 

gerekçesiyle 

ertelenmemelidir.

BURSA ŞUBEMİZ DENİZBANK'LA PROTOKOL İMZALADI
B u r s a  ş u b e m i z  i l e  

Denizbank Marmara bölge 
Müdürlüğü arasında 2 Mart 
2011 tarihinde imzalanan 
protokol ile üyelerimize 1000 
TL'ye kadar faizsiz kredi 
verilmesi karara bağlandı.

Protokolde ayrıca; doğalgaz fatura tutarı 
üzerinden %10 oranında indirim yapılması, 
taksitli alışverişlerde ekstra bonus hediyesi, 
sağlık ve seyahat harcamalarında düşük faiz 
uygulaması düzenli fatura ödemelerinde 
komisyon alınmaması gibi ek imkanlar yer aldı. 

konuşmada Denizbank'ın üyelerimiz için sunduğu hizmetlere İmza töreninde konuşan Denizbank 
imza atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak BOZKAYA derneğimiz 

üyelerine her zaman en iyi hizmeti sunmaya devam Heykel şubesi Müdürü Ferhun KAYA da protokol töreninde 
edeceklerini belirtti. Şube Başkanımız Abdi EROL da yaptığı hazır bulundu.



Ü l k e  e k o n o m i s i n i n  sorunumuzdur. Nüfusun en yoksul yetersiz kalmıştır. 
büyümesi ,  makro göstergeler grubu olan birinci yüzde 20'si milli 

Gelir dağılımını iyileştirmenin gelirin yüzde 6.1'ni alırken, en zengin bakımından övünülecek bir tablo 
en önemli aracı olan soysal güvenlik son gruptaki yüzde 20, milli gelirden olarak değerlendirilmektedir. 2010 
sistemimiz iyi kurgulanmalı ve yüzde 44 gibi yüksek bir pay yılında ekonominin yüzde 8.9 gibi 
uygulanmalıdır. 5510 sayılı Sosyal almaktadır.  büyümesi, son derece olumlu bir 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası gelişmedir. Bu tablo, ülke insanımızın 
Kanunu, emekliler bakımından gelir ve 

birçok yönden korumasız kaldığını Ülke ekonomisin büyümesi 
aylıklarda eşitliği sağlayan hükümleri göstermektedir. Ülke gündeminde açlık iyi analiz edildiğinde, ithalat ağırlıklı 
getirmediğinden tek çatı hedefi de ve yoksulluk çözüm bekleyen öncelikli bir büyüme olduğu görülmektedir. 
karşılıksız kalmıştır. Özellikle, sosyal sorunumuzdur. Esas olan, toplumun Yaratılan mal ve hizmetlerin büyük 
güvenl ik  haklar ında var o lan  sosyal güvenlik yönünden koruma bölümü dışarıdan alınmaktadır. Bu 
eşitsizliklere çözüm getirecek olan altına alınmasıdır. Sosyal güvenlik yönüyle bakıldığında, ekonomik 

sistemimizde birçok yönden eksiklikler intibak talebimiz gündeme alınmalıdır. bağımsızlığımızın istenen seviyede 
bulunmaktadır. Toplumun ayrımsız olmadığı dikkat çekmektedir. Bu Bir diğer adaletsizlik de, vergi olarak sağlık haklarına erişmesi, nedenle, uzun vadede dışa bağımlı 

uygulamalarında yaşanmaktadır. çalışanların emeklilik güvencesine büyümenin oranı düşürülmeli, ulusal 
Vergi, gelir dağılımını iyileştiren en kavuşturulması en temel sosyal sanayimiz geliştirilmelidir.  
büyük ekonomik araçtır. Toplumun politikalar olarak görülmelidir. Bu 

Dışa bağımlı ekonomik dolaylı vergileri eşit bir şekilde s i s t e m  k a p s a m ı n d a ,  a ç l ı k  v e  
büyüme, aynı paralelde istihdam da yoksullukla mücadelede “aile yardım ödemesi, ekonomik yönden zayıf olan 
s a ğ l a m a d ı ğ ı n d a n ,  s i g o r t a  sigortası” sosyal güvenliğin bir normu kesimlerin aleyhine olmaktadır. 
s i s t emimizde  o lumsuz  yönde  olarak ülkemize kazandırılmalıdır. Emekliler de, harcamalarında KDV ve 
etkilenmektedir. İstihdamın yapısı 

ÖTV gibi vergileri öderken, sınırlı Gelir dağılımında var olan esnek ve kayıtdışı ağırlıklı bir yapıda 
kazançlarının bir kısmını devlet eşitsizliklerin çözümü, uzun vadeli olduğundan, iş ve sosyal güvenlik 

ekonomik ve sosyal  kararların aktarmaktadır. hakları da korumasız kalmaktadır.
alınmasına bağlıdır. İstihdam yapımız 

D e v l e t ,  v e r g i  a d a l e t i n i  Türkiye İstatistik Kurumu hem yetersiz, hem de kırılgan bir 
sağlayacak düzenlemeleri yapmalı, gelir dağlımı sonuçlarını açıkladı. yapıdadır. Öncelikle, ekonomik 
emeklilerin ek ödeme adı altında yüzde 2009 yılı sonuçlarına göre, alt ve üst kararların ve büyümenin istihdam 
4 ve yüzde 5 olarak aldıkları oranlar sınır yüzde 20 gruplara göre gelir ağırlıklı olması gerekiyor. AB sürecinde 
düşük kaldığından, vergi oranlarına dağılımı eşitsizliği çözüm bekleyen en işgücünün istihdama katılım oranı çok 

b ü y ü m  e k o n o m i k  v e  s o s y a l  düşüktür. Kadın istihdam da çok göre yeniden belirlenmelidir. 
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Ömer
KURNAZ

Genel Mali 
Sekreter

-
Tarsus
Şube

Başkanı

EKONOMİK BÜYÜME / GELİR DAĞILIMI / SOSYAL GÜVENLİK

0-14 yaş grubunun artış hızının 2000 yılında yüzde 29 
seviyelerinde iken 2010 yılında yüzde 26'ya düştüğünü belirten 
Güder, 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının ise aynı 
dönemde yüzde 6,8'den yüzde 6,9'a yükseldiğini kaydetti. 

Gelecek yıllarda genç nüfus grup payının azalışının süreceği ve 
2025 yılında toplam nüfus içerisindeki payının 22'ye gerileyeceği 
yönünde öngörüler bulunduğunu dile getiren Güder, "Bu durum 
2025'li yıllardan itibaren yaşlanmanın ülkemiz için önemli bir 
gündem maddesi olacağını göstermektedir. Yaşlanmanın ekonomik 
ve sosyal politikalara da etkisi olacaktır. Bugünün gençleri yarının 
yaşlıları olduğu düşüncesiyle koruyucu ve önleyici sağlık 
hizmetlerinin, dengeli beslenmenin ve sağlıklı yaşam biçimlerinin 
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır" diye konuştu. 

Yaşlılık Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Nuran Akdemir, 37 
Sivil Toplum Kuruluşu ile meslek örgütlerinden oluşan 
platformlarının yaşlılıkla ilgili geçen yıl iki çalıştay düzenlediğini 

Yaşlılık Platformu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası Dolayısıyla anımsattı. Platformu, Ankara dışına da taşımayı amaçladıklarını dile getiren 
"Sivil Toplum Yaşlılık Platformunda Buluşuyor" Temalı Panel Düzenledi. Akdemir, başka illerde de şube açma çalışmalarına başladıklarını söyledi. 

Yaşlılık Platformu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Düzenledikleri tüm çalışmalara gençleri de özellikle davet ettiklerini 
"sivil toplum yaşlılık platformunda buluşuyor" temalı panel düzenledi. anlatan Akdemir, gençleri, geleceğin yaşlıları ve yaşlılığa dair çabaları ileriye 
Etkinliklerde Derneğimizi Genel Sekreterimiz Recep Orhan ve Hukuk 

götürecek kişiler olarak çok önemsediklerini vurguladı. 
Müşavirimiz Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil etti. 

Türkiye nüfusunun yaşlanmaya başlamasıyla yaşlılık alanında 
Panelin açılışında konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

yapılacak hizmetlerin daha da önem kazandığına işaret eden Akdemir, yaşlılara 
İşler Komisyonu üyesi Dr. Mehmet Nil Hıdır, yaşlılığı, "aktif ve bilinçli bir 

yönelik çalışmaların kapsamlarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.dönemin başlangıcı" olarak nitelendirerek, yaşlılara sahip çıkmanın 
Programda; Adalet ve Kalkınma Partisi  adına AKP Yaşlılar geçmişe, geleneklere ve milletin hafızasına sahip çıkmak olduğunu 

Koordinasyon Başkanı, AKP Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve vurguladı. 
Adana Milletvekili Av. Fatoş Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi adına İstanbul Türkiye'de 7 milyon yaşlı bulunduğunu ifade eden Hıdır, bilinçli 
Milletvekili Prof. Dr. Sacid Yıldız ve Milliyetçi Hareket Partisi adına Recep karşılanması halinde yaşlılığın daha sağlıklı ve keyifli atlatılabileceğini 
Dumanlı, Emekli SGK Genel Müdürü Emel Danışoğlu, Başkent Üniversitesi söyledi. Dünyadaki 60 yaş üzeri nüfusun 2000 yılında 600 milyonken 2050 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl Bulut, yılında bu sayının 2 milyara ulaşmasının beklendiğine işaret eden Hıdır, bu 
Akyurt Yaşamevi Md. Sosyal Hizmet Uzmanı Nurten Berik, Evde Bakım nedenle gerek sağlıkta gerekse emeklilikte yaşlıların hak ettikleri tüm 
Derneği Başkanı Mehmet Onarcan, İletişim Uzmanı A. Necati Doğan, SABEV hizmetlerin bugünden planlanması gerektiğini dile getirdi. 

Devlet Planlama Teşkilatı İstihdam ve Çalışma Hayatı Daire Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Tomanbay ve Derneğimizin Hukuk 
Gökhan Güder de Türkiye nüfusunda yaşanan değişime dikkati çekti. Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu konuşmacı oldular.

Sivil Toplum Yaşlılık Platformunda Buluştu

www.tuedtarsus.org.tr
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İKİ GÜÇLÜ KURULUŞTAN

ORTAK MÜCADELE KARARIMüdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Değerli TÜED üyeleri! 
Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik 6111 sayılı kanun ile Cumhuriyet 
Kanunu,  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 

tarihimizin en geniş kapsamlı af ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 
kanunu ve vergi barışı uygulaması Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 

Hakkında Kanun,  Karayolu Taşıma Kanunu,  b a ş l a t ı l m ı ş t ı r.  B u  k a n u n  i l e  
Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Karayolları Genel mükelleflere çok ciddi avantajlar 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

s a ğ l a n m ı ş t ı r.  B u n l a r  b o r ç l u  Kanun gereğince verilen idari para cezaları,
mükelleflere getirilen borçların Yukarıda bahsedilen kamu borçlarınızla ilgili 

en geç 02.Mayıs.2011 mesai saati sonuna kadar yapılandırı lması ve 2006-2009 
ilgili idareye müracaat etmeniz ve ilk taksiti aynı dönemine ait matrah ve vergi artırım 
süre içerisinde ödemeniz gerekmektedir. 

uygulamasıdır. Borçlarınızı peşin ödeyebileceğiniz gibi 2 ayda bir 
taksit ödemek üzere 6,9,12,18 taksitte ödemenizde 
mümkün olmaktadır.I- BORÇLARIN 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken YAPILANDIRILMASI
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az 

Borçların yapılandırılması işleminde cezalar taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 
silinmekte, yüksek oranda uygulanan gecikme faizi 

ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın 
ve zammı yerine TEFE-ÜFE oranları uygulanmaktadır.

sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 6111 sayılı kanun kapsamında borçları yapılandıran kuruluşlar ve borç türleri aşağıda 
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi belirtilmiştir;
şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen -  Maliye Bakanlığı: 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden kesinleşmiş vergiler, 
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin (yıllık gelir, yıllık kurumlar, KDV, gelir stopaj, kurum stopaj, motorlu taşıtlar vergisi, özel 
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin tüketim vergisi) gecikme faizleri, gecikme zammı ve vergi cezaları.
hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar açısından, kanun hükümlerinden 
hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı yararlanılması için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına 
uygulanır.başvurulmaması şarttır.

-  SGK: Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, kanunun yayımı tarihi olan 25Şubat 2011 
tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan sigorta primleri, emekli 

II- MATRAH ARTIRIMIkeseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, başvuru tarihi 
Kanunla getirilen diğer bir imkanda mükelleflerin 2006-2007-2008-2009 yılları için itibari ile ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi, 

dilerlerse tamamına dilerlerse bazı yıllara ilişkin yapabilecekleri yıllık gelir, kurumlar, emekli aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı kanuna göre kendi nam ve hesabına bağımsız 
stopaj ve katma değer vergisi matrah artırımı düzenlemesidir. Matrah artırımında bulunulan çalışanların,  ticari faaliyette bulunanların ödemesi gereken sosyal güvenlik destek primi ile 
yıllar için vergi incelemesi yapılması söz konusu olmayacaktır. Vergi mükellefi olanların 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel bina ve ihaleli inşaat işlerinde tespit edilen eksik işçilik 
mali danışmanlarından matrah artırımı için ödenmesi gereken tutarları sorgulayarak bu tutarları ve bunlara ait gecikme cezaları, gecikme zamları.

31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ait olarak uygulanan idari para cezaları ve bunlara imkandan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin geliri bilanço usulünde tespit edilen 
ait gecikme cezaları, gecikme zamları. ticari, zirai kazanç sahibi ve serbest meslek erbabı 4 yıla ait gelir vergisi yönünden asgari 

SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payı matrah artırımına tabi olduğu varsayıldığında ödemesi gereken tutar 8.664.- TL'dir. 
alacakları Mükellef Gelir vergisi ödemelerini yasal süresi içinde yerine getirmişse asgari matrahlara 

- Gümrük müsteşarlığı: Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme uygulanacak vergi oranı %20'den %15'e düşmekte ve ödenecek vergi 5.776.- TL'ne 
zammı alacakları. inmektedir. 4 yıl için ödenecek bu tutar, istenirse 6, 9, 12, 18 ay taksit seçenekleri içinde 

-  İl özel idareleri: 3213 sayılı Maden Kanunu'na istinaden alınan özel idare payı hariç  asli değerlendirilebilecektir.
ve fer'i amme alacakları ile idari para cezaları. Geliri gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu yıllara ait 

-  Belediyeler: Vadesi 31.12.2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce olduğu halde bu kanunun elde ettikleri kira gelirlerinin tutarı ne olursa olsun aşağıda belirtilen asgari matrahlarda 
yayımlandığı 25.02.2011 itibariyle ödenmemiş olan su ve atık su borçları, bunlara bağlı faiz, 

beyanname verip %20 tutarında vergi ödedikleri takdirde hiçbir inceleme ve tarhiyata tabi 
gecikme zammı ve gecikme faizi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi 

tutulmayacaklardır. Kira gelirleri için getirilen bu imkan kesinlikle kaçırılmaması gereken borçları. 
bir fırsattır, elde ettiğiniz ve hiç beyanname vermediğiniz yada eksik beyanname verdiğiniz Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 2010 yılı ve önceki 
gelirleriniz için bu imkandan faydalanabilirsiniz. Kapsam dahilinde olmayan 2010 yılı için vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya 
beyanname verme süresi geçtiğinden VUK pişmanlık hükümlerine göre beyannamenizi bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması 
verebilir vergilerinizi ödeyebilirsiniz.ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile 

bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının; bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme 
zammı ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. 

-  Tedaş: Elektrik alacakları
-  Yurtkur: Kurumdan alınan öğrenim ve katkı kredisi
-  TRT: Bandrol ücret alacakları
-  Kosgeb: Uygulanan desteklerden kaynaklanan alacakları
-  TOBB: TOBB ve bağlı odaların aidat alacakları.
- OSB: OSB'lerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidatlarından kaynaklanan 

alacakları,
 Ayrıca;
31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce,  Askerlik Kanunu,  Karayolları Genel 

2006 yılı için .............................. 1.910 TL'den, %20 vergi 382,00 TL

2007 yılı için .............................. 2.064 TL'den, %20 vergi 412,80 TL

2008 yılı için .............................. 2.244 TL'den, %20 vergi 448,80 TL

2009 yılı için .............................. 2.446 TL'den, %20 vergi 489,20 TL

olmak üzere 4 yıl için toplam 1.732,80 TL vergiyi 2 ayda bir ödemek üzere 6, 9, 12, 18 
taksitte ödemeniz mümkün olacaktır.

Ayrıca, ilgili yıllar için 6111 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 
matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükellefleri, mesken olarak kiraya verilen 
binalardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin olmak üzere o yıl için belirlenen istisna 
tutarlarını matrah artırımı yaparken dikkate almayacaklardır.

TORBA YASA EMEKLİYE NE GETİRDİ?
Lütfi GÜLBENK

S. M. Mali Müşavir

Esma GÜLBENK

Avukat

Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi (STDM) 

yönetim kurulu Antalya Şubemizi ziyaret etti 
Antalya Şubemizde gerçekleşen ziyarete STDM'den Genel Başkan İbrahim Güllü, Genel 

Koordinatör Sevim Murat ve Arge-Projeler sorumlusu Berhan Levent Bıyıkoğlu katıldı. 
Antalya Şube Başkanımız Hasan Ekin, Türkiye'de bulunan 9,5 milyon emekliden 230 bin'in 

Antalya'da yaşadığını ve emeklinin büyük sorunları bulunduğunu, STDM'nin emekli sorunlarına 
gösterdiği duyarlılığı takdir ettiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

STDM Genel Başkanı Güllü ise her türlü hak ihlaline karşı mücadele eden STDM'nin, insanımızın 
büyük bir kesimini oluşturan emeklilerin sorunlarının çözümü konusunda Türkiye Emekliler Derneği'ne 
her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

STDM ve Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubemiz emeklilerin sorunları konusunda işbirliği 
ve birlikte hareket etme kararı aldı.

Kütahya Şubemiz yönetimi, bundan 1 sene önce 
yaptığı anlaşmayı yeniledi.  Geçtiğimiz sene Mart 
ayında Özel BSK Anadolu Hastanesi ile şubemiz 
arasında yapılan protokol gereği derneğimiz üyeleri 
hastanede muayene ve tedavilerini, tetkik ile 
kontrollerini kaliteli, özenli bir ortamda yaptırıyorlardı.

Kütahya Şubemizin gayretiyle ve Özel BSK 
Anadolu Hastanesi'nin anlayışıyla üyelerimiz yaratılan 
nezih ortamda bir seneyi aşkın süredir bu hizmetten 
yararlanıyorlardı.

Üyelerimizin Kütahya yönetimine ısrarlı 
t a l e p l e r i  ü z e r i n e  a n l a ş m a n ı n  u z a t ı l m a s ı  
kararlaştırılmıştı. Kütahya Şubemiz bu hizmetin devam 
ettirilmesi için Hastane yetkilileriyle yaptığı görüşmeler 
sonucu anlaşmanın uzatılması mümkün oldu.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ahmet ŞANLI insana hizmet etmenin asli görevleri olduğunu belirtti. Bilhassa 
Emekliye sağlık hizmetinde yardımcı oldukları için ayrıca onur duyduklarını da ifade etti.

Kütahya Şubemiz Başkanı İlhan BİNTEZ, Özel BSK Anadolu Kütahya Hastanesi yetkililerine bir teşekkür 
mektubu ve günün anısına Derneğimiz amblemi işlenmiş bir tabak hediye etti. Aynı gün yeni bir taahhütname ile 
Emeklilerin Kütahya Özel BSK Anadolu Hastanesi'nden özellikli yararlanması için yeniden anlaşma yapıldı.

Kütahya Şubemiz Özel BSK Anadolu Hastanesi İle Protokol Yeniledi
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16-21 Mart “Şehitler Haftası” ve 18-24 Mart 
“Yaşlılara Saygı Haftası” etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen, “Vatan Size Minnettardır” konseri Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in ve Kurum 
Başkanı M. Emin Zararsız'ın yanı sıra Genel Başkanımız 
Kazım Ergün'ün katılımlarıyla 21 Mart 2011 tarihinde 
Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konser, Derneğimizin yanı sıra; Şehit Aileleri 
Federasyonu, Türkiye Harp Malulü Gazi ve Şehitler Dul 
ve Yetimleri Derneği, Emniyet 
Teşkilatı Vazife Malulü ve 
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği ve 
Kurum Türk Halk Müziği 
Korosu tarafından ortaklaşa ve şarkıları çok beğendiğini dile getirdi. Bir Çanakkale Şehidi 
düzenlendi. hikayesi de anlatan Dinçer, Çanakkale Savaşı'nda Avusturya ve 

TRT Ankara Radyosu Yeni Zelanda'nın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş hazırlığı 
ses sanatçısı ve koro şefi esnasında, 12 Müslüman Türk'ün Osmanlı topraklarına gelerek 
Hasan Özel'in yönettiği koro, düşmana karşı savaşma haklarını kullanma isteklerinin 
ayrılık ve hasret duygularının reddedilmesi üzerine, Anadolu'ya gitmeye hazırlanan Anzaklara 
yoğun olduğu yirmi türkü ve 

pusu kurarak şehit düşene kadar savaşmalarından çok 
ş i i r l e r d e n  o l u ş a n  b i r  

etkilendiğini söyledi. Dinçer; “Bu vesileyle tüm şehitlerimizi 
repertuarla dinleyicilere 

anarken orada bulunan 12 şehidimizi de anmak istiyorum.” dedi. 
seslendi. Konseri sunan 

Duygulu konuşmasının sonunda konseri düzenleyenleri ve tüm 
Cemile Tekerlek ve M. Fatih 

koroyu tebrik eden Dinçer, “Hepinizin ağzına, diline ve gönlüne 
Koşan  s e s l end ird ik l er i  

sağlık” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
şiirlerle konsere ayrı bir tat 

Coşkulu anların yaşandığı konsere, Sosyal Güvenlik Kurumu 
katarken, izleyiciler de türkü ve şiirlerle hissettiklerini yansıtarak, 

Başkanı M. Emin Zararsız, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Ergün ve 
gecenin adına lâyık bir etkinliğin gerçekleşmesini sağladılar.

Salih Kılıç, Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet Açıkgöz, Kurum 
Konser sonunda katılımcı dernek başkanlarına plaketlerini 

yöneticileri, dernek başkan ve temsilcileri, şehit yakınları ve aileleri, 
vermek üzere kürsüye davet edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi sakinleri ile SGK personeli katıldı.Bakanı Ömer Dinçer bir konuşma yaptı. Dinçer, amatör bir koro 
Plaket takdimlerinin ardından konser sona erdi.dinlemeye geldiğini fakat profesyonel bir koro dinlediğini, koroyu 

SGK VE TÜED SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

18-24 MART ŞEHİTLER HAFTASI VE 

YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SGK Türk Halk Müziği Korosundan 

“Vatan Size Minnettardır Konseri”
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Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, 
Yaşlılar Haftası nedeniyle, Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte Yücel Huzurevini ziyaret 
edip huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Celal Bulut konuşmasında yaşlılar haftalarını kutlayarak, 
Büyük önder M. Kemal Atatürk'ün yaşlılar için söylediği, “Bir 
milletin yaşlısına karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en 
önemli kıstasıdır” sözünü hatırlatarak, “Yaşlı anne ve 
babalarımız her zaman başımızın tacıdır” dedi.

“Yaşlı ve hastalara bakmak dinimizce büyük bir sevaptır” 
diyerek huzurevi müdürüne ve personeline teşekkür edip, tüm 
yaşlıların yaşlılar haftasını kutladı, emekliler derneği olarak her 
zaman yanlarında olduklarını belirtti.

ŞAHİN'İN İNTİBAK AÇIKLAMASI UMUT VERDİ
11-12 MART TARİHLERİNDE KARABÜK'Ü 

ZİYARET EDEN TBMM BAŞKANI MEHMET ALİ 

ŞAHİN'LE ÖĞLE YEMEĞİNDE BİRARAYA GELEN 

KARABÜK ŞUBE BAŞKANIMIZ CELAL BULUT 

EMEKLİNİN TALEPLERİNİ İLETTİ.

TBMM BAŞKANI MEHMET ALİ ŞAHİN İNTİBAK 

YASASI HAKKINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANININ BİR ÇALIŞMA 

YAPTIĞINI, MALİYE VE HAZİNE 

YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER OLDUĞUNU, 

BU KONULARI TAKİP EDİP YARDIMCI 

OLACAĞINI BELİRTTİ.

KARABÜKTE YAŞLILAR HAFTASI

CHP Konya Milletvekili Atilla KART Konya şube Başkanımız Gürhan 
ÇAĞLAR'I  ziyaret ederek emeklilerin talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı. 
Şubemizi ziyareti sırasında konuşan KART Derneğimizin çalışmalarını ilgi ile 
izlediğini ifade etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel çıkartılması gerektiğine değinen KESKİN,   
Başkan yardımcısı Gürsel TEKİN ve sağlıktan katkı payının kaldırılması gerektiğini 
beraberinde CHP Zonguldak Milletvekili Ali de söyledi. 
İhsan KÖKTÜRK ve parti meclisi üyesi Sena Gürsel TEKİN ise konuşmasında 
KALELİ,  3 Mart 2011 tarihinde Kırıkkale emeklilerin sorunlarını bildiklerini söyleyerek 
şubemizi ziyaret ettiler. iktidara geldiklerinde ilk işlerinin intibak 

Ziyaret sırasında şube başkanımız Yasası'nın çıkartmak ve emeklilerin de mili 
Basri KESKİN emeklilerin sorunlarını dile gelirden pay almalarının önünü açmak olacağını 
getirdi. İntibak Yasası'nın biran önce ifade etti. 

GÜRSEL TEKİN 

KIRIKKALE 

ŞUBEMİZİ 

ZİYARET ETTİ
CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART 

ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ 
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“İSPATLAYAMAYAN 
MÜFTERİDİR, NAMERTTİR…”

Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“Derneğimizin aidatı aylık 1,5 Lira'dır. Yılda 

bir kez topluca 18 Lira olarak kesilir. Derneğimizin 
aidatı sadece ve sadece üyelerimizden kesilen bir 
paradır ve derneğimizin 94 şubesinde bir yıl 
içerisinde sunduğumuz tüm hizmetlerde kullanılır ve 
bir kısmı da kalıcı yatırımlara dönüştürülür, yeni 
hizmet binalarının alımı veya yapımında kullanılır. 

Bu bilgileri basın yayın organları aracılığıyla 
defalarca kamuoyuna duyurduk. Bunun dışında ne 
söyleniyorsa, yalandır veya iftiradır, dedik. Ancak 
buna rağmen derneğimizi karalamayı, yıpratmayı 
kendisine görev edindiği açıkça anlaşılan bazı kişi ve 
kuruluşlar başlattıkları bu çirkin karalama 
kampanyasında sınır tanımadan ilerlemektedirler.

Son olarak; derneğimizin aidatlarını %33 
oranında artırdığını ve 18 Lira'dan 24 Lira'ya 
çıkardığını iddia eden bir kişi, derneğimizi karalamak 
maksadıyla bu yalan açıklamalara başvurmuş ve bu 
asılsız iddialarını bir gazetedeki köşesine taşımıştır.

Emeklileri kandırarak derneğimiz hakkında 
muvafakati olan emekliden üye aidatı kesebilirsiniz.' Biz de zaten 

yalan ve yanlış isnatlarda bulunan bu kişiye sesleniyorum; 
kesintiyi bu şekilde yapıyoruz. 

'derneğimizin aidatlarının 24 Lira olduğu iddianı ispatlayamazsan 
Üyemiz olmayan ve SGK'ya muvafakatini sunamadığımız 

müfterisin, namertsin…'
üyeden zaten aidat kesilmez. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın 

Emekliyi Kandırıyorlar… hiçbir ülkesinde mümkün olmayan, yasadışı bir uygulamadır. 
Derneğimiz bu aidatları 1979 yılından beri kestirmektedir. Yasal Derneğimizi asılsız beyanlarla karalamaya çalışan zat, aynı 
olmayan bir uygulama olsaydı bu 32 yıllık dönemde bir iktidar çıkar zamanda emeklilerimizi de galeyana getirecek haberler yaparak 

kışkırtmakta ve umutlarını sömürmektedir. Geçtiğimiz günlerde; bu uygulamayı durdururdu, bir savcı veya hakim bu uygulamaya son 
“dava açan 2 bin lira alacak. Bu davayı açıp kazananlar bu paraları verirdi. Kuruluşumuz 41 yıllık tarihinde, hukuka uygun olmayan 
aldılar. Yaklaşık 20 kişi parasını aldı' diyerek, emeklilerimizin hiçbir uygulamanın içerisinde bulunmamıştır ve asla da 
umutlarıyla oynayan ve emeklilerimizi mahkeme kapılarına koşturan bulunmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç 
bu kişi, derneğimizin açıklamalarıyla davayı kazanan kimse kimsenin şahsına, çıkarına yönelik bir işlem yapmazlar. Bu kesintiler 
olmadığının anlaşılması üzerine, gazetedeki köşesinde, 'Dava açmak bugün değil, 1979 yılından bu yana devam eden bir kesintidir.
için acele etmeyin, seçimi bekleyin. Belki hükümet seçim öncesi bir Derneğimiz Emekliyi Dünya Çapında Temsil 
iyilik yapar' diyerek adeta emeklilerle dalga geçmiştir.

Ediyor…Oysa ki, sözkonusu dava, derneğimizin açmış olduğu emsal bir 
Türkiye'nin gönüllü sivil toplum kuruluşları arasında ilk davadır ve 2002 ile 2006 yıllarında uygulanan emekli zamlarının 

sırada yer alan derneğimiz, AB'nin emekliler ve yaşlılar platformu eksik uygulandığı yönündeki iddiamızı içermektedir. Bu dava yerel 
olan Age Europe'da ve Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil eden mahkemede lehimize sonuçlanmıştır. Ancak, temyiz nedeniyle 
yegane kuruluştur. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve Yargıtay'a taşınmıştır ve Yargıtay'da görüşülmektedir. Davamız 
yükseltilmesi maksadıyla Türkiye Emekliler Platformu'nu kuran, sonuçlanmadan, emeklilerimizin dava açmamasını istiyoruz. Çünkü, 
Yaşlılık Platformu'nun kurucu üyesi olan, Emek Platformu'nun olur da aleyhte bir karar çıkarsa dava açan emeklilerimiz hakkını 
seçkin bir üyesi olan, Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu'nda alamadıkları gibi bir de mahkeme masraflarını ödemek zorunda 

kalırlar. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da emeklilerimiz, emeklileri temsil eden,  SGK Yönetim Kurulu seçimlerinde bütün 
derneğimiz tarafından yapılmamış hiçbir açıklamayı ve iddiayı emekli kuruluşlarının oybirliğiyle emekliyi temsile hak kazanan, 
ciddiye almasınlar. Bu konudaki gelişmelerden bütün emeklileri Milli Bayram ve kutlamalarda Devlet Protokolüne davet edilen, 
haberdar edeceğiz. yurtiçinde ve yurtdışında bir çok proje yürüterek ülkemizi dünyaya 

tanıtmaya çalışan güzide bir sivil toplum kuruluşudur.Danıştay Kararı Yanlış Yorumlanıyor;
Bu kuruluşu karalamaya çalışmak, hakkında asılsız ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2005 

dayanaksız iftiralar atmak kimsenin hakkı veya haddi değildir. Bu tarihli kararının, Danıştay'ın 10. Dairesi tarafından verilen iptal 
çirkinlikleri yaşatan kişi ve kuruluşları başta derneğimizden ve kararı bazı kişilerce yanlış şekilde yorumlandı. Danıştay diyor ki, 
derneğimizin temsil ettiği yarım milyonu aşkın emeklimizden özür uygulanan yöntem doğrudur. Yüzde 1 barajı, yüzde 35 teşkilatlanma 
dilemeye davet ediyoruz.”zorunluluğu getirilmesinde yasal bir engel yoktur. Sadece, 

ERGÜN, dernek aidatlarıyla ilgili olarak gündeme getirilen haberlerin 

neredeyse tamamının spekülasyon olduğunu söyleyerek emeklileri uyardı; 

“Dernek aidatı 24 lira oldu, diyen bile var. Bu büyük bir yalandır, bunu iddia 

edeni ispata davet ediyorum. İspatlayamazsa kendisini müfteri ilan edeceğiz. 

İddiayı ortaya atıp da ispatlayamayan, namerttir” dedi.

ERGÜN İFTİRACILARA SERT ÇIKTI

Ergün, iftiraları atanları
üyelerimize şikayet etti ve
bu gibi tahrikçilere karşı
üyelerimizi uyardı...
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D U V A R
G A Z E T E S İ

BÜYÜK SÖZLER...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

İnsan ihtiyar olmaya 
karar verdiği gün 

ihtiyardır.

Defalarca yazdım, yazmaya da devam Ve Ali Tezel'e ilham gelir... reddetmesini uygun 
edeceğim. buluyor. Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili görüşü 

Ülkemizde sosyal güvenlik ve sosyal ortada olmasına rağmen, geçtiğimiz yıl Ali Tezel'e bir ·  A n c a k  
politikalar, manipülasyona en açık alanlardan birisi. ilham geliyor. Arkadaşımız, SSK ve Bağ-Kur y a r g ı l a m a  
Ticari veya siyasi rant devşirmeye meraklı çevrelerin emeklilerine yukarıda yer verdiğimiz gazı veriyor. giderlerinin emekli 
aklına ilk önce sosyal güvenlik, özellikle de emekliler Strateji şu; emekliler önce iş mahkemelerinde dava davacıya değil de 
gelir. Neyse ki ülkemizde iyi-kötü işleyen bir yargı açacaklar, bu davada 4447 Sayılı Kanun'un ilgili SGK'ya yüklenmesi yönündeki hükmü bozuyor. Yani 
süreci var da, bu rantiyecilerin ipliğinin pazara hükmünün anayasaya aykırı olduğunu iddia edecekler, "emekli davacı 1.100 lira dava masrafını ödemelidir" 
çıkması çok uzun sürmüyor. iş mahkemesi bu iddiayı ciddi bularak konuyu AYM'ye diyor. (10. Hukuk Dai.E.2010/13093, K.2011/192)

götürecek, AYM de ilgili yasa hükmünü iptal edecek, Hemen konuya gelelim, geçtiğimiz yıl kimi Şimdi gelelim bu kararın 7,5 milyon SSK ve Bağ-böylece emeklilerin maaşı iki katına çıkacağı gibi geriye gazete ve televizyonlarda haberler gördünüz. SSK ve Kur emeklisi için ne ifade ettiğine... dönük 50 bin liraya varan fark alacaklar. Bağ-Kur emeklilerine, "Dava açın, 2000 yılından 
1. Bu kararla birlikte, yargı yoluyla emekli bugüne kadar birikmiş 50 bin liraya varan zam Maalesef, Ali Tezel'in bu 'mucize buluş'una 

aylıklarını artırma yolu tamamen kapanmış oldu.farkını alabilirsiniz, 600 lira olan maaşınız 1200 lira inanan yüz binden fazla emeklimiz, dişinden 
olur" gibi gazlar veriliyordu. Hatta çarşaf çarşaf tırnağından artırdığı parayla dava açtı. Bu davalardan 2. Yüz binden fazla emekli, dava yoluyla maaşını 
dava dilekçeleri yayınlanıyordu. Peki ne oldu? birisi AYM'ye gitti ve geçtiğimiz ekim ayında artıramadığı gibi her biri 1.100 lira dava masrafını da 
Dilekçeler ve davalar, kıt kanaat geçinen emeklilerin reddedildi. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilmediğiniz ve ilk cebinden ödeyecek.
başında patladı. Nasıl mı? Anlatalım. defa bu köşeden öğreneceğiniz bir diğer boyutu ise işin 

3. Emeklilerin 'intibak' konusu çözülmesi Yargıtay safhası. Önce konuyu özetleyecek olursak; Yaşar gereken bir sorundur. Ancak bunun çözüm yeri 
Okuyan bakanlığı döneminde, 1999 yılında Evet, on binlerce emeklimizden birisi İzmir 6. İş mahkeme koridorları değil, TBMM'dir. 
hazırlanan 4447 Sayılı Kanun'la SSK ve Bağ-Kur Mahkemesi'nde geçen yıl dava açıyor. Mahkeme, 

Yazımı, bu konuya dair yine bu köşede 29 Mart emeklilerinin maaş hesaplama ve artırma sistemi elbette Anayasa Mahkemesi'nin konuya dair görüşünü 
2 0 1 0  t a r i h i n d e  ç ı k a n  y a z ı m d a n  a l ı n t ı y l a  değiştirildi. 2000 yılına kadar tıpkı memurlar gibi bildiği için, emeklinin talebini reddediyor. Ancak işin 
tamamlayayım.gösterge ve katsayı esasına göre aylık bağlanan SSK ilginci mahkeme, emekli davacının, konuyu gazete ve 

ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihten sonra TV'den öğrendiğini, zaten kıt kanaat geçinirken şimdi «Sadece sosyal güvenlik değil, aynı zamanda 
memurlardan ayrıldılar. Yeni sisteme göre SSK ve davayı kaybettiği için bin liradan fazla vekalet ücretini anayasa hukukunun da alanına giren bu konuda, 
Bağ-Kur aylıkları daha düşük hesaplanıyor ve daha ödeyemeyeceğini, dolayısıyla dava giderlerinin maalesef bilip bilmeden emeklilere umut dağıtanlar, 
yavaş artıyordu. SGK'nın üzerinde kalması gerektiğini hükme bağlıyor. onları belirli mecralara yönlendirenler ve en kötüsü de 

Ne var ki SGK bu kararı Yargıtay'da temyiz ediyor. bu umutları ranta dönüştürme gayretinde olanlar var. Bu yeni düzenleme zamanın muhalefeti 
Yargıtay ise geçtiğimiz günlerde verdiği kararda; Zira aldığı aylıkla kıt kanaat geçinmeye çalışan tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş 

insanları, bu kadar rahat bir şekilde mahkemelere ancak yüksek mahkeme düzenlemeyi anayasaya · Yerel mahkemenin, emekli davacının 2000 yılı 
yönlendirmek, iyi niyetle açıklanamayacak kadar uygun bulmuştu. Yani 'soyut norm denetimi' sonrası aylıklarının yeniden hesaplanması ve konunun 
'cesaret' ister."sonuçsuz kalmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talebini 

William Ewart Gladstone

Emekli kaybetti!

"EMEKLİLİĞİN PSİKO-SOSYAL BOYUTU" BAŞLIKLI KİTABIMIZ YAYINLANDI
Derneğimizin eğitim ve kültür yayınlarına bir yenisi daha 

eklendi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. 
Özlem Çakır'ın derneğimiz için kaleme aldığı "Emekliliğin Psiko-
Sosyal Boyutu" adlı çalışma yayımlandı. 

Emeklilik kavramının tüm yönleriyle ele alındığı kitapta; emekliliğe geçiş sürecinin 
hazırlık aşaması, emeklilik gerçeğiyle yüzleşme ve karşılaşma aşaması, uyum aşaması ile 
emeklilikte istikrar aşaması kapsamlı olarak incelendi.

Psikoloji, sosyoloji, çalışma ekonomisi, başta olmak üzere farklı disiplin dalları açısından 
emeklilik kavramının masaya yatırıldığı çalışmada ayrıca; emeklilik sürecinde ekonomik ve 
sosyal sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Kitabın önsözünde, çalışmaya ilişkin bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, emekli olan kişinin sosyal güvenlik sistemi içerisinde statüsünün değiştiğine dikkat 
çekerek, " Nesiller arası dayanışmanın en güzel örneği burada karşımıza çıkmaktadır. Bu önemli 
konuya dikkat çeken bu çalışmayı bizlere kazandırdığı için değerli hocamız Özlem Çakır'a 
teşekkür ediyoruz. Derneğimiz, emekliye hizmet eden ve onların yaşamını dile getiren bu tür 
çalışmalara her zaman destekleyecektir" dedi.

Saadettin ORHAN / BUGÜN GAZETESİ / 8 Nisan 2011
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EMEKLİNİN 2002 VE 2006 ALACAKLARI, 2008 UYGULAMASI...
Ankara 17. İş Mahkemesinin 2007/245 esasında kabul etmiştir. Oysa fark 3.58'dir. 2006 

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Nadir Üşekçioğlu yılında memurlara birinci altı ayda 
adına açtığımız ve halen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi yüzde 2,5, ikinci altı ayda 4,87,ikinci altı 
2009/11380 esasında incelemede olan davanın konusu 2002 ay enflasyon farkı 2,02 olarak toplam 9,67 artış yapılmıştır. 
ve 2006 yıllarından doğan emekli alacakları idi. Bu konu son Aynı dönemde işçi emeklileri birinci altı ay %3, ikinci altı ay 
günlerde gündemde yerini aldığından konuyu bir kere daha %3 olmak üzere kümülâtifte %6,09 artış almışlardır. 
ele almak gereğini duydum. 9.67'den 6.09 çıktığında fark 3,58'dir. 3,58'den 1,33 

çıktığında; 2,25 eksik ödeme vardır.Davamızda birinci talebimiz 2002 yılında çıkan 
2002 /4847  say ı l ı  Bakanlar Kurulu  Karar ın ın  Bu hususlar Ankara 17. İş Mahkemesinde 2007/245 
uygulanmaması ile ilgili idi. Bu Kararname 4447 sayılı esasında açılan dava da kabul görmüş ve dava kabul 
Kanunun geçici 4.maddesinde; “Kurum'dan aylık almakta edilmiştir. Şimdi Yargıtay bu kararı onayacak veya 
olanlara yapılan ödemelerin memur aylıklarında yapılan bozacaktır, onarsa tüm emekliler için emsal karar olacaktır. 
ortalama artış oranının altında kalması halinde, aradaki Bozma esastan veya usulden olur. Esastan bozma “bu hakkın 
fark kadar aylıkları artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” yok” demektir. Usulden bozma hakkın varlığını kabul 
düzenlemesine istinaden çıkarılıp 1 Kasım 2002 tarihli resmi ederken, noksan araştırma yaptın demektir. Yargıtay 21. 
gazetede yayınlanmıştır. Buna göre Sosyal Sigortalar hukuk dairesi 2007/245 esas sayılı dosyasında karar sonucu 
Kurumu'ndan aylık almakta olanlara yapılan ödemelerde beklenmektedir. 
01.01.2002-31.12.2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı 

Bir diğer konuda Ankara'da 7. İş Mahkemesi ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış 
2008/520 esasında açtığımız davadır. Bu davanın konusu oranından kaynaklanan fark hesaplanıp Aralık ayı aylık 
2008 yılı Merkezi Bütçe Kanununun 28. maddesinin 10. ödemelere yansıtılacaktı. 2002 yılında işçi emeklilerine 
fıkrasının a, ç ve d bentlerinin anayasaya aykırılığıdır. Bu nazaran memurlar lehine gerçekleşen %3,25 oranında bir 
düzenleme ile emeklilere %2'lik maaş artışı yapılmış, 506 fark bulunmaktadır. Bu fark Ocak 2003 ödeme 
sayılı kanunun ek 38.maddesindeki aylık enflasyon dönemlerinde ödenebileceği gibi o beklemeden de 
uygulaması o yıl için askıya alınmıştır.ödenebilirdi. Ancak sonra çıkarılan ve 17 Ocak 2003 tarihli 

resmi gazetede yayınlanan 2003/5146 sayılı Bankalar Kurulu 2008 yılı ilk altı ayında enflasyondaki artış 4,73 
Kararnamesi ile geçmişe gidilmiş ve 2002/4847 sayılı olmuş, böylece 4.73'ten verilen 2 çıkarıldığında emeklinin 
kararname iptal edilmiştir. Bu kararname ile 75 lira sosyal %2,73 zararı olmuştur. Bu dava reddedilmiş ve bu red kararı 
destek ödemesi adı altında zam yapıldı. Ancak 31.12.2002'de Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2009/14755 esasında onanmıştır. 
yürürlükte olan ve o tarihte uygulanan kararnamenin Oysa bütçe Kanununa bu şekil bir düzenleme 
sonradan iptali mümkün değildir. 1-16 Ocak tarihlerinde konulmayacağı anayasamızın amir hükmüdür. Anayasa 
emekli olmuş bir kişi bu zammı almıştır. O tarihlerde vefat mahkemesinin tüm kararları da bu doğrultudadır. Bütçe 
etmişlerin dul ve yetimlerine bu zam uygulanmıştır. İkinci kanunu ile emeklilerin hakkı elinden alınmıştır. Yerel 
kararname ilk kararname il verilen zammın üzerine ilave mahkeme ve Yargıtay bunu göz ardı etmiştir. Türkiye 
edilmeli veya bunu da kapsamalıydı. Kararname kazanılmış Emekliler Derneği Hukuk Bürosu bu konuyu İnsan hakları 
hak yaratan bir uygulamadır. İdari bir tasarruftur, Mahkemesine taşıyacaktır.
değiştirilip kaldırılması mümkün ise de doğurduğu hak 

2011 yılının Ekim ayında yürürlüğe girecek Hukuk yönünden her idari tasarruf gibi Yargı denetimine tabiidir. 
Mahkemeleri Kanunu 113. madde ile gelen topluluk davası Nitekim bu sene torba yasa ile verilen 60 lira içinden yasal 
bundan sonra haklarımızın savunulmasında ve tüm zam düşürülerek verilmiştir. 2002/4847 sayılı kararname ile 
üyelerimizin adına hareket edebilmemizde imkan verilen hak kazanılmış haktır. 
sağlayacaktır. Hukuk devletinin ilk görevi hakları 

Diğer taraftan 2007 yılı Merkezi Bütçe Kanununun korumaktır. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini en fazla ihlal 
30. maddesinin b bendinde; “Sosyal Sigortalar Kurumundan 

eden ve hak notu 10 üzerinden 4,7 ile sınıfta kalan ülkemiz 
aylık almakta olanlar 2006 yılı için 5454 Sayılı kanuna göre 

hakları korumakla bu durumdan kurtulabilir.
yapılan yıllık artış oranı ile aynı dönemde memur 

1946 yılında Fransız anayasasında sosyal hakların aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan artış 
geri alınmasına tepki için greve giden 3000 maden işçisi işten oranı arasındaki fark telafi edilecek şekilde hesaplanacak, 
atıldılar. 3000 kişiden hukuk savaşını sürdüren 17 işçi ki, bir fark tutarı 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri 
kısmının mirasçıları 63 yıl sonra tazminat hakkı kazandılar. ile sınırlı olmak üzere bir defada toptan ödenir ve bu 2006 yılı 

Aralık ayı tutarını ilave edilir” düzenlemesi getirilmiştir. Hukuk mücadelesi uzun sürse de verilmeye devam 
SSK 2007/8 sayılı genelgesi ile bu farkı yüzde 1.33 olarak edilmelidir. Hukuk devleti ancak böyle olunur.  


