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Dünyadaki eşitsizlikleri dengelemek ve 
ülkeleri yönlendirmek için evrensel temel 
belgeler olarak insan hakları bildirgesi, Avrupa 
Sosyal Şartı ve ILO Sözleşmeleri kabul edilmiştir. 
Evrensel değerler olarak öngörülen bu kriterler, 
bir çok ülkenin anayasasında, ekonomik ve 
sosyal politikalarında en önemli araçlar olarak 
benimsenmiştir.

Gelişmiş ülkelerin sosyal devlet 
uygulamaları olarak; istihdam güvencesi ve 
işsizlik durumunda işsizlik sigortası, aile yardımı 
sigortası sosyal devletin en önemli araçları olarak 
görülmektedir. Bu güvenceler yanında yaşlılık 
döneminde sosyal güvenlik uygulamaları ve 
emekli aylıklarının seviyeleri, kapsamlı sosyal 
politikalar olarak değerlendirilmektedir.

SOSYAL DEVLETİN 

GÜVENCELERİ

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği Genel 

Başkanlığımız, Siyasi Partilerin 2011 Seçim Bildirgelerini 

açıklamasının ardından, emeklilerin taleplerini içeren bir dosya 

hazırladı. 12 Maddelik talepler bildirgesinden oluşan dosya 

çoğaltılarak, derneğin 95 şubesine gönderildi. Şube Başkanlıkları bu 

dosyaları, bulundukları ilin milletvekili adaylarına takdim edecek ve 

emeklinin beklentilerini anlatacaklar. Devamı 6. Sayfada

“TOPLUMU GERMEYİN…”

SİYASİ PARTİLER 2011 SEÇİM BİLDİRGELERİNİ AÇIKLARKEN,
 EMEKLİLER DE KENDİ TALEPLER BİLDİRGESİNİ HAZIRLADI…

İŞTE EMEKLİNİN TALEPLERİ

KAZIM ERGÜN LİDERLERE SESLENDİ:

Büyük Önder

ATATÜRK'ÜN 

emeklilik tarihi,

gönülden kutluyoruz

EMEKLİLER

GÜNÜMÜZÜ

30 Haziran

Batman Şube Başkanımız Fikri Çelik ve Şube Yönetim Kurulumuz, 
şubemizi ziyaret eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e derneğimizin talepler 
bildirgesini sundular. 

14 Mayıs'ta Şubemizi ziyaret eden Bakan Şimşek'e 12 maddelik 
taleplerimizi bir dosya halinde sunan şube yönetimimiz, başta intibak olmak 
üzere sorunlarımızın tümünün çözüme kavuşmasını beklediklerini söyledi. 
Bakan Şimşek'e toplu konut projemizde gelinen noktayı da anlatan şube 
yönetimimiz, bu konuda da Maliye Bakanı'ndan destek istedi.

Dört ağabeyinin de emekli olduğunu, bu nedenle de emeklilerin 
sorunlarına vakıf olduğunu ifade eden konuk bakan Şimşek, emeklilerin refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve sorunlarının giderilmesi için emeklilerin yanında 
olacağını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca, Batman Şubemizin toplu konut projesi 
konusunda da elinden gelen her türlü yardımı esirgemeyeceğini belirtti.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK 

BATMAN ŞUBEMİZİN KONUĞU OLDU
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Anayasamızda,  sosyal  birlikte, sağlık ve emeklilik b ir ik imler top lu  o larak  da  
güvenlik temel bir hak olarak hedefleri ortak değerler olarak ödenebilmektedir.     
ö n g ö r ü l m ü ş ,  b u  k o n u d a  görülmektedir. Bu bakımdan, 

S o n u ç  o l a r a k  ş u  devletimize de önemli görevler sosyal adaletin ve adil gelir 
verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu, dağılımının sağlanmasında sosyal değerlendirme yapılabilir. Zorunlu 
657 sayılı Devlet Memurları güvenlik haklarının geliştirilmesi sigorta sistemi, vazgeçilmez bir 
Kanunu kapsamında çalışanlar ile ve toplumu kapsama alması 

kazanımdır. Çalışan insanlarımızın bir işyeri kurarak bağımsız gerekir. 
yaşlandığında hayatını idame çalışanların sigortalı olmaları ve 

Zorunlu sigorta sistemi 
emeklilik koşullarını yerine ettirmek için emeklilik süreci, temel yanında bireysel emeklilik sistemi 
getirmeleri durumunda, emekli b i r  i n s a n  h a k k ı  o l a r a k  de tartışılmaya başlanmıştır. 
aylığına hak kazanılmaktadır. 

Bireysel emeklilik sistemi, yeni bir görülmektedir. Sosyal güvenlik 
Ç a l ı ş m a  k o ş u l l a r ı n ı n  

uygulamadır. 10 yıldır uygulanan sistemimiz, 50 yılı  aşan bir esnekleştirilmesi ve güvencelerin 
bireysel emeklilik sistemi ile ek gelir uygulamaya sahiptir. Yeteri kadar zayıflaması, emekli aylığına 
sağlanması ve emeklilikte ek bir 

erişmeyi de zorlaştıracaktır. 5510 d e n e y i m  v e  b i r i k i m l e r i m i z  emeklilik aylığına erişilmesi, gelir 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel bulunmaktadır. Bugüne kadar durumu iyi olanlar açısından 
Sağlık Sigortası Kanunu ile 

değerlendirilebilir. sistem iyi yönetilmediğinden, emekli emeklilikte aranan prim gün 
aylıkları yetersiz kaldığı gibi, kendi Bireysel emeklilik sistemi sayısının ve yaşın yükseltilmesi, 

hiçbir şekilde zorunlu sigorta sisteme olan güveni sarsacak içinde de eşitsizlikleri getirmiştir. 
sisteminin yerine geçmez. Bireysel nitelikte bulunmaktadır. Çalışma Türkiye Emekliler Derneği olarak, 
emeklilik, çalışan veya çalışmayan hayatındaki riskler dikkate 

emeklilerin karşı karşıya kaldığı herkesin başvuracağı özel bir alınarak, emekli aylığına erişilme 
gelir ve aylıklardaki eşitsizliklere emeklilik ve tasarruf yapma koşulları yeniden düzenlenmelidir. 

sistemidir. Bu sistem ile kişiler İNTİBAK ile çözüm bulunması Kısa ve uzun sigorta kolları ile 
tasarrufa yönlendirilmekte ve çalışanlar yarınlarına güvenle k o n u s u n d a  ç a b a l a r ı m ı z  v e  
çalışanlara da ödedikleri prim bakmalı ve Hükümetler de gerekli girişimlerimiz sürecektir. 

tedbirleri almalıdır. Zorunlu sosyal tutarı kadar vergi muafiyeti 
güvenlik ve emeklilik, sosyal getirilmiştir. Vergi muafiyeti, yıllık Bireysel emekliliğe ilkesel 
devletin de en önemli uygulamaları a s g a r i  ü c re t  t u t a r ı  i l e  d e  olarak karşı çıkmıyoruz. Bireysel 
olarak görülmelidir. sınırlandırılmıştır. 

emeklilik, zorunlu sosyal güvenlik 
Sosyal güvenlik sistemi, Bireysel emeklilikte en az 10 sisteminin yardımcı bir sistemi 

toplumu kapsayacak şekilde yıl prim yatırma zorunluluğu 
olarak kalmalıdır. Bugün için bütün 

olmalıdır.  Siyasi  part i lerin b u l u n m a k t a  v e  5 6  y a ş ı n ı  
emekliler, gelir ve aylıkların p r o g r a m l a r ı n d a  v e  s e ç i m  tamamlayan hak sahiplerine aylık 

bildirgelerinde farklılık olmakla bağlanmakta veya istek üzerine iyileştirilmesini beklemektedir.

www.tuedkayseri.org.tr
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erkân, Karaman Şube Başkanlığımız ve 
vatandaşlar katıldı.

Vali Süleyman Kahraman bir toplumu 
değerlendirirken ilk dikkat edilen konunun o toplumun 
kullandığı dil olduğunu ifade ederek, "O dil o toplumun 
şahsiyetini, sosyal ve kültürel tarihi kimliğini ifade eder. 
O toplumun iç dünyasına girmek istiyorsanız o 
toplumun dilini mutlaka öğrenmeniz gerekir. Dilimiz, 
ecdadımızın yaşadığı hayatın tanığıdır. Orta Asya'dan 
bugüne kadar attığımız her adımın şahididir. 
Acılarımız, sevinçlerimiz karşılığını Türkçe' de 
bulmuştur. Bugün Türkçe'yi resmi dil ilan eden 
Karamanoğlu Mehmet Bey, şiirleriyle dünyaya barış ve 
sevgi mesajları yollayan Yunus Emre ve Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh ilkesiyle dilimizi geliştirmek için çalışan 

Atatürk, bu medeniyetin ve dilin sözcüleri olmuşlardır. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi 
Kendilerine minnettarız" şeklinde konuştu.resmi dil ilan etmesinin 734 yıldönümü etkinlikleri 

kapsamında İstanbul'dan hareket eden Türk Dil Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı 
Treni, son durağı olan Karaman'da törenle Kamil Uğurlu, Türkçe'nin gramer bakımından 
karşılandı. dünyanın en iyi 5. dili olduğunu belirterek, "Ancak 

teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle 
İstanbul Haydarpaşa Garı'ndan törenle 

birlikte dilimizin kullanımında da sıkıntılar doğmaya 
uğurlanan ve Bilecik ve Eskişehir duraklarında başlamıştır. Bugün burada bünyelerinde Türkoloji 
çeşitli etkinlikler düzenlenen Türk Dil Treni, son bölümü bulunan üniversitelerden 150'den fazla 
durağı olan Karaman'da törenle karşılandı. öğrencimiz bu kutlu trenle buraya geldiler. Bu öğrenciler 
Karşılama törenine Karaman Valisi Süleyman birkaç gün boyunca Karaman'da Türkçe'nin bugünkü 
Kahraman, AK Parti Karaman Milletvekilleri sorunlarını tartışacak ve değişik mekanlarda toplantılar 
Lütfi Elvan, Mevlüt Akgün, Milliyetçi Hareket yapacaklar. Bu konuda bu kardeşlerimizin bilgisinden 

faydalanmak Türkçemiz açısından büyük önem arz Partisi Karaman Milletvekili Dr. Hasan Çalış, 
ediyor" dedi.Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu ile mülki 

KARAMAN ŞUBEMİZ TÜRK DİL TRENİ'Nİ KARŞILADI
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“2010 yılında İpekçi Turizm'le Derneğimiz arasında 
yapılan protokolden sonra 250 emeklimiz umreye gitmişti. Aynı 
zamanda Emeklilerimizin bir kısmı Hac mevsiminde aynı 
firma ile Hac farizasını de yapmışlardı. Araştırmamız 
neticesinde umreye giden emeklilerimiz ibadetlerinde ve kutsal 
yerleri ziyaretlerinde hiçbir olumsuzluğa rastlamamış 
olduğunu tespit ettik. 2011 yılında emeklilerimizin talepleri 
üzerine yeniden 29 Nisan 2011 tarihinde İpekçi Turizm'le 
protokol imzaladık. Protokol yapmamızın sebeplerinden biride 
IATA uluslararası seyahat acenteler birliğine üye olması 
olmasıdır.” 

İmzalanan protokolde şu hükümlere yer verildi:   
1- Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şubesi 

referanslı gelen umre adayları 690 Euro'ya veya Bankaysa 
kredi kartına faizsiz 4 – 6 taksit ödeme seçenekleri ile umreye 
gidebileceklerdir. 

2- Ayrıca diğer umre programlarından 
yararlanacak dernek üyelerine % 10 indirim yapılacaktır. 
Bankaysa kredi kartına faizsiz 4 – 6 taksit ödeme 
seçeneklerinden faydalanacaktır. 

Üyelerinin sorunsuz ve uygun imkanlarla 3-  İpekçi Turizm ekteki fiyat listesi dışında ücret talep 
etmeyecektir. umre ziyaretine gidebilmeleri için çalışma 

4-  Uçak bileti, vize, konaklama, yemek, transfer, 10 lt 
başlatan Kırıkkale Şubemiz bir turizm firmasıyla zemzem, valiz, umre rehberi fiyatlara dahildir.  Rehberlerimiz ve sağlık 

ekiplerimizle 24 saat umre adaylarımıza hizmet verilecektir. anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma hakkında 
5-  Pasaport işlemleri ve yurtdışı çıkış (15 TL) umreciye 

aittir. Haber Bültenimize açıklama yapan Kırıkkale 
 Bu sözleşme 2011 umre aylarını kapsayacaktır. Ramazan 

Şube Başkanımız Basri Keskin şunları söyledi: umresi fiyatları ayrı belirlenecektir. 

SGK YÖNETİMİ TÜED'İ ZİYARET ETTİ
SGK Başkan Yardımcısı Fatih Acar ve 

Kurum Yöneticileri 18 Mayıs 2011 tarihinde 
“Sosyal Güvenlik Haftası” çerçevesinde 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü ziyaret 
etti.

Ziyarete, Kurum Başkan Yardımcısı 
Fatih Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Salih 
Kılıç, Murat Balanlı ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşaviri Yavuz Selim Ayaz katıldı.

anlamda iyi niyetli katkılarınızın, gayret ve çabalarınızın devam 
edeceğinden hiç kuşku duymadan sizlere Kurumumuz ve çalışanları 
adına saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün, “Bu önemli günde 
ziyaretinizle bizi onurlandırdınız” diyerek başladığı konuşmasına 
şöyle devam etti: “Biz sosyal taraf olmamızın yanı sıra sizlerle aynı 
zamanda mesai arkadaşıyız. SGK ne kadar büyük hamle yaparsa ve 
başarılı olursa, Türk Milleti de o oranda bu başarıdan nasibini alır. Bu 
nedenle başta bu konuda görev yapan bütün arkadaşlarıma yürekten 
başarı diliyorum. Çok önemli ve kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sosyal 
taraf olarak sizleri aramızda görmekten çok mutlu olduk”  şeklinde 
konuştu.

Ergün konuşmasını, “Kimse gençliğine, varlığına, sağlığına 
güvenmesin, dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır. Burası sizlerin de SGK Başkan Yardımcısı Fatih Acar, “Türkiye açısından 
eviniz, sadece hafta münasebetiyle değil, her zaman ortak değerleri önemli olan Sosyal Güvenlik Haftasının bu yıl yoğun bir programla 
konuşmak ve paylaşmak için bekliyoruz” sözleriyle sonlandırdı.4'üncüsünü kutluyoruz. İnsanların doğumundan ölümüne kadar her 

Ziyaret sonunda günün anısına SGK Başkan Yardımcısı Fatih kesimi ilgilendiren bir kurum olarak 24 bin 500 çalışan ile hizmet 
Acar tarafından TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'e Kurum logolu veriyoruz. Siz de SGK Yönetim Kurulunun bir üyesi olarak, bu 
tabak takdim edildi.çalışmalarda bizlere her zaman destek ve yardımcı oldunuz. Bu 

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN EMEKLİLERE UMRE KOLAYLIĞI
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birlikte dilimizin kullanımında da sıkıntılar doğmaya 
uğurlanan ve Bilecik ve Eskişehir duraklarında başlamıştır. Bugün burada bünyelerinde Türkoloji 
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faydalanmak Türkçemiz açısından büyük önem arz Partisi Karaman Milletvekili Dr. Hasan Çalış, 
ediyor" dedi.Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu ile mülki 
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“2010 yılında İpekçi Turizm'le Derneğimiz arasında 
yapılan protokolden sonra 250 emeklimiz umreye gitmişti. Aynı 
zamanda Emeklilerimizin bir kısmı Hac mevsiminde aynı 
firma ile Hac farizasını de yapmışlardı. Araştırmamız 
neticesinde umreye giden emeklilerimiz ibadetlerinde ve kutsal 
yerleri ziyaretlerinde hiçbir olumsuzluğa rastlamamış 
olduğunu tespit ettik. 2011 yılında emeklilerimizin talepleri 
üzerine yeniden 29 Nisan 2011 tarihinde İpekçi Turizm'le 
protokol imzaladık. Protokol yapmamızın sebeplerinden biride 
IATA uluslararası seyahat acenteler birliğine üye olması 
olmasıdır.” 
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referanslı gelen umre adayları 690 Euro'ya veya Bankaysa 
kredi kartına faizsiz 4 – 6 taksit ödeme seçenekleri ile umreye 
gidebileceklerdir. 

2- Ayrıca diğer umre programlarından 
yararlanacak dernek üyelerine % 10 indirim yapılacaktır. 
Bankaysa kredi kartına faizsiz 4 – 6 taksit ödeme 
seçeneklerinden faydalanacaktır. 

Üyelerinin sorunsuz ve uygun imkanlarla 3-  İpekçi Turizm ekteki fiyat listesi dışında ücret talep 
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4-  Uçak bileti, vize, konaklama, yemek, transfer, 10 lt 
başlatan Kırıkkale Şubemiz bir turizm firmasıyla zemzem, valiz, umre rehberi fiyatlara dahildir.  Rehberlerimiz ve sağlık 

ekiplerimizle 24 saat umre adaylarımıza hizmet verilecektir. anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma hakkında 
5-  Pasaport işlemleri ve yurtdışı çıkış (15 TL) umreciye 

aittir. Haber Bültenimize açıklama yapan Kırıkkale 
 Bu sözleşme 2011 umre aylarını kapsayacaktır. Ramazan 

Şube Başkanımız Basri Keskin şunları söyledi: umresi fiyatları ayrı belirlenecektir. 

SGK YÖNETİMİ TÜED'İ ZİYARET ETTİ
SGK Başkan Yardımcısı Fatih Acar ve 

Kurum Yöneticileri 18 Mayıs 2011 tarihinde 
“Sosyal Güvenlik Haftası” çerçevesinde 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ü ziyaret 
etti.

Ziyarete, Kurum Başkan Yardımcısı 
Fatih Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Salih 
Kılıç, Murat Balanlı ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşaviri Yavuz Selim Ayaz katıldı.

anlamda iyi niyetli katkılarınızın, gayret ve çabalarınızın devam 
edeceğinden hiç kuşku duymadan sizlere Kurumumuz ve çalışanları 
adına saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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konuştu.
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konuşmak ve paylaşmak için bekliyoruz” sözleriyle sonlandırdı.4'üncüsünü kutluyoruz. İnsanların doğumundan ölümüne kadar her 

Ziyaret sonunda günün anısına SGK Başkan Yardımcısı Fatih kesimi ilgilendiren bir kurum olarak 24 bin 500 çalışan ile hizmet 
Acar tarafından TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'e Kurum logolu veriyoruz. Siz de SGK Yönetim Kurulunun bir üyesi olarak, bu 
tabak takdim edildi.çalışmalarda bizlere her zaman destek ve yardımcı oldunuz. Bu 

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN EMEKLİLERE UMRE KOLAYLIĞI
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SOSYAL DEVLETİN GÜVENCELERİ
İ ş  h u k u k u m u z ,  I L O  olan sosyal güvenlik haklarında ve 

S ö z l e ş m e l e r i n i  t a m  o l a r a k  emekli aylıklarında istenen seviyede 
karşılamadığından, sendikalaşma olunmadığından, taleplerimiz ve 
oranı yüzde 5'le sınırlı kalmış, bu çözüm önerilerimiz siyasi partilere 
alanda yeteri kadar koruyucu ve bir rapor halinde sunulmuştur. Her 
teşvik edici güvenceler olmadığından seçim dönemi bu tür sorunların 
çalışanların ekonomik ve sosyal k o n u ş u l m a s ı  k a d a r,  i k t i d a r  
hakları da yetersiz kalmıştır. o l u n d u ğ u n d a  s o s y a l  d e v l e t i  
İstihdamın geliştirilmesi ve aynı kurumlaştıran sosyal güvenlik 
paralelde emeklilik haklarının uygulamaların genel bir sosyal 
iyileştirilmesi, sosyal adaletin en politika aracı olarak benimsenmesi 
önemli ayakları olarak görülmelidir. 

de gerekiyor. 
İşs iz l ik ve yoksul lukla 

B u  k a p s a m d a  
mücadelede, ortak politikalar 

kanunlarımızın değiştirilmesi ve AB 
belirlenmelidir. Bu durum, gelir 

sürecinde belli kriterlerin dikkate dağılımı açısından da gereklidir. 
alınması gerekir. Emekli aylıkları, Vergi, ücret adaleti ve emekli aylıkları 
insanca yaşamaya yetecek bir yeniden değerlendirilmelidir. Sosyal 
seviyeye getirilmelidir. Yıllardır devlet denildiğinde, gelir adaletini 
gündemde olan intibak talebimiz iyileştirecek araçlar olan vergi, ücret 
kabul edilmeli ve emekli aylıklarında ve emekli aylıkları toplumu koruyan 
eşitlik sağlanmalıdır. değerler olarak kabul edilmelidir. 

Türkiye Emekliler Derneği Ülkemiz açısından genel bir 
olarak yaptığımız anketin sonuçları, d e ğ e r l e n d i r m e  y a p ı l d ı ğ ı n d a ;  

emeklilerin içinde bulunduğu durumu anlatan en Anayasamızda sosyal devlet ilkesi kabul edilmiştir. Bu 
önemli göstergedir. Bu kapsamda, yapılacak çok kapsamda, sosyal güvenlik temel bir insan hakkı 

olarak öngörülmüş ve devlete de önemli görevler işimiz var. Emeklilerin büyük bölümü geçim zorluğu 
verilmiştir. Sosyal adaletin sağlanmasında da önemli çektiklerini ve bir çok yönden korumasız kaldıklarını 
bir güvence olan sosyal güvenlik sistemimizde ifade etmektedirler. Anayasamızda sosyal güvenliği 
emekliler arasında adaletsizlik oluşturan büyük temel bir hak olarak kabul etmemize rağmen, 
eşitsizlikler bulunmaktadır. Geçmişte üç ayrı sosyal ekonomik gerekçeler bahane edilerek emeklilerimize 
güvenlik kurumunun olması, emekli aylıklarında ödenen gelir ve aylıklar, yoksulluk sınırının altında 
farklılıkları getirmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kalmıştır. Bu tablo, sosyal devleti zayıflatan 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, geçmiş dönemdeki uygulamalar olduğundan, sosyal güvenliği geliştiren 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmadığından, tek çatı adımlar atılmalıdır. Sosyal devlet, her şeyden önce 
oluşumunun emekli ayağı eksik kalmıştır.  emeklisini mutlu etmelidir. Ülkemize ve milletimize 

yakışan da budur.Sosyal politikaların en önemli uygulaması 

Anayasamızda 

sosyal güvenliği 

temel bir hak olarak 

kabul etmemize 

rağmen, ekonomik 

gerekçeler bahane 

edilerek 

emeklilerimize 

ödenen gelir ve 

aylıklar, yoksulluk 

sınırının altında 

kalmıştır.

MHP ADAYLARINDAN 

EMEKLİYE KONUT SÖZÜ
MHP Eskişehir Milletvekili adayları, Eskişehir Şube Başkanımız 

Arif Duru'yu ziyaret etti. Ziyarette konuşan MHP Eskişehir 1. sıra 

milletvekili adayı Ruhsar Demirel, MHP'nin iktidara gelmesi halinde ilk 

olarak, emeklilerin maaşlarıyla ilgili adaletsizliğin ortadan 

kaldırılacağını belirterek, çalışma hayatının sonuna gelmiş emeklilerin 

mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Emeklilerin perişan halde olduğunu ve açlık sınırında yaşadıklarını 

savunan Demirel, “Emekliler için 100 bin konut üretilecek, 100 lira para 

yardımı yapılacak. Barınma sorunu çözülecek ve yaşlılar evi projeleri 

hayata geçirilecek” dedi.

Eskişehir Şube Başkanımız Duru da MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli'nin seçim beyannamesini okuduğunu, özellikle emeklilikle ilgili 

bazı maddelerin çok yerinde olduğunu ifade ederek, MHP'nin iktidara 

gelmesi dahilinde bunların gerçekleştirileceğine inandıklarını kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk BAL, 
derneğimizi ziyaret ederek emeklilerimizin sıkıntıları hakkında derneğimiz 
başkanı Burhan Bayraktar'dan bilgi yerine bin ah işitti. Şube Başkanımız 
Burhan Bayraktar MHP'nin TBMM'deki çalışmalarını yakından takip 
eettiklerini belirterek, Anadolu'daki çalışmalarını takip ediyoruz diğer 
siyasi partilerin de takipçisiyiz. MHP den taleplerimiz şunlardır:

1- Olmazsa olmazımız İNTİBAK YASAMIZ
2- EMEKLİLERİMİZE YILDA BİR İKRAMİYE
3- YEREL YÖNETİMLERDE HALK KONSEYLERİNDE YOKSUL 

E M E K L İ L E R İ M İ Z  İ Ç İ N  K E N T S E L YA Ş A M  P R O J E L E R İ  
OLUŞTURULMASI

4- EMEKLİLERİMİZE PROMOSYON HAKKI VERİLMESİ,
5- SOSYAL GÜVENLİK ÇATISININ ÇATIRDAMAMASI 

EMEKLİLER ARASINDA AYIRIM YAPILMAMASI
Faruk BAL; Ömrünün önemli bir kısmını devlete hizmet ederek geçiren 

emeklilerin rahat bir yaşama şerefine nail olmadığını ifade etti. Emeklilere 
milletin tecrübesi olarak baktıklarını ifade eden Bal, “Emekliye genç nesillere 
örnek olacak bir kitle olarak bakıyoruz. Emeklinin sorunlarını gündeme 
getireceğiz” dedi.

“

” dedi.

ESKİ BAKAN FARUK BAL

TRABZON ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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KAZIM ERGÜN LİDERLERE SESLENDİ: 

1. İNTİBAK SORUNU MUTLAKA ÇÖZÜLMELİDİR iadesi alınırken, 2007 yılından itibaren kaldırılan vergi iadesinin karşılığı 
olarak, emeklilere yüzde 4-5 arasında bir ek ödeme yapılmaktadır. Emekliler 

2000 öncesi dönemlerde katsayı ve gösterge sistemine göre emekli harcamalarında yüzde 8-18 arasında vergi öderken, kendilerine yüzde 4-5 
olanların intibakları yapılmadığından, gelir ve aylıklıların mağduriyeti arasında bir ek ödemenin yapılması yetersiz kaldığından, en az yüzde 10 ek 
artarak sürmektedir. Bunun sonucu olarak, alt sınır memur ve işçi emekli ödeme getirilmelidir. 
aylıklarında 196 TL fark bulunmaktadır. Emekli Sandığı'nda intibaklar 
yapılırken, işçi emeklilerinden esirgenmemelidir. Emekli aylıklarında eşitlik  7. EMEKLİYE DE PROMOSYON ÖDENMELİDİR
getirecek İNTİBAK Kanunu için kaynak bulunmalı ve emeklilerin gecikmiş 
olan hakları teslim edilmelidir. Çalışanlara yapılan promosyonun emeklilere yapılmaması büyük bir 

eşitsizlik örneğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla gerekli olan 
2. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIŞINDA sözleşmeyi yapmalı ve emeklilere de promosyonlar ödenmelidir. 
REFAH PAYI DİKKATE ALINMALIDIR 

8. EMEKLİDEN KATILIM PAYI ALINMAMALIDIR
İNTİBAK yapılmadan gelir ve aylıkların artışında denge kurulamaz. İşçi 

ve Bağ-Kur emekli aylıklarının,  4447 ve 5510 sayılı Kanunlarda sağlıklı Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi doğru bir uygulamadır. 
olmayan ve Derneğimizin de karşı çıktığı aylık/altı aylık enflasyon artışlarına Emeklilerin, istedikleri kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gitmesi olumlu 
endekslenmesi, emekli aylıklarının artışını sınırlı tutmuştur. Bu sistemin olmakla birlikte katkı payı ve fark ücretinin emeklilerden alınmaması 
yetersizliği görüldüğünden, bazı yıllar farklı Kanunlar ile emekli aylıklarında sağlanmalıdır. Çalıştıkları dönemlerde vergi ve sağlık sigorta primini uzun 
seyyanen veya yüzdeli artışlara gidilmiştir. Sonuç olarak, 5510 sayılı yıllar ödeyen emeklilerin içinde bulundukları koşullar ve yaşları dikkate 
Kanun'un gelir ve aylıkların artışını enflasyona endeksleyen hükmü alınmalı ve katkı paylarından muaf tutulmalıdırlar.
değiştirilmeli, emeklilere refahtan pay verilmelidir.

9. SOYAL GÜVENCESİ OLMAYAN 
3. ENFLASYON FARKLARI ÖDENMELİDİR     KIZ ÇOCUKLARI KORUNMALIDIR

4447 sayılı Kanun ile getirilen emekli aylıklarının aylık enflasyona 6111 sayılı Torba Kanunu ile 1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde çalışmayan 
endekslenmesi, 1.1.2000 itibariyle uygulamaya başlamıştır. Yürürlük maddesi ve evli olmayan kız çocuklarının durumunda değişiklikler olması durumunda 
1.1.2000 olduğundan 19/21 günlük emekli aylığı farkları ödenmemiş ve kesilen sağlık yardımlarını kaybediyordu. Torba Kanunu ile bu hak kaybı 
artışlar ödeme tarihi itibariyle yapılmıştır. Türkiye Emekliler Derneği, Emekli giderilmiş ve durumlarında değişiklik olan kız çocuklarının; iş bulması ve 
Sandığı emeklilerine her yıl ödenen aylık artış farklarının benzer şekilde SSK yeniden işsiz kalması, evlenmeleri sonrasında boşanmaları durumlarında 
ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanmaması üzerine konuyu yargıya 

anne ve babalarından aldıkları sağlık yardımlarına yeniden kavuşmaları 
götürmüş ve 29 aylık tüfe farklarını talep etmiştir. Dava kazanılmış olmasına 

olumlu bir değişiklik oldu. 
rağmen, 2002 Ağustos ayında Kanun değişikliği yapılmış ve sadece bir aylık 
farklar ödendiğinden 28 aylık fark hak edişleri ödenmemiştir.

Ancak, Torba Kanunu ile 1 Ekim 20008 öncesinde anne ve babalarından 
aldıkları sağlık yardımlarının 1 Ekim 2008 sonrası sürece yeni dahil olan kız 

4. 2002 VE 2006 YILLARINDAKİ 
çocuklarının eğitimleri ve 25 yaş sınırı ile sınırlı tutulması, eşitlik ilkesine 
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aykırı bir uygulama olacaktır. Bu nedenle, tarih ayrımı yapılmadan kız 
çocuklarının sağlık yardımlarında eşitlik sağlanmalıdır.4447 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesine göre memur aylıklarının artışı 

ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan artışın kıyaslamasından oluşacak 
10. EMEKLİYE DE SENDİKA HAKKI TANINMALIDIRfarkları öngören 1 Kasım 2002 Kararnamesi'nin uygulanmaması, 2007 yılında 

Bütçe Kanunu ile öngörülen enflasyon farkının eksik hesaplanması 
Ülkemiz tarafından onaylanmış olan Uluslararası sözleşmelere uygun derneğimizce yargıya götürülmüştür. Emeklilerin, kanunlar ve kararnameler 

biçimde ve Anayasa'nın 90. Maddesi'ne eklenen son fıkra gereği; emeklilere de gereği alacakları yargı süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler daha fazla 
sendika hakkı tanınmalıdır. Çağdaş demokrasilerde öngörüldüğü şekliyle, mağdur edilmemelidir. 
emeklilere de toplu sözleşme yapabilme hakkı sağlanmalıdır.

5. 1987-1995 DÖNEMİNDEKİ EMEKLİLERİN 
11. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY'DE     KEY ÖDEMELERİ YAPILMALIDIR
      EMEKLİLERE DE TEMSİL HAKKI TANINMALIDIR

3320 Sayılı Konut Edindirme Kanunu'nun kapsam maddesinde, KEY 
Demokrasinin vazgeçilmez yapılanmaları arasında yer alan Ekonomik kesintilerinin sigortalılar için işverenlerin, emekliler için ise soysal güvenlik 

ve Sosyal Konsey'in hayata geçirilmesi elbetteki olumlu bir gelişmedir. Ancak kuruluşlarınca yatırılması düzenlenmiştir. Ev sahibi olmama koşulunun 
bu demokratik yapılanma içerisinde sosyal grupların temsilcisi konumundaki bulunmasının tespiti ile birlikte sosyal güvelik kuruluşlarınca KEY 
sivil örgütlenmelere yer verirken emeklilerin bu platformda temsilinin kesintilerinin emekliler adına ödenmesi Kanun gereğidir. SSK, emekli 
gerçekleştirilmemiş olması doğru bir yaklaşım değildir. Konseyin yapısı olanların sınırlı bir bölümünün KEY ödemelerini yaparken, büyük çoğunluk 
yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı genişletilerek emeklilerin de bu listelerde ismi olmadığından KEY ödemelerini alamamışlardır. Bu konuda 
yapıda yer alabilmeleri sağlanmalıdır.davalar açılarak emekliler yargıda hak aramaktadır. 3320 sayılı Kanun'un 

kapsam maddesine göre hak eden emeklilere KEY ödemeleri yapılmalıdır.  
12. ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM YÜKÜ KALDIRILMALIDIR

6. VERGİ İADESİ KARŞILIĞI GETİRİLEN 
Çalışan emeklilerin prime esas kazançlarından kesilen ve sosyal güvenlik     EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİDİR

sisteminde karşılığı bulunmayan, sosyal güvenlik destek primi uygulamasıyla 
ödenen pirimler her yılsonunda emekli aylıklarına yansıtılmalıdır. Böylelikle, Vergi gelirlerine bakıldığında, dolaylı vergilerin oranının yüzde 70 
çalışan emeklilerin aylıklarında bir iyileştirme sağlanacak, ödenen primler olduğu açıkça görülmektedir. Emekliler her türlü harcamalarında KDV, ÖTV 
karşılığını bulacaktır. Emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve devlete vergi gibi toplumda gelir eşitsizliği getiren ödemelerde bulunmaktadır. Emeklilerin, 

asgari ücretlilerin ödediği dolaylı vergiler ile gelirlerin bir bölümü geri ödeyen, ayrıca istihdama da katkı sağlayan emeklilerimizin aylıklarından 
alınmaktadır. Önceki dönem uygulamalarında daha yüksek bir oranda vergi %15 oranında yapılan kesintiler kaldırılmalıdır.

İŞTE EMEKLİNİN TALEPLERİ

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Genel 
Başkanımız Kazım ERGÜN, önümüzdeki dönemde 
parlamentonun büyük bir çoğunluğunun yeni 
milletvekillerinden oluşacağına dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“12 Haziran 2011'de yapılacak Genel Seçimler 
için hazırlanan seçim bildirgelerini dikkatle inceledik. 
Birkaç parti dışında büyük çoğunluğunun 
sorunlarımızı tam olarak algılayamadığına kanaat 
getirdik ve kendilerine bir rehber olması için bu 
talepler bildirgesini hazırladık. Umarız bu dosyada 
kendilerine sunduğumuz bilgilerden yeterince 
faydalanır ve emeklinin, yani bu toplumun yaşam 
ustalarının sesine kulak verirler.

2011 Seçimlerinin tüm sonuçlarıyla; başta ülkemize Dosyalarımızı dağıttıktan sonra, yapılan 
ve milletimize, ardından da torunlarına harçlık bile beyanatları  ve bize geri  dönüşleri  tekrar 
veremez hale gelen emeklilerimize hayırlar getirmesini değerlendireceğiz ve bizi tatmin edecek önermeleri 

olan, sorunlarımıza somut çözümler vaat eden vekil diliyor, siyasi partilerimizin liderlerinden ve milletvekili 
adaylarımızı illerimiz bazında parti ayrımı adaylarımızdan, bu süreci sühuletle yaşamalarını ve 
gözetmeksizin takdir edeceğiz ve oylarımızla da taltif bizlere de aynı şekilde yaşatmalarını istiyoruz. 
edeceğiz. Milletimizin gerilmeye değil, hoşgörüye ve nezakete 

ihtiyacı var. Emekli artık taraftar mantığıyla, partizanlık 
mantığıyla değil, kendisine yönelik somut fayda, 

somut vaat değerlendirmesiyle sandıklara gidecektir. Seçim sürecini kuralsızlığın ve 
Bizi düşünmeyeni, biz de düşünmeyeceğiz. Bizi 

dikkate almayanı, biz de dikkate almayacağız. Önce nezaketsizliğin hakim olduğu 
ülkemizin geleceğini, sonra da kendi çıkarımızı 

meydan okuma mecrası olarak dikkate alıp oylarımızı ona göre kullanacağız.

değil, karşılıklı saygının ve “SEÇİM SÜRECİNDE 
hoşgörünün yakışık aldığı ER GERİLİME DEĞİL, 
MEYDANI o larak görün.  SÜHULETE İHTİYACIMIZ 
Yaşadığımız süreç, 21. yüzyıl VAR… ÇÜNKÜ 
Türkiyesine yakışmalıdır. DEMOKRASİ; GERİLİM 

Ayrıca, biz seçmenler de üzerimize düşen REJİMİ DEĞİL, HOŞGÖRÜ 
sorumlulukla ve ülkenin geleceğini belirleme iradesinin 

VE NEZAKET ellerimizde olduğu bilinciyle hareket etmeli ve sandık 
başına bu duyarlılıkla gitmeliyiz.”REJİMİDİR…”

Bir süre önce geçirdiği elim trafik kazası sonucu 

ağır yaralanarak tedavi altına alınan Karabük Şube 

Başkanımız Celal Bulut hızla iyileşiyor. Bir an önce 

sağlığına kavuşarak hizmet yarışına geri dönmeyi 

arzuladığını ifade eden Bulut'un ziyaretine giden Genel 

Başkanımız Kazım Ergün ve SGK Yönetim Kurulu 

Üyesi Salih Kılıç, kendisine acil şifalar dilediler.

Bulut'un hızla iyileştiğini ve görevine dönmek 

için inanılmaz bir arzu duyduğunu belirten Genel 

Başkanımız Ergün, Bulut' bu istek ve arzusuyla hızla 

iyileşeceğine yürekten inandığını söyledi.

“TOPLUMU GERMEYİN…”

KARABÜK BAŞKANIMIZ HIZLA İYİLEŞİYOR
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KAZIM ERGÜN LİDERLERE SESLENDİ: 

1. İNTİBAK SORUNU MUTLAKA ÇÖZÜLMELİDİR iadesi alınırken, 2007 yılından itibaren kaldırılan vergi iadesinin karşılığı 
olarak, emeklilere yüzde 4-5 arasında bir ek ödeme yapılmaktadır. Emekliler 

2000 öncesi dönemlerde katsayı ve gösterge sistemine göre emekli harcamalarında yüzde 8-18 arasında vergi öderken, kendilerine yüzde 4-5 
olanların intibakları yapılmadığından, gelir ve aylıklıların mağduriyeti arasında bir ek ödemenin yapılması yetersiz kaldığından, en az yüzde 10 ek 
artarak sürmektedir. Bunun sonucu olarak, alt sınır memur ve işçi emekli ödeme getirilmelidir. 
aylıklarında 196 TL fark bulunmaktadır. Emekli Sandığı'nda intibaklar 
yapılırken, işçi emeklilerinden esirgenmemelidir. Emekli aylıklarında eşitlik  7. EMEKLİYE DE PROMOSYON ÖDENMELİDİR
getirecek İNTİBAK Kanunu için kaynak bulunmalı ve emeklilerin gecikmiş 
olan hakları teslim edilmelidir. Çalışanlara yapılan promosyonun emeklilere yapılmaması büyük bir 

eşitsizlik örneğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla gerekli olan 
2. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIŞINDA sözleşmeyi yapmalı ve emeklilere de promosyonlar ödenmelidir. 
REFAH PAYI DİKKATE ALINMALIDIR 

8. EMEKLİDEN KATILIM PAYI ALINMAMALIDIR
İNTİBAK yapılmadan gelir ve aylıkların artışında denge kurulamaz. İşçi 

ve Bağ-Kur emekli aylıklarının,  4447 ve 5510 sayılı Kanunlarda sağlıklı Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi doğru bir uygulamadır. 
olmayan ve Derneğimizin de karşı çıktığı aylık/altı aylık enflasyon artışlarına Emeklilerin, istedikleri kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gitmesi olumlu 
endekslenmesi, emekli aylıklarının artışını sınırlı tutmuştur. Bu sistemin olmakla birlikte katkı payı ve fark ücretinin emeklilerden alınmaması 
yetersizliği görüldüğünden, bazı yıllar farklı Kanunlar ile emekli aylıklarında sağlanmalıdır. Çalıştıkları dönemlerde vergi ve sağlık sigorta primini uzun 
seyyanen veya yüzdeli artışlara gidilmiştir. Sonuç olarak, 5510 sayılı yıllar ödeyen emeklilerin içinde bulundukları koşullar ve yaşları dikkate 
Kanun'un gelir ve aylıkların artışını enflasyona endeksleyen hükmü alınmalı ve katkı paylarından muaf tutulmalıdırlar.
değiştirilmeli, emeklilere refahtan pay verilmelidir.

9. SOYAL GÜVENCESİ OLMAYAN 
3. ENFLASYON FARKLARI ÖDENMELİDİR     KIZ ÇOCUKLARI KORUNMALIDIR

4447 sayılı Kanun ile getirilen emekli aylıklarının aylık enflasyona 6111 sayılı Torba Kanunu ile 1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde çalışmayan 
endekslenmesi, 1.1.2000 itibariyle uygulamaya başlamıştır. Yürürlük maddesi ve evli olmayan kız çocuklarının durumunda değişiklikler olması durumunda 
1.1.2000 olduğundan 19/21 günlük emekli aylığı farkları ödenmemiş ve kesilen sağlık yardımlarını kaybediyordu. Torba Kanunu ile bu hak kaybı 
artışlar ödeme tarihi itibariyle yapılmıştır. Türkiye Emekliler Derneği, Emekli giderilmiş ve durumlarında değişiklik olan kız çocuklarının; iş bulması ve 
Sandığı emeklilerine her yıl ödenen aylık artış farklarının benzer şekilde SSK yeniden işsiz kalması, evlenmeleri sonrasında boşanmaları durumlarında 
ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanmaması üzerine konuyu yargıya 

anne ve babalarından aldıkları sağlık yardımlarına yeniden kavuşmaları 
götürmüş ve 29 aylık tüfe farklarını talep etmiştir. Dava kazanılmış olmasına 

olumlu bir değişiklik oldu. 
rağmen, 2002 Ağustos ayında Kanun değişikliği yapılmış ve sadece bir aylık 
farklar ödendiğinden 28 aylık fark hak edişleri ödenmemiştir.

Ancak, Torba Kanunu ile 1 Ekim 20008 öncesinde anne ve babalarından 
aldıkları sağlık yardımlarının 1 Ekim 2008 sonrası sürece yeni dahil olan kız 

4. 2002 VE 2006 YILLARINDAKİ 
çocuklarının eğitimleri ve 25 yaş sınırı ile sınırlı tutulması, eşitlik ilkesine 
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aykırı bir uygulama olacaktır. Bu nedenle, tarih ayrımı yapılmadan kız 
çocuklarının sağlık yardımlarında eşitlik sağlanmalıdır.4447 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesine göre memur aylıklarının artışı 

ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan artışın kıyaslamasından oluşacak 
10. EMEKLİYE DE SENDİKA HAKKI TANINMALIDIRfarkları öngören 1 Kasım 2002 Kararnamesi'nin uygulanmaması, 2007 yılında 

Bütçe Kanunu ile öngörülen enflasyon farkının eksik hesaplanması 
Ülkemiz tarafından onaylanmış olan Uluslararası sözleşmelere uygun derneğimizce yargıya götürülmüştür. Emeklilerin, kanunlar ve kararnameler 

biçimde ve Anayasa'nın 90. Maddesi'ne eklenen son fıkra gereği; emeklilere de gereği alacakları yargı süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler daha fazla 
sendika hakkı tanınmalıdır. Çağdaş demokrasilerde öngörüldüğü şekliyle, mağdur edilmemelidir. 
emeklilere de toplu sözleşme yapabilme hakkı sağlanmalıdır.

5. 1987-1995 DÖNEMİNDEKİ EMEKLİLERİN 
11. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY'DE     KEY ÖDEMELERİ YAPILMALIDIR
      EMEKLİLERE DE TEMSİL HAKKI TANINMALIDIR

3320 Sayılı Konut Edindirme Kanunu'nun kapsam maddesinde, KEY 
Demokrasinin vazgeçilmez yapılanmaları arasında yer alan Ekonomik kesintilerinin sigortalılar için işverenlerin, emekliler için ise soysal güvenlik 

ve Sosyal Konsey'in hayata geçirilmesi elbetteki olumlu bir gelişmedir. Ancak kuruluşlarınca yatırılması düzenlenmiştir. Ev sahibi olmama koşulunun 
bu demokratik yapılanma içerisinde sosyal grupların temsilcisi konumundaki bulunmasının tespiti ile birlikte sosyal güvelik kuruluşlarınca KEY 
sivil örgütlenmelere yer verirken emeklilerin bu platformda temsilinin kesintilerinin emekliler adına ödenmesi Kanun gereğidir. SSK, emekli 
gerçekleştirilmemiş olması doğru bir yaklaşım değildir. Konseyin yapısı olanların sınırlı bir bölümünün KEY ödemelerini yaparken, büyük çoğunluk 
yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı genişletilerek emeklilerin de bu listelerde ismi olmadığından KEY ödemelerini alamamışlardır. Bu konuda 
yapıda yer alabilmeleri sağlanmalıdır.davalar açılarak emekliler yargıda hak aramaktadır. 3320 sayılı Kanun'un 

kapsam maddesine göre hak eden emeklilere KEY ödemeleri yapılmalıdır.  
12. ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM YÜKÜ KALDIRILMALIDIR

6. VERGİ İADESİ KARŞILIĞI GETİRİLEN 
Çalışan emeklilerin prime esas kazançlarından kesilen ve sosyal güvenlik     EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİDİR

sisteminde karşılığı bulunmayan, sosyal güvenlik destek primi uygulamasıyla 
ödenen pirimler her yılsonunda emekli aylıklarına yansıtılmalıdır. Böylelikle, Vergi gelirlerine bakıldığında, dolaylı vergilerin oranının yüzde 70 
çalışan emeklilerin aylıklarında bir iyileştirme sağlanacak, ödenen primler olduğu açıkça görülmektedir. Emekliler her türlü harcamalarında KDV, ÖTV 
karşılığını bulacaktır. Emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve devlete vergi gibi toplumda gelir eşitsizliği getiren ödemelerde bulunmaktadır. Emeklilerin, 

asgari ücretlilerin ödediği dolaylı vergiler ile gelirlerin bir bölümü geri ödeyen, ayrıca istihdama da katkı sağlayan emeklilerimizin aylıklarından 
alınmaktadır. Önceki dönem uygulamalarında daha yüksek bir oranda vergi %15 oranında yapılan kesintiler kaldırılmalıdır.

İŞTE EMEKLİNİN TALEPLERİ

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Genel 
Başkanımız Kazım ERGÜN, önümüzdeki dönemde 
parlamentonun büyük bir çoğunluğunun yeni 
milletvekillerinden oluşacağına dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“12 Haziran 2011'de yapılacak Genel Seçimler 
için hazırlanan seçim bildirgelerini dikkatle inceledik. 
Birkaç parti dışında büyük çoğunluğunun 
sorunlarımızı tam olarak algılayamadığına kanaat 
getirdik ve kendilerine bir rehber olması için bu 
talepler bildirgesini hazırladık. Umarız bu dosyada 
kendilerine sunduğumuz bilgilerden yeterince 
faydalanır ve emeklinin, yani bu toplumun yaşam 
ustalarının sesine kulak verirler.

2011 Seçimlerinin tüm sonuçlarıyla; başta ülkemize Dosyalarımızı dağıttıktan sonra, yapılan 
ve milletimize, ardından da torunlarına harçlık bile beyanatları  ve bize geri  dönüşleri  tekrar 
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Antalya Şube Başkanlığımız, 
üyelerini Çanakkale 
Şehitliklerini anma gezisine 
götürdü. Daha önce çeşitli 
nedenlerle Çanakkale'yi ve 
orada yatan tarihimizi, 
ecdadımızın şehitliklerini 
görme fırsatı bulamamış olan 
üyelerimizi tarihe bir yolculuğa 
çıkaran şubemiz, geziyi 
Hıdrellez kutlamalarına denk 
getirdi. Zaman zaman 
duygusal atmosferin etkisinde 
kalarak heyecanlanan 
emeklilerimiz şehitlerimize 
bolca dualar ettiler.

ÜYELERİMİZE SAĞLIK TARAMASI VE SAĞLIK 
SEMİNERİ

Antalya Şubemiz beş yıldır sürdürülen 
bu etkinliğin kapsamının genişletilerek 
sürdürüleceğinin müjdesini de verdi. Konuya 
ilişkin Haber Bültenimize bir değerlendirme 
yapan Antalya Şube Başkanımız Hasan Ekin, 
“İmkanlar elverdiğince bu tür etkinliklerimizi 
sürdüreceğiz. Emeklilerimizi tarihi ve kutsal 
mekanlarımıza taşımak ve tarihimizi  
unutmamak, unutturmamak niyetindeyiz” 
dedi.

Yine aynı hastane tarafından iç 
hastalıkları konusunda emeklilerimizin 
bilgilendirme hakkında hastanenin toplantı 
salonunda bir panel düzenlenerek emeklilere 
gerekli bilgi doktorlar tarafından verildi. Sağlık 
seminerinde, Dahiliye Uzmanı Dr. Barış Koşan 
kolesterolün vücut üzerindeki etkilerini, 
kolesterolde beslenmenin önemini ve kalp 
üzerindeki etkilerini  ayrıntı l ı  olarak 
üyelerimize anlattı. Seminer sonucunda 
emeklilerimiz sorular sorarak gerekli bilgileri 
de aldılar. 

Şube  Başkanımız  Hasan Ekin  
seminerde bundan sonraki yapılacak olan 
seminerin konusunun kalp sağlığı üzerine 
olasını istedi. Yapılan bu sağlık taraması ve 
seminer için AN-DEVA Yıldız hastanesi 
çalışanlarına bu hizmetlerinden dolayı teşekkür 
etti. 

5 Mayıs günü, Özel AN-DEVA Yıldız Hastanesi tarafından 
emekli ve emekli eşlerine kalp, tansiyon, diyabet, kontrolü yapıldı. 

B u  k o n t r o l d e  b a z ı  
emekl i ler imizde görülen 
hastalıklardan dolayı aynı 
hastanede ücretsiz olarak 
tedaviler gerçekleştirildi. 

ANTALYA ŞUBEMİZ HİZMET YARIŞINDA
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Diyarbakır  Şubemiz  
emeklilere yönelik bir proje 
yürüten Denizbank'la ortak 
etkinlikler düzenledi ve 
üyelerimiz için masaya 
oturarak bir  protokol  
imzaladı. 

İki büyük kuruluş emeklilerimizi bir piknik 
organizasyonunda bir araya getirdi. Diyarbakır 
Şube Başkanımız Kadir Akar ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile Denizbank Diyarbakır Şube 
Müdürü Oktay Yıldırımer, Denizbank Güneydoğu 
Anadolu Bölge Direkt Satış Sorumlusu Pınar 
Ağca'nın da katıldığı organizasyonda, Denizbank 
tarafından emeklilerimize sunulan hizmetler de 
tanıtıldı.

EŞREFPAŞA ŞUBEMİZ ANNELER GÜNÜNDE 

HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ
E ş r e f p a ş a  Ş u b e  Y ö n e t i m  

Kurulumuz Anneler Günü münasebetiyle 

Tire Vali Aktaş Huzurevi'ni ziyaret ederek 

buradaki yaşlılarımızın gönlünü aldı. 

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan 

huzurevi sakinleri bu memnuniyetlerini 

dile getirirek teşekkür ettiler. Eşrefpaşa 

Şube Başkanımız Ayşe Yüzer, “Toplum 

olarak beraber yaşadığımız insanlara, 

yaşamlarının son dönemlerinde ve sevgiye 

ençok ihtiyaç duydukları şu günlerde 

sevgimizi ve saygımızı sunabilmek için 

yanlarına koştuk. Bundan sonar da onlar 

için farklı sosyal sorumluluk projeleriyle 

çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

DİYARBAKIR ŞUBEMİZ VE DENİZBANK 

EMEKLİ İÇİN MASAYA OTURDU

Örnek hizmetleriyle 41 yıldır üyelerinin gönlünde 

taht kuran Ankara Şubemiz, bu kez de üyelerini Haymana 

Kaplıcalarına götürdü. Geçim sıkıntısı içerisinde yaşam 

mücadelesi veren emeklilerimizin kaplıcalara en çok ihtiyaç 

duyan kes imler o lmasına rağmen bu imkanı  

bulamadıklarını belirten şube yönetimimiz, emeklilerin de 

bu imkandan yararlanabilmesini sağladı. Konuya ilişkin 

bir değerlendirme yapan Ankara Şube Başkanımız ve aynı 

zamanda Genel Merkez Genel Sekreterimiz olan Recep 

Orhan, emeklilerin fırsat eşitliğinden yararlanamadığı için 

bu tür sağlık imkanlarından mahrum kaldığını belirterek, 

şube olarak imkanlar ölçüsünde bu tür hizmetleri 

yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

ANKARA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİNE KAPLICA TURU

Kıdemli Annelere
En Güzel Çiçekler
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BELEDİYE BAŞKANI TOÇOĞLU SAKARYA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki 

Toçoğlu şubemizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
emeklilerimizin talep ve beklentilerini dinleyen Toçoğlu, 
emeklinin huzuru için çaba harcadıklarını ve bundan büyük 
onur duyduklarını ifade etti. Sakarya Şube Başkanımız 
Hüseyin Burucu da, ziyaretten duydukları memnuniyeti 
belirterek, “Belediyemiz bizler için elinden geleni yapmaya 
çalışıyor. Bize katkı sağlayan bu hizmetleri biz emekliler de 
asla unutmayız” dedi. Konuk 
başkan Toçoğlu Sakarya Şube 
Başkanımız Burucu ya  bir çini 
tabak hediye ederek, 
emeklilerimize hizmetlerinden 
dolayı şükranlarını sundu. 
Burucu, Belediye Başkanı 
Toçoğlu ndan emeklilere 
ulaşımda özel indirimler ve 
imkanlar sağlanmasını talep etti. 
Başkan Toçoğlu da bu talebe 
sıcak baktığını belirtti.

'

'

Batman Şubemizce yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2010 
tarihinde emeklilere konut yapılması hakkında yaptıkları açıklamalardan 
sonra 1050 kişinin konut için başvuru yaptığı bildirildi. 

Batman Şube Yönetimi olarak, Batman Valisi Ahmet Turhan'ı 
ziyaret ederek talep dosyalarını sunduklarını belirten Şube Başkanımız 
Fikri Çelik, "Sağolsun Sayın Valimiz bizi çok iyi karşıladığı gibi bu 
konuda emeklilerin konut sahibi olması için elinden geldiğinin fazlasını 
yaptı. Hatta emeklilerin konut sahibi olmaları için ilk teklif kendisinden 
gelmişti. Biz de Sayın Valimizin bize verdiği bu güvenle emeklilerin 
konut sahibi olmaları için kolları sıvadık ve bugün itibariyle talep 
dosyamızı kendisine sunduk" dedi. 

Vali Ahmet Turhan'ın talep dilekçelerine olumlu bakarak TOKİ'ye 
sunmak için kendilerine bu konuda bir yazı vereceği dile getirilen 
açıklamada, ayrıca Vali Turhan'ın, arsanın TOKİ'ye verileceğini söylediği 
belirtildi. Açıklamada, "Dernek olarak oluşturduğumuz TOKİ yönetimi 
olarak yakında Ankara'ya giderek Başta Bakanımız Mehmet Şimşek ve 
Milletvekillerimizle bir araya gelerek TOKİ'nin bu işi başlatması için 
girişimlerde bulunacağız. Hedefimiz 1. etap konutlardan sonra 2. etap 
konutlar için de çalışmalarımızı devam ettirmektir" denildi.

Vali Ahmet Turhan'ı makamında ziyaret eden Batman Şube Yönetimimiz, 
emekliler için konut yapımında desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BATMAN VALİSİ TURHAN A TEŞEKKÜR ZİYARETİ'

Cumhuriye t  Halk  Par t i s i  Kayser i  
Milletvekili adayları Kayseri Şubemizi ziyaret 
ettiler. Emeklilerin sorunlarını ve taleplerini 
kaynağından öğrenmek için bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini belirten adaylar, CHP nin 
emeklilere yönelik projeleri hakkında da bilgi 
verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel 
Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Kayseri Şube Başkanımız 
olan Gazi Aykırı, emekliyi dikkate almayan siyasi partilerin seçim 
günü sandıklarda hüsrana uğrayacaklarını belirterek, çözüm 
bekleyen çok fazla sorunumuz olduğuna dikkat çekti. Ziyaret 
sırasında Şube Mali Sekreterimiz Dursun Şahin de hazır bulundu. 

Konuk heyette; CHP Kayseri Millitvekili adayları, 
Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Ali Paşatan, Türker Tok, Figen Alçı, 
Emin Yıldırım, Ömer Bayrak, İsmail Yavuz ve Ali Kemal Açılkan 
yeraldı. Heyet adına konuşan Kayseri 1. sıra adayı Kulkuloğlu, 
emeklinin intibak sorununun çözümü için gereken her türlü 
çabayı göstereceklerini ifade etti.

'

VEKİL ADAYLARI KAYSERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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D U V A R
G A Z E T E S İ

BÜYÜK SÖZLER...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

Seneler cildi buruşturabilir. 
Fakat heyecanların 

teslim edilmesi, 
ruhu buruşturur.

Kanal D'de Okan Bayülgen'in sunuculuğu yaptığı 
Muhabbet Kralı adlı programın 15 Mayıs 2011 tarihindeki 
bölümünde emeklilik tartışıldı. Toplantıya derneğimizi 
temsilen Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu katıldı.

William Ewart Gladstone

Bandırma Şube Başkanımız Mitat Günüç, 12 başlık 
altında toplansa da içerik olarak geniş bir talepler bildirgesi 
oluşturulduğunu söyledi. 

Başkan Günüç hiçbir üyelerine oy vermek için baskı yapmalarının söz konusu 
olmayacağını da belirterek emeklilerin, taleplerini yerine getirecek olan partileri çok 
iyi değerlendirip oylarını da ona göre kullanacaklarını aktardı. Her yıl TÜED olarak, 
emekli, dul ve yetimlerin sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla siyasi partilere, 
milletvekilleri adaylarına ve kamuoyuna duyurmak üzere bir program 
hazırladıklarını ifade eden Başkan Günüç, “Bizim siyasi görüşümüz yoktur. Biz parti 
üstü politika uygularız. Bizim için önemli olan emekli, dul ve yetimlerin hak ve 
menfaatlerin en iyi şekilde korunmasıdır. Bunlara gerekli yasalarla sahip çıkacak olan 
partiler, bize yönelik sundukları programları inceleyip oy vereceğiz. Biz hiçbir 
üyemize 'şu partiye oy vereceksiniz, bu partiye oy vermeyeceksiniz' diye bir 
yönlendirmede bulunmak aklımızın ucundan bile geçmez. Ancak kamuoyu ve 
siyasilerle paylaştığımız bu taleplerimizi yerine getirecek olan partileri de halkımız, 
emekli, dul ve yetimler çok iyi değerlendirecekler ve oylarını ona göre 
kullanacaklardır” dedi.

YAZICIOĞLU KANAL D'NİN
CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

EMEKLİYİ DİKKATE ALMAYANA OY YOK
BANDIRMA ŞUBEMİZ SİYASİLERİ UYARDI

emekli

sıkıntılı

durumda
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Toçoğlu ndan emeklilere 
ulaşımda özel indirimler ve 
imkanlar sağlanmasını talep etti. 
Başkan Toçoğlu da bu talebe 
sıcak baktığını belirtti.

'

'

Batman Şubemizce yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2010 
tarihinde emeklilere konut yapılması hakkında yaptıkları açıklamalardan 
sonra 1050 kişinin konut için başvuru yaptığı bildirildi. 

Batman Şube Yönetimi olarak, Batman Valisi Ahmet Turhan'ı 
ziyaret ederek talep dosyalarını sunduklarını belirten Şube Başkanımız 
Fikri Çelik, "Sağolsun Sayın Valimiz bizi çok iyi karşıladığı gibi bu 
konuda emeklilerin konut sahibi olması için elinden geldiğinin fazlasını 
yaptı. Hatta emeklilerin konut sahibi olmaları için ilk teklif kendisinden 
gelmişti. Biz de Sayın Valimizin bize verdiği bu güvenle emeklilerin 
konut sahibi olmaları için kolları sıvadık ve bugün itibariyle talep 
dosyamızı kendisine sunduk" dedi. 

Vali Ahmet Turhan'ın talep dilekçelerine olumlu bakarak TOKİ'ye 
sunmak için kendilerine bu konuda bir yazı vereceği dile getirilen 
açıklamada, ayrıca Vali Turhan'ın, arsanın TOKİ'ye verileceğini söylediği 
belirtildi. Açıklamada, "Dernek olarak oluşturduğumuz TOKİ yönetimi 
olarak yakında Ankara'ya giderek Başta Bakanımız Mehmet Şimşek ve 
Milletvekillerimizle bir araya gelerek TOKİ'nin bu işi başlatması için 
girişimlerde bulunacağız. Hedefimiz 1. etap konutlardan sonra 2. etap 
konutlar için de çalışmalarımızı devam ettirmektir" denildi.

Vali Ahmet Turhan'ı makamında ziyaret eden Batman Şube Yönetimimiz, 
emekliler için konut yapımında desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BATMAN VALİSİ TURHAN A TEŞEKKÜR ZİYARETİ'

Cumhuriye t  Halk  Par t i s i  Kayser i  
Milletvekili adayları Kayseri Şubemizi ziyaret 
ettiler. Emeklilerin sorunlarını ve taleplerini 
kaynağından öğrenmek için bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini belirten adaylar, CHP nin 
emeklilere yönelik projeleri hakkında da bilgi 
verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel 
Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Kayseri Şube Başkanımız 
olan Gazi Aykırı, emekliyi dikkate almayan siyasi partilerin seçim 
günü sandıklarda hüsrana uğrayacaklarını belirterek, çözüm 
bekleyen çok fazla sorunumuz olduğuna dikkat çekti. Ziyaret 
sırasında Şube Mali Sekreterimiz Dursun Şahin de hazır bulundu. 

Konuk heyette; CHP Kayseri Millitvekili adayları, 
Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Ali Paşatan, Türker Tok, Figen Alçı, 
Emin Yıldırım, Ömer Bayrak, İsmail Yavuz ve Ali Kemal Açılkan 
yeraldı. Heyet adına konuşan Kayseri 1. sıra adayı Kulkuloğlu, 
emeklinin intibak sorununun çözümü için gereken her türlü 
çabayı göstereceklerini ifade etti.

'

VEKİL ADAYLARI KAYSERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

TÜED -11-

D U V A R
G A Z E T E S İ

BÜYÜK SÖZLER...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

Seneler cildi buruşturabilir. 
Fakat heyecanların 

teslim edilmesi, 
ruhu buruşturur.

Kanal D'de Okan Bayülgen'in sunuculuğu yaptığı 
Muhabbet Kralı adlı programın 15 Mayıs 2011 tarihindeki 
bölümünde emeklilik tartışıldı. Toplantıya derneğimizi 
temsilen Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu katıldı.

William Ewart Gladstone

Bandırma Şube Başkanımız Mitat Günüç, 12 başlık 
altında toplansa da içerik olarak geniş bir talepler bildirgesi 
oluşturulduğunu söyledi. 

Başkan Günüç hiçbir üyelerine oy vermek için baskı yapmalarının söz konusu 
olmayacağını da belirterek emeklilerin, taleplerini yerine getirecek olan partileri çok 
iyi değerlendirip oylarını da ona göre kullanacaklarını aktardı. Her yıl TÜED olarak, 
emekli, dul ve yetimlerin sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla siyasi partilere, 
milletvekilleri adaylarına ve kamuoyuna duyurmak üzere bir program 
hazırladıklarını ifade eden Başkan Günüç, “Bizim siyasi görüşümüz yoktur. Biz parti 
üstü politika uygularız. Bizim için önemli olan emekli, dul ve yetimlerin hak ve 
menfaatlerin en iyi şekilde korunmasıdır. Bunlara gerekli yasalarla sahip çıkacak olan 
partiler, bize yönelik sundukları programları inceleyip oy vereceğiz. Biz hiçbir 
üyemize 'şu partiye oy vereceksiniz, bu partiye oy vermeyeceksiniz' diye bir 
yönlendirmede bulunmak aklımızın ucundan bile geçmez. Ancak kamuoyu ve 
siyasilerle paylaştığımız bu taleplerimizi yerine getirecek olan partileri de halkımız, 
emekli, dul ve yetimler çok iyi değerlendirecekler ve oylarını ona göre 
kullanacaklardır” dedi.

YAZICIOĞLU KANAL D'NİN
CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

EMEKLİYİ DİKKATE ALMAYANA OY YOK
BANDIRMA ŞUBEMİZ SİYASİLERİ UYARDI

emekli

sıkıntılı

durumda
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TÜED Hukuk Danışmanı

Sosyal Güvenlikle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi Sosyal Güvenlik alanını bir eşitsizlik yaratmaktadır. Şimdi bu 

ilgilendiren üç önemli karar verdi: d u r u m d a  o l a n  h a k  s e b e p l e r i  
mahkemelerde tutulan tutanakların 1-      Memurların emekli ikramiyesi: 
geçersiz olduğunu ispatla uğraşacaklardır. Konu İnsan 

Anayasa Mahkemesi 2010/81 Esas sayılı dosyada Hakları Mahkemesine taşınmalıdır. 
12.05.2011 tarihinde memurluktan ayrılıp başka kurumdan 

3-      Eşinden 30 yaş veya daha büyük olanların emekli olanların emekli ikramiyesi alabileceklerine karar 
verdi. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi daha önce 2005/40 ölümünde eşe aylık: 
esas 2009/17 karar sayılı kararı ile bu konuda 2829 sayılı 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 71. 
yasanın 12'inci maddesinin birinci fıkrası ile ilgili iptal 

maddesinin birinci cümlesi.” eşinden 30 yaş veya daha büyük kararı vermiş bu karar ile dolan boşluğu yeni bir yasal 
hak sahibi ölümünden eşine yarı nispetinde aylık bağlanır.” düzenleme ile doldurmak üzere kanun koyucuya süre 
hükmünü düzenlemiştir. Anayasa Mahkemesi 2009–93 esas tanımıştı. Kanun koyucu bu arada yaptığı bir düzenleme ile 
sayılı dosyasında 28 Nisan 2011 tarihinde verdiği kararda bu Anayasa Mahkemesi kararını ve gerekçesine aykırı olarak 
düzenlemenin de Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde 
Bu düzenleme de eşitsizlik yaratmaktadır ve konu İnsan değişiklik yaparak son defa emekli sandığına tabi olarak 

çalışmayanların ikramiye almasını engellemişti. Bu Hakları Mahkemesi'ne taşınmalıdır. 
düzenlemeye karşı anamuhalefet partisi Anayasa 

Bu ay tartışılan konulardan birisi de haftalık çalışma Mahkemesinde iptal davası açtı. Bunun üzerine Anayasa 
saatlerini düşürmenin istihdama etkisiydi. 2006 yılında Mahkemesi yeniden yapılan düzenlemeyi de Anayasa'ya 
yayınlanan Dünya Bankası raporuna göre Türkiye imalat aykırı buldu. Memuriyette geçen sürelerin ikramiyesinin 
sanayinde 52 saat yerine 45 saat çalışılması durumunda 500 istifa ederek memuriyetten ayrılınsa bile alınabileceğine 
bin kişiye yeni istihdam yaratılabileceği öne sürülmüştür. karar veren Anayasa Mahkemesi bu kararı istifa eden işçinin 
Ekonomiden sorumlu olanlar haftalık çalışma saatlerinin kıdem tazminatı alamaması ile eşitsizlik yaratsa bile memura 

ikramiye alma imkânı yarattı. Bu şekilde 500 bine yakın hak 49'dan 45'e indirmenin istihdamda 5 puan kadar iyileşme 
sahibinin olduğu bilinmektedir. Uygulamada kamudan sağlayacağını ileri sürüyorlar. 2008 yılı esas alınarak yapılan 
emekli olanlara aylık bağlandığı tarihteki memur maaş bir araştırmaya göre AB ortalamasında 41,8 saat olan 
katsayısı dikkate alınarak emeklilik ikramiyesi tahakkuk haftalık çalışma süresi bizde 53,7 saat. Bu süre AB 
ettirilmektedir. Bu uygulama esas alınırsa aylık bağlanan ortalamasına çekilirse 2 milyon 750 bin kişiye istihdam 
tarih ikramiyenin hesaplanması açısından önem yaratmak mümkün. Bu haftalık çalışma süresinde her bir 
kazanmaktadır. İdari mahkemelerde devam eden davalarda 

saatlik azalmanın ortalamada 231 bin kişiye tam zamanlı 
bu konuya bir çözüm getirmek gerekmektedir. Kanun 

istihdam sağlayacağı anlamına geliyor. OECD verilerine 
koyucunun yeni bir yasal düzenleme yaparak hak sahiplerini 

göre üye ülkeler arasında haftalık çalışma saatinin en yüksek mahkemelerde uğraşmaktan kurtarması ve Anayasa 
olduğu ülke TÜRKİYE. Vatandaşlarımız 2009 yılında Mahkemesi kararına uyması uygun çözüm yoludur. 
haftada ortalama 49,4 saat çalışmış. Bu rakam Güney 

2-      Eşinden boşandığı halde eşiyle fiilen birlikte Kore'de 46,6, Yunanistan'da 42,5 saat. Bu ülkeleri haftada 40 
yaşayanların gelir ve aylıkları: 

saatten az çalışan Macaristan ve Portekiz gibi ülkeler takip 
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ediyor. Listenin en altında ise haftalık çalışma saatinin 30'a 

Kanununun 56. maddesinin son fıkrasında: “Eşinden kadar düştüğü Hollanda, Danimarka ve Norveç var. Çalışma 
boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı saatleri ile ilgili bu tartışma Sosyal Güvenliği aktif- pasif 
belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları oranı açısından doğrudan ilgilendiriyor. 2023 yılında 60 yaş 
kesilir. Bu kişilere ödenmiş tutarlar geri alınır. “ düzenlemesi üstü nüfusun 12 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. 2023 
yer almıştır. Zonguldak ve Diyarbakır İş Mahkemeleri bu 

yılına gelindiğinde daha fazla sigortalı bulmak zorunda 
düzenlemenin insan haklarına özel hayatın gizliliğine aykırı 

olacağız. Aksi takdirde bir emekliye bakan çalışan sayısı 
olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası 

azaldığında bundan önce emekli zarar görecek. Giderek açmışlardı. Anayasa Mahkemesi 2009/86 Esas sayılı 
yaşlanan nüfusun artacak sağlık harcamalarının dosyasında 28 Nisan 2011 tarihinde verdiği kararda bu 
karşılanabilmesi için de istihdamın artması şarttır. Öncelikli itirazları red ederek düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı 
mücadele kayıt dışı istihdam ile olmalıdır. Bu konuda bulmadı. Bir kişi eşinden boşanıp, başka bir kişiyle nikâhsız 
kamunun en önemli yardımcıları Sivil  Toplum yaşarsa gelir ve aylık alacak, boşandığı eşiyle nikâhsız 

yaşarsa gelir ve aylık alamayacak. Bu düzenleme bu açıdan Kuruluşlarıdır.


