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12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel 
seçimlerin sonrasında oluşan yeni TBMM'sinin 
gündemine gelecek olan emeklilerin gelir ve 
aylıklarında “intibak” adı altında yapılacak 
iyileştirme beklentisi büyük önem taşımaktadır. 
Bu konuda, TBMM'de grubu bulunan siyasi 
partilerin ortak bir görüş içerisinde olmaları ve 
benzer taahhütte bulunmaları,  emekli  
topluluğunda büyük bir heyecan ve memnuniyet 
oluşturmuştur.

Söz sırası icraattadır. Sayın Başbakan 
o lmak üzere ,  s iyas i  par t i l er in  gene l  
başkanlarının intibak ile ilgili olarak süreci 
hızlandırmaları gerekmektedir. Belli yaşa gelen 
emeklilerimizin gelir ve aylıklarında intibaklar 
yapılmalı, devletimizin emekliye sahip çıktığı 
duygusu artmalıdır. 

İYİLEŞTİRME GECİKMEMELİ

Türkiye Emekliler Derneğimiz´in yanı sıra; Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağkur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'nin 
biraraya gelerek kurdukları Türkiye Emekliler Platformu´na üye emekli derneklerinin başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, Aslanlı 
Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Devamı 6. Sayfada

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ´NDE

BÜYÜK ÖNDERİN HUZURUNDAYDIK

Türkiye Emekliler Platformu, 

''Emekliler Haftası'' etkinlikleri kapsamında 

Anıtkabir'i ziyaret etti. 

EMEKLİNİN DAVASI UZADI
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2011/1389 sayılı kararıyla Ankara 17. İş 

Mahkemesi'nin emeklilerin 2002 ve 2007 yılından olan maaş farklarının 
kabulüne ilişkin kararını usulden bozmuştu. 21 Haziran 2011 tarihinde Ankara 
17. İş Mahkemesi'nde 2011/1290 esasında yeniden görülen davada mahkeme, 
Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Karar uyarınca istediği 
eksiklikler tamamlanacak. Yeni duruşma 20 Ekim 2011 tarihinde yapılacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Emekliler Derneği 
Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu; “Mahkemede hakim değişikliği, 
kararda ısrar edilmemesine neden olmuştur. Yargıtayın iddiasında yer alan 
2002/1847 sayılı kararnamenin uygulanıp uygulanmadığının sorgulanması 
hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Zira, bir kararname yayınlandığı 
anda kazanılmış hak doğurur. Bu nedenle, Yargıtay'ın sözkonusu kararnamenin 
herhangi bir kişiye uygulanıp uygulanmadığını araştırması hukuk genel kurulu 
kararlarına uymamaktadır.

Ayrıca; enflasyon oranlarıyla memur katsayılarındaki artışların, dosyada 
mevcut olmasına rağmen yeniden ilgili kuruluşlardan talep edilmesi, davanın 
gereksiz yere uzamasına sebep olacaktır.

Diğer taraftan, 2008 yılının ilk altı ayına ilişkin yanlış uygulamayı da 
mahkemeye götürmüştük. Mahkeme bunu reddetmiş, Yargıtay da ret kararını 
onamıştı. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık.”
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Sosyal güvenlik sistemimizde eşitliği ve endeksi planlanmalı ve hesaplamalar bu şekilde 
birlikteliği saylayacak mevzuat bütünlüğü yapılmalıdır. 
olmadığından, gelir ve aylıkların hesaplanmasında ve 

Gelir dağılımının adil yapılabilmesi için sosyal 
artırılmasında eşitliğe aykırı uygulamalara çözüm 

güvenlik en temel kriterdir. Gelir dağılımının adil 
bulunmasında gerekli olan adımlar atılmamıştır. 

olması için çalışanların ücret kazançları ve vergi 
Gelir ve aylıkların artırılmasında 4447 ve 5510 ödemeleri ile toplumun harcamalarında alınan dolaylı 

sayılı Kanunlar ile getirilen hükümlerde refahtan pay vergilerin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 
verilmesi öngörülmediğinden, büyüyen ekonomiden Emeklilere yapılan artışlar, KDV, ÖTV gibi vergilerle 
emeklilere bir yansıma olmamıştır. 2002 itibariyle geri alınmaktadır. Bu bakımdan, gelir dağılımının 
ekonomimiz ortalama yüzde 7 büyümüştür. Bu iyileştirilmesinde vergi önemli bir yere sahiptir.   
artışların gelir ve aylıklara yansımaması sonucunda, 

Kişi başına milli gelirin 10 bin dolara emekliler bakımından gelir dağılımındaki eşitsizler 
yükselmesi hedeflerinin emekliler bakımından da daha da artmıştır. 
yakalanması için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Emekli aylıklarında aylık ve altı aylık Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesinde 
enflasyon artışları ile yetinilmesi, emekli aylıklarını gerekli olan değişikliklere gidilmeli, gelir ve aylıklara 
sınırlı artırmaktan öteye gitmemiştir. Bu olumsuz enflasyon ve milli gelir oranlarının birlikte 
durum karşısında bazı yıllarda 4447 ve 5510 sayılı yansıtılmalıdır.
gelir ve aylıkların artışına ilişkin hükümleri askıya 

Siyasi Partilerimizin Genel Başkanları, alınmış,  Bütçe kanunları ile emekli aylıklarında 
emeklilerimizin içinde bulunduğu durumu seçim artışlara gidilmiştir. 
meydanlarında dile getirdiler ve sorunların çözümü 

Kaldı ki, Türkiye İstatistik Kurumu k o n u s u n d a  t a a h h ü t l e r d e  b u l u n d u l a r.  B u  
tarafından hazırlanan ve emeklilerin harcamalarını taahhütlerinin başında emeklilere refahtan pay 
gerçekçi bir şekilde temsil etmeyen tüketici fiyat artış verilmesi gelmektedir.
oranları ile yapılan gelir ve aylıklardaki artışlar, 

Emeklisini mutlu eden devletler, refah devleti emeklilerin reel olarak satınalma güçlerinde 
olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 10 büyük ekonomi azalmalara neden olmaktadır. Genel enflasyon 
olma hedefimiz, toplumun da refahının artması ile endeksi ile emeklileri temsil etmeyen enflasyon 
sağlanabilir. Bu hedeflere yönelik olarak yeni kararlar artışları ile emekli aylıklarında iyileştirmeler 

sağlanmadığından, Türkiye İstatistik Kurumu alınmalıdır. Emeklilerin intibak talebi, öncelikli bir 
tarafından emeklileri temsil eden yeni bir ücretliler konu olarak değerlendirilmelidir. 

www.tuedkayseri.org.tr

EMEKLİLERE REFAHTAN PAY VERİLMELİ

ERGÜN: “PROMOSYONDA 

YARGININ DA KAFASI KARIŞTI”

Ergün açıklamasında şu görüşlere emekliye de uygulanması talebiyle Ankara 12. görüşüleceği dahi tespit edilememişken 
yer verdi. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bu emeklilerimiz boş yere umutlandırılmamalıdır. 

davalar halen Danıştay'da görüşülmektedir. Derneğimiz süreci başından beri en yakından “Emekli bir vatandaşımızın açmış 
takip eden ve itirazları yapan hukuki süreçleri olduğu ve Ankara 10. Sulh Hukuk Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde 

Mahkemesi'nde görülmekte olan Promosyon açmış olduğumuz davada, sözkonusu davanın işleten yegane kuruluştur.
davasında, Mahkeme konunun kendi görev adli yargı yerinde görülüp çözümlenmesi 

Başbakanlık Genelgesiyle verilen 
alanında bulunmadığını ve bu davanın idari gerektiği yönünde SGK'nın itirazları 

promosyon hakkından emeklilerin de yargıda görülmesi gerektiğini belirtmiştir. reddedilmiştir ve esasa yönelik olarak da 
yararlanması yönündeki taleplerin, yine aynı bizim taleplerimiz reddedilmiştir. Bunun Ancak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, merciden düzeltilerek uygulamaya konulacak üzerine üyemiz adına açılan davada verilen ret mahkemenin bu kararı veremeyeceğini, 
bir genelgeyle sağlanabileceği açıktır. Bu kararına bir üst mercii olan Danıştay 10. alacağın tutarının 7 bin 230 Lira'yı geçmesi 

Dairesi nezdinde itiraz edilmiştir. Bu durumda görev hükümetimize düşmektedir. halinde, görevi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 
davalarda hukuki süreçler devam etmektedir. Ya k l a ş ı k  5  y ı l d ı r  u m u t l a  b e k l e y e n  bırakabileceğini ifade etmiş ve davayı yeniden 

emeklilerimizin de promosyon hakkından görülmek üzere Ankara 10. Sulh Hukuk Yargıtay'ın, emekli vatandaş adına 
yararlandırılması için gerekli düzenlemenin bir Mahkemesi'ne göndermiştir. açılmış promosyon davasında vermiş olduğu 

karar sadece usule ilişkin bir karardır ve an önce yapılmasını ve emeklilerimizin, D e r n e ğ i m i z ,  B a ş b a k a n l ı k  
davanın hangi mahkemede görülmesi hayatlarının kalan sürelerini mahkeme Genelgesi'nin iptali ve emeklileri de 
gerektiğinin tespitinden başka bir şey değildir. kapılarında geçirmemesi için gerçek bir kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi 

müjdenin yetkili ağızlarca açıklanmasını talebiyle Danıştay 10. Dairesi'ne ve ayrıca Gelinen bu görev uyuşmazlığı 
SGK'ya yönelik olarak da promosyonun konusunda henüz davanın hangi mahkemede umutla bekliyoruz.”

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, son günlerde basın yayın organlarında 
geniş yer alan ve “emeklinin promosyon davası” olarak bilinen hususta yargı 
organlarının da kafalarının karıştığını belirterek, “Promosyon ödemeleri 
Başbakanlık genelgesiyle düzenlenmiştir. Derneğimiz bu genelgenin iptal 
edilerek, emeklileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi istemiyle 
Danıştay'a başvurmuştur. Bu dava halen sürmektedir. Derneğimiz bu 
hakkımızın alınması için haklı mücadelesini sürdürecektir” dedi.
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Ak Parti ve CHP İstanbul 1. Kadıköy Şubemizi ayrıca, 
Bölge Milletvekili adayları Kadıköy SGK Kadıköy Merkezi Müdür 
Şubemizi ziyaret ettiler. Yardımcılarından Nihat Özbayoğlu ve 

Kendilerine dernek olarak, Suzan Kaymas ziyaret ettiler. 
siyasi partilerimizden emeklilerimizin 

Ziyarette, emeklilerimizin sorunları 
beklentileri anlatıldı. Konuk adaylar 

görüşülürken, yaşlılarımıza ve gerekli notları alarak seçildikleri 
emeklilerimize daha iyi bir hizmet takdirde mecl iste  emekli lerin 
verebilmeleri konusunda görüş dertlerine çözüm arayacakları 

vaatlerinde bulundular. alışverişinde bulunuldu.

SEÇİMDE EMEKLİNİN ÖNKOŞULU İNTİBAK OLDU

Kartal Şube Başkanlığımız taleplerini, kendilerini ziyarete gelen Ç a l ı ş a n l a r a  y a p ı l a n  
siyasi partilere bildirdi. Emekliler, seçim meydanlarının vaatleriyle p r o m o s y o n u n  e m e k l i l e r e  
yetinmiyor. Özellikle eski emekliler taleplerine cevap veren partinin, 12 yapılmaması büyük bir eşitsizlik 
Haziran seçimlerinde en avantajlı parti olacağını söylüyor. Kartal Şube örneğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Başkanımız Arif Yıldız, emeklilerin bu taleplerini şöyle sıraladı: bankalarla gerekli olan sözleşmeyi 

İntibak sorunu çözülmeli… y a p m a l ı  v e  e m e k l i l e r e  d e  
Emekli Sandığı'nda intibaklar yapılırken, işçi emeklilerinden promosyonlar ödenmelidir.

esirgenmemelidir. Emekli aylıklarında eşitlik getirecek İntibak Kanunu Emekliden katılım payı alınmamalı…
için kaynak bulunmadı ve emeklilerin gecikmiş olan hakları teslim Çalıştıkları dönemlerde vergi ve sağlık sigorta primini uzun 
edilmelidir. yıllar ödeyen emeklilerin içinde bulundukları koşullar ve yaşları 

Gelir ve aylıkların artışında refah payı dikkate alınmalı… dikkate alınmalı ve katkı paylarından muaf tutulmalıdır.
Aylıkların artışını enflasyona endeksleyen hüküm değiştirilmeli, Sosyal güvencesi olmayan kız çocukları korunmalı…

emeklilere refahtan pay verilmelidir. Torba Kanunu ile 1 Ekim 2008 öncesinde anne ve babalarından 
Enflasyon farkları ödenmeli…

aldıkları sağlık yardımlarının 1 Ekim 2008 sonrası sürece yeni dahil 
Dava kazanılmış olmasına rağmen, 2002 Ağustos ayında Kanun 

olan kız çocuklarının eğitimleri ve 25 yaş sınırı ile sınırlı tutulması, 
değişikliği yapılmış ve sadece bir aylık farklar ödenmiş 28 aylık fark                

eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama olacaktır. Bu nedenle, tarih ayırımı 
hakedişleri ödenmemiştir. Bu farklar ödenmelidir.

yapılmadan kız çocuklarının sağlık yardımlarında eşitlik 
2002 ve 2006 yıllarındaki zam farkları ödenmeli…

sağlanmalıdır.Emeklilerin, kanunlar ve kararnameler gereği alacakları, yargı 
Emekliye sendika hakkı tanınmalı…süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler daha fazla mağdur 
Ülkemiz tarafından onaylanmış olan uluslararası sözleşmelere edilmemelidir.

uygun biçimde ve Anayasa'nın 90'ıncı Maddesi'ne eklenen son fıkra 1987-1995 dönemindeki emeklilerin KEY ödemeleri yapılmalı…
gereği; emeklilere de sendika hakkı tanınmalıdır.SSK emekli olanların sınırlı bir bölümünün KEY ödemelerini 

Ekonomik ve Sosyal Konsey'de emeklilere temsil hakkı yaparken listede adı olmayan çoğu emekli KEY ödemesi alamamıştır. 
tanınmalı…Bu KEY ödemeleri yapılmalıdır.

Konseyin yapısı yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı Vergi iadesi karşılığı olarak getirilen ek ödeme oranları 
genişletilerek emeklilerin de bu yapıda yer alabilmeleri sağlanmalıdır.yükseltilmelidir…

Çalışan emeklilerin prim yükü kaldırılmalı…Emekliler harcamalarında yüzde 8 ila 18 arasında vergi öderken, 
Emekli olduktan sonra işyeri açan ve devlete vergi ödeyen, ayrıca kendilerine yüzde 4 ila 5 arasında bir ek ödemenin yapılması yetersiz 

emeklilerimizin aylıklarından yüzde 15 oranında yapılan kesintiler kaldığından, en az yüzde 10 ek ödeme getirilmelidir.
Emekliye promosyon ödenmeli… kaldırılmalıdır.

KADIKÖY ŞUBEMİZİN 

KONUKLARI VARDI

ARİF YILDIZ: “OLMAZSA OLMAZIMIZ İNTİBAKTIR”
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İYİLEŞTİRME GECİKMEMELİ
Bugünkü tabloya bakıldığı bulunmaktadır.  Devlet ayrımcı 

zaman, emeklilerimizin büyük olmamalı ve eşitliği sağlamakla da 
çoğunluğu buruk yaşamaktadır. Gelir kendisini yükümlü görmelidir.   
ve aylıklardaki eşitsizlikler, banka 

Bu nedenle, intibak ile 
önlerinde en çok konuşulan konuların 

emekli aylıklarında yapılacak olan başında gelmektedir. 
iyileştirmeler gecikmemelidir. Bu 

Çalıştıkları dönemlerde prim konuda, Türkiye Emekliler Derneği 
kazançları ve prim gün sayıları aynı olarak teknik yardım yapmaya 
olan emeklilerimize farklı aylıkların hazırız. Kanun Tasarısı konusunda 
ödenmesi, bir haksızlık örneği olarak sosyal taraflarla işbirliği yapılmalı ve 
dikkat çekmektedir. Bu farklılığın s o r u n a  ç ö z ü m  d i y a l o g  i l e  
o l u ş m a s ı n d a ,  i n t i b a k l a r ı n  bulunmalıdır.    
yapılmaması büyük etken olmuştur. 

1 Ekim 2008 itibariyle 657 sayılı  kanun kapsamında 
sigortalılar ve emekliler bakımından çalışarak 5434 sayılı Emekli Sandığı 
sosyal güvenlikte tek çatıya uygun kapsamında emekli  olanların 
hükümler getirilmiştir. 5510 sayılı intibakları yapılırken, İş Kanununa 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık tabi çalışarak 506 sayılı Sosyal 
Sigortası Kanunu, ileriye yönelik Sigortalar Kanunu kapsamında 
olarak sosyal güvenlikte birlikteliği emekli olanların intibaklarının 
sağlarken, 1 Ekim 2008 öncesi emekli yapılmaması, sosyal devlet ve sosyal 
olanların intibaklarının yapılmasına güvenlik ilkelerine aykırı bir durum 
çözüm getirmediğinden emekli olmuştur. 
hukuku açısından büyük bir eksiklik 

2000 öncesi dönemde, işçi ve olmuştur. Bu farklılık, evrensel 
memur emekli aylıklarında katsayı ve değerlere, ILO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
gösterge sistemi uygulanmaktaydı. 2000 itibariyle Sözleşmelerine, Anayasamıza ve sosyal güvenlik 
4447 sayılı Kanun ile birlikte İş Kanununa tabi sistemine aykırı uygulamalar olmuştur. 
çalışanlara ve emeklilere yeni bir sistemin getirilmesi, 

Bu gerekçelerden de görüleceği üzere, mevcut eşitsizlikleri daha da büyütmüştür. Sosyal 
emeklilikte eşitliği ve refahı sağlayacak kararlar güvenlikte birliktelik sağlamaya yönelik taleplerimiz 

dikkate alınmadığından, işçi ve memur taban alınmalıdır. İntibak konusundaki heyecanlı bekleyiş, 
aylıklarda bile bugün için 196 lira farklılık mutlu bir şekilde sonuçlanmalıdır.

1 Ekim 2008 

öncesi emekli 

olanların 

intibaklarının 

yapılmasına 

çözüm 

getirmediğinden 

emekli hukuku 

açısından büyük 

bir eksiklik 

olmuştur.

Ankara Şube Başkanlığımız, 30 Haziran Emekliler Günü münasebetiyle parlamentoda 
temsil edilen üç siyasi partinin liderlerine seslendi:

Ankara Şube Başkanımız birisi ve bizler için en önemlisi de İNTİBAK sorununun ortadan 
ve aynı zamanda Genel Merkez kaldırılması vaadidir. Bu vaat ne mutlu ki zatıaliniz de dahil olmak 
Genel Sekreterimiz Recep üzere, parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partilerimizin 
Orhan ve  Şube  Başkan liderlerinin vaadi olarak defalarca deklare edilmiştir.
Yardımcısı Nadir Üşekçioğlu Yine bizler için ne mutludur ki, yeni anayasa söylemleriyle 
imzasıyla, parlamentoda temsil birlikte, üzerinde bu kadar geniş bir mutabakat sağlanan bir başka 
edilen üç siyasi parti liderine vaat de yoktur.
gönderilen mektupta, üç Umuyor ve diliyoruz ki, siz değerli liderlerimiz seçim öncesi 

liderin de ortak özelliğinin emeklilik olduğu vurgulandı. Mektupta kendiliğinden oluşmuş bu mutabakat çerçevesinde bir araya gelerek, 
şu ifadeler yer aldı: yıllardır çözüm bekleyen bu sorunumuzu ortadan kaldırırlar. Çünkü 

“ Yıllarca, onurla ve gururla alın terlerini dökerek bu ülkeye bizim, oluşan bu konsensusdan başka bir çözüm alternatifimiz 
hizmet etmiş emekliler olarak, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bulunmamaktadır. Sorun parlamentoda ve sadece sizlerin istek ve 
bozulmaması için göstermiş olduğunuz ve bundan sonra 

iradesiyle çözülebilecek bir sorundur.
göstereceğiniz samimi gayretleri yürekten desteklediğimizi 

Seçim öncesi meydanlarda ve televizyon ekranlarında, biz 
bilmenizi istiyoruz.

emeklilerin bu önemli sorununu gündeme getirdiğiniz ve çözüm 
Zorlu yaşam mücadelesi içerisinde ayakta kalmaya çalışırken, 

yolunda en önemli adımın atılmasını sağladığınız için sizlere teşekkür işsiz evlatlarımıza ve hatta onların çocuklarına da sahip çıkmaya, 
ediyoruz.önce ailelerimizi sonra da ülkenin büyükleri, yani akil ve tecrübeli 

Sorunun çözümü için bizleri umutlandıran bir başka boyut da, insanları olarak, toplumumuzun kaybetmeye başladığı değerleri 
zatıaliniz de dahil olmak üzere, parlamentoda temsil hakkı kazanan üç ayakta tutmaya çabalıyoruz. 
liderimizin de bizlerden birileri olmaları, yani kutsal saydığımız Bizi bir millet yapan tüm değerlerimizi yaşatmaya 
emeklilik hakkını elde etmiş olmalarıdır. Bizi ancak bizden olanlar, çabalayarak, ülkemizin huzuruna ve gelişmesine katkımızı 
yani sizler anlayabilirsiniz.sürdürdüğümüze inanıyoruz. Seçim meydanlarında yaşanan 

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük önderimiz Atatürk'ün emekliye gerginliklerin artık bir tarafa bırakılmasını ve ülkemiz insanının 
ayrıldığı tarih olması hasebiyle her yıl kutladığımız, 30 Haziran huzur ve mutluluğu için tarihin siyasilerimize yüklediği önemli 
Emekliler Günü'nüzü en içten duygularla kutluyor; zatı alinizi, misyonun yerine getirilmesini bekliyoruz.
bizlerin elinden tutmaya ve bizleri kucaklamaya çağırıyoruz.Seçim öncesi yaşananlardan akıllarımızda kalanların sadece 

bizleri mutlu edecek olan vaatler olmasını istiyoruz. Bunlardan En derin sevgi ve saygılarımızla.” 

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'YE EMEKLİ MEKTUBU

“Siz de emeklisiniz, sizi de yanımızda görmek istiyoruz…”



12 Haziran 2011 genel bizleri cesaretlendirmiştir. Anlaşılan o Sağlık Sigortası ile 1 Ekim 2008 
seçimleri ile birlikte yeni projeler ki, en kısa süreli proje, emeklinin itibariyle yeni bir sistemin kurulması 
açıklanmaya başlandı. Büyük ve gelecekte birlikteliğin sağlanacak projesi olacaktır. 
p r o j e l e r i n  2 0 2 3  o l a r a k  olması, uzun süreli bir hedeftir. 

Kaldı ki, sosyal güvenlik 
endekslenmesi, uzun vadeli hedefler Mevcut emeklilerin sorunlarına 

sistemimiz eşiklik ilkelerinden uzak o l a r a k  d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r.  ç ö z ü m  g e t i r i l m e m e s i  i s e ,  
uygulamalar içermektedir. Sosyal Şehirlerin yeniden yapılandırılması, emeklilerimizi üzmüş ve tepkileri 
güvenlikte tek çatı oluşumuna karşın, barajlar ve ulaşım gibi makro artırmıştır. Özellikle de intibakların 
emeklilik mevzuatımızda eşitliği projeler ülkemizin geleceğini kaynak yok gerekçesiyle sürekli 
sağlayacak kararların alınmaması, ş e k i l l e n d i r e c e k  ö z e l l i k l e r  ertelenmesi, emeklilerde burukluğa 
intibakların yapılmaması sonucunda taşımaktadır. neden olmuştur. 
gelir ve aylıklardaki farklılık giderek 

Ülkemizin 10'uncu büyük Ekonomimiz büyümekte ve büyümektedir. Bu sorun, herkesi 
ekonomi olması hedefi de büyük bir kaynaklarımız artmaktadır. Milli r a h a t s ı z  e t m e k t e d i r.  S e ç i m  
projedir. Ülkemizin kalkınması, gelirimizden ayrılacak bir payla meydanlarında siyasi partilerin 
gelişmesi ve refah toplumu olması emeklilerimizin intibak talebinin emeklilere yönelik olarak sorunu 
yönündeki atılacak olan adımları çözümleneceği inancındayım. Önemli çözeceğiz yönündeki açıklamaları, 
takdir ile karşılıyoruz. AB sürecinde olan tercihtir. 2010 yılında gayri safi yeni dönemde karşılığını bulmalıdır.
o l a n  ü l k e m i z i n  e k o n o m i k  yurtiçi hasıla, cari fiyatlarla 735 

Sigortalılık süresi, prim gelişmişliğini ve kalkınmasını milyar 828 milyon dolara (1 trilyon 
kazançları ve prim gün sayıları aynı topluma adil yansıması için sosyal 105 milyar 101 milyon lira) yükseldi. 
olan emeklilerimizin intibakları güvenlik, istihdam ve vergi gibi temel Türkiye'de geçen yıl kişi başına milli 
yapılmalıdır. Bir söz vardır. Geciken konularda iyileştirmelere gidilmesi gelir,10 bin 79 dolar (15 bin 138 lira) 
adalet, adalet değildir. Bu yönüyle, gerekmektedir. Kalkınmalar, insan olarak hesaplandı.
emeklinin intibak talebi yerine için olmalı ve başta uzun yıllar 

2010 yılındaki kişi başı milli getirilmelidir. Bugün için emeklilerde ça l ı şarak  emekl i l ik  hakkın ı  
gelir esas alındığında, ortalama emekli büyük bir beklenti oluşmuştur. Verilen k a z a n m ı ş  o l a n l a r a  i n s a n c a  
aylıklarının 1262 lira olması gerekirdi. sözlerin yerine getirilmesi heyecanla yaşayacakları bir gelir ve aylık 
İntibak ve emekli aylıklarında beklenmektedir. ödenmelidir. 
iyileştirme talebimizin ne derece haklı 

Sosyal güvenlikte oluşturulan Emeklinin projesine öncelik bir istek olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
tek çatının emeklileri de kapsama verilmeli ve intibak talebimiz kısa yönüyle  bakı ld ığ ında,  emekl i  

s ü r e d e  y a p ı l m a l ı d ı r.  S a y ı n  almaması büyük bir eksiklik olmuştur. a y l ı k l a r ı m ı z ı n  i y i l e ş t i r i l m e s i  
Başbakanın bu konudaki taahhüdü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel gerekmektedir.
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artık çözüm için bir engel kalmamış demektir. sürdüğünün müjdesini almak, topluluğumuzda Genel Başkanımız Kazım 
Öyleyse, seçim sonrası gündeme ilk olarak büyük bir mutluluğa sebep oldu.

ERGÜN, bir süredir emeklilerin alınacak yasa, İntibak yasası olmalıdır. Böylesine Yasal düzenlemenin en kısa zamanda TBMM 
güçlü bir görüş birliği ve mutabakata parlamento gündemine alınmasını ve yıllardır yaşamakta umutla beklediği İNTİBAK 
tarihinde ender olarak rastlanmaktadır. Bu olduğumuz bu mağduriyetin giderilmesini 

YASASI'nın neredeyse bütün durum, biz emekliler için umut verici bir gelişme görmek istiyoruz. Çözüme bu kadar yaklaşmış 
olmuştur. o lmak,  y ı l lardır sürdürdüğümüz ikna s i y a s i  p a r t i l e r i n  s e ç i m  

Keza, sayın başbakanın seçim sonrası bu turlarımızın, hukuk mücadelemizin ve diyalog 
bildirgelerinde ve söylemlerinde yasanın çıkarılacağını beyan etmiş olması, sürecinin ısrarla yaşatılmasının bir sonucu 

mağduriyet yaşayan topluluğumuzda büyük bir olmuştur. Bıkmadan, usanmadan bu hakkımızı y e r  a l m a s ı n d a n  b ü y ü k  
memnuniyetle karşılanmıştır. dillendirdik ve sonunda mağduriyetimiz anlaşıldı. 

memnuniye t  duyduk lar ın ı  Bilindiği gibi, derneğimiz yaklaşık 20 yıldır Bütün Türkiye, emeklinin intibak sorununa vakıf 
bu sorunu ülke gündemine taşımış ve kırmadan, oldu, herkes emeklileri haklı buldu. Artık çözüm belirterek, “Artık sıra çözüm için 
dökmeden bu mağduriyetimizin çözüm noktası zamanı geldi, artık emeklinin yüzünün gülme 

yasa çıkarmaya geldi” dedi. olan iktidarlara ve parlamentoya anlatılması zamanı geldi. Emekliler ile dul ve yetimlerinin 
boyutunda çok önemli bir görevi layıkıyla yerine aylık ve gelirleri arasında, insan haklarına ve 

Anayasa değişikliği için bile böylesine güçlü getirmiştir. sosyal güvenlik normlarına aykırı bir şekilde 
bir siyasi mutabakat sağlanamadığına dikkat Bu çabalarımızın boşa gitmediğini görmek ve oluşan büyük eşitsizlikleri ve adaletsizliği 
çeken ERGÜN, “Bütün siyasi partiler emeklinin bizzat sayın başbakanın ağzından bu büyük gidermek, sosyal hukuk devletinin bir numaralı 
intibak yasasının çıkması gerektiğini söylüyorsa, mağduriyetimizi giderecek yasal hazırlığın görevidir.”

ERGÜN: 

“İNTİBAK'TA 

ÇÖZÜME 

BİR ADIM DAHA 

YAKLAŞILDI. 

UMUTLUYUZ…”
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BAŞBAKAN ERDOĞAN´DAN

saydığımız emeklilik payesine eriştik. Bugün ise yıllarca inşasında görev Türkiye Emekliler Platformu, ''Emekliler 
aldığımız bu medeni eserlerin gelecek nesillere en güzel biçimde aktarılması 
için büyük gayret gösteriyoruz. Haftası'' etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i 

İlke ve devrimlerinizin yılmaz savunucuları olduk ve hep olmaya da 
ziyaret etti. devam edeceğiz. Yaklaşık 9.600.000 emeklimiz yaşadığı bütün ekonomik ve 

sosyal sıkıntılara rağmen yüklendiği görev ve sorumlulukların her zaman 
bilincinde olmuştur. Evlatlarımızı da bu bilinçle, vatanına ve milletine faydalı 
yurttaşlar olarak yetiştirmekteyiz. 

Rahat uyuyunuz. Türk emeklisi çizdiğiniz yolda, gösterdiğiniz hedefe 
yaşam tecrübesiyle hiç durmadan yürümektedir. Şu anda manevi 
huzurunuzda hazır bulunan Türkiye Emekliler Platformu başkaları ve üyeleri 
olarak kurulumuz adına sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyor, aziz 

Emekli Tümgeneral Melih Tunca'nın, platform adına kırmızı ve beyaz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.´´
karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, Anıtkabir´de düzenlenen törenin ardından Genel Merkezimize gelen 
saygı duruşunda bulunuldu. heyet Konferans Salonumuzda toplandı. Burada Genel Başkanımız Kazım 

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Anıtkabir özel Ergün emeklilerimize hitap ederken, 30 Haziran Emekliler Günü´nün 
defterini imzalayan Tunca, şunları yazdı: coşkusunu bir kez daha idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade 

´´Aziz Atam, bizlere emanet ettiğiniz tam bağımsız, laik, demokratik etti. Ergün, 30 Haziran Emekliler Günü´nün gelecek nesillere, yarının 
sosyal hukuk devletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için emeklilerine bırakılacak kutsal bir emanet olduğuna dikkat çekerek, ´´Genç 
gece demeden, gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Ülkemizin okullarını, nesillere bu günün anlam ve önemini iyi kavratmalıyız ki, yarın emekli 
hastanelerini, sanayi tesislerini, yollarını ve kaldırımlarını alın terimizle inşa olduklarında bunun değerini idrak edebilsinler ve onlar da bu anlamlı güne 
ettik. Ve 30 Haziran 1927'de zatalinizin olduğu gibi bizler de kutsal değer sahip çıkabilsinler´´ dedi. 

Türkiye Emekliler Derneğimiz´in yanı sıra; Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, 
Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağkur Emeklileri Derneği ve Türkiye 
Öğretmenler Derneği'nin biraraya gelerek kurdukları Türkiye Emekliler 
Platformu´na üye emekli derneklerinin başkanları ve üyelerinden oluşan 
heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
mozolesine geldi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Hükümet olarak, çalışan tüm kesimlerimizin ve 
Tayyip Erdoğan, 'Emekliler Haftası' münasebetiyle bir emeklilerimizin refahını arttırmak için bugüne kadar pek 
mesaj yayınladı. çok reform gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam 

ediyoruz.Başbakan Erdoğan mesajında şunları söyledi:

Son olarak, Anayasa'da yaptığımız düzenlemeyle "Ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, hiç 
kuşku yok ki, geçmişten bugüne tüm çalışanlarımızın, kamu çalışanları için toplu sözleşme hakkı getirdik ve bu 
tüm emekçilerimizin hakkı ve emeği vardır. hükümlerden emeklilerin yararlanmasına imkân sağladık.

Bugünkü nesiller olarak, elde ettiğimiz İnanıyorum ki, emeklilerimizin elde ettiği kazanımlar, 
kazanımları, sahip olduğumuz imkânları, bizden önce her geçen yıl daha da büyüyecek, Türkiye çalışma hayatı 
bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin özverili 

konusunda ulaştığı seviyelerle örnek bir ülke olarak 
gayretlerine borçluyuz.

anılacaktır.
Hayatlarının en verimli dönemlerini ülkesine ve 

Bu inançla bütün emeklilerimizin Emekliler milletine hizmet ederek geçiren insanlarımızın, 
Haftası'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle emekliliklerinde sağlıklı ve müreffeh bir hayat 

sürmelerini sağlamak bizim için bir borçtur. selamlıyorum."

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN, giderek ağırlaşan Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren yasayla oluşturulan Ekonomik 
yaşam koşulları karşısında sorunları çözülmediği için emeklilerin ve Sosyal Konsey'de temsil edilebilmeyi 10 yıldır bekliyoruz.
nefes alamaz hale geldiğini belirterek, “Beklemekten usandık” Emekli umutla ve sabırla bekliyor, ama hiç kimse bu gerçeği 
dedi. görmek istemiyor. Emeklinin ciddi sorunları var ve bu sorunlar acil 

Büyük Önder Atatürk'ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 çözüm bekliyor. “Acil” diyoruz, çünkü emeklinin daha fazla 
Haziran tarihini her yıl Emekliler Günü olarak kutladıklarını bekleyecek ne sabrı kalmıştır ne de zamanı vardır. Emekliler yaşları 
ifade eden Ergün, emeklinin üzerindeki yüklere her geçen gün itibariyle uzun vadeli vaatlere sıcak bakamayan bir topluluktur. Bu 
yenilerinin eklendiğini, emeklilerin artık işsiz çocuklarına ve okul gerçeği tüm siyasilerin bilmesi gerekir. En son yapılan değişikliklerle 
çağındaki torunlarına da bakmak zorunda kaldıklarını söyledi. emeklilere ve yaşlılara pozitif ayrımcılık yapılması yönünde 
Ergün 30 Haziran Emekliler Günü mesajında şu ifadelere yer hükümler Anayasamıza girmiştir. Bu hükümlere dayanarak; 
verdi: öncelikle yargı organlarında emeklilere pozitif ayrımcılık 

“ Yaklaşık 20 yıldır İntibak sorunumuzun çözülmesini uygulanmasını ve mahkemelerde bekleyen emekli dosyalarının 
bekliyoruz. Yaklaşık 17 yıldır emeklilere de sendika hakkı öncelikle ele alınmasını ve mümkün olan en kısa sürede 
verilmesini bekliyoruz. 11 Yıl önce elimizden alınan refah payı sonuçlandırılmasını bekliyoruz.
hakkımızın geri verilmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır tüfe Bütün sorunlarımızın çözüm noktası olarak gördüğümüz 
sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz. 9 Yıldır, 2002 yılında eksik parlamentomuzun yeni üyelerine bu çalışma döneminde başarılar 
ödenen zam farklarımızın iadesini bekliyoruz. 5 Yıldır, 2006 dilerken, yasama süreçlerinde de emeklilere pozitif ayrımcılık 
yılında eksik uygulanan zam farklarını bekliyoruz. Yaklaşık 4 yapılmasının anayasal bir zorunluluk haline geldiğini 
yıldır emeklilere de promosyon hakkı verilmesini bekliyoruz. 21 hatırlatıyoruz.”

EMEKLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İlke ve devrimlerinizin yılmaz savunucuları olduk 

ve hep olmaya da devam edeceğiz...

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜMÜZÜ

COŞKULU TÖRENLERLE KUTLADIK

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Emekliler Haftası' 
münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan  bu yıl, 30 Haziran Emekliler Günü ve 
Haftası için kutlama mesajı yayınlayan tek siyasi lider ve devlet adamı oldu. 

ERGÜN: “HER 30 HAZİRAN'I BURUK KUTLAR OLDUK…”
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Haftanın kutlanma 

etkinliklerinde Kütahya 

Şubemiz yöneticileri Atatürk 

heykeline çelenk konulması 

törenine katıldılar. Sosyal 

Güvenlik Haftası kutlamaları 

içerisinde Kurum İl Müdürü 

Fevzi Gökçe ve personeli de 

Kütahya Şubemizi ve 

Yöneticilerimizi ziyaret ettiler.

Kütahya'da Sosyal Güvenlik haftası kutlandı

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan Genel Seçim 
çalışmaları kapsamında Kütahya Şube Başkanlığımız siyasilerce 
ziyaret edildi. 

Kütahya Şubemizi de CHP Genel Başkan yardımcısı ve 
Eskişehir Milletvekili 1.sıra adayı Sayın Süheyl BATUM ziyaret 
etti. Ziyarette,  CHP Kütahya İl ve ilçe yöneticileri de hazır 
bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl BATUM partinin 
genel politikası ve emeklinin sorunları ile çözümleri hakkında 
genel bir değerlendirme yaptı. Ayrıca Merkez İlçe yöneticileri de 
Şube Başkanımız İlhan Bintez ve idarecilerini ziyaret ederek fikir 
alışverişinde bulundular. Derneğimizin 12 maddelik Emekli 
sorunlarını içeren metni kendilerine verildi.

BATUM ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

MHP Kütahya Milletvekili adayları Prof.Dr.Alim IŞIK   ve   

Dr. Ahmet İÇA ,  Kütahya Şubemiz Başkanı İlhan Bintez ve 

Yöneticilerini ziyaretleri esnasında emeklinin sorunlarını ve 

beklentilerini içeren konuları dile getirdiler. Derneğimizin   genel  

seçim sürecindeki beklentileri ve taleplerini içeren rapor MHP 

Milletvekili adaylarına da verildi.

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KÜTAHYA ŞUBEMİZDE

TALEPLERİMİZİ DİNLEDİ

Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Ahmet 
Uyan ile Genel Merkez Mali Sekreterimiz ve Tarsus 
Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, yaklaşık 100 
emeklinin katıldığı toplantıda, emeklilerin Medical 
Park Tarsus Hastanesi'nden indirimli sağlık hizmeti 
alması için protokol imzaladılar.

Ayrıca Medical Park Doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Ahmet Atalay, Derneğimiz üyelerine kalp sağlığı ve hastalıkları ile 
korunma yolları hakkında seminer verdi.

Tarsus Şubemizde düzenlenen seminerde Uzman Dr. Ahmet 
Atalay, kalp hastalıklarında risk faktörlerine dikkat çekti.

Risk faktörlerinden ilk grubun “değiştirilemez” olduğunu 
belirten Uzman Dr. Atalay yaş, cinsiyet, kişisel öykü ve ailesel öykü 
olarak sıraladı. Uzman Dr. Ahmet Atalay, değiştirilebilir risk 
faktörlerinin ise kolesterol, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, şeker 
hastalığı, fiziksel inaktivite ve şişmanlık olduğunu belirtti. Şişmanlığa 

Kurnaz da, yaşam şartlarının emekliyi sağlıksız bir hayata zorladığına dikkat vurgu yapan Uzman Dr Atalay, “Karın çevresinin erkeklerde 102 
çekerek, “Bu yaşlarda bizim için öncelik sağlıktır. Bu nedenle Medical Park santimden, kadınlarda 88 santimden daha fazla olması durumunda kalp 
yetkililerine, biz emeklilere gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan ötürü hastalıkları riski yükseliyor” dedi.
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.İmzalanan protokole ilişkin bir değerlendirme yapan Ömer 

TARSUS ŞUBEMİZLE MEDICAL PARK ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
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Antalya şubemiz, üyelerimizden 
yürüyemeyen ve yatalak olarak engelli olan 
üyelerimize ve üyelerimizin eşleri ya da 
çocuklarına, imkanları el vermediği için 
yürüme aracı alamayanlara yardımlarda 
bulundu.

Burdur Kuz Köy'de ikamet eden İbrahim Akdaş'a, Antalya 
Kepez'de ikamet eden üyemiz Bilal Sarı'nın eşine, Akseki Fersin 
kasabasında ikamet eden üyemiz Hasan Bedeloğlu'nun kızına, Antalya 
Muratpaşa'da ikamet eden üyemiz Niyazi Kılınç'a Antalya Şubemiz 
tekerlekli sandalye ve sağlık gereçleri yardımı yapıldı.

Araçlarını teslim alan üyelerimiz, bu yardımdan memnun 
olduklarını ve her zaman derneğin yanlarında olduğunu bildiklerini ve bu 
gibi yardımlarda güç birliğinin yapılması talebinde bulundular.

Şube Başkanımız Hasan Ekin, “Engelli insanlarımızın tekerlekli 
sandalye ile yüzlerini bir nebze güldürdük. Şube yönetim kurulu olarak bu 
gibi engelli üyelerimizin yaşanan sıkıntılarının ortadan kaldırılması için 
çabalıyoruz. Derneğimizi haberdar edenlere bu hizmetlerimizin 
süreceğini bildiriyoruz ve mağdur olanlara Allah'tan şifalıklar diliyoruz” 
dedi.

ÇANKAYA ŞUBEMİZDEN 

MADEN İŞÇİLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Ç a n k a y a  Ş u b e  Y ö n e t i m  
Kurulumuz,  Türkiye Maden İş  
Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul 
ve Yönetim Üyeleri Vedat Ünal, Mahir 
Yiğit, Ahmet Çümen'i ziyaret ederek, 
yeni oluşan yönetimi tebrik etti.

Genel Başkanımız ve Çankaya Şube Başkanımız 
Kazım Ergün ile Çankaya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Nazmi Ergil, Yılmaz Özkan, Ahmet Cemil Bilgici, 
Mahmut Muammer Yeğin 7 Haziran 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette, göreve yeni seçilen Genel 
Başkanı ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında 
başarılar dilediler.

ANTALYA ŞUBEMİZ

MAĞDURUN YANINDA

Denizli Şubemiz, Derneğimizin bir süredir yurt çapında anlaşmalar imzaladığı 
Denizbank Denizli Şubesiyle anlaşma imzaladı. Şubemizi ziyaret eden Denizbank Şube 
Müdürü Şükran Yenigün, Bireysel Pazarlama Satış Müdürü Şermin Şeniz Sarıca ve 
Bireysel Danışman Rabia Çeğil emeklilere yönelik projeleri hakkında bilgi vererek, 
emekli topluluğunun biraz olsun rahatlatılabilmesi için yapılabilecekleri masaya 
yatırdıklarını ve bu çalışmalar sonucunda derneğimiz üyelerine ek olanaklar sağlayan bir 
projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Emeklilerle 
çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şube Müdürü Şükran Yenigün, 
kendilerine gösterilen misafirperverlikten de son derece memnun kaldıklarını belirtti.

Ziyarete ev sahipliği yapan Şube Başkanımız Ali Oymak, Şube Mali 
Sekreterimiz Hulki İlhan ve Şube Denetim Kurulu Başkanımız Reşat Tavazlı da, 
emeklilere hizmet sunan her kurum ve kuruluşu önemsediklerini, Denizbank'ın 
emeklinin kapısını çalan ve özel bankacılık hizmetleri sunmak isteyen yegane kuruluş 
olduğunu ifade ettiler. Şube Başkanımız ali Oymak, emeklilerin zorlu yaşam koşullarında 
ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, “Bu mücadelede yanımızda olan 
Denizbank'ın değerli yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

DENİZLİ ŞUBEMİZ DENİZBANKLA ANLAŞMA İMZALADI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı ve Milliyetçi 
Hareket Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Murat 
Başesgioğlu Şişli Şubemizi ziyaret etti.

Şişli Şube Başkanımız Mustafa Kahya, Başkan Yardımcısı 
Kadir Küçükler, Şube Mali Sekreteri Nilgün Kırşıtan ve Eğitim 
Teşkilatlandırma Sekreteri Mecbure Kaçar ziyaretten duydukları 
memnuniyetlerini bildirdiler. Şube Başkanımız Mustafa Kahya 
işçi emeklisi, dul ve yetimlerin bir çok sıkıntısı olduğunu, aldıkları 
maaşın yetersizliği ve emeklilerin en büyük beklentilerinin de 
intibak yasasının hayata geçirilmesi olduğunu, emekliden yana 
programların çoğalması arzusunu dile getirdi. Ayrıca Türkiye 
Emekliler Derneği'nin genel seçim sürecindeki talep ve beklentileri 
Sayın Başesgioğlu'na sunuldu. Bu ziyaret sırasında; Üsküdar Şube 
Başkanımız Fatma Önerge, Bayrampaşa Şube Başkanımız Fettah 
Deniz, Beşiktaş Şube Başkanımız Ayten Hekim, Maltepe Şube 
Başkanımız Azmi Şahin, Zeytinburnu Şube Başkanımız İsmail 
Kaygusuz da Şişli Şubemizde hazır bulundular. 

Emeklilerimizin sorularını cevaplayan ve taleplerini 
dinleyen Murat Başesgioğlu, şubemizi ziyaretinden ve emeklilerin 
kendisini bu kadar hoş karşılamasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Şubesi Başkanımız Gazi AYKIRI; 
toplumun büyük bir vergi yükü ile karşı karşıya kaldığını belirterek, 
emeklilerin harcamalarında yüzde 8-15 arasında vergi ödemesinin büyük bir 
eşitsizlik olduğuna dikkat çekti. Aykırı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

2007 öncesinde emeklilere yüzde 10'a yakın harcamalarının karşılığı olarak vergi 
iadesi ödenmekteydi. Vergi iadesi karlığı olarak getirilen ve emeklilere ödenen yüzde 4-5 
arasındaki ek ödeme yetersiz kaldığından, ek ödeme oranlarında iyileştirmeye gidilmelidir. 
25/35 lira arasında tutarlarda ödenen ek ödemeler aylıklar içerisinde çok sınırlı kalmıştır. 

Vergi adaletsizliği, gelir eşitsizliğine de neden olmaktadır. Türkiye'de gelir dağılımı 
adaletsiz bir yapıda bulunmaktadır. Gelir dağılımını iyileştirmenin araçları olarak vergi, 
ücret ve emekli aylıkları belirleyici olmaktadır. 

Çalışanlar açısından en büyük sorun, ücretlerinin yetersizliği ve sendikal haklara 
ulaşmadaki zorlukları gösterebiliriz.

Emekliler bakımından ise, en büyük zorluk olarak gelir ve aylıkların yetersizliği 
yanında eşit olmayan uygulamalar ve farklılıkların bulunmasıdır.

Vergi gelirlerine bakıldığında, kazançtan kesilmesi gereken vergiler harcamalardan 
ağırlıklı olarak tahsil edilmesi yoluna gidilmektedir. Dolaysız vergiler, çalışan ve üretim 
gelirlerinden sağlıklı bir şekilde kesilmediğinden, toplumun harcamalarından dolaylı vergiler ile büyük bir vergi 
adaletsizliği yaşanmaktadır. Emeklilerde, bu haksızlığı fazlasıyla yaşayan kesim olduğundan gelir ve aylıklarda büyük 
kayıplar görülmektedir. Bu kaybın karşılığı olarak getirilen ek ödeme oranları, harcamalardaki oranları göre yeniden 
tespit edilmelidir. Emeklisini mutlu eden devletler, refahı ve saygınlığı ile tanınmaktadırlar.   

GAZİ AYKIRI: 

EMEKLİLERE 

YAPILAN 

EK ÖDEME 

ORANLARI 

YÜKSELSİN...

Eskişehir Şube Başkanımız 
Arif Duru, bir basın toplantısı 
düzenleyerek, emeklilerin talep ve 
beklentilerini açıkladı. Duru 
düzenlediği basın toplantısında, 12 
Haziran genel seçimleri öncesinde 
Eskişehir Şubemizi ziyaret eden il 
başkanlarına ve parti milletvekili adaylarına ayrım gözetmeksizin 
talep bildirgelerini rapor halinde ilettiklerini kaydetti. “Emeklilere 
değer verenlere” seçim günü “sandıkta değer vereceklerini” ifade 
eden Duru, “Siyasal Partilerin emeklilere yönelik vaatlerinde 
İntibak Yasası'nı çıkaracakları sözlerinin takipçisi olacağız. Bundan 
sonra söz biz emeklilere düşüyor” dedi.

ARİF DURU: SİYASİ PARTİLERİN 

İNTİBAK SÖZLERİNİN 

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

ESKİ BAKANLARDAN BAŞESGİOĞLU ŞİŞLİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

TAYAN BURSA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

CHP Bursa Milletvekili adaylarından eski Milli Savunma Bakanı Turhan 
Tayan ve CHP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Mayıs 2011 günü şubemizi 
ziyaret etti.

Şube Başkanımız Abdi Erol Tayan ve beraberindekilere emeklilerimizin 
beklentilerini ve isteklerini içeren bir dosya verdi.

Bursa CHP Milletvekili adayı Turhan Tayan konuşmasında emeklilerin 
beklentisi intibak yasasının çıkarılması, refah payının uygulanması ile sağlık 
hizmetlerinden talep edilen her türlü katkı paylarının kaldırılması ile emeklilerin 
hayat standartlarının yükselmesi ve yaşamlarını daha rahat sürdürmeleri için 
elinden geldiğince çalışacaklarını söyledi.

Şube Başkanımız Abdi Erol da, daima emeklinin yanında bulunan ve her 
toplantımıza katılan Turhan Tayan'a seçimlerde başarılar dileyerek, emeklilerin 
taleplerinin unutulmamasını istedi.
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D U V A R
G A Z E T E S İ

BÜYÜK SÖZLER...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

Beynimiz, yeni tecrübeler 
keşfettiği sürece 
insan genç sayılır.

William Ewart Gladstone

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİNDE
YAŞLILIK KONGRESİ DÜZENLENDİ

Yozgat Bozok Üniversitenin Yozgat 
Belediyesi, Mimarlar Odası ve Yaşlı Sorunları 
Araştırma Derneği işbirliğinde hazırlanan 6. 
Ulusal Yaşlılık Kongresi 12 Mayıs 2011 
tarihinde yapıldı. 

Bozok Üniversitesi'nin kampusunda düzenlenen 
kongrenin açılış törenine Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer ile 
Rektör Porf. Dr. İnci Varinli katıldı. “Yaşlılık ve sürdürülebilir 
kent yaşamı” konularının işlendiği kongrede hukuk danışmamız 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu da “Yaşlılık Hukuku” adlı bildiri sundu. 
Kongrede, Derneğimiz eski Proje Uzmanı Ali Necati Doğan da bir 
konuşma yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube farklılıklarını ortadan kaldıracak yasa SSK, Emekli kendi hak ve menfaatleri konusunda bile bir araya 
Başkanı Arif Duru yıllardan beri “intibak yasası” deyip Sandığı, Bağ-Kur emeklileri arasında maaş gelemiyorlar.
durdu. 12 Haziran 2011 seçimleri de dahil olmak üzere faklılıklarını gidermeyi amaçlayan yasa. İktidarda hangi parti olursa olsun. “Yarın 
her seçim öncesi derneği ziyaret eden bakanlara, Çok prim ödeyenin az, az prim ödeyenin çok intibak yasası ile ilgili bir eylem yapacağız. Şu meydana 
milletvekillerine ve siyasi partilerin il başkanlarına emekli aylığı aldığı bir düzen dikiş tutmaz. Çok prim tüm emeklileri bekliyoruz” deyin bakalım 9.5 milyon 
hazırladığı dosyayı verdi. ödeyip de az maaş alanın aylığı normal koşullarda emekliden kaçı o meydana gelecek? 

O dosyaları verirken belki içinden şunu yerine getirilirken de geçmişte şu veya bu şekilde 12  Haz iran  2011  seç imler inde  baş ta  
geçiriyordu. İntibak Yasası çerçevesinde aylığı yüksel olanların da anamuhalefet partisi olmak üzere tüm partiler seçim 

aylığına dokunulmadan bu gerçekleştirilmeli. Yoksa “Ben bu dosyayı veriyorum ya, kapıdan çıkınca propaganda kitapçıklarında “emeklilerin intibak 
birilerinin mağduriyetini gidereceğim derken diğer içini okumadan, bunlar ne istiyor acaba? İntibak yasası yasası hemen çıkarılacak” ifadeleri yer alıyordu. 
taraftan yeni mağdurlar yaratılmamalı.neymiş diye merak bile etmeden ya çöpe yada Hatta başta anamuhalefet lideri Kemal 

çekmecelerine koyup, orada bekletecekler. Bende bunu Türkiye'de kaç çeşit emeklilik var? diye Kılıçdaroğlu ile diğer partilerin liderleri seçim 
bile bile veriyorum. Belki okuma zahmetinde baktığımızda; “Süper emekli, 1995 emeklisi, 2000 meydanlarında milyonlarca kişiye “intibak yasası”nın 
bulunurlar da genel başkanlarına veya grup başkan öncesi emekliler” var. Hepsine ayrı uygulama yapılmış. çıkarılması sözü verdiler. Bu sözler seçmenler 
vekillerine sorunumuzu iletirler.” Birisi 560, diğeri 720-960 TL arasında maaş alıyor. tarafından çok konuşulmaya başlanmıştı.

Ben 35 yılı aşkın süredir bu şehirde gazetecilik “Artık yaşımız geldi, primimizi ödedik, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'dan da “intibak 
yapıyorum. Arif Duru da en az 20 yıldan beri Şube onurumuzu ve gururumuzla, bizim çocuklarımızın yasası”nın çıkarılması müjdesi bekleniyordu. 
Başkanlığı yapıyor.Bu süreç içerisinde derneği kaç çalıştığı bir ülkede, milli gelirden pay almak istiyoruz” Başbakan Erdoğan'da seçime bir hafta kala seçim 
bakan, kaç genel başkan ve kaç milletvekili ziyaret etti diyorlar ama emeklilerin bu seslerini maalesef meydanlarında, TV programlarında “intibak 
ise “bir umut olurlar mı acaba? diye dosya veren Arif bugünkü siyasi iktidar da duymazdan geliyor. yasası”nın çıkarılacağının müjdesini vermek zorunda 
Duru'nun bu sabrını takdir etmemek mümkün değil. Ancak Türkiye'de emekli; ya zorla emekli edilen kaldı.

Üyelerinin hak ve menfaatlerini, siyasilerin ya da kendi isteğiyle emekli olan ama aldığı aylıkla Seçim bitti. Kazananlar kaybedenler belli oldu. 
sorunlarını dikkate almamalarına rağmen ilk günkü geçinemeyen, bir köşeye atılmış kişi olarak görülüyor. Salı günü TBMM'de 24. Dönem milletvekilleri yemin 
heyecanını hiç kaybetmeden bugün hala savunabiliyor. Emekli gerçekten “köşeye atılmış bir kişi mi? yoksa edecekler. Temmuz ayının ikinci haftasına kadar yeni 
İlerlemiş yaşına rağmen hala siyasilerin peşinde toplumun ayrılmaz bir bireyi mi? olduğunun hükümet TBMM'den güvenoyu aldıktan sonra 
koşuyor ise bu onun ne kadar idealist olduğunu tanımlanması gerekli. Şunun için söylüyorum bunu; bir çalışmalarına başlayacak. 9.5 milyon emeklinin öyle 
gösteriyor. yasa çıktı. sanıyorum ki en azından 7 milyonun oyunu alan AK 

İşçi emeklilerinin arasında aynı yıl, aynı süre Yasanın bir maddesi de şu: “Emekliye milli gelir Parti ve onun Genel Başkanı, Başbakan Erdoğan seçim 
çalışmış olmalarına rağmen 1999 yılından önce ve 1999 artışından pay verilemez” Bu ülkede, yaratılan milli öncesi emeklilere verdiği sözünü yerine getirmeli.
yılından sonra emekli olan işçi emeklilerinin maaşları değerden, yanı bir yılda elde edilen katma değerden Meclisin İlk çalışma günlerinde öncelikli kanun 
arasında büyük farklar var. Emekli sandığı çatısı herkes bir şekilde pay almazsa, o toplumun da huzur maddesi olarak “intibak yasası “gündeme alınmalı. 
altından emekli olanlar arasında böyle bir ayrımcılık olur mu? Herkes alacak, tek istisnası var, o da CHP ve MHP'de söz verdiğine göre eski-yeni emekliler 
yok.İşte intibak yasası çıkar ise eski ve yeni işçi emeklilere almayacak. Kim söylüyor bunu, kanun arasındaki ayrımcılık da sona erdirilmeli. Türkiye'deki 
emeklileri arasındaki maaş uçurumu da kapanacak. söylüyor. emeklilerde en azından aldıkları bir aylıkla bir ay 
Eşit hizmet süresi içerisinde çalışan işçi emeklileri de Türkiye'de 9.5 milyon emekli var. Bu sayı, olmasa bile bir hafta tatil yapabilir, onlarda batılı işçi 
eşit maaş alabilecekler. eşleriyle beraber 17-18 milyon eder. Yani, emekliler emeklileri gibi yaşamlarının bu son demlerinde, maddi 

Peki, nedir bu intibak yasası? İşçi emeklisine ne kendileri bir parti kursalar hemen hemen her seçim sorun yaşamadan huzur içinde yaşamalarını 
k a z a n d ı r ı y o r ? E m e k l i l e r  a r a s ı n d a k i  m a a ş  döneminde kendi kurdukları parti iktidar olur ama sürdürebilirler.

EMEKLİLER İNTİBAK BEKLİYOR
Sadi SEDA / 26 Haziran 2011

Eskişehir Anadolu Gazetesi
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İNTİBAK
12 Haziran'da yapılan genel seçim propaganda ortadan kaldırılmalıdır. 

döneminde işçi ve bağ-kur emeklilerinin İNTİBAK konusu 
Sürekli değişen aylık bağlama 

tüm partilerce öncelikle çözülmesi gereken sorun olduğu 
oranları yapılmayan intibak emeklilerin 

noktasında gündeme geldi. Başbakanımızın bu sorunu 
kayıplarını her ay artırmaya devam etmektedir. Memur çözeceğine dair vaadi emeklimizi umutlandırdı. Şimdi 
emeklilerinin aylıkları arasında aylık bağlama tarihine göre öncelikle bu konunun çözümü için sosyal taraflar ile Sosyal 
bir ayırım yapılmaz, aynı prensip işçi ve bağ-kur emeklileri Güvenlik Kurumu'nun bir araya geleceği bir çalışma grubu 
içinde geçerli olmalıdır. Bu nedenle işçi ve bağ-kur oluşturulması beklentisi içindeyiz. Yeni dönem TBMM'nin bu 
emeklilerinin aylıkları da 1999 yılından önce olduğu gibi yaz tatil yapmayıp çalışacağına ve öncelikle de intibak yasasını 
gösterge tablosu kullanılarak belirlenmeli, gösterge sistemi ile çıkartacağına beklentimiz fazladır. 
para değerindeki gelişmelere göre değişmelidir. Gösterge 

1949 yılında çıkarılan 5147 sayılı İhtiyarlık Sigortası tablosu, prime esas alt ve üst sınırlar bağlanan aylıklar ve 
Kanunu,1964 yılında çıkarılan 506 sayılı Kanun, 1969 yılında aylıkların para değerindeki değişmeler karşısında korunması 
çıkarılan 1186 sayılı Kanun, 1976 yılında çıkarılan 1992 sayılı 

için ortak belirleyicidir. Üst sınır geliri olanlar da aynı oranda 
Kanun 1985 yılında çıkarılan 3246 sayılı Kanun, 1986 yılında 

aylık alabilmelidir. Anayasa'mızın 55. maddesi devleti adaletli 
çıkarılan 3279 sayılı Kanun, 1992 yılında çıkarılan 3774 sayılı 

ücret sağlamakla görevlendirmiştir. Aynı miktarda prim Kanun, 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanun ve 2008 
ödeyen, aynı yaşta emekli olan fakat emeklilik tarihindeki yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanun ile emeklilik alanında yaş 
farklılık nedeniyle çeşitlenen emekli aylıkları eşitlenmelidir. şartı, sosyal güvenlik destek primi, aylık bağlama oranları, 

sigortalılık süresi ve emekli maaşlarının artış şekli 1982 yılına kadar prim ödeme gün sayısına 
konularında değişiklikler yapılmıştır. Anayasa Mahkememiz bakılmaksızın aylık bağlama oranı herkes için yüzde 70 olarak 
kararlarında sosyal güvenlik konusunda kazanılmış hakkı öngörülmüştür. 1982'de fazla prim ve yaş için aylık bağlama 
kabul etmemiş ve bu alanda eşitliği eylemsel değil hukuksal oranının artırılması düzenlemesi getirilmiş, eski emekliler için 
eşitlik olarak benimsemiştir. Bu nedenle her hükümet farklı intibak yapılmadığından 1982 öncesi ve sonrası emekliler 
yasalar çıkarma imkânına kavuşmuş, sosyal güvenlik alanında arasında aylık farklılığı olmuştur. 1987'de süper emeklilik adı 
norm ve standart birliği sağlanamamıştır. Bu düzenlemeler altında getirilen düzenlemeler ile mevcut gösterge tablosunun 
emekli gelirlerinde adaletsizliğe neden olmuştur. yanında üst gösterge tablosu yapılmış eski emekliler bu üst 

Asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının İnsan gösterge tablosuna taşınmadığından bir farklılık daha 
Hakları Evrensel Bildirgesine göre aile geçindirecek düzeyde doğmuştur. 1999 yılında tamamen terk edilen gösterge ve 
olması gereklidir. Emekli aylıkları işçi, memur, bağımsız katsayı sistemi bugünkü büyük farklılık ve adaletsizliği 
çalışan kesimler arasında aşırı farklılıklar göstermektedir. yaratmıştır. Çözüm 5510 sayılı yasaya bir madde ilave 
Sosyal yardım zammı uygulaması, sosyal sigorta ilkelerine edilerek, yeni bir gösterge tablosu düzenlemek, intibakı 
aykırı olarak uygulana gelmiştir. İşçi emekli aylıklarının sağlamaktır. 
prime esas kazanç üst sınırıyla bağlantısının 1999 yılında 4447 

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ İNTİBAK sayılı yasa ile kesilmiş olması, az emekli aylığı almaya yol 
konusunu hep gündemde tutmuş, her seçimde partileri seçim açmıştır. Ayrıca artışların enflasyon oranına göre yapılması 
beyannamelerine bu konuyu almaları için uyarmıştır. Bu eski-yeni emekliler arasında eşitsizlik ve mağduriyet 
konuda hukuksal mücadelede verilmektedir. TÜRKİYE yaratmıştır. 1999 yılındaki bu değişiklikle bugün  emeklinin 
EMEKLİLER DERNEĞİ hukuk bürosu Ankara 3.İş aylık kaybı aldığı aylık miktarı kadardır. 
2009–1009 esasında açtığı davada Anayasamızın 90. 

İşçi ve bağ-kur emeklisinin aylıklarının prime esas 
maddesine istinaden ekonomik özgürlüğün elden alınması ve 

kazanç alt ve üst sınırlarıyla bağlantılı olarak gösterge ve 
eşitsizlik ile ilgili milletlerarası antlaşma hükümlerinin olayda 

katsayı esasıyla ödenmesine İNTİBAK diyoruz. O zaman yaş, 
uygulanarak intibak konusunun çözülmesini talep etmiştir. sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aynı olan 
Hukuk mücadelesi uzun sürmekte bu uzunlukta yeni hak sigortalılar aynı oran üzerinden yaşlılık aylığı alabilecekler, 
kayıplarına neden olmaktadır. 2010 yılında Yargıtay gösterge usulü ile de para değerindeki değişmelere karşı 
Dairelerinin çıkardığı dosya sayısını, çalışma gün sayısına ödenen aylıklarla prime esas alınan güncel kazanç tutarları 
böldüğümüzde bir dosya hakkında ortalama 6 dakikada karar arasındaki denge korunabilecektir. Sosyal güvenlikte oluşan 
verildiği görülmektedir. Yargının sorunlarına kalıcı çözüm tek çatıya bağlı olarak norm ve standart birliği uygulanan 
getirmek de  intibak konusu gibi yeni dönem TBMM'sinin prim veya kesenek oranları üst kazanç sınırları ve aylık 
önemli görevlerinden biri olmalıdır. TÜRKİYE EMEKLİLER bağlama oranlarında eşitlenerek sağlanmalıdır. Sosyal 
DERNEĞİ başta Başbakanımız olmak üzere siyasi partilerin güvenlikte kaybolan gelirin telafisi esastır. Tüm emeklilerin 
İNTİBAK konusunun çözümü yolunda verdikleri sözün kaybolan gelirleri aynı oranda telafi edilmelidir. Sağlanan 

haklar ve öngörülen yükümlüler arasındaki aşırı farklılık takipçisi olmaya devam edecektir. 


