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ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK
“KIRK BİR KERE MAŞALLAH…”

41. YILIMIZI
BİLİMSEL,
SOSYAL VE
SANATSAL
ETKİNLİKLERLE
KUTLADIK
Türkiye Emekliler Derneğimizin 41. Kuruluş Yıldönümü Ankara'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Başta büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, derneğimizin kurucuları ve derneğimize hizmeti geçmiş
yöneticilerimiz, teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz ve Van depremlerinde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımız
Devamı 8. Sayfada
için saygı duruşuyla başlayan etkinlikler, İstiklal Marşımızın okunmasıyla sürdü.

İNTİBAK RAPORUMUZU
BAKAN ÇELİK’E SUNDUK
TÜED: “ÇÖZÜM, GÖSTERGE
TABLOLARININ YENİDEN SİSTEME
DAHİL EDİLMESİ VE BU YOLLA
STANDART BİRLİĞİ SAĞLANMASIDIR”
Devamı 3. Sayfada

DERNEK ŞUBELERİNDE
DEFTER TUTMA ESASLARINDA
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Lütfi GÜLBENK

Devamı 13. Sayfada

KIRK BİR KERE
MAŞALLAH
Türkiye Emekliler Derneği, 16 Kasım 2011
tarihinde 41. yılını kutladı. Bu anlamlı günümüzde
bizleri onurlandıran başta Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK olmak
üzere tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.
Etkinlikler kapsamında
gerçekleştirdiğimiz, “Sosyal Güvenlikte Norm ve
Standart Birliği” konulu Panelimiz ile gelir ve aylık
alanların sorunları kapsamlı olarak
d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r. S a y ı n B a k a n ı m ı z ı n
konuşmaları ise, bizleri gururlandırmıştır.
Emekliler adına gururlu bir tablonun oluşması,
sorunlarımızın paylaşılması, bizleri son derece
mutlu etmiştir. Toplantının son bölümünde
türküleriyle büyük bir coşku yaratan SGK Türk
Halk Müziği Korusu'na içten teşekkürlerimi
sunuyorum.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ VE HAK ARAMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Emekliler Derneği, 41. yılını kutlayarak
emeklilerimizin en önemli örgütlü gücü olduğunu
herkesle paylaştı. Gönül ister ki; emekli, dul ve
yetimlerimiz kendi sesleri olan Türkiye Emekliler
Derneği'ne üye olmada hiç tereddüt etmesinler.
Sendikalar işçilerin en önemli örgütlü güçleri ise, aynı
şekilde Derneğimiz de emeklilerin haklarını savunmak
için 41 yıldır mücadele veren yegane örgütlü gücüdür.
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Bugün sendikalara üyelik zor şartlar altında
yapılmaktadır. İşverenler, sendikalı çalıştırmayı tam
olarak benimsemedikleri için, işçilerin sendikalara üye
olmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum,
emekliler için daha özgür bir ortamda yapılmaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği'nin, ülkenin her yerinde
şubesi bulunmaktadır. Dileyen emekliler, hiçbir baskı
altında kalmadan Derneğimize özgürce üye olabilirler.
Esas olan her bir emeklimizin üyelik konusunda
kendi örgütlü gücüne destek olması ve güç birliğini
oluşturmasıdır. Bu konuda, hedefimizi tam olarak
gerçekleştiremedik. Emeklilerimizin büyük çoğunluğu
üye olma işlemlerini yapmadığından, ortak sesimiz tam
olarak yankı yapmamaktadır.
Bugün emeklilerimizin sorunları ve çözüm
önerileri Derneğimiz tarafından gündeme
getirilmektedir. 600 bin üyesi olan Derneğimizin

küçümsenmeyecek derecede bir gücü vardır. Biz bunu
yeterli görmüyoruz. Toplam emeklilerin sayısına
bakıldığında, üye sayımızın en az 2-3 milyon olması
gerekir ki, taleplerimiz gündeme geldiğinde baskı grubu
olarak etkinliğimiz daha yukarılarda olsun. Hükümetler,
örgütlü ve güçlü yapıları çok daha dikkate almaktadır.
Türkiye Emekliler Derneğimize çok sayıda email, faks ve telefonla sorunlar ve talepler
bildirilmektedir. Gelen talepler ve öneriler, ilgili ve yetkili
yerlere sunulmaktadır. Bunların takibi yapılarak
değerlendirilmekte ve ilgillere de sonuçları
bildirilmektedir.
Sesimizin daha gür çıkması için dayanışma
içerisinde olmalıyız. Bu durum, Derneğimizin
çalışmalarına ve mücadelesine sayısız katkı
sağlayacaktır. Derneğimizin çıtasının yükselmesi için
emeklilerimizin üye olma konusunda duyarlı olmaları ve
birbirlerini teşvik etmeleri gerekir.
Şubelerimizin de her bir emeklimize ulaşmada
duyarlı olması, davet etmesi ve Derneğimizin
çalışmalarını aktarması bilinçlenme açısından da büyük
önem taşımaktadır. Her ay yayınlanan dergimizden
emeklilerimizin haberdar olması, görüş ve önerilerinin
alınması konusunda şubelerimiz üzerine düşen görevi
eksiksiz yerine getirmelidir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZİ TBMM’NE SUNDUK
Genel Yönetim Kurulumuz, Anayasa
değişikliği çalışmalarına yansıtılması
talebiyle, derneğimizin görüşleri ve
taleplerini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Emekliler için daha demokratik bir ortam
ve yeni haklar içeren taleplerimizde
emeklilere sendika hakkı ve toplu
sözleşme hakkı tanınması da yer aldı.
İŞTE TBMM'NE SUNDUĞUMUZ 6 MADDELİK
TALEPLER BİLDİRGEMİZ:
33. Maddenin 1.
fıkrasına aşağıdaki cümlenin
ilavesi:
1.

kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe
çekilme haklarına sahiptir.
3.

53.maddenin son fıkrasındaki:

'Toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması'
ibaresinin metinden çıkartılması ve 53. maddeye
aşağıdaki son fıkranın ilavesi: 'Emekliler, toplu
sözleşme yapma hakkına sahiptirler'.
4.

60. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:

'Herkes, norm ve standart birliği içinde, eşit olarak sosyal
güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve
özerk teşkilatı kurar'.
5.
74. maddenin ilk fıkrasının
ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesi:

'Devlet, kurum ve kuruluşlar,
derneklerin çalışması ve
mevcudiyetlerinin devamı için
gerekli her türlü tedbirleri
alır ve eşitlik ilkesi içinde
onlara mali yardım yaparlar'

'Vatandaşlar, tüzel kişiler ve
karşılılık esası gözetilmek kaydıyla,
Türkiye'de ikamet eden yabancılar
kendileri ile veya kamu ile ilgili
dilek ve şikayetleri hakkında yetkili
makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma
hakkına sahiptir.'

2. 5 1 . m a d d e n i n 1 .
cümlesinde değişiklik:

'Çalışanlar, işverenler ve
EMEKLİLER, üyelerinin
çalışma ilişkilerinde emeklilik
dönemlerinde; ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek için
önceden izin alınmaksızın
sendikalar ve üst kuruluşlar

6.
166.maddenin son
fıkrasına aşağıdaki cümlenin
ilavesi:

'Ekonomik ve sosyal konseyde
işçi, işveren ve emekli
temsilcilerinin yer alması
zorunludur.’
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İNTİBAK RAPORUMUZU BAKAN ÇELİK’E SUNDUK
İntibak sorununun tam anlamıyla çözümü için
önerilerimizi içeren raporumuzu bakanlığa sunduk.
Uzmanlarımız raporun ayrıntılarını bakanlık bürokratlarına ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e izah ettiler.

TÜED: “ÇÖZÜM, GÖSTERGE TABLOLARININ
YENİDEN SİSTEME DAHİL EDİLMESİ VE BU YOLLA
STANDART BİRLİĞİ SAĞLANMASIDIR”

İŞTE BAKANLIĞA SUNULAN RAPORUMUZUN SATIRBAŞLARI
MEVCUT DURUMUN TESPİTİ
Sosyal güvenlik siteminin en önemli uygulama alanı olan gelir ve
aylıkların hesaplanması ve yükseltilmesinde bugüne kadar norm ve standart
birliği kurulamadığından, gelir ve aylık alanlar arasında adaletsizlik ve
eşitsizlikler giderek büyümüştür.
1978 yılından itibaren katsayı ve gösterge sistemine geçilmiş,
aylıkların hesaplanmasında gösterge x katsayı x aylık bağlama oranı esas
alınmış ve bu uygulama 1999 yılı sonuna kadar devam etmiştir. 1978 yılından
itibaren gösterge tablolarında yükselmeler yapılmış olmasına rağmen, gelir ve
aylıklarda eşitliği sağlayacak derece ve kademeler belli bir kriterde
yapılmadığından, gelir ve aylıklarda eşitliği sağlayacak uygulamalara
geçilememiştir.

Türkiye Emekliler Derneği'ne gönderilen 15 Eylül 2011 tarihli SGK
yazısında; “Aylıkların farklılaşmasının temelinde, 2000 öncesi ve sonrası
dönemlerde aylık bağlama sisteminin parametreleri üzerinde yapılan
değişiklikler yatmaktadır” denilmektedir. Bu değerlendirme, intibakın esaslı
bir şekilde yapılabilmesi için 2000 öncesi ve 2000 sonrasının birlikte ele
alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bunun en büyük nedeni, 1978 yılı sonrası gösterge tablolarının bir
plan dahilinde yükseltilmemesidir. Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenen
göstergelerde aylıklardaki farklılıkları ortadan kaldırıcı bir sistem
getirilmediğinden ve intibaklar zamanında yapılmadığından, 2000 öncesi
dönemde emekli olanların gelir ve aylıkları düşük kalmıştır.

Gelir ve aylıklarda eşitliğin sağlanabilmesi için intibak talebi, plan
çalışmalarında da önemli bir bölüm olmuş ve Devlet Planlama Teşkilatı
Kalkınma Planları Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında;
“SSK'da normal gösterge-üst gösterge sorunu, TEK BİR GÖSTERGE sistemi
ile intibaklar yapılarak çözümlenmelidir” şeklinde bir hedef benimsenmiştir.
Raporda; ”norm birliğine geçilirken mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının
kendi içindeki objektif olmayan farklılıklar giderilmeli ve ortak standartlar
oluşturulmadır. Taban aylıklar ve gelirler eşitlenmeli ve bu seviyenin
tespitinde insan onuruna yaraşır hayat seviyesi dikkate alınmalıdır. Sosyal
güvenlik kuruluşlarının standartlarındaki farklılıklar yasal düzenlemelerle
SSK için intibak yapılarak giderilmelidir.” önerisinde bulunulmuştur.

Bu grubun 4447 sayılı Kanun ile birlikte gelir ve aylıklarının aylık
tüketici fiyat artışlarına göre artırılması, eşel mobil açısından olumsuz bir
uygulamaya dönüşmüştür. 1.1.2000 itibariyle gelir ve aylıkların aylık tüfe
artışlarına göre yükseltilmesi, çok sembolik kalmış ve emeklilerin en çok
mağdur edildiği bir dönem olmuştur. Artışların yüzdeli olması da gelir ve
aylıklar arasındaki farklılığı daha da büyütmüştür. Bu grupta yer alan
emeklilere, 2000 sonrasında gelişme hızı gelir ve aylıklara yansıtılmadığından,
en çok haksızlığa uğrayan kesim olmuştur.

Gösterge tablolarının iyileştirilmesi ve bununla gelir ve aylıklarda
adalet ve eşitlik sağlanmasını bir hedef olarak değerlendiren 61. Hükümet
Programında ve 2012 Yılı Programı'nda; “Adil bir intibak sistemi kademeli
olarak hayata geçirilecektir” taahhüdü, bütün emeklileri büyük bir
beklentinin içerisine sokmuştur. Hükümet Programından, bütün emeklileri
kapsayacak şekilde, norm ve standart birliğini sağlayacak esaslı bir
düzenlemenin yapılacağı beklentisi oluşmuştur.
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1.1.2012 tarihinde
uygulanmak üzere
oluşturulacak
olan yeni
gösterge
tablosundaki
derece ve
kademeler,
1.7.1999 tarihli
göstergeler ve
kademeler ile
kıyaslama
yapılarak elde
edilecektir. Bu
kıyaslamada
emsal olarak
Bütçe Kanunu Eki
Cetvellerde kabul
edilen
göstergelerdeki
artış sistemi
dikkate alınabilir.

İNTİBAK KRİTERLERİ

çarpılarak bulunacak tutar, 2000 öncesi
bağlanmış olan aylıklardaki aylık bağlama oranı
ile çarpılarak intibak aylığı elde edilecektir.

İntibak yapılırken temel kriterler olarak
2000 öncesi dönem için göstergeler, 2000
Bu aylığa; 2000-2011 dönemindeki gelişme
sonrası dönem için prim kazançları ve aylık hızları yansıtılarak, gelir ve aylıklar yeniden
bağlama oranları değerlendirilmelidir.
belirlenmelidir.
2000 öncesi dönemde gerek prim
kazançları, gerekse gelir ve aylık artışları
g ö s t e r g e v e k a t s a y ı s i s t e m i n e g ö re
yapıldığından, kendi içinde bir denge
bulunmaktaydı. Göstergelerin günün
koşullarına göre yükseltilmemesi, aylıkların
düşük kalmasında belirleyici olmuştur.
2000 öncesi emekliler için iki gösterge
tablosu (normal gösterge üst gösterge) TEK
GÖSTERGE'ye dönüştürülmelidir. Bu şekilde
kendi içinde yukarıya doğru intibaklar
yapılmalı, aynı koşulları taşıyanlar arasında
eşitlik sağlanmalıdır.

2 0 0 0
S O N R A S I
EMEKLİLER DE REFAHTAN
PAY ALMALI
2000 sonrası dönemde 4/a ve 4/b kapsamında
emekli olanlara, emekli olduğu tarihten itibaren
gelişme hızı artışı yansıtılmadığından, eşitsizlik
yaratan bir diğer uygulamaya dönüşmüştür.
Gelir ve aylıkların yükseltilmesi ile ilgili 5510
sayılı Kanun'un 55. maddesi, güncellenme
katsayısı esasları ile uyumlu hale getirilmelidir.

5510 sayılı Kanun'un 3. maddesindeki
Üst göstergedeki derece ve kademeler
güncellenme
kriterleri, 4447 sayılı Kanun'daki
korunarak, 2000 öncesi emeklileri kapsayan
gibi
gelişme
hızının yüzde 100'ü olarak
tek bir gösterge tablosu yeniden belirlenmeli ve
getirilmelidir.
50 aralıkla yürütülen, 10 derece ve kademeden
oluşan tek bir gösterge sistemi ile emeklilerin
Gelir ve aylık alanların (4/a, 4/b, 4/c)
intibakları yukarıya doğru yapılmalıdır.
çalıştıkları dönemdeki prime esas kazançları
1.1.2012 tarihinde uygulanmak üzere temel alınarak geçmiş ve gelecek dönemleri
oluşturulacak olan yeni gösterge tablosundaki kapsayacak yeni bir gösterge tablosunun tespit
derece ve kademeler, 1.7.1999 tarihli edilmesi, norm ve standart birliğinin
göstergeler ve kademeler ile kıyaslama sağlanabilmesi acısından bir gerekliliktir. Bu
yapılarak elde edilecektir. Bu kıyaslamada nedenle sigortalıları ve emeklileri ortak bir
emsal olarak Bütçe Kanunu Eki Cetvellerde göstergede değerlendirecek adil bir intibak
kabul edilen göstergelerdeki artış sistemi sistemine ihtiyaç vardır. Böylece, prim
kazançlarının tespit edilmesi ve gelir ve aylıkların
dikkate alınabilir.
artırılması gösterge tablosuna endekslenerek
Elde edilen gösterge farkları üzerinden, adalet ve eşitlik sağlanabilecek, bu şekilde norm
2012 yılında uygulanacak katsayı rakamları ile ve standart birliğine ulaşılacaktır.

KIRK BİR KERE MAŞALLAH
Türkiye Emekliler Derneği, bir
çınardır. Geçmişte emeği geçenlere ne
kadar minnet etsek azdır. Emeklinin sesi
ve gücü olan Türkiye Emekliler
Derneği, geçmişten aldığı güçle, geleceğe
emin adımlarla yürümektedir.
Yıllardır bir hedefimiz var.
Türkiye Emekliler Derneği'nin sendika
statüsüne dönüştürülmesi. Gündemde
Anayasa çalışmaları bulunmaktadır.
Yeni anayasa çalışmalarında, çoğulcu ve
özgürlükçü bir felsefe esas alınmalıdır.
Sendikal haklar, temel insan hakları
olarak görüldüğünden, anayasa
çalışmalarında çalışanlara ve emeklilere
bu haklar esirgenmemelidir.
Örgütlenme ve sendikal haklar,
evrensel değerlerler olarak kabul
edilmektedir. 21. yüzyılda çalışanların
ve emeklilerin sendikal haklarını
özgürce kullanmaları, ekonomik ve
sosyal haklarının korunması ve
geliştirilmesi için de bir fırsat olacaktır.

Emeklinin
sesi ve gücü
olan Türkiye
Emekliler
Derneği,
geçmişten
aldığı güçle,
geleceğe
emin
adımlarla
yürümektedir.

Gündemimizde bulunan en
temel konu, intibaktır. İntibakın
kriterleri çok iyi analiz edilmelidir. Prim kazancı ve prim
gün sayıları temel referans olarak alınmalı ve aynı
koşulları taşıyanların gelir ve aylıklarının eşitlenmesi
sağlanmalıdır.

Bugüne kadar uygulanan çok
sayıdaki farklı Kanunların getirmiş
olduğu eşitsizliklerin çok iyi
değerlendirilmesi, geçmişteki
iyileştirmelerin yok sayılmaması bir
kural olarak benimsenmelidir. Bu
süreçte haksızlığa uğrayanların da iyi
tespit edilerek kendi içinde bir uyumun
belirlenmesi, sorunun adil çözümü
bakımından bir gereklilik olarak
görülmelidir.
Emekliler bakımından
sorunun iki boyutu bulunmaktadır.
Birincisi, gösterge tablosundan emekli
olanların intibaklarının yapılmaması
bir haksızlık olarak kabul edilmektedir.
İkincisi, emeklilerin refahtan pay
almamaları, gelir ve aylıkların
iyileştirmesini engelleyen bir
uygulamaya dönüşmüştür.

Esas olan bu iki sorunun
getirmiş olduğu eşitsizliklerin ne
şekilde çözüleceği üzerinde çalışmaktır.
Bu sorunun, bir yıl içerisinde de
çözümlenmesi zor olabilir. Hükümet
Programında belirtildiği gibi adil ve kademeli bir intibak
iki veya üç yıla yayılabilir. Mali yükü de iyi hesaplayarak,
bu konuda bir uzlaşma sağlanabilir. Yeter ki, sorunu
çözecek adil ve kalıcı adımlar atılsın.
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İNTİBAK ÖLÇÜLERİ NASIL OLMALI?
Emeklilik sisteminin getirmiş
olduğu eşitsizliklerin
giderilmesinde intibak dışında
çözüm aracı yoktur. Emekli
aylıklarına yapılan yüzdeli veya
seyyanen artışlar, kendi içinde de
eşitsizliğe neden olmaktadır. Bu
bakımdan, yeniden gösterge
sistemi oluşturulmalı ve emekliler
tek bir sistemde
değerlendirilmelidir. Gösterge
sisteminin dışında tam ve adil bir
intibakın yapılmayacağı bilimsel
olarak ortadadır.
Gerek uluslararası belgeler ve
sözleşmeler, gerekse Anayasamızın
ilgili maddeleri, soysal güvenliğin
adil ve koruyucu yönünü
benimsemiştir. Bu temel ilkelere
rağmen, sosyal güvenlik
mevzuatımız ve uygulamalarımız,
evrensel değerleri karşılayacak
nitelikte olmamıştır. Sosyal
güvenlikteki dağınıklık ve üç ayrı
sosyal güvenlik kurumunun
olması, farklı kanunların
uygulanması, nimet ve külfet
dengesini de bozmuştur. Bu süreçte
sosyal güvenliğin eşitlik ilkesi
korunamamış ve emekliler
arasında burukluğa ve haksızlığa
neden olan uygulamalar artmıştır.

Emekli aylıklarındaki eşitsizlikler
ülkeyi yönetenler tarafından da
kabul edilmiş ve bu sorunun çözümü
için adımlar atılmaya başlanmıştır.
61'inci Hükümet Programı'nda ve
2012 Yıllık Programı'nda,
emeklilerin sorunlarına ve
aylıklardaki farklılıklara yer
verilmesi, çözüm için de adil bir
intibaktan söz edilmesi, emekliler
arasında büyük bir beklentiye neden
olmuştur.

2009 sonrası emekli olanların emekli
aylıklarında düşme yaşanması,
soysal güvenliğin ilkelerine aykırı
Öncelikle, yapılacak çalışmalarda
bir uygulamadır. Bu grupta
geçmişteki uygulamalar bir bütün
olanların haklarının karşı karşıya
olarak ele alınmalıdır. 2000 öncesi ve kaldıkları kayıplara son verilecek
sonrası ayrım yerine gelir ve aylık
düzenlemelere gidilmesi konusunda
alanların bir bütün olarak
duyarlı olunmalıdır. 5510 sayılı
değerlendirilmesi ve aynı koşulları
Kanun'un getirmiş olduğu sistem
taşıyanların eşitlenmesi gerekir.
değiştirilmeli ve emekli
aylıklarındaki kayıplar önlenmelidir.
Gösterge tablosundan aylık
alanların mağdur edildiği genelde
Sosyal devlet ve sosyal güvenlik bir
kabul görmektedir. Bu gruba
bütündür. Sosyal güvenliğin iyi
refahtan pay verilmemesi,
yönetilmediği ve insanca yaşamaya
adaletsizliği artıran bir süreç
yetecek bir gelir ve aylığın
getirmiştir. 2000 sonrası süreçte
ödenmediği dönemlerde, soysal
emekli olanların da, emeklilik
devlet anlamını yitirir. Bu nedenle,
sonrasında refahtan pay almamaları sosyal güvenliği güçlendirecek
da bir diğer eşitsizlik olarak dikkat
değişiklikler yapılmalıdır. Sosyal
çekmektedir.
güvenlik, toplumun da en büyük
Her şeyden önce, sosyal güvenlikteki güvencesi olduğu gerçeği iyi
değerlendirilmelidir.
dağınıklığa son verilmelidir. Farklı

KONYA
ŞUBE
BAŞKANIMIZ
ÇAĞLAR
EMEKLİNİN
SORUNLARINI
ANLATTI
Konya Şube Başkanımız
Gülhan Çağlar, teşkilatlanma
çalışmaları için başlattığı ziyaret
turları kapsamında geldiği
Sarayönü'nde gazeteyi ziyaret
ederek, emeklilerin sorunları ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Emeklilerin haklarını
savunma noktasında güç birliği
yapmak için bir dizi çalışma
yaptıklarını kaydeden Çağlar,
“Konya'da toplam 117 bin işçi
emeklisi olmasına rağmen, derneğin
3500 üyesi var. Sosyal Güvenlik
Kurumlarının birleşmesiyle birlikte
daha önce işçi emeklileri derneği
olarak faaliyet gösteren derneğimiz 1
Ekim'den itibaren memur
emeklilerini de içine alarak tüm
emeklileri üye alabiliyor” dedi.
Sarayönü ve civarında
TİGEM ve Civa İşletmesi gibi önemli
kurumlardan emekli olan birçok

kanunların uygulanması,
farklılıkları artıran bir sonuç
getirdiğinden, intibak ile birlikte
sosyal güvenlik mevzuatının da
tekleştirilmesi gerekir. Sosyal
güvenlikteki tek çatı oluşumunun
sonuçlanması için farklı ve eşit
olmayan uygulamalara son verilmesi
yönünde değişikliklere gidilmelidir.

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

ZEYNEP NİNE'NİN BEBEKLERİ

vatandaş olmasına rağmen
Sarayönü'ndeki üye sayısının yok
denecek kadar az olduğunu kaydeden
Çağlar, “Buradaki üye sayımız 10'u
geçmez. Birlikten kuvvet doğar
düşüncesiyle bu bölgede örgütlü bir
toplum ve çıkarılacak yasalarda etki
edecek bir kurum olmak amacıyla
başta Sarayönü ile birlikte Kadınhanı
ve Ilgın olmak üzere tüm ilçelerde
örgütlenme çalışmalarına hız verdik”
diye konuştu.
Öncelikli olarak yeni çıkacak
intibak yasası tüm emeklilere iyi
anlatılması ve yasal düzenlemenin
gelecek taleplere göre yapılması
gerektiğini ifade eden Çağlar, “9
milyon eneklinin mağduriyeti
giderilecek şekilde hazırlanmalı.
İntibak yasası ile ilgili olarak sayın
bakanın sınırlı beyanatlarındaki
sınırlı bilgilere sahibiz. Belli tarih ve
rakamlar konuşuluyor ama ortada
net bir şey yok” dedi.
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Kütahya Şubemiz üyesi Zeynep Cin, 24 yıl çini sektöründe
çalışıp emekli olduktan sonra hem ailesine maddi katkıda
bulunmak hem de evde boş oturmaktansa bir şeyler yapmak
için, internetten ve televizyondan gördüğü programlardan
etkilenerek kendi çabaları ile evinde bez bebekler yapmaya
başladı. Zeynep Nine daha sonra ürettiği bez bebekleri
belediyenin tahsis ettiği dükkanda satmaya başladı.
Emekli maaşlarının yetersizliğinden de yakınan üyemiz
“Bu işe başlamasaydım, başka iş aramak zorunda kalacaktım.
Hayat şartları çok zor” dedi.
Üyemiz (Kütahyalı vatandaşlarımızın) tabiriyle “Zeynep
Nine” işini daha da ilerletip İstanbul ve Eskişehir'de satış
yapmayı planladığını ve siparişler almayı beklediğini belirtti.

ÇAYCUMA ŞUBEMİZDEN ÖRNEK HİZMET
Çaycuma Şubemiz tarafından
ihtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye
hediye edildi.
Çaycuma Şube Başkanımız
Nizamettin Eyidoğan; “Dernek olarak
emekli, dul ve yetimlerimize ihtiyaç
derecesine göre bu arabaları dağıtacağız. Bu
tür hizmetlerimizin bundan sonrada devam
edeceğini emekli, dul ve yetimlerimizin
bilmesini istiyoruz. Kısa adı TÜED olan
Türkiye Emekliler Derneğimiz geçtiğimiz
günlerde büyük bir mutlulukla 41.
yıldönümünü kutladı. Derneğimizin
hizmetleri tüm hızıyla devam ediyor. Dernek
olarak ilk etapta 10 adet sakat arabasını
ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. On milyon
emekli dul ve yetime hizmet etmeye çalışan,
kayıtlı 550 bin üyesi bulunan derneğimizin
Çaycuma Şubesi olarak yerel bazda emekli
dul ve yetimlerimize üst düzeyde hizmet
etmekteyiz. Yaptığımız hizmetlere ve
yardımlara bir yenisini daha eklemekteyiz.
Bedensel engelli olan emekli, dul ve
yetimlerimize özürlü arabası dağıtarak
onların engellerini bir nebze de olsun

gidermeyi amaçlıyoruz.
Emekli, dul ve
yetimlerimize ihtiyaç derecesine
göre bu arabaları dağıtacağız. Bu
tür hizmetlerimizin bundan
sonrada devam edeceğini emekli,
dul ve yetimlerimizin bilmesini
istiyoruz. Ayrıca emeklilerimizin
büyük umutlarla beklediği intibak
kanunu tasarısı hakkında Sayın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımızla yapılan görüşmelerin
çok olumlu geçtiğini, biz dernek
olarak bu konunun da takipçisi
olacağımızı ve inşallah
önümüzdeki günlerde meclise
geleceğini düşünüyoruz.
Emeklilerimizin bir nebze de olsun
nefes almasını sağlayacak olan intibak kanun
tasarısının çıkmasını umutla bekliyoruz. Bu
sebeple de emekli, dul ve yetimlerimizin
derneklerine büyük bir güvenle sahip çıkmaları
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” diye
konuştu.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlardan
Halil Dede; “82 yaşındaki babam için bu
arabayı alıyorum. Bu olanağı sağlayan Türkiye
Emekliler Derneği'ne teşekkür ediyorum.
Herkesin bu derneğe sahip çıkması gerekir”
dedi.

KULAÇ: “Emekli üvey evlat mı?”
Bartın Şube Başkanımız Kulaç Türkiye'deki toplam emekli
sayısının 142 binini Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki emekliler
oluşturduğunu söyledi.
Kulaç düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye'deki emekli sayısının en fazla olduğu
bölge, Batı Karadeniz Bölgesi. Bartın'daki emekli sayısı ise yaklaşık 59 bine yakınını işçi emeklisi, dul ve
yetimler oluşturuyor. Bu sayıya rağmen Bartın'da Emekliler Derneği'ne kayıtlı emekli sayısı, yaklaşık 7 bin.
Haklarından bihaber olan Bartınlı emekliler, birlik ve beraber olmak için derneğe de bihaber yaklaşıyor.”
Memur emeklisinin öz, işçi ve bağkur emeklisinin üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Bartın
Şube Başkanımız İsmail Kulaç, intibak yasası için de Bartınlı emeklileri birlik olmaya çağırdı.

KARABÜK ŞUBE BAŞKANIMIZ HÜKÜMETE SESLENDİ

BAKIRKÖY’LÜ EMEKLİLER

Bulut:
“Emekliyi
üzmeyin”
beş çayında buluştular

Karabük Şube Başkanımız Celal
Bulut 2012 yılı için emekliye yapılan zam
miktarının 33 TL gibi bir paraya tekabül
etmesinin yanı sıra, intibak'ın 2013'e
kaldığı yönündeki haberlerin emekliyi bir
kere daha hayal kırıklığına uğrattığına
dikkat çekti.

Bulut “Bu eli nasırlı, yüzü nurlu, ağzı
dualı insanları üzmeyin. Bu insanlar
emekliliğinde, hayatının son zamanlarında
rahat etmek istiyor. Bunları rahat yaşatın.
Sizlere dua etsinler. Ah etmesinler. Ahımızı
almanızı da hiç tavsiye etmeyiz” dedi.

Bakırköy Şubemiz ile Denizbank'ın ortaklaşa
düzenledikleri etkinlikte, Denizbank'ın Türkiye Emekliler
Derneği üyelerine sunduğu özel hizmetler anlatıldı. Beş çayında
bir araya gelen emekliler bu keyifli toplantı için Şube Başkanımız
Osman Şakır'a ve Denizbank yetkililerine teşekkür ettiler.

Başbakan Erdoğan'dan yılbaşı öncesi zam müjdesi duymak
istediklerini belirten Bulut, bunun emekliyi çok sevindireceğini
ifade etti.
Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğu içinde olduğumuzu
söyleyen Bulut, “Bayramlar genellikle hasta, yaşlı ve büyüklerin
ziyaret edilerek, küçüklerin de hediye ve harçlık verilerek
sevindirildiği; barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun
yaşandığı günlerdir. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan terör ve
deprem felaketleri bütün milletimizi derinden üzmüştür” dedi.
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BURSA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİNE ÇANAKKALE TURU

Bursa Şubemizin üyelerine tertip ettiği Çanakkale Şehitlerini anma
gezisi, 15 Ekim 2011 tarihinde, Çanakkale Şehitliklerimizi daha önce görme
imkanı bulamamış üyelerimizin katılımıyla yapıldı.
Üyelerimiz rehberin anlatımıyla adeta tarihi yeniden yaşadılar,

duygusal anlar yaşayarak dualar ettiler.
Üyelerimiz geziden çok memnun olduklarını, bu gibi etkinliklerin tarihi
ve kutsal mekanlara da tertip edilmesini talep ettiler. Bursa Şube Başkanımız
Abdi Erol da imkanlar ölçüsünde bu tür etkinliklerin sürdürüleceğinin
müjdesini verdi.

NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN
ANLAMLI DESTEK

Nazilli Şube Başkanımız Cahit Coşkun 2 yıl önce akciğer
rahatsızlığının ardından felç geçiren ve yaşamının büyük bir bölümünü
yatağında geçiren üyemiz, 72 yaşındaki Hasan Gülbay'a, tekerlekli sandalye
hediye etti. Aldığı hediye karşısında duygulanan Gülbay dernek yönetimine
teşekkür etti.
Nazilli Şube Bakanımız Cahit Coşkun yaptığı açıklamada, 72
yaşındaki Hasan Gülbay'ın 2 yıl önce felç geçirdiğini söyleyerek,
“Derneğimiz üyesi Hasan Gülbay derneğimize başvurarak tekerlekli
sandalye talebinde bulundu. Biz de dernek genel merkezimiz aracılığı ile
kendisine tekerlekli sandalye temin ettik. Bundan sonraki hayatının daha
kolay geçirmesini sağladığımız için mutluyuz” dedi. Hasan Gülbay ise,
Nazili Şube Başkanımız Cahit Coşkun'a teşekkür etti.

RİZE ŞUBEMİZDE BAYRAM COŞKUSU

ACI KAYBIMIZ
Bursa Şube
Mali Sekreterimiz
Sayın
Mesut ACAR
aramızdan ayrıldı.
Merhum yöneticimize Allah´tan
rahmet, kederli ailesine ve camiamıza
başsağlığı ve sabırlar dileriz.
TÜED GENEL YÖNETİM KURULU
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Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman, Kurban Bayramı
münasebetiyle bayram mesajı yayınlayarak şunları söyledi;
“Bir hazinedir bayram… Bayram tüm güzelliklerin
birbirine karıştığı zamanlardır. Derneğimizin bayram arifesinde
yaptığı davete, pek çok emeklimizin icabet etmesi, derneğimiz adına
bir gururdur. Emeklilerimize verdiğimiz değerin günden güne
artışını göstermek adına yapılan bu davet, bayramın üçüncü günü,
eski bayramları aratmayacak şekilde, derneğimizde gerçekleşmiştir.
Bayramlar yaşlılarımıza değerlerini hatırlatmak,
unutuldukları bayramlara inat güler yüzle, bayram coşkusunun ve
eski bayramların ölmediğini göstermek içindir.
Bayram bir başka sevgidir. Kutsallığından olsa gerek;
hilenin, iftiranın, dedikodunun ve daha onlarca kötü duygunun
yüreklerde barınmadığını günlerdir bayram günleri. En
yakınımızdakinin dahi hatırlanmadığı günümüz bayramlarında,
derneğimizin yaşlılarımızı unutmayacağı açıktır. Emeklilerimizin
derneğimize vermiş oldukları destek, duydukları güven günden
güne artmaktadır, bunun için tüm emeklilerimize teşekkür ederiz.

..............................................
41. YILIMIZI BİLİMSEL, SOSYAL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE KUTLADIK

41.
YIL

ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK
“KIRK BİR KERE MAŞALLAH…”
Türkiye Emekliler Derneğimizin 41. Kuruluş
Yıldönümü Ankara'da düzenlenen çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Başta büyük önder
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere,
derneğimizin kurucuları ve derneğimize
hizmeti geçmiş yöneticilerimiz, teröre kurban
verdiğimiz şehitlerimiz ve Van depremlerinde
hayatlarını kaybeden yurttaşlarımız için saygı
duruşuyla başlayan etkinlikler, İstiklal
Marşımızın okunmasıyla sürdü.
Etkinliklere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik'in yanı
sıra; Devlet Eski Bakanımız Önay Alpago, SGK Başkanı Fatih Acar,
SGK Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp, SGK Başkan Yardımcısı
Mustafa Kuruca, SGK Yönetim Kurulu Üyeleri; Salih Kılıç, Sinan
Özkan, Dr. Tandoğan Tokgöz, Şemsi Bayraktar, Yusuf Yazgan, Mehmet
Açıkel, ANAP Eski Milletvekili Emre Kocaoğlu ile HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, BASK Genel Başkanı Resul
Akay ve beraberinde BASK Genel Yönetim kurulu Üyeleri, HAKSEN
Genel Başkanı Ayhan Çivi ve HAKSEN Genel Yönetim kurulu Üyeleri,

Tüm Bağkur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Necati Koyuncu ve
Yönetim kurulu Üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İlhan Tomanbay, Türyak Başkanı Mete Bora, Dışkapı Devlet
Hastanesi Başhekimi İbrahim Çolak, Dünya Yaşlanma Konseyi
Başkanı Dr. Kemal Aydın, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi
ve emeklilerimiz katıldılar.
16 Kasım Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimizin sabah gerçekleştirilen
ilk bölümünde, emeklilerimizin merakla bekledikleri intibak çözümleri
önerileri, konunun uzmanlarınca gerçekleştirilen bir panelde masaya
yatırıldı. “Sosyal Güvenlikte Norm ve Standart Birliği” konulu
panelimizi Hukuk Müşavirimiz Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu yönetti.
Panelde; Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehim
Üçışık, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Başkanı Saadettin Orhan
ve Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Namık Tan birer konuşma
yaptı.
41. Yıl kutlamalarının öğleden sonra gerçekleştirilen bölümünde
derneğimizin kuruluşundan bugüne kısa bir tarihçesini özetleyen
“Dünden Bugüne TÜED” konulu bir sinevizyon gösterisi sunuldu.
Gösterinin ardından Genel Başkanımız Kazım Ergün bir konuşma
yaparak katılımcılara seslendi. Derneğimizin, Türkiye'nin en büyük
gönüllü sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Ergün, İntibak
meselesini ilk ortaya çıkaran ve 20 yıldır bu sorunun çözümü için
kesintisiz mücadelesini sürdüren yegâne kuruluşun, derneğimiz

olduğunu ifade etti.
Derneğimizin genel merkezinin eskiden bir
apartman dairesinde olduğunu hatırlatan
Ergün, daha sonra çok zor çalışmalarla yeni
genel merkez binamızı yaptıklarını söyledi.
Kendisini ve arkadaşlarını duygulandıran iki
hadiseden bahseden Ergün, "Anadolu'dan
cebinde 5 kuruş olmayan bir insan bu genel
merkeze gelerek bir öğün yemeğini yiyor. 'Siz
olmasaydınız ben aç kalacaktım' diyen
insanlarla karşılaştım" diye konuştu.

Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Ankara'nın merkezi
olan Kızılay'da yeni satın
aldığımız misafirhanenin
tapusunu üyelerimize
gösterdi ve ardından da bir
termal tesis yapacaklarının
müjdesini verdi.
Derneğimizin hizmetleri ve sosyal tesisleri
sayesinde birçok insanın ilk defa deniz
gördüklerini kendilerine söylediğini belirten
Ergün, "Birçok insanın 'sizin sayenizde insan
olduğumuzu anladık' dediklerine şahit olduk" şeklinde konuştu.
"Bu dernek olmasaydı, Türkiye'de emeklilerin sesini duyurabilecek bir
güç yoktur" diyen Ergün, iyi bir takım çalışması yaptıkları için de
arkadaşlarına teşekkür etti. Hiçbir zaman yanlış işler peşinde
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olmadıklarını belirten Ergün, yanlış işler peşinde olanların da dernekten
silinip gittiğini belirterek, "Bu kapıdan içeri haram sokmadık,
sokmayacağız da" dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Ankara'nın merkezi olan Kızılay'da
yeni satın aldığımız misafirhanenin tapusunu üyelerimize gösterdi ve
TÜED -9-

ALPAGO: “EMEKLİNİN İNTİBAK SORUNUNU EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜN SAYIN BAKAN”
KOCAOĞLU: “SAYIN BAKAN VE SAYIN ERGÜN BU SORUNU DİYALOGLA ÇÖZERLER”
Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan Devlet Eski Bakanımız ve
derneğimizin eski hukuk müşaviri Av. Önay Alpago da derneğimizdeki
gelişimden övgüyle söz ederek, atılan bu olumlu adımları bütün toplum gibi
kendisinin de ilgiyle ve heyecanla izlediğini ifade etti. Alpago, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e de seslenerek, “Emeklinin intibak meselesini
lütfen zaman kaybetmeden çözün” dedi.

Önay ALPAGO
Devlet Eski Bakanı

Daha sonra söz alan Anap Eski Milletvekili Emre Kocaoğlu da, Ankara'da ayrı
bir dil kullanıldığını, bu dilin diyalog ve çözüm dili olduğunu belirterek şunları
söyledi;
“Ankara'da çözüm dili
k o n u ş u l u r, A n k a r a c a
konuşulur. Sayın Bakan
Çelik de, Sayın Genel Başkan
Ergün de bu dili iyi konuşan iki değerli insan. Biraraya gelmişlerse intibak başta
olmak üzere, emeklinin bütün sorunlarını çözerler. Buna gönülden inanıyorum.”
Emre KOCAOĞLU
21. Dönem Milletvekili

41.
ÇALIŞMA BAKANI ÇELİK:
“Emeklilik son durak değildir” YIL

41 yıl etkinliklerimizi onurlandıran Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik de, emeklilerimizle bir arada
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladığı
konuşmasında derneğimizin hizmetlerinden övgüyle söz etti.

bedel icraatlara imza attıklarını söyledi. Batı'da hükümetlerin
teker teker istifa ettiğini hatırlatan Bakan Çelik, Türkiye'nin ise
çok daha güzel bir noktada olduğunu görmek gerektiğini belirtti.
ABD'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konuşmasına
"41 kere maşallah" diyerek başladı. Emekliliğin son durak
olmadığını belirten Çelik, esprili bir şekilde "Sondan önceki
bir durak olarak düşünüyorum" diyerek salondakilerin
alkışını aldı. 20. yüzyılın hem gelişmenin hem de vahşetin
olduğunu bir yüzyıl olduğunu belirten Çelik, "Biz güzel
Cumhuriyeti kurduk ama iyi değerlendiremedik" dedi.

işsizliğin yüzde 9.1 olduğunu, Yunanistan'da yüzde 17.6 olduğunu
söyleyen Faruk Çelik, birçok ülkeden işsizlik konusunda örnekler
vererek Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 9.2 olduğunu kaydetti.

Batı dünyasının bu yüzyılda savaşlardan sonra kalkınmasını
sağlarken Türkiye'nin yaya kaldığını belirten Çelik, "Atı alan
Üsküdar'ı geçti. Biz kumda oynamaya mahkum edildik" diye
konuştu.
21. yüzyıla da Türkiye'nin krizlerle girdiğini hatırlatan Çelik,
1994 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin tüm kesimleri olduğu
gibi emeklileri de etkilediğini ifade etti. "Son 9 yılda
kaybedilen yılları kazanmak için çok efor sarf ettik, sarf
ediyoruz" diyen Bakan Faruk Çelik, son 9 yılda geçmiş yıllara

ÇELİK: "EŞİT PRİME VE EŞİT GÜN
SAYISINA EŞİT MAAŞ VERELİM"
Taşeron işçilerin sorunları, kıdem tazminatı konusu ve İntibak
Yasası meselesinin gündemlerinde olduğunu belirten Çelik,
bunların hızlı bir şekilde Bakanlar Kurulu'na sevk edilmesi için
hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. İntibak Yasası konusuna da
değinen Bakan Faruk Çelik, prim gün sayısı ve prim tutarı da aynı
olanlar arasında eşitlik olan ve 1981 yılında emekli olanla 2001
yılında emekli olan arasındaki farkı kaldırmak istediklerini
belirten Çelik, "Eşit prime, eşit gün sayısına eşit maaş verelim"
dedi.

ÇELİK “İNTİBAK YASASINI ÇIKARALIM,
İŞ ÖDEMEYE KALSIN”
Maaşlardaki dengesizlikleri şu anda toparlamış
olduklarını kaydeden Çelik, katkı sağlamak isteyen
bütün emeklilerle görüşmeye ve görüşlerini dinlemeye
hazır olduklarını söyledi. Sosyal taraflarla bir araya
gelip konunun biran önce Bakanlar Kurulu'na
götürülmesi gerektiğini belirten Çelik, "2012 yılının
büyük ihtimalle ilk yarısında bitirmeye çalışacağız. Ve
2,5 milyon dosyayı elden geçireceksiniz. Bir zaman
dilimine ihtiyacımız var. Biter bitmez yasası çıkmış
olacak zaten. Yasası çıktığı zaman 2013 yılı başında
ödemeler başlar" diye konuştu.
Çelik, ayrıca uygulanacak olan sistemi hem 2000 yılı
öncesine hem de 2000 yılı sonrasına uygulamak
istediklerini belirtti.
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41.
YIL

ŞÜKRAN ÖDÜLLERİMİZ BAKAN ÇELİK’İN ELİNDEN

ÖDÜL TÖRENİNDE
DUYGULU ANLAR
Bakan Çelik konuşmasını tamamladıktan sonra, derneğimizin
şükran ödüllerini ve hizmet ödüllerini takdim etmek için bir süre
daha kürsüde kaldı. Vatana Hizmet Tertibi'nden aylık alan
vatandaşlarımızı temsilen Erzurum Kongresi'ne katılan Sivas
Delegesi Ziyaeddin Başara'nın kızı Lütfiye Başara ve oğlu Ata
Başara'ya derneğimizin Şükran Ödülü'nü sunan Bakan Çelik'in
duygulandığı görüldü. Çelik daha sonra Derneğimizin kurucusu

Sadi Heper'in kızları Nevin Derece ve Nilüfer Kurukahveci'ye Şükran
Ödülümüzü takdim etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk
Çelik ardından, derneğimize hizmetleri 20 yılı aşan şube başkanlarımıza
da Hizmet Ödüllerini takdim etti. Mersin Şube Başkanımız ve SGK
Yönetim Kurulu Eski üyemiz Semiha Tokadlı, Genel Başkan
Yardımcımız ve Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı'ya ödüllerini
takdim eden Çelik bu hizmetlerinden ötürü yöneticilerimizi tebrik etti.

20 YILINI DOLDURAN ŞUBE BAŞKANLARIMIZA
KATKILARI İÇİN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLDİ

Mersin Şube Başkanımız ve SSK
Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Semiha Tokadlı
Hizmet Ödülü’nü Bakan Çelik’in elinden aldı.

41.
YIL

Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri
Şube Başkanımız Gazi Aykırı’nın ödülünü
alırken, mutluluğu gözlerinden okundu.

SGK TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 41.
YIL
ETKİNLİĞİMİZE RENK KATTI

41. Yıl etkinliklerimiz, Şef Hasan Özel yönetimindeki, SGK
Korosu'nun sunduğu Türk Halk Müziği konseriyle son buldu.
Konser sonrası Koro şefi Hasan Özel'e SGK Başkan Yardımcısı

Yadigar Gökalp tarafından derneğimizin şükran plaketi sunulurken,
programın sunuculuğunu üstlenen Cemile Tekerlek'in şükran plaketi de
Genel Başkanımız Kazım Ergün tarafından takdim edildi.
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41. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİMİZE
BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA DA RENK KATTI...

41.
YIL

İNTİBAK SORUNU, “SOSYAL GÜVENLİKTE NORM VE STANDART BİRLİĞİ”
KONULU PANELİMİZDE KONUNUN UZMANLARINCA MASAYA YATIRILDI
16 Kasım Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimizin ilk bölümünde,
emeklilerimizin merakla bekledikleri intibak çözümleri önerileri,
konunun uzmanlarınca gerçekleştirilen bir panelde masaya yatırıldı.
“Sosyal Güvenlikte Norm ve Standart Birliği” konulu panelimizi
Hukuk Müşavirimiz Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu yönetti. Panelde;
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehim Üçışık,
Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Başkanı Saadettin Orhan ve
Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Namık Tan birer konuşma
yaptı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fehim Üçışık Şükran Plaketi’ni Genel
Başkanımız’ın elinden alırken.

Panelin ardından konuşmacılara tek tek teşekkür eden Genel
Başkanımız Kazım Ergün, panelistlere derneğimizin birer şükran
plaketini sundu. Ergün, derneğimizin tam 41 yıldır hak arama
mücadelesini sürdürürken bu tür bilimsel çalışmalardan büyük güç
aldığını belirterek, “Türkiye Emekliler Derneği tıpkı hizmetlerini
sürdüreceği gibi bilimsel etkinliklerini de aksatmadan sürdürecek.
Aklın ve bilimin aydınlattığı bir yolda hizmet üretmeye çalışıyoruz.
Bu yüzden de üyelerimizin ve bütün emeklilerin olduğu gibi bütün
kamuoyunun da beğenisini topluyoruz” dedi.

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Başkanı
ve Bugün Gazetesi Köşe Yazarı Saadettin Orhan da
panelimize renk kattı.

Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Namık Tan,
“İntibak’ta köklü ve kalıcı çözüm için norm ve standart
birliği şarttır” dedi.

Panelimizin moderatörlüğünü yapan Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu plaketini alırken,
“Emekliye hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi.

2012

YENİ YILIN, ÜLKEMİZE VE BÜTÜN DÜNYAYA
BARIŞ, MUTLULUK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUZ

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU
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DERNEK ŞUBELERİNDE
DEFTER TUTMA ESASLARINDA
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Lütfi GÜLBENK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
31.03.2005 tarihinde yayınlanan Dernekler
Yönetmeliği'nin 31.maddesinde defter tutma esasları
düzenlenmiş;
- Yıllık brüt gelirleri (2010 yılı için 726.196,00 TL'yi) aşan
derneklerin takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço
esasına göre defter tutacakları veya İşletme hesabı esasına göre
defter tutan derneklerin yukarıda belirtilen hadde bağlı
kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutabilecekleri ifade edilmiştir.
Yönetmeliğin bu maddesi 30.10.2011 tarih 28100 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin de
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesi ile
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
- "Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter
tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere
bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre
defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta
defter tutmaları zorunludur."
Dernekler Dairesi Başkanlığı yapılan bu değişiklikle
aslında bir bütün olan dernek merkez ve şubelerinin aynı tarih
veya döneme ait bilanço kalemlerinden gelir ve gider
işlemlerinden oluşan Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosuna
ulaşmayı amaçlamaktadır. Böylece derneğin tüzüğünde
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda

faaliyet gösterip göstermediği merkez ve şubeler adına rahatlıkla
denetlenebilecektir.
Bu madde hükmü uyarınca Türkiye Emekliler Derneği'nin
tüm şubelerinin 2012 yılında tasdik ettirerek tutacakları yasal
defterlerinin Bilanço Usulünde olması zorunludur. Şube Yönetim
Kurullarının bilanço usulünde tasdik ettirmek zorunda olduğu
defter ve belgeler aşağıdaki gibidir;
-Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Karar
Defteri,Üye Kayıt Defteri,Evrak Kayıt Defteri ve Alındı Belgesi
Kayıt Defteri.
Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam
edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına
göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Bilanço usulünde defter tutmak zorunda olan şubelerimizin
3 1 . 1 2 . 2 0 11 t a r i h i i t i b a r i y l e
tüm varlıklarının
(kasa,banka,alacaklar,demirbaşlar vb.) ve tüm borçlarının
(satıcılar,vergi dairesi,sgk,diğer satıcılar,personel vb.) tespitini
yaparak açılış bilançosunu oluşturmaları gerekmektedir.Bu
konuda 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlerden destek alınarak kurgulamanın
yapılmasında ileride oluşabilecek aksaklıklara ve maruz
kalınacak cezalara karşı önlem olacağını düşünüyoruz.

ADANALI EMEKLİLER ŞUBEMİZDE BAYRAMLAŞTI
Adana Şubemiz Kurban
Bayramı'nın son gününde şube
binasında üyelerimizle
bayramlaştı.
Şube Başkanımız Seyfi H.
İyiyürek, İdari Sekreter Ali Vuranay,
Eğitim Teşkilatlandırma Sekreteri
Yaşar Tekin ve Mali Sekreter Mehmet
Arslan'ın evsahipliğinde gerçekleşen

EMEKLİ İNTİBAK YASASINI BEKLİYOR
Hükümetin 2012 yılı
programında emekli ücretlerine
yapılacak zammı düşük belirlemesi,
emeklide hayal kırıklığı yarattı. Trabzon
Şube Başkanımız Burhan Bayraktar,
emeklilerin kurban kesemediklerini dile
getirerek emeklilerin intibak yasasının
kurbana uğradığını ifade etti.
Trabzon Şube Başkanımız
Burhan Bayraktar, Resmi Gazete'de
yayınlanan 2012 Yılı Programı'nda
intibakların yer almasının memnuniyet

verici olduğunu belirterek, “İntibaklar
yapılmazsa, aylıklar arasındaki
adaletsizlik giderek daha da büyüyecek ve
yapılacak olan zamlar derdimize derman
olmayacak, yaralarımızı sarmaya
yetmeyecektir” dedi. İntibakların
yapılmasını umutla beklediklerini belirten
Bayraktar, “2012 yılına artık bu sorunun
çözülmüş olduğunu görerek girmek
istiyoruz. Yapılacak olan yüzdeli zamlar
var olan adaletsizliği daha yükseltiyor”
dedi.
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bayramlaşma programına dernek
üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Dernek
üyeleriyle tek tek bayramlaşan Adana
Şube Başkanı Seyfi H. İyiyürek kısa bir
açıklama yaparak, “Bütün İslam
aleminin Kurban Bayramı mübarek
olsun. Emeklilerimizin, Adana halkının
bayramını kutluyorum. Bu bayramın
tüm milletimize barış, huzur, mutluluk ve
esenlik getirmesini temenni ediyorum”
dedi.

ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

SİGARA BAĞIMLILIĞI VE
BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Doç. Dr. Füsun Ülger
Özel Akay Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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DUVAR
GAZETESİ

BÜYÜK SÖZLER...

Kusuru kendisine
söylenmeyen adam,
ayıbını hüner sanır...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

Sadi ŞİRAZİ

ŞİİR-ŞİİR-ŞİİR-ŞİİR
VAN DEPREMİ
Bu ne tufan ulu Tanrım
Deprem vurdu, Van ağladı
Yüreğime düştü ateş
Bütün ülke kan ağladı
Hava soğuk, ayaz serttir
Bu acı dermansız derttir
Bu ne büyük felakettir
Hem dost hem düşmen ağladı
Van'la Erciş'in arası
Yardımlaşma sırası
Sarılsın deprem yarası
Ecel geldi can ağladı
Şaşırmış depremzedeler
Titreşir yaşlı dedeler
Ağlaşır küçük bebeler
Mümin Müslüman ağladı

TAVŞANLI ŞUBEMİZE ANLAMLI ÖDÜL
Ta v ş a n l ı Ş u b e m i z e ,
Ta v ş a n l ı K a y m a k a m l ı ğ ı
tarafından teşekkür belgesi
verildi.
Tavşanlı Kaymakamlığı, Afrika kıtası
doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık,
açlık ve susuzluk nedeniyle büyük bir insanlık
dramıyla karşı karşıya bulunan Somali başta
olmak üzere bölge halkına uzatmış olduğu
yardım elinden dolayı Tavşanlı Şubemize bir
teşekkür belgesi verdi. Tavşanlı Kaymakamı
Numan Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, Şube Başkanımız Remzi
Konuşluoğlu´na bütün emeklilerimiz adına şükranlarını sunarak,
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Konuşluoğlu da yaptığı açıklamada, ´´Ülkesi ve ırkı ne olursa olsun
bütün insanlığın kardeş olduğunu belirterek, yardımı elini uzatmaya her
zaman hazırız. İnsan olmanın gereği budur´´ dedi.
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Ulusumun bahtı kara
Yazık bunca insanlara
Ölenlerle kalanlarla
Ağıtı yazan ağladı
Tufan geldi gürleyerek
Dayanır mı buna yürek
Bunsan ders almamız gerek
Tutuştu her yan ağladı
AKAR der, oldu olanlar
Telef oldu onca canlar
Enkaz altında kalanlar
Görünce insan ağladı
Ahmet AKAR
Kartal Şube Üyemiz

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 41.YIL ETKİNLİKLERİ ve
“SOSYAL GÜVENLİKTE NORM VE STANDART BİRLİĞİ” PANELİ
Türkiye'nin üye sayısı itibariyle en büyük sivil toplum
kuruluşu TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 41. yaşında. Bu
nedenle düzenlenen etkinlikler kapsamında 16 Kasım günü”
Sosyal Güvenlikte norm ve standart birliği” paneli düzenlendi.
Panelistlerden Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fehim Üçışık; “Emekli, dul ve yetimin gelirlerinin
artırıldığı yıllarda ülke ekonomisinin olumlu yola girdiğini, az
artış yapıldığı yıllarda da talep düşüklüğüne bağlı istihdamda
azalma olduğu” tespitinde bulunarak primde alt sınır olarak
asgari ücretin, üst sınır olarak en yüksek devlet memuru
ücretinin esas alınmasını önerdi. Üçışık, sosyal yardım
uygulamasının haysiyet kırıcı olduğunu, kayıt dışılık ile
mücadele edilmesini, yaşlılık aylıklarının yeterli seviyeye
yükseltilmesini belirtirken, sosyal güvenlikte sistemin çalışan
neslin önceki nesle para ayırması olması gerektiğini ifade etti.
Adalet sağlanmadan, eşitlik sağlanmadan tek kurum olmanın
bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Üçışık sermayenin
emekli “maaşları artsın” dendiğinde kaynak nerede'yi
sormasını anlayamadığını, yaşanan krizlerin yapay olduğunu,
insan gibi yaşayacak ücret ve emekli aylığının tespitinin İnsan
Hakları Sözleşmesi, Avrupa sosyal şartı ve Anayasa'mız gereği
olduğunu belirtti. Sosyal güvenlikte çok sayıda kanun
değişikliğinin sistemi bozduğunu, emeklilik şartlarının
kolaylaştırılmasını, emeklinin çalışmak zorunda
kalmamasının sağlanmasını, işçi ve bağ-kur emeklileri için
İNTİBAK'ın bu teknoloji ile yapılmasının çok kolay olduğunu
da sözlerine ekledi.
Panelist Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Başkanı
Saadettin Orhan; emeklilerden aylıklarındaki eşitsizlik
konusunda çok serzeniş aldığını, aylıklar arasındaki
uçurumun açılmaya devam ettiğini, sosyal güvenlikte
kazanılmış hakların korunmadığını, aylıkların yüzdeli artışlar
nedeniyle eridiğini, bağ-kurluların basamak mağduru
olduğunu onlar içinde intibak yapılması gerektiğini belirtti.
Sosyal güvenlik mantığına ters düşen uygulamalar olduğunu,
2008 sonrası çalışmalarda çalıştıkça bağlanacak aylığın
düştüğünü, milli gelirden pay verilmemesinin hak kaybına
neden olduğunu belirten Orhan;” emeklinin büyümeye katkısı
yok” yorumlarının yanlış olduğunu oysa emeğin bir önceki
neslin biriktirdiği stok değer olduğunun unutulmamasını
çözümün katsayı ve gösterge sistemine dönülüp, güncelleme ile
yapılacak bir İNTİBAK olması gerektiğini belirtti.
Diğer panelist Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı
Namık Tan;” sosyal güvenlikte norm ve standart birliğine
aykırı uygulamalar ile birilerinin kayrıldığı, birilerinin
cezalandırıldığını, 1978'de katsayı ve gösterge sistemine
geçilirken göstergelerin düşük belirlendiğini, bu nedenle prim
kazançlarının ve aylıkların düşük kaldığını, bugün emekli
olanın 3 ayrı kanuna göre aylığının hesaplandığını,
İNTİBAK'ın gecikmiş hak olduğunu” belirtti.
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ

Basım Tarihi: ..../12/2011

Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın

Panelden çıkan sonuç;” sosyal güvenlikte yerleşmiş bir
sistemin olmadığı, sistemsizliğin adaletsizlik ve eşitsizlik
yarattığıdır” . Tek çözüm işçi ve bağ-kur emeklileri için katsayı
ve gösterge sistemine dönüş ve tek tek İNTİBAK'larının
yapılması, belli bir yıl içinde gelir ve aylıkların eşitlenmesidir.
Etkinliklere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Faruk Çelik hükümet programındaki gibi en
önemli önceliklerinin İNTİBAK konusu olduğunu, bunun için
sosyal taraflarla toplantılar yaptıklarını, 2012 yılında kanunun
çıkacağını, uygulamanın 2013 Ocak ayında olacağını ifade etti.
Oysa 2012 yılı programında intibak'ın yapılacağı açıklanmıştı.
Bu ertelemenin neden olduğu anlaşılamadı. Dosyaların tek tek
ele alınacak olması nedense, bugünkü teknolojide bunun
yapılacak bir programla çözümü kolaydır.
Bakan populist bir yaklaşımda olmayacaklarını,
İNTİBAK'ta; 1981–2000 arası aylık bağlama sistemindeki
farklılıkların, büyüme hızının yansıtılmamasından doğan
eşitsizliğin giderilmesini anladıklarını belirtti. 1981–2000 arası
emekli olanların prim gün sayısı aynı, prim tutarı aynı
olanların aylıklarını eşitleyeceklerini belirten Bakan, Bağkur'da ve 2000 sonrası emeklilerde intibak'ı gerektirecek bir
durum olmadığını ifade etti. Panel'den çıkan sonuç ile
Bakan'ın açıklamaları arasında çelişki açıktır. Çalışma süresi
uzadığına göre ne yapılmasını Bakanlık yeniden
değerlendirmeli, sosyal taraflarda ne yapılması net olarak
ortaya koymalıdırlar. Bu nedenle TÜRKİYE EMEKLİLER
DERNEĞİ'nin düzenlediği panel ve çalıştayların takibi
adaletli bir çözüm için gereklidir.
Etkinliklerde TÜRKİYE EMEKLİLER
DERNEĞİ'nin Sosyal Güvenlik Başmüfettişi Selim
Gürleyik'in tesbiti ile “ATATÜRK ve arkadaşlarının Sosyal
Güvenlik Kurumuna 79 Emaneti için düzenlenen ŞÜKRAN
PLAKETİ töreni anlamlıydı. 15.12.1948 yılında 5269 sayılı
Kanunla Sivas kongresince seçilen temsil heyeti üyeleriyle
TBMM'nin birinci döneminde bulunan üyelere vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması öngörülmüş ve her yıl bütçe'de V.
Sayılı cetvelle göstergeleri belirlenmiştir. Bu 79 kişiyi temsilen
Sivas temsilcisi Y. Ziyaettin Başara'nın kızı Lütfiye Başara ve
oğlu Ata Başara'ya şükran plaketleri Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik tarafından takdim edilirken,
duygusal anlar yaşandı.
C u m h u r i y e t i m i z i n k u r u c u s u ATAT Ü R K v e
arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, ATATÜRK'ün
yolunda onun önerdiği, yaşlı ve emekli vatandaşlara sahip
çıkmanın onlara minnet hissi duymanın sağlanması için
çalışmalar yapan TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ'nin 41.
yılını kutluyor, kurucularına şükranlarımı sunuyor, yönetici ve
üyelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
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