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Büyük Önder Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olması sebebiyle
kutladığımız 30 Haziran Emekliler Günümüzde, Ankara’da düzenlenen törenler
dikkat çekti. Anıtkabir’de düzenlenen anma töreniyle başlayan etkinlikler, SGK
Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle sürdü.

ENFLASYON ARTIŞLARI
VE EMEKLİLERE
YANSIMASI
Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik ve
sosyal göstergelerin belirlenmesinde temel bir
kurum olarak görülmektedir. Bir çok alanda
yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile kararlar
alınmakta ve planlamalar yapılmaktadır.
Çalışanlar ve emekliler açısından en temel
gösterge ve araştırma ise, harcamaları temel
alarak yapılan tüketici fiyat hesaplamalarıdır.
TÜİK tarafından bütün il ve ilçeleri kapsayacak
şekilde yapılan fiyat araştırmasında 450 kalem ve
hizmet hesaplamada değerlendirilmektedir.
Bu hesaplamalar doğrultusunda 2012 yılı
Haziran ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde
bir önceki aya göre %-0,90 düşüş görülmüştür.
Son altı ayda tüketici fiyat artışı %1,95 olarak
hesaplanmış, bir önceki yılın Haziran ayına göre
%8,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,89
artış gerçekleşmiştir.
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İş hayatının değişken olması ve farklı alanlarda
çalışılması, sosyal güvenlik haklarında da farklılığa
neden olmaktadır. Çalışma hayatı uzun bir süre
olduğundan, farklı işlerde çalışılması durumunda,
sigorta primleri de farklı sigorta kurumlarına
ödenmektedir. İşçi statüsünde çalışanların primleri SSK,
bağımsız çalışanların primleri Bağ-Kur, devlet memuru
statüsünde çalışanların primleri Emekli Sandığı'na
ödenmektedir.
Üç ayrı kuruma prim ödenenlerin emeklilik
talebinde bulunmadan önceki son yedi yılı büyük önem
taş ımak tad ır. Bu ayrımı iyi yap amayan lar,
emekliliklerinde hak kaybına neden sorunlarla
karşılaşılmaktadır.
Bugüne kadarki mevzuatlar karşılaştırıldığında,
emeklilik bakımından son kurum olarak SSK tercih
edilmektedir. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlar
için 20 yıl sigortalı, erkekler için 25 yıl sigortalı çalışma
koşulu ve kademeli yaş geçişleri birlikte
değerlendirildiğinden, emekli aylığı SSK'ya göre geç
bağlanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunu uyarınca,
aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun tayininde,
sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim
veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet
(360 x 7 = 2520 gün ) süresi esas alınmaktadır. Yani,
sigortalının son 7 (yedi) yıllık fiili hizmet süresi içerisinde
en fazla hangi kurumda hizmeti varsa, yani sigortalının
son 7 (yedi) yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün
fazlası (1261 prim ödeme günü) hangi kurumda geçmişse
o kurumca; veya hizmet süresinin eşit olması
durumunda sigortalının bağlı olduğu son kurumca
yaşlılık -emeklilik- aylığı bağlanmaktadır.
SSK kayıtları incelendiğinde, son yedi yılın yarıdan

bir fazlası olan 1261 günün işçi olarak çalışıldığı ve erken
emekli olmak için primlerinin SSK'ya ödendiği dikkat
çekmektedir. Geçenlerde Derneğimizi arayan bir BağKur'lu son yedi yılın 1261 gününü farkına varmadan
ödemesi nedeniyle, emeklilik işlemleri Bağ-Kur'a
döndüğünü ve yeniden 3.5 yıl gibi uzun bir süre daha
SSK'lı çalışmak için müracaat ettiğini belirtti. Bu
arkadaş, iki ay önce Bağ-Kur'luluğuna son verseydi,
SSK'dan emekli olacaktı. Bu durumun bir çözümünün
olup olmadığını sondu. 2829 sayılı Hizmetlerin
Birleştirilmesi ile ilgili Kanunun açık olduğu ve yapılacak
bir işlemin olmadığını belittik.
Aslında bu uygulamaya tepkiler de var. Norm ve
standart birliği denildiğinde, böylesine ayrımların
olmaması gerekiyor. Hangi Kurumda primler fazla ise, o
kurumdan emekli olunmalıdır. Bu sorunu değerlendiren
5510 sayılı Kanun, 1 Ekim 2008 itibariyle ilk defa sigortalı
olanlar için, en çok hangi kurumda hizmet varsa, o
kurumdan emekli olmasını getirmiştir. Aynı uygulama,
geçici bir maddeyle 2008 öncesi içinde öngörülebilir. Bu
tür haksızlıkların ve eşitsizliklerin önüne geçilmesi için,
farklılıklara son verilmesi gerekiyor.
Bir diğer sorun ise, Banka Sandıklarından emekli
olacakları ilgilendiriyor. 506 sayılı Kanunun geçici 20.
maddesi, SSK olarak işlem öngörüyor. 5510 sayılı
Kanun'daki geçici maddeye göre, bütün sandıklar
SGK'ya devrolacaktır. Bu gerçeğe rağmen, SGK, son yedi
yıldaki hizmetler bakımından banka sandıklarını ayrı bir
sosyal güvenlik kurumu olarak gördüğünden, son yedi
yılın hesabında SSK ve banka sandıklarını ayrı
değerlendiriyor.
Bu durum, emeklilik işlemlerini
etkilemekte ve geciktirmektedir. Bu tür mağduriyetlerin
ve eşitsizliklerin yaşanmaması için, yeni bir değişikliğe
ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi durumda, eşitsizlikler
artacaktır.

KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI ÜNVERDİ
DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Dt. Şerife Ünverdi 14 Haziran 2012
tarihinde Genel Merkezimizi ziyaret ederek, çalışmalarımız
hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün konuğu olan Bakana, ziyareti sırasında KKTC
Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda, Özel Kalem Müdürü
Aytaç Çaluda, KKTC Ankara Muavin Konsolosu Birsen
İkizer Kalfaoğlu ve Bakanın eşi Öztürk Ünverdi eşlik ettiler.
Derneğimizin faaliyetlerini beğendiğini ifade eden
Bakan Ünverdi, "Örnek çalışmalar sergilemişsiniz.
Emekliler ve yaşlılar için hizmet eden örnek bir kuruluş
olmuşsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
Konuk Milletvekili Çaluda da yaptığı konuşmada;
"Türkiye Emekliler Derneği'ne geldiğimizde kendimizi
evimizde gibi hissediyoruz. Bize bu sıcaklığı hissettiren
değerli genel başkana ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel
Başkanımız Kazım Ergün de, "Emeklinin hak arama
mücadelesi için kurulmuş ve tam 42 yıldır emekli, dul ve
yetimlere hizmet üretmeye çalışan bir kuruluşuz. Bu yolda
başarılı hizmetler üretebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.
Ziyarette, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Basın
Danışmanımız Mehmet Emin Tangören de hazır
bulundular.

Ziyarette, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Basın Danışmanımız
Mehmet Emin Tangören ve SGK Eski Hukuk Başdanışmanı
Hilmi Şimşek de hazır bulundular.
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KIRIKKALE’Lİ EMEKLİLERİN
30 HAZİRAN COŞKUSU

GEMLİK ŞUBEMİZ
EMEKLİLER GÜNÜ’NDE
ATANIN HUZURUNDAYDI

Kırıkkale'de Emekliler günü ve haftası nedeniyle Kırıkkale Şube Başkanlığımız ve Kırıkkale
Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe emeklilerimiz büyük ilgi gösterdi.
Kırıkkale Şube Başkanımız Basri Keskin, Kırıkkale'de 42 bin 313 emeklinin bulunduğunu
belirterek, her geçen gün bu sayının arttığını söyledi. İntibak yasasının emeklilerin en büyük
beklentileri arasında yer aldığını vurgulayan başkan Keskin, 2011 yılında kabul edilen yasanın 2013
yılında uygulanacağını ifade ederek "Kurulan fabrikaların bacasında hizmeti, kurulan fabrikaların
tezgahında hizmeti, olan siz arkadaşlarımı ben bir bacasız fabrika olarak görüyorum. Şu anda bizim
için çalışmalar, bizim için yetmez. Emeklilerin refah düzeyinin artırılması için daha ciddi adımların
atılması gerekir" dedi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, emeklilerin bir istişare mekanizması olduğunu dile
getirdi. İntibak yasasından Kırıkkale'de çok sayıda emeklinin yararlandığını belirterek
"Kırıkkale'nin sorunlarının ve emeklilerimizin sorunlarının çözülmesi için Güç Birliği Platformu
oluşturduk. Bu oluşturulan platformda çeşitli sorunları ele alarak, hep birlikte çözüm yolu arıyoruz.
Türkiye'nin AK Parti iktidarlığı döneminde geldiği yer yadsınamaz. Belirlediğimiz hedef 2023
vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
Türkiye üzerinde emeklilerin büyük emeği ve katkısı olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı
Mustafa Yılmaz, "Emeklilerimizin hakkı ödenemez. Sosyal yaşantılarındaki sorunların giderilmesi
için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların en iyi şekilde ve daha refah düzeyde olması için
taleplerin değerlendirilmesi gerekir. İntibak yasasının faaliyete geçmesi itibari ile emeklilerimiz nefes
alacaktır. Ülkenin gelişmesine katkıda bulunan emeklilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından emekli Murtaza Demirtaş ise emeklileri anlatan bir şiir okudu.
Düzenlenen etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm müdürlüğüne bağlı ustalar grubunun çaldığı
müzik ile birlikte emekliler oyun oynayarak günlerini müzik eşliğinde kutladılar.

DENİZBANK VE ŞİŞLİ ŞUBEMİZ'DEN
EMEKLİLER HAFTASINDA ORTAK ETKİNLİK

TÜED -3-

Denizbank Genel Müdürlüğü
yetkilileri ve1. Levent Şube personeli
ile Şişli Şubemizin Yönetim Kurulu
ve emeklilerimiz ortak bir etkinliğe
imza attılar. Emekliler Haftası
kutlamaları kapsamında Beykoz
Koru Tesislerinde, Denizbank
tarafından verilen kahvaltıda bir
araya gelen emeklilerimiz etkinliği
gerçekleştirdiler. Medline Sağlık
Ekibinin de takip ettiği toplantıda,
Denizbank yetkilileri emekliler için
hazırlanan hizmetler hakkında
ayrıntılı bilgiler verdiler. Denizbank
Genel Müdürlük yetkilisi Oktay
Yücel'in de katıldığı bilgilendirme
toplantısından memnun ayrılan
emeklilerimiz, bu gibi toplantıların
verilen hizmetlerin anlaşılmasında
önemli rol oynadığını ifade ettiler.
Konuya ilişkin bir açıklama
yapan Şişli Şube Başkanımız
Mustafa Kahya da, Denizbank'ın
emekliye yönelik hizmet
paketlerinde, "öncülük eden
kuruluş" sıfatını hak ettiğini
belirterek, "Bizler, emekliye yönelik
hizmet üretenleri her zaman takdirle
karşılıyoruz. Kendilerine bu yüzden
teşekkür ediyoruz" dedi.

ENFLASYON ARTIŞLARI VE EMEKLİLERE YANSIMASI
Haziran ayında gıda ve alkolsüz
Sigortası Kanunu'nun 55. maddesi, son altı
i ç e c e k l e r d e % - 3 . 4 2 b i r d ü ş ü ş TÜİK, çalışanları ayda gerçekleşen tüketici fiyat artışını gelir
hesaplanmıştır. Oysa, emekliler mutfak
ve aylıkların artışında temel aldığından, bu
ve emeklileri
harcamalarında bir artış yaşamıştır.
uygulama emeklilerin aleyhine olmakta,
kapsayan
TÜİK'in hesaplamalarına ve
satın alma gücünü düşüren bir özellik
açıklamalarına emeklilerin inanması
taşımaktadır.
TÜİK tarafından açıklanan
geçinme
mümkün değil. TÜİK tarafından
%1.95 altı aylık tüketici fiyat artışı, 1
endeksine
açıklanan fiyat incelemesinde ulaştırmada
Temmuz 2012 itibariyle emekli aylıklarına
%-0.82 bir düşüşün öngörülmesi, doğrusu
yapılacak zammı belirlediğinden, emekliler
geçmeli ve bu
bizleri şaşırtmıştır. Ulaşımın nerede ve ne
yılın ikinci yarısında mağdur edilmiştir.
kesimin
zaman düştüğünü şubelerimizden sorduk.
Türkiye Emekliler Derneği olarak
Yok böyle bir düşüş dediler. Bu iki örnek de harcamaları esas önerimizi yetkili birimlere sunduk. TÜİK,
göstermektedir ki, emeklilerin
çalışanları ve emeklileri kapsayan geçinme
harcamalarındaki fiyat artışlarıyla, alınarak yeni bir endeksine geçmeli ve bu kesimin
TÜİK'in hesaplamaları arasında büyük
fiyat araştırması harcamaları esas alınarak yeni bir fiyat
farklılık görülmektedir.
araştırması yapmalıdır.
yapmalıdır.
Mayıs ve haziran aylarında,
Genel enflasyon, ekonomik ve sosyal
mevsimlik özelliklerin yansıması olarak
kararlar alınmasında değerlendirilmelidir.
sebze ve meyvede bir düşüş görülmektedir. Buna itiraz
Yıllık programlar ve hedeflerin belirlenmesinde, makro
etmiyoruz. Mutfak harcamaları değerlendirildiğinde,
göstergeler büyük rol almaktadır. Vergi, eğitim, bütçe,
genelde artışın olduğu ve bir önceki aydaki fiyatların bir
yatırım ve konut gibi hedeflerin belirlenmesinde, genel
artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Örneğin,
istatistikler büyük önem taşımakta ve yol gösterici
marketlerde sebze ve meyve fiyatlarında haftanın bir
olmaktadır.
günü indirime gidilirken, ertesi gün fiyatlar yeniden
Gelir ve aylıkların artışında genel enflasyonun
yükselmektedir.
temel alınması, artış yüzdelerini sınırlandırmakta ve
Ulaştırma, aydınlanma, ısınma, su ve mutfak
doğru bir sistem olmadığı net bir şekilde görülmektedir.
harcamaları dikkate alındığında, Haziran ayında
Gelir ve aylıkların artışında fiyat artışları
emeklileri ilgilendiren harcamalarda %1'nin üzerinde
yanında milli gelirden de pay verilmesi gerekir. Kişi
bir artışın olduğu dikkat çekmektedir. Bu eğilimin
başına milli gelirin 10 bin dolar olduğu bir dönemdeyiz.
yansıması olarak, altı aylık enflasyon % 6'nın altında
Bu artışı ve yansımayı, emekli aylıklarında
olmadığı söylenebilir.
göremiyoruz. Bu bakımdan, 5510 sayılı Kanunun 55.
Bu gerçek karşısında Ocak-Haziran 2012
maddesi yeniden yazılmalı ve milli gelir artışından
döneminde altı aylık enflasyonun %1.95 olarak
emeklilere de pay verilmelidir.
açıklanması, komik gelmektedir. Hiç bir emekli, bu
Sosyal güvenlik, sosyal devletin en temel ayağıdır.
artışa inanmamaktadır.
Bu yönüyle, emekli aylıkları, insanca yaşamaya yetecek
5510 sayılı Soysal Sigortalar ve Genel Sağlık
bir seviyeye getirilmelidir.

BAŞKAN ACAR, İNTİBAK ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanı Fatih Acar, Sigortalı
Emeklilik Daire
Başkanlığında intibak
düzenlemesi ile ilgili çalışan
personeli ziyaret ederek,
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette çok önemli bir iş yaptıklarına
vurgu yapan Başkan Acar, “Bu Kurum bize
emanet edilmiş. Hep birlikte fedakârlık yapmak
zorundayız.” dedi. 20 senedir yapılmayan bu
işlerin kendilerine nasip olduğunu belirten Acar,
“Burada en büyük desteği vatandaşın hayır duası
ile sizler alacaksınız.” şeklinde konuştu.
Kurum Başkanı Fatih Acar’a intibak çalışmaları ile ilgili bilgi veren
Sigortalı Emeklilik Daire Başkanı Halil Kağan Öyken, bugüne kadar 580 bin
intibak dosyasının güncellendiğini ifade ederek, personelin özverili
çalışmalarıyla günlük güncelleme dosyasını 20 bine çıkardıklarını söyledi.
Ziyaretin ardından SGK Etlik Arşiv binasına geçen Başkan Acar, buradaki
personeli de ziyaret ederek, çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Ziyaretlerde SGK Başkanı Fatih Acar’a Başkan Yardımcısı Mustafa
Kuruca, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan, Sigorta Primleri
Genel Müdürü Cüneyt Olgaç ve Sigortalı Emeklilik Daire Başkanı Halil Kağan
Öyken eşlik etti.
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AYLIK ARTIŞLARINDAKİ EŞİTSİZLİKLER
2012 yılı birinci altı ay tüketici
fiyat artışları yüzde 1.95 olarak
açıklandı. TÜİK tarafından yapılan
fiyat endeksi çalışması
incelendiğinde, 450 mal ve hizmet
üzerinden yapılan enflasyon
hesaplamasında emeklileri temsil
etmeyen çok sayıda harcama
kaleminin yer aldığı dikkat çekmekte,
çalışanların ve emeklilerin aleyhine
olan bir sonuç karşımıza çıkmaktadır.
Hükümet, sosyal güvenlikte tek
çatı normunu savunurken,
uygulamada eşitlik ilkelerine aykırı
olan uygulamalara gitmektedir. Norm
ve standart birliği, eşitlik demektir.
2012 yılı emekli aylıkları artışları
incelendiğinde, memur emeklileri
Bütçe Kanunları ile enflasyonun
üzerinde artış alırken, işçi ve Bağ-Kur
emeklileri, altı aylık enflasyon
artışına mahkum edilmeleri, bir
haksızlık örneği olarak
değerlendirilmelidir.
2012 yılı başında memur
emeklilerine enflasyon farkı
uygulanırken, işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine altı aylık enflasyon artışı
yansıtıldı. Temmuz 2012 artışları
kıyaslandığında, memurlara
uygulanan toplu sözleşmenin hükmü
gereği, memur emeklilerine de yüzde
4 artış uygulandı. İşçi ve Bağ-Kur
emeklileri ise, 5501 sayılı Kanunun 55.
maddesi gereği, altı aylık enflasyon

karşılığı olarak yüzde 1.95 artış yapıldı.
Bu iki örnek bile, emekli aylıklarına
yapılan artışlarda eşitsizlik yaşandığını
göstermektedir. Demek ki, emekli
aylıklarının artışında tek çatıdan söz
edilemiyor. Bu ayrıma son verecek
değişikliklerin yapılması gerekiyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bu
yönüyle yeniden değerlendirilmelidir. 1
Ekim 2008 önceci dönemde olduğu gibi,
5510 sayılı Kanuna bir geçici madde
eklenmeli ve memur emeklilerine
yapılacak artış ile işçi ve Bağ-Kur
emeklilerine yapılan artışlar yıl
sonunda kıyaslanmalı ve bir fark
oluşması durumunda, dönem başında
işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına
yansıtılmalıdır.
Emekli aylıkları zamlarında eşitlik
sağlanmadan, sosyal güvenlikte tek çatı
ve eşitlikten söz edilemez. Türkiye
Emekliler Derneği olarak yıllardır
gündeme getirdiğimiz, öncelikle taban
emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalı
ve gelece yönelik bir birliktelik
kurulmalıdır.
Sosyal güvenlikte var olan
dağınıklık ve eşitsizlikler gerekçesiyle
çıkarılan 5510 sayılı Kanun, bu tür
eşitsizliklerin düzeltilmesini
öngörüyordu. Kanunu gerekçesinde,
bunlar yer alıyordu. Uygulamaya
bakıldığında, sistem eskisi gibi devam
ediyor.

Bu durum göstermektedir ki, 5510
sayılı Kanunun kurgusunda eksizlikler
bulunmaktadır. Aksayan yönler ve
maddeler iyi analız edilmeli ve yeniden
düzenlenmelidir.
5510 sayılı Kanunun uygulaması
da, 1 Ekim 2008 öncesine göre yeni
bağlanan aylıklarında kayıplara neden
olduğu için, yeni dönemde de
eşitsizliklere neden olmaktadır. 2012
yılında emekli olan, prim kazancına
göre değişmekle birlikte, 2011 yılına
göre kayıp yaşamaktadır. Bu tür
örnekler giderek çoğalmakta ve
t e p k i l e r e n e d e n o l m a k t a d ı r.
Bunlarında düzeltilmesi ve eşitlenmesi
gerekiyor.
Bu durumda, sistemi birlikte ve
bütünüyle ele almak gerekiyor. 2000
öncesi emeklilere yapılan intibak bütün
dönemlerde uygulanmalıdır. 2000
sonrası dönemde emekli olanların gelir
ve aylıklarındaki eşitsizliklere de
intibak benzeri bir çözüm
getirilmelidir.
Sosyal güvenlik, eşiklik üzerine
kurulmadığı ve uygulanmadığı sürece,
bu tür şikayetler gelmeye devam
edecektir. Esas olan, aynı prim ödenme
günü ve kazancı olanlara, Emekli
Sandığı sisteminde olduğu gibi, eşitliği
sağlayacak sistemi getirmektir.

Enver
AĞCAKALE
Genel
Eğt. ve Teşk.
Sekreteri
Erzurum
Şube Başkanı

TARSUS ŞUBEMİZDE HAREKETLİLİK BİTMİYOR
Tarsus Kaymakamı Orhan
Şefik Güldibi, Tarsus Tarım,
Turizm ve Tanıtım Fuarı sonrası, 9
Temmuz 2012 tarihinde Tarsus
Şubemizi ziyaret etti. Fuarın
gerçekleşmesinde şubemizin
katkılarına da teşekkür eden
Güldibi, emeklilere yönelik
çalışmalarımızı da bizzat yerinde
inceleyerek, ayrıntılı bilgiler aldı.
Şubemizin hizmetlerini ilgiyle
izlediklerini belirten Tarsus
Kaymakamı, şubemizin
başarılarının devamını diledi.

Geleneksel Tarsus Tarım,
Turizm ve Tanıtım Fuarı’na
k a t ı l a n Ta r s u s Ş u b e
Başkanlığımız, Fuar’a destek
vermenin gururunu yaşadı.
Derneğimizin yayınlarının ve
hizmetlerinin de tanıtıldığı
Standımızın açılışına katılan
Genel Mali Sekreterimiz ve
Tarsus Şube Başkanımız Ömer
Kurnaz, “Derneğimizi ve
ilçemizin emeklilerini temsil
etmenin gururunu yaşıyoruz”
dedi.

Küresel ısınma
nedeniyle, son derece ağır
geçen yaz döneminde en çok
ihtiyaç duyulan soğuk su
gereksinimi özellikle Tarsus
İlçemizde kendisini belli etti.
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünü ziyaret eden
Ta r s u s Ş u b e Y ö n e t i m
Kurulumuz, Milli Eğitim
çalışanlarının zorlu yaz
koşullarında daha fazla
zorlanmamaları için bir su
sebili armağan etti.
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30 HAZİRAN
EMEKLİLER GÜNÜMÜZÜ
TÜM YURTTA DÜZENLENEN
COŞKULU TÖRENLERLE KUTLADIK
Büyük Önder Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olması sebebiyle kutladığımız 30 Haziran Emekliler
Günümüzde, Ankara’da düzenlenen törenler dikkat çekti. Anıtkabir’de düzenlenen anma töreniyle
başlayan etkinlikler, SGK Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle sürdü.

14'ÜNCÜSÜ KUTLANAN 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜNDE
EMEKLİ DERNEKLERİ TEK SES, TEK YÜREK OLDU...

Tören; Dönem Başkanlığı görevini yürüten Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği'nin öncülüğünde, Türkiye Emekliler Derneğimiz, Türkiye Emekli
Subaylar Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği,
Tüm Bağkur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği
yönetim kurulları ve üyelerinin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.
30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de
tören düzenlendi.
Türkiye Emekli Astsubaylar, Derneği Genel Başkanı
Ahmet Keser Atatürk'ün mozolesine, üzerinde “Türkiye
Emekliler Platformu” yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden
oluşan çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye
Emekliler Platformu üyeleri ve davetliler Anıtkabir
merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Platformun Dönem Başkanı Ahmet Keser
Anıtkabir defterini yazarak imzaladı. Keser özel deftere
şunları yazdı:
" Aziz Atatürk,

Ömrünün büyük bölümünü ülkesi ve milleti için çalışarak
geçiren emekliler olarak huzurunuzda bulunmaktayız.
Çalışmanın vatan millet için ne denli yüksek bir ihtiyaç ve
gereklilik olduğunu vurgulayan sözlerinizin,varlığının yanı sıra
çalışma hayatının sonunda emekli olmanın ülke için ifade ettiği
değeri belirten anlayışınız,çalışmalarınız ve uygulamalarınız
olmuştur.insanca çalışma koşullarının istemek hakkının yanısıra
emeklilikte de insanca yaşama hakkımızın da var olduğunu bir
kez daha Sizin huzurunuzda olmak vesilesiyle ifade etme fırsatını
bulmuş bulunmaktayız.
Bu ülkenin bütün emeklileri, yine bu ülkenin ihtiyaç
duyduğu, her zaman vatanına ve milletine kendine düşen
paydada hizmete hazırdır."
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ERDEK ÇALIŞTAYI
RESİM SERGİSİ...
Bu yıl 14'üncüsü kutlanan 30 Haziran Emekliler
Günü'nün etkinlikleri SGK Başkanlığı Binası'ndaki Sergi
Salonu'nda TÜED üyesi emekli ressamlarımızın Erdek
Çalıştayı ürünleri olan resimlerin sergisinin açılışıyla
sürdü. Dernek Başkanlarımızla birlikte açılış kurdelesini
kesen SGK Başkanı Fatih Acar sergiyi gezerek
ressamlarımızı tebrik etti.
Sergi açılışında konuşan Genel Başkanımız Kazım
Ergün, emeklilerin yaşamlarının her döneminde olduğu
gibi üretmeye devam ettiklerini ve çok güzel eserler
meydana getirdiklerini belirterek, "Atamızın da dediği
gibi, sanatçı olmak kolay değildir. Ürettikleri bu eserler
için sanatçılarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"
dedi.

EMEKLİ DERNEKLERİ
TEK SES...
Türkiye emekliler derneği Genel Başkanı Kazım
Ergün'ün açılış konuşmasının ardından, Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Ahmet Keser
“Türkiye Emekliler Platformu” adına günün anlam ve
önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar bir konuşma
yaparak kurumun emekliler için yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun
yönettiği ikinci oturumda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatma Arpacı Türkiye Emekliler Derneğimiz için
yaptığı "Türkiye Emekliler Profili" anket çalışmasının
sunumunu yaptı.
Sunumun ardından düzenlenen panelde Türkiye
Emekliler Platformu üyesi derneklerimizin Genel
Başkanları, emeklilerin sorunları ve çözümleri konusunda
görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

3 0 H A Z İ R A N " D Ü N YA
EMEKLİLER GÜNÜ" OLSUN...
Toplantının sonunda Türkiye Emekliler Platformu
tarafından alınan ortak kararla, bundan sonraki yıllarda
30 Haziran Emekliler gününün, "Dünya Emekliler Günü"
olarak, uluslararası boyutta kutlanması için Birleşmiş
Milletlere hitaben hazırlanan başvuru metni imza altına
alındı.
Hazırlanan ve BM'ye gönderilmek üzere Dışişleri
Bakanlığı'na sunulan ortak metinde şu ifadelere yer
verildi:
"30 Haziran tarihi, ülkemizde her yıl Emekliler Günü
olarak kutlanmaktadır. Atatürk'ün emekli olduğu gün
anısına yapılan bu kutlamaların; ülkemizde olduğu gibi
tüm dünyada Emekliler Günü olarak kutlanması ve dünya
çapında bir duyarlılık oluşturulması maksadıyla Birleşmiş
Milletler'ce karar alınmasını teminen Genel Sekreterliğe
öneri sunulmasını talep etmekteyiz.
Türkiye Emekliler Platformumuzun bu önerisinin,
BM Genel Sekreterliğine sunulmasını ve neticeden
tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
30/06/2012"
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SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU

İşçiler Bakımından Yaştan Emekli Olma Koşulları
Soru: Yaştan emekli olma koşulları değişmektedir. Her kanun değişikliğinde de yaşın
yükseldiğini görüyoruz. Bu konuda değerlendirme yapmanızı ve 2012 yılındaki yaş
koşulunu öğrenmek istiyorum.
Cevap: Normal emeklilikte sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşulunu birlikte yerine getirmeyenlere emekli
aylıkları bağlanması, önemli bir iyileştirme ve avantaj olarak görülmüştür. Bu konudaki kriterler 4447 sayılı Kanunla
değiştirilmiş ve aşağıdaki ölçüler getirilmiştir.
“4759 sayılı Kanunla 23/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinde yapılan
değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma
koşulları 8/9/1999 tarihinden 23/5/2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve
50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 23/5/2002 tarihinde öngörülen
şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa
o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59
yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak
kazanacaklardır.”

İntibak Ölçüleri,
Bütün Emeklileri Kapsamalı
Soru: 2000 öncesi emeklilere uygulanacak
olan intibak 2000 sonrası emekli olanları da
kapsayacak mı? Bu konuda bilgi almak
istiyorum. ?
Cevap: İntibak, Türkiye Emeklileri Derneği'nin gündeminde olan ve eşitlik açısından
önemli gördüğü bir konudur. 2000 öncesi emeklilerin refahtan pay almaması önemli bir
eşitsizlik olarak görülmüş ve 6283 sayılı Kanunla prim ödeme gün sayıları ve gösterge
değerlerine göre bir eşitleme söz konusu olacaktır. 2000 öncesi aynı kazanç (gösterge) ve
prim ödeme gün sayıları eşit olanların aylıklarındaki farklılığa son veriliyor. Bu işlem,
olması gereken bir eşitliktir. Aynı uygulamanın süreklilik kazanması ve
2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması, sosyal güvenliğin temel bir
kuralı olarak benimsenmesi gerekiyor. Bu yönüyle intibak eksik
kaldığından, 2000 sonrası emekli olanların gelir ve aylık artışlarında tüfe
ve gelişme hızı artışları birlikte değerlendirilmelidir. Bu yöndeki
mücadelemiz sürecektir. Esas olan, norm ve standart birliğini sağlamak
ve emeklilerimize eşit bir şekilde yansıtmaktır.

İşçi Statüsünde Çalışanların
Çalışma Gücü Kayıplarına Göre
Emeklilik Koşulları
4/1-(a) sigortalıları için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı
olanlardan 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci
fıkrasının (d) bendinde 4320 gün, (e) bendinde de 4680 gün için
kademelendirme öngörülmüş olup, 4/1-(b) bağımsız çalışan
sigortalıları için ise 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden
sonra talepte bulunanlara, koşulların yerine gelmesi halinde
aylık bağlanacaktır.
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olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücü kayıp oranının
% 60 ın altında olduğu tespit edilenlere, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci
fıkrasında belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri
halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür.

S ig o r t a lı lık sü r e s in in
ba ş la n g ıc ı
- - .1 0 .2 0 0 8 - 3 1 .1 2 .2 0 0 8
0 1 .0 1 .2 0 0 9 - 3 1 .1 2 .2 0 0 9
0 1 .0 1 .2 0 1 0 - 3 1 .1 2 .2 0 1 0
0 1 .0 1 .2 0 1 1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 1
0 1 .0 1 .2 0 1 2 - 3 1 .1 2 .2 0 1 2
0 1 .0 1 .2 0 1 3 - 3 1 .1 2 .2 0 1 3
0 1 .0 1 .2 0 1 4 - 3 1 .1 2 .2 0 1 4
0 1 .0 1 .2 0 1 5 'd e n s o n r a

Sorun, yanıtlayalım...
Paylaşın, yayınlayalım...
tued@tued.org.tr
fax: 0312. 230 16 41

SORUN - CEVAPLAYALIM

ÇALIŞMA GÜCÜNDEKİ KAYIP ORANI
%60'DAN AZ OLANLARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Ülkemizde sakat çalıştırma sayısı hızla artmaktadır. Her insanın bir çalışma ihtiyacı ve
koşulları yerine getirdiğinde emekli olma hedefi vardır. Sosyal güvenlik sistemimiz de, bu
özel durumu değerlendirmiş ve emeklilik koşullarını belirlemiştir. Çalışma gücü kayıp
oranlarının % 60 ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılardan, sigortalı

SOSYAL
GÜVENLİK
HAKKINDA
HERŞEY
BU KÖŞEDE
OLACAK...

Ç a lış m a g ü c ü ka y ı p o r an ı
% 50- % 59
% 40- %
Si g o r t a lı lık G ün Si g o r t a lı lık
s ü res i
sa y ı sı
s ü res i
16
3700
18
16
3800
18
16
3900
18
16
4000
18
16
4100
18
16
4200
18
16
4300
18
16
4320
18

49
Gün
sa y ı sı
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4680
4680

Soru: Çocukların aylığı
kesildiğinde annenin
aylığı yükselir mi?
Cevap: Annenin çalışmama
koşuluyla, çocuklarından aylığı
kesildikten sonra yüzde 50 olan
annenin aylık bağlama oranı yüzde
75'e yükselecektir. Bu durumu, yazılı
olarak Herhangi bir yanlışlığa
meydan vermemek için yakınınız,
ikinci çocuğunun aylığı kesildiğinde,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK)
yazılı olarak başvuru yaparak,
annenizin aylığınızın artırılmasını
talep edilmelidir.

Soru: Süresinde
ödenmeyen Genel Sağlık
Sigortası primi icra
yoluyla gecikme zammıyla
birlikte alınır mı?
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Cevap: Sosyal güvencesi olmayanlar
bakımından, genel sağlık sigortası
priminin ödenip ödenmemesi konusu,
gelir testi sonucuna göre
kararlaştırılır. Kişi başına düşen gelir
asgari ücretin üçte birinden az ise,
genel sağlık sigortası primi devlet
tarafından ödenir. Yapılan gelir
testinde aile içinde kişi başına düşen
ortalama gelirin aylık tutarı, asgari
ücretle asgari ücretin iki katı arasında
olanlardan, asgari ücretin yüzde 12'si
kadar aylık Genel Sağlık Sigortası
primi alınır. Gelire göre, genel sağlık
sigortası değişmektedir. Genel Sağlık
Sigortası primini süresinde ödemez
ise, gecikme zammı tahakkuk ettirilir
ve SGK icra takibi yaparak prim
borcunu tahsil eder.

ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
BEŞİKTAŞ ŞUBEMİZİN 18. OLAĞAN GENEL KURULU
Beşiktaş Şubemizin 18. Olağan
Genel Kurulu 10 Haziran 2012 tarihinde
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız
Gazi Aykırı ve Genel Sekreterimiz Recep
Orhan da divan yönetiminde görev aldı.
Beşiktaş Şubemizin kongresinde,
Saime Ayten Hekim yeniden Şube
Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de;
Metin Sabay, Reşit
Yadigar, Veysel Kodal, Mehmet Amanoğlu
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Y.
Ahmet Bayraktar, Sinan Burhanoğlu ve
Mete Ersal seçildi.

GÖLCÜK ŞUBEMİZİN 21. OLAĞAN GENEL KURULU
Gölcük Şubemizin 21. Olağan Genel Kurulu 23
Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede,
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de katılarak
emeklilerimize destek verdi.
Gölcük Şubemizin kongresinde, Ali Osman Kılıç
yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de; Sami Tezel, Ergün Şahin, Mehmet Ürer,
Hasan Kaba seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Kamil Erol, İsmail Uzuner ve Ali Rıza Aytaç seçildi.

İZMİT ŞUBEMİZİN 20. OLAĞAN GENEL KURULU
İzmit Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu 24
Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, uzun yıllardır derneğimizin üyesi olan
emeklilerimize de plaketler verildi.
İzmit

Şubemizin kongresinde, Mehmet Kara

Şube Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de;

Rafet Özatıcı, M. Emin Denizer,

Adem Özata, Selim Cesur seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise İsmet Demirel, İsmail Özer ve Fehmi
Yalçın seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
BARTIN ŞUBEMİZİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU
Bartın Şubemizin 10. Olağan
Genel Kurulu 26 Haziran
2012
tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
yürüttüğü kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı da Divan
Üyeliği’ne seçildi.
Bartın Şubemizin kongresinde,
Ali Kalaycı Şube Başkanlığı'na
seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de; Mehmet Aydın, Vedat
Ayas, Hatice Şükran Uğur, Cemal
Yıldırım seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Ahmet Karagöz, Ömer
Özok ve Remzi Öcal seçildi.

KASTAMONU ŞUBEMİZİN 5. OLAĞAN GENEL KURULU
Kastamonu Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu
27 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da
Divan Üyeliği’ne seçildi.
Kastamonu
Şubemizin kongresinde, İsmail
Buturoğlu yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Mehmet Uçar,
Mehmet Tabancacıoğlu, İsmail Kasap, Hikmet
İncekara seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Şükrü Atalay, Enver Kömürcü ve Hüseyin Sağıroğlu
seçildi.

SİNCAN ŞUBEMİZİN 11. OLAĞAN GENEL KURULU
Sincan Şubemizin 11. Olağan Genel
Kurulu 7 Haziran 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı’nın yürüttüğü
kongrede, Genel Sekreterimiz Recep Orhan,
Genel Eğt. ve Teşk. Sekreterimiz Enver
Ağcakale ve Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç
da Divan Üyeliği’ne seçildi.
Sincan Şubemizin kongresinde, Talip
Hakverdi Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Ali Ulukan,
Enver Tay, Süleyman Akyol, Mehmet
Demiryürek seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Ahmet Uğur, Hüseyin Ay ve
İsmail Hakkı Çağlak seçildi.
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YURT ÇAPINDA 30 HAZİRAN KUTLAMALARIMIZ

ADANA ŞUBEMİZDE
EMEKLİLER GÜNÜ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
emekli olduğu gün, Adana Şubemiz
tarafından düzenlenen etkinliklerle
kutlandı.
Adana Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek'in ağabeyi İster İyiyürek'in
cenazesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunması
nedeniyle törenlere Adana Şube Başkanvekilimiz Ali Vuranay başkanlık
etti. Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelek koyarak saygı
duruşunda bulunan Başkanvekili Ali Vuranay ve Yönetim Kurulu Üyeleri
daha sonra şube başkanlığı binasına geldiler. Burada düzenlenen
toplantıda konuşan Vuranay, emekli dul ve yetimlere derneklerine sahip
çıkmaları çağrısında bulundu.

YÜREĞİR
ŞUBEMİZDE
30 HAZİRAN
KUTLANDI

Yüreğir Şubemizde de 30 Haziran coşkusu vardı. Emekliler Günü kutlamalarına çok sayıda üyemizin
yanı sıra; Adana Milletvekili Ali Halaman, İlçe Sağlık Grup Başkanı Lütfi Köksal, İlçe Nüfus Müdürü Ali
Özdemir de katıldılar. Kutlamalar sırasında konuşan Şube Başkanımız Nakış Kocatürk, Emekliler
Günü’nde kendilerini yanlız bırakmayan siyasilere ve yetkililere teşekkür etti.

EŞREFPAŞA
ŞUBEMİZDE
EMEKLİLER GÜNÜ
Eşrefpaşa Şubemiz, 30 Haziran
Emekliler Günü münasebetiyle
düzenlenen etkinlikte üyelerini
pikniğe götürdü. Şube Başkanımız
B a k i Ya p ı c ı b u r a d a y a p t ı ğ ı
konuşmada bütün emeklilerimizin
emekliler gününü kutladı.
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YURT ÇAPINDA 30 HAZİRAN KUTLAMALARIMIZ

ANTALYA
ŞUBEMİZDE
30 HAZİRAN
COŞKUSU
Cumhuriyet meydanında toplanan Antalya Şubemizin üyeleri saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Türkiye Emekliler Derneği
Antalya Şube binasında üyelerimiz ve bütün dernek yönetimi ile etkinlikler
yapılarak kutlama dernek binamızda son buldu.
Antalya Şubemiz, 30 Haziran Emekliler Günü’nü 2012 yılı için Antalya da
bulunan 13 derneğin yönetim kurulları ve üyeleri ile beraber Antalya Kent
Konseyi Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu ile kurduğumuz diyalogla
derneğimiz yönetim kurulunun çabası ve diğer derneklerle birlikte kutlama
programı yapılarak başlanmış olan bu diyolagda da derneğimiz başarılı bir
görevi yerine getirmiş oldu.

Gebze’li emekliler sokaklara sığmadı

Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile çok sayıda emeklimiz, 30 Haziran etkinlikleri
kapsamında Gebze sokaklarında yürüyüş yaparak, Atatürk Anıtı’na çelenk koydular. Burada düzenlenen törenin ardından Şube
binasına gelen emeklilerimiz burada düzenlenen toplantıda emeklilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler.

SAKARYA EMEKLİLERİ
30 HAZİRAN’I KUTLADI
Sakarya Şubemizde düzenlenen 30 Haziran
Emekliler Günü kutlamalarına Sakaryalı
emeklilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Şubemizce
düzenlenen kutlamalara Ak Parti İl Başkanı
Recep Uncuoğlu, Türk-İş İl Temsilcisi Cemal
Yaman ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
de katıldı. Şube Başkanımız Hüseyin Burucu
yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik ekonomik
ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve emeklilerin
durumlarının iyileştirilmesi için gerekli adımların
atılmasını istedi.
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ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

YÜZ FELCİ
nedeni olabilir. En sık rastlanan yüz
felci "idiopatik periferik facial
paralizi" olarak isimlendirilen
durumdur. Burada, ortada görünür
bir neden yokken birden başlayan
tek taraflı bir yüz felci söz
konusudur. Hastaların bir çoğu
öncesinde geçirdikleri bir gripal
enfeksiyon olduğundan veya
yüzlerinin soğukta/rüzgarda
kaldığından bahsederler. Ve bu gibi
bir nedene bağlı olarak "facial
sinir" in kulak içindeki dar kanalda
şişerek sıkıştığı ve çalışamaz hale
geldiği düşünülmektedir. (Sinir
sıkıştığında, sıkıştığı noktadan
ileriye akım iletemez ve kendisiyle
bağlantılı olan adeleler de
çalışamaz)
Başlangıç belirtileri dilin bir
yarısında uyuşma ve tad almada azalma,
kulak kepçesinde ağrı, yüzde/göz
kenarında uyuşma, karıncalanma veya
seğirmelerdir. Bazen de bu belirtiler gece
uykuda geçirilir ve hasta sabaha tam bir
yüz felci ile uyanabilir. Genellikle ilk anda
aslında yüzün "sağlam" olan yarısında
çarpılma olduğu, dudakların o tarafa
kaydığı zannedilir. Daha dikkatle
bakılınca diğer yüz yarısında adelelerin
çalışmadığı farkedilir. Hasta, o taraftaki
gözünü kapatmakta, kaşlarını
kaldırmakta güçlük çeker veya hiç
yapamaz. Burun kenarından aşağı inen
oluk silikleşir. Ağız köşesi aşağı kayar.
Hasta ıslık çalma hareketini yapamaz,

Op. Dr. Hakan SOYGÜR
Tıbbi olarak "Facial Paralizi"
olarak adlandırılan bu durum, yüzün
bir kısmında veya tamamında
meydana gelen hareket kaybını
anlatmaktadır. İnsan yüzünün her bir
yarısındaki adeleler, o taraftaki "tek
bir sinir" tarafından çalıştırılırlar. Bu
sinirin hastalandığı veya hasara
uğradığı durumlarda, o sinirin
çalışıtırması gereken adelelerde felç
meydana gelir. "Facial sinir" olarak
adlandırılan bu sinir, kulak kemiği
içerisinde çok dar bir kanaldan
geçtikten sonra kafatası dışına çıkar ve
o taraftaki yüz adelelerini çalıştırmak
üzere dallanma gösterir.
Yüz felcinin onlarca değişik

dudak kenarını oynatamaz, gülerken o taraf
hareket etmez.
Teşhis esas olarak muayene ile konur.
Rahatsızlığın şiddetini ve iyileşme
potansiyelini belirlemek üzere bir takım testler
yapmak mümkündür. Ancak test sonuçları ne
olursa olsun, esas olan klinik düzelmedir. Yüz
felci, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Fizik
Tedavi Rehabilitasyon ve Göz Hastalıkları
bölümlerinin birlikte takip etmeleri gereken
bir durumdur. Hatta geç dönem tedavisinde
Plastik ve Rekonstrüktif cerrahinin de
konusudur.
Yüz felci %80-85 oranında
kendiliğinden düzelir. Ancak kendiliğinden
düzelmeye bırakılmamalı, teşhis koyulur
koyulmaz derhal tedaviye başlanmalıdır.
Çünkü iyileşmediği takdirde ciddi estetik
kusura yol açar. Ayrıca göz kapağı yeterli
kapanmadığından gözün kornea tabakasında
zedelenme ve yaralara neden olabilir. Bu da
körlüğe kadar giden göz rahatsızlıklarının
başlangıcı olabilir.
Tedavi 3 hafta kadar sürer. Tedavide
amaçlanan sinirdeki şişmeyi azaltarak
sıkıştığı kemik kanal içerisinde rahatlamasını
sağlamaktır. Uygun ilaç tedavisi ile düzelme
sağlanamadığında, bir takım testler yapılarak
kendilğinden iyileşme şansı olup olmadığı
araştırılır. İyileşme şansı azsa cerrahi tedavi
düşünülür. Cerrahi tedavide amaçlanan siniri
sıkıştıran kemik kanalın alınarak sinirin
rahatlatılmasıdır. Uygun teknikle yapılan
cerrahi tedavinin başarı şansı oldukça
yüksektir.
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...

yüce milletimizin ve
bütün Ýslam aleminin
mübarek Ramazan Bayramý’ný
en içten duygularla kutlarýz...
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU
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güzel sözler
Emekli maaşıyla
geçinmek zorunda olan
annelerin tümü de
“yılın annesi” dir.
UĞUR DÜNDAR / Sözcü Gazetesi / 18 Mayıs 2012

Vekiline var aslına yok
MİLLETİN aslı için emeklilik giderek
zorlaşırken, vekili için tam aksine
kolaylaşıyor!
Milletvekilleri, en az iki yıl görev yaparak
“milletvekili emeklisi” oluyor ve avantajlı
emekli aylığı almaya başlıyor.
ÖZEL BİR KOLAYLIK
Milletvekillerinin en az iki yıl görev
yaptıktan sonra, diğer koşulları da
taşımaları halinde, “milletvekili emeklisi”
olup, hem milletvekili maaşı hem de emekli
aylığı almaları mümkün olabiliyor.
15 YIL BORÇLANMA AVANTAJI
Milletvekili seçildikten hemen sonra, geriye
doğru 15 yıl borçlanabiliyor. Milletvekilinin
yaşı da uygunsa, 15 yıl borçlanma ile aynı
gün emekli olabiliyor ve normal emekli aylığı
almaya başlıyor. 2 yıl milletvekilliği

yaptığında da aylığı milletvekili emekli
aylığına dönüşüyor (toplam 9.000 gün primi
olması şartıyla) ve aylık 6.030 TL’ye
yükseliyor.
MİLLETİN ASLINA YOK
Milletvekiline tanınan “15 yıla kadar
borçlanma” milletin aslına yok. Milletin
aslının gerideki boş günlerinden bir günü
bile borçlanma hakkı yok.
Daha açık bir anlatımla, sade vatandaş 15
yıla kadar hizmet borçlanması yapamıyor.
Milletvekili emekli olduğunda;
- Emekli aylığı olarak; 6.030 TL,
- Milletvekili maaşı olarak da 12.220 TL,
Toplam ...........................18.250 TL alacak.
Nasıl, bundan iyisi Şam’da kayısı değil mi?
(Hürriyet Gazetesi - 22 Temmuz 2012 tarihli
nüshasından alınmıştır)

“emekli şiirleri”
kitabımız yayınlandı
EMEKLİLERİMİZİN
GÖZNURU ŞİİRLERİNİ
ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK

Büyük önder ATATÜRK'ün emekliye
ayrıldığı tarih olan 30 Haziran tarihini her yıl
“Emekliler Günü” ve içerisinde bulunulan haftayı
da“Emekliler Haftası” olarak kutlamanın
gururunu yaşıyoruz.
Bu anlamlı günde, Türkiye'nin en büyük
emekli kuruluşu olarak üzerimize düşen
sorumluluğun bilinciyle, yine bu günün anlam ve
önemine yakışan eserleri emeklilerimizle ve bütün
toplumumuzla paylaşmayı kendimize bir görev
saydık.
Bu bağlamda; emeklilerimizin bize
ulaştırdıkları ve süreli yayın organımız olan “TİED
HABER BÜLTENİ”nde yayınlanmış emekli
şiirlerini bir kitap olarak ilginize sunuyoruz. Bu
eserde; işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimizin
dizelere yansıttıkları duygularını, düşüncelerini ve
haklı sitemlerini dinleyeceksiniz. Toplumun en
mağdur kesimlerinden biri olan emeklilerimizin
günlük yaşamlarından bir esinti bulacaksınız.
Emekli nelerle dertlenir, beklentileri nelerdir,
umutları var mıdır, sorularının yanıtlarını
bulacaksınız.
Büyük önder Atatürk'e ve bugün
aramızda olmasalar da Türkiye Cumhuriyetinin
koruyucusu olan emeklilerimize şükran ve minnet
borcumuzu bu eserle bir nebze de olsa
ödeyebilirsek, ne mutlu bizlere…
Onların manevi huzurlarında saygıyla
eğiliyoruz…
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DENİZBANK
TÜED
İŞBİRLİĞİ
SÜRÜYOR...
Derneğimizle DenizBank arasında
varılan anlaşmalar çerçevesinde,
DenizBank’ın emeklilerimize yönelik
kampanyaları sürüyor.
Bu kapsamda son olarak, ALTIN
YAĞMURU kampanyasını başlatan
DenizBank’tan maaş hesaplarını
şubelerine aldıran emeklilerimize
Altın hediye ediliyor.

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

MADEN İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİĞİ
Maden işçilerinin dünyanın en tehlikeli işini yaptıkları
tartışmasızdır. Yer altında galerilerde yatan kömürü
çıkarmak maden işçilerinin işi. Ekonomimiz için büyük
öneme sahip kömürü yeryüzüne çıkarmak gerekli. Kömür,
son zamanlarda enerji sektöründe popüler bir hammadde
olmaya başladı. Enerji üretiminde ithal kaynaklara
bağımlılığımız endişe verici ölçüde arttığından, yerli enerji
kaynaklarına ağırlık vermemiz gerektiği tartışmasız. Bu
konuda yeni teşviklerde getiriliyor. Özel sektör özellikle
linyit kömürü çıkarımına ağırlık veriyor. Enerji ve demirçelik sektörü için öneme sahip taşkömürü Zonguldak ve
havalisinde Karaelmas diyarından devlet eliyle yeryüzüne
çıkarılmaya çalışıyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun
çalışma yapmadığı sahalar özel sektöre rödovans yoluyla
veriliyor. 1970'li yıllarda yıllık 9 milyon tona yaklaşan
üretim bu yollarda 2,5 milyon tona düşmüş durumda.
Karaelmas havzasında 1,3 milyar tonluk tespit edilmiş
rezerv var. Ülkemizde tüketilen yaklaşık 25 milyon ton taş
kömürünün 22 milyon tonu ithal ediliyor. Oysa rezervler
ülkemizin ihtiyacından fazlasını karşılayabilecek durumda.
Karaelmas havzasının jeolojik yapısı kömür
çıkarılmasında makine kullanımını engelliyor. Bu nedenle
işgücü yoğun madencilik faaliyeti gerekli. Kömür
üretiminin azalmasının en önemli nedeni de işgücünün
yeterli düzeyde olmaması. 1980'li yıllarda 50 bini bulan
maden işçisi sayısı bugünlerde 12 binlere inmiş durumda.
Taşkömürü hem Karaelmas havzası ekonomisinin can
damarı, hem de enerji açısından vazgeçilmez olduğu için
stratejik maden. İşçilik maliyetleri işletme maliyetinin
yüzde 75'ini oluşturuyor. Çalışan her işçinin yüzde 30
civarında verimli çalıştığı tespit edilmiş. İş güvenliği halen
ciddi bir sorun. Ülkemizde daha Cumhuriyet ilan edilmeden
maden işçilerini sosyal güvenliğini sağlayan ülkemizin ilk
Sosyal Güvenlik Kurumu Amelebirliği, Yardımlaşma
Sandığı olarak havzada göreve devam ediyor.
5510 sayılı yasa ile birçok değişiklik yapıldı. Bunlardan
birisi de maden işçileri ile ilgili olan değişikliktir. Kanunun
geçici 9.maddesinin altıncı fıkrasında; Kanunun yürürlük
tarihi 1.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre
sigortalı sayılanlardan, maden işlerinde geçen
çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde bu
çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına
ilave edilecektir. Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortası primi sigortalının prime esas kazancının yüzde
23'üdür. Bunun yüzde 9'u sigortalı hissesi, yüzde 14'ü
işveren hissesidir.
5510 sayılı yasanın geçici 9'uncu maddesinin beşinci

fıkrasına göre; Kanunun
yürürlük tarihi 1.10.2008
tarihinden önce maden işçisi
olanlardan; en az 20 yıldan beri sürekli çalışan, en az 5 bin
gün prim ödeyenlere yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığı
bağlanacaktır. En az 25 yıldan beri münavebeli çalışan, 4
bin gün prim ödeyen maden işçilerine de yaş şartı
aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık
aylığı bağlanacaktır. 50 yaşını dolduran ve çalışmalarının en
az 1800 gününü maden işçisi olarak geçiren sigortalılara işe
giriş tarihi 8.9.1999 tarihinden önce olanlar 5 bin gün veya
15 yıllık sigortalılık süresi ile en az 3600 gün işe giriş tarihi
8.9.1999 tarihinden sonra olanlar 7 bin gün veya 25 yıllık
sigortalılık süresi ile en az 4500 prim gün sayısı koşullarıyla
yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
5510 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonra ilk defa
maden işçisi olanlar yasanın 28. Maddesine göre 20 yıllık
sigortalılık süresi olmak, en az 7200 gün prim gün sayısına
sahip olmak ve 55 yaşını tamamlamış olmak kaydıyla
emekli olabileceklerdir. Geçici 9. Madde gereği yasanın fiili
hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanacaktır. Fiili
hizmet süresi zammı 40. Madde de düzenlenmiştir. Maden
işlerinde geçen çalışma sürelerini her 360 günü için 180
prim gün sayısını fiili hizmet süresi zammı olarak
eklenecektir. Maden işlerinde eklenecek gün sayısının
tespitinde gün sınırlaması yoktur. Fiili hizmet süresi zamları
kadar emeklilik için öngörülen yaş hadlerinde indirim
yapılacaktır. Yaş haddinden indirim için en az 1800 gün
maden işçisi olarak çalışmak gerekir.
Maden işçileri için getirilen yeni düzenlemeyi
örneklemek gerekirse, örneğin; fiili hizmet süresi zammı
kapsamında 3800 günü olan maden işçisine eklenecek gün
sayısını 3840x180/ 360=1920 gündür. Yaş hadlerinde
indirim yapılması örneğine gelince; 8 bin günü olan için
8000x180/360= 4000 gün, 4 binin günün yarısı 2 bin gün, bu
da 5 yıl 6 ay 20 gün eder. Yaş haddinden 5 yıl 6 ay 20 gün
kadar indirim yapılarak emeklilik yaşı bulunacaktır.
Orhan Veli Kanık'ın dizeleriyle;
Siyah akar Zonguldak'ın deresi
Yüz karası değil, kömür karası
Böyle kazanılır ekmek parası...
Maden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çalışan gerçek
emekçilerimiz maden işçilerimizin üreten elleri dert
görmesin dileklerimle, şükranlarımı sunuyorum.
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