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Türkiye Emekliler Derneği 42 yaşındadır.
Türkiye Emekliler Derneği'nin bugünlere
gelmesinde hizmeti olanlara minnet borcumuz
vardır. 42 yıllık bir dönem, zorluklarla geçmiştir.
Emeklilerin örgütlü olması ve hak aramada bir
bütün olarak tek bir ses ve güç olması,
derneğimizin mücadelesine büyük bir yol
haritası oluşturmuştur.
2012 yılı, siyasi partilerin genel kurullarını
yaptıkları bir dönem oldu. Aynı şekilde bizler de
şube kongrelerimizi yaptık, il ve ilçelerdeki
emeklilerimizle bir araya geldik. Türkiye'nin her
köşesine gittik ve emeklilerin sorunlarını
değerlendirdik. Şube genel kurullarımız, emekli
meclisi şeklinde yapıldı; sorunlar ve çözüm
yolları tartışıldı.
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Kalkınma Planları, geçmiş yılların değerlendirildiği
ve gelecek dönemlerin iyi planlandığı bir süreci
kapsamaktadır.
Bugüne kadarki kalkınma planlarına
bakıldığında; ekonomik ve sosyal politikalar çok iyi
analiz edilmiş, karma bir yapıyla dengelerin
sağlanmasına çalışılmıştır. Kalkınma planları
çalışmalarında toplum kesimlerine yer verilmesi,
bilimsel analizlerin yapılması ve doğru sentezlerle
hedeflerin belirlenmesi, karar vericilere de sayısız katkı
sağlamıştır.
Hükümet, kısa bir süre de olsa, kalkınma planı
çalışmalarına ara verilmesinin eksikliğini görmüş ve 10.
Kalkınma Planı çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğru bir
adımdır. Hükümetlerin tek başına alacağı kararlarda
yanılma ve yanlış yapma riski fazla olduğundan, bir nevi
sosyal diyalog olan kalkınma planı çalışmaları ile
Hükümete de yol gösterici hedefler belirlenmektedir.
Vergi, ücret ve sosyal güvenlik konuları çok
yönlü değerlendirilmekte, alt komisyonlar ile gelecek
beş yılın doğru hedefleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Katılımcı çalışma ve birlikte karar verme kültürünü
oluşturulduğundan, eşitsizlikler ve eleştiriler azalmaya
başlayacak, sosyal diyalog daha çok benimsenmeye
çalışılacaktır. Bu bakımdan, 10. Kalkınma Planı
Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Özel İstihdam
Komisyonu” toplantılarını çok önemsiyoruz.
Özel İstihdam Komisyonunun gündemini
değerlendirdik ve Türkiye Emekliler Derneği'nin görüş
ve önerilerini sunduk. Sürdürülebilir sosyal güvenlikten
ne anlıyoruz ? Öncelikle bunu değerlendirmemiz
gerekiyor.
Son yıllarda değiştirilen emeklilik koşulları ve
aylık hesaplanma sistemleri ile ilgili parametrelerde
norm ve standart birliği kurulamamıştır. 2000 öncesi,

Ocak 2000/Eylül 2008, 1 Ekim 2008 sonrası dönemler
için yürürlükteki mevzuatın uygulanması, karşımıza çok
farklı ve eşitlikten uzak kalan bir sonuç getirmiştir. Bir
an önce emekli olanların karlı olduğu bir sistem
uygulanmaktadır.
Kalkınma Planı çalışmalarında bu gerçeğin iyi
görülmesi, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları
eşit olanlara farklı aylık ödenmemesi yönünde bir görüş
oluşmalıdır. Sürdürülebilir sosyal güvenlik ile birlikte
eşitliğinde sağlanması, sosyal politikaların bir yansıması
olarak görülmelidir. Eşitliği koruyacak bir hesaplanma
yöntemi belirlenmeli, farklı yıllarda emekli olmanın bir
avantaj veya dezavantaj olmayacağı bir sistem
getirilmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği, norm ve standart
birliğinin oluşturulması için 2000 öncesi uygulanan
gösterge ve katsayı sisteminin getirilmesini
savunmaktadır. Emekli Sandığı sisteminde eksiksiz
olarak uygulanan intibak sonucu, hangi yılda emekli
olunursa olunsun, derece ve kademeleri aynı olanlara
aynı aylık ödenmektedir. Böylesine bir örnek varken,
karma sistemlerle kısmi aylıklar ile aylıklardaki eşitlik
kuralının bozulması, sosyal barışı da bozmaktadır.
Sürdürülebilir soysal güvenlik ilkesel olarak doğru gelse
de, hedefleri ve ölçüleri çok iyi belirlenmelidir.
Emeklilerin bir bölümüne haksızlık yapılmamalıdır.
10. Kalkınma Planı çalışmalarında Türkiye
Emekliler Derneği'nin görüş ve önerilerinin çok yönlü
değerlendirilmesini ve ortak akıl ile hedeflerin tespit
edilmesini bekliyoruz. Sosyal güvenliğin en temel
uygulaması olan eşitlik benimsenerek sağlıklı hedefler
tespit edilmeli ve gerekli olan değişikliklere gidilmelidir.

GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ...
ÖNCE KURUM YÖNETİMİ
GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN FAZLA ÖDEME
SONRA DA
SORUNUNU SGK YÖNETİM KURULU GÜNDEMİNE GETİRDİ...
KURUM YÖNETİMİNİ İKNA EDEN GENEL BAŞKANIMIZ
ÇALIŞMA BAKANIMIZ FARUK ÇELİK'LE DE BİRARAYA GELDİ VE
ÇALIŞMA
TALEBİMİZİ AKTARDI... BAKANDAN OLUMLU YANIT ALAN
BAŞKANIMIZ SORUNUN BAKANLAR KURULUNDA ELE
BAKANIMIZ
ALINACAĞININ MÜJDESİNİ ALDI...
BAKAN ÇELİK 3 BİN 500 EMEKLİNİN DURUMUNU
BAKANLAR
KURULUNA GÖTÜRECEK...
İKNA OLDU...
ÇELİK: ”İntibak ile ilgili çalışmalarımızın
2000 yılı öncesi SSK emeklileri ile ilgili olduğunu
daha önce ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi 2000 yılı
öncesi emeklilerimizle ilgili elektronik bir ortamda
yapılan çalışmanın ürünü olarak emekli olmaları
söz konusu değil. O günün koşullarında yapılan
çalışmalarda bugün elektronik ortama aktarıldı.
Bugün abartıldığı gibi rakamlar söz konusu değil. Ama
belki üç, beş bin kişilik bir emeklimizle ilgili bir farklılık söz
konusu. Bazılarının maaşlarında eksiklik, bazılarında ise
fazlalık söz konusu. Bu henüz netleşmiş bir durum değil.
Çalışmalar devam ediyor.
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla tümden dosyalar elden

geçirilip neticelenince, bu çerçevede fark ödenmesi gerekenlerle
ilgili tabii ki sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız.
Yani eksik ödemelere karşı kamunun yapması gereken ödemeyi
yapması gerekiyor. Ama fazla ödemelerle ilgili tabii o biraz da
siyasi bir karardır. Onu değerlendireceğiz ama onunla ilgili
değerlendirmeyi büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu'nda yaparız.
Fakat şu anda henüz netleşmiş bir durum yok. Ön bilgiler
çerçevesinde bu haberler yapılıyor.
Önümüzdeki günlerde netleştiği zaman kesin rakamları
sizlerle paylaşırız.
Eksik olanlara toptan bir ödeme mi söz konusu” sorusu
üzerine de ”Rakamlar çok büyük olmadığı için, 2 bin emekliden
bahsettiğimiz için telkin de dahil birçok değerlendirme
yapılabilir. Ama rakamları görmemiz gerekiyor. Görmeden bir
şey söylemek doğru değil.”
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ORHAN; “ZAMLAR BELİMİZİ KIRDI...”
GENEL SEKRETERİMİZ VE ANKARA ŞUBE BAŞKANIMIZ
RECEP ORHAN DOĞALGAZA, AKARYAKITA VE ELEKTRİĞE
GELEN ZAMLARIN EMEKLİYE 220 VOLTLUK AKIM ETKİSİ
YAŞATTIĞINI BELİRTEREK,
“BU ZAM ŞOKU BELİMİZİ KIRDI" DEDİ.
Recep Orhan yaptığı yazılı açıklamada; doğalgaza Ekim 2011'de yüzde 14,3 oranında, Nisan 2012'de yüzde 18,7 oranında ve son
olarak da 1 Ekim 2012'de yüzde 9,8 oranında zam yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
" Bir yıl içerisinde doğalgaza yapılan zam kümülatif olarak yüzde 49 oranında gerçekleşti. Emeklilerimizin yüzde 85'i taban aylık
seviyesinde gelir elde etmektedir. Yani bugün için bu taban emekli aylığı olan 885 TL tutarında aylık almaktadır. Son bir yıl içerisinde
aylıklarımıza yapılan artış sadece yüzde 8,87 oranında kalmıştır.
Geçtiğimiz yıl kış aylarında ısınmak için; ayda 300 TL tutarında doğalgaz tüketen bir emeklimiz, bu kış aynı doğalgaz miktarı için
447 TL ödemek zorundadır. Yani sadece doğalgaza yaklaşık 150 TL fazla ödemek zorunda kalmıştır.
Oysa ki; bir emeklimizin eline son bir yıl içinde yapılan zamlarla sadece 78,5 TL geçmiştir. Üstelik bu hesaplamaya; yıl içerisinde
yüzde 32,6 oranında zamlanan elektrik katılmamıştır. Akaryakıta gelen zamlar
dahil edilmemiştir. Hepimizin bildiği gibi akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza
gelen zamlar; iğneden ipliğe her türlü temel tüketim maddesinin fiyatının
artacağı anlamına gelmektedir.
ORHAN: "EMEKLİ TURŞUSUNU KURAMADI, KIŞA HAZIR
DEĞİL..."
Emekli, dul ve yetimlerimiz yaklaşan ağır kış koşulları öncesi turşusunu
kuramamış, salçasını yapamamış, eriştesini kesememiştir. Emeklilerimiz biraz
olsun nefes almaya çalışırken ve 2013 yılı Ocak ayında aylıklarına intibak artışı
gelmesini beklerken evdeki bulgurdan da olmuştur. Bu artışlar insaf sınırlarını
aşmıştır. Vicdanlarımız gibi cüzdanlarımız da ağır yaralanmıştır.
Emekli, dul ve yetimlerimizin önümüzdeki yıla sağ salim çıkabilmeleri
için yetkililerin acil tedbirler alması kaçınılmaz olmuştur. Açlık sınırının altında
kalan aylıklarımızın en kısa zamanda enflasyon ve enerji zamları kıstas alınarak
revize edilmesini istiyoruz. Tedbir alınmadığı takdirde emeklilerimizin beli
bükülmekle kalmayacak, yaşam fonksiyonlarını da yitirecektir. Ayakta
kalabilmemiz için acil tedbirler alınmasını iktidardan istiyor ve bekliyoruz."

BAFRA ŞUBEMİZİN YENİ HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI
28 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen
açılışta bir konuşma yapan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, "Türkiye'nin temel sorunları
vardır. Bu sorunların başında annelerimizin,
babalarımızın yüreğini kan ağlatan terör belası
gelir. Türkiye bu terör belasından kesinlikle
kurtulmalıdır. Türkiye'de sosyal güvenlik
meselesi önemli bir meseledir. Türkiye'nin 10
milyon 400 bin emeklisi var, 18 milyon 300 bin
çalışanı var. Tarım devreye girdiği zaman bu
rakam 23 milyon oluyor. 10 milyon 400 bin
emeklinin yaşadığı bir Türkiye'nin bugün 42
milyon çalışana ihtiyacı vardır. Ayrıca
Türkiye'de her 100 çalışandan 37'si kayıt dışı
çalışıyor" dedi.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de,
"Emeklilerin derneğinin yeni hizmet binasının
Baframıza hayırlı olacağını düşünüyor ve
derneğin başkanını, yönetimini kutluyorum"
diye konuştu.
Konuşmaların ardından TÜED Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Bafra Belediye
Başkanı Zihni Şahin, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, TÜED Bafra Şube
Başkanımız Turgut Seden tarafından yeni
hizmet binamızın açılışı yapıldı.
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Şurası bir gerçek ki, demokrasi herkes için
ekmek demektir. Toplumun örgütlenmesi, hak arama
yollarının işletilmesi ve sosyal diyalogun etkin
çalıştırılması sağlandığında, bu süreçten herkes
kazançlı çıkacaktır. Bu durum, genel kurullarımızda
paylaşılmış ve örgütlü yapının desteklenmesi,
emeklilerin derneğimize sahip çıkması istenmiştir.
Demokratik sistem içinde “Ekmek, barış ve
özgürlük” toplumun yaşam biçimi olmadığı sürece,
sağlıklı demokrasiden söz edilemez. Refah toplumu
olmanın kuralları vardır. Bunların başında, sendikal
haklar gelmektedir. Sosyal diyalogun olmadığı
yerlerde, tek taraflı değerlendirmelerle sosyal barışın
kurulamayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Bu
bakımdan, emeklilerinde sendika çatısı altında
örgütlenmesi, toplu sözleşme sisteminden etkin bir
şekilde yararlanması sağlanmalıdır.
Daha demokratik ve katılımcı bir anayasanın
yapılması gündemdedir. TBMM, oluşturduğu
komisyonla teknik çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayasa hazırlık bölümlerine katıldık ve önerilerimizi
sunduk. Toplu pazarlık ve toplu sözleşme kapsamı
genişletilme, bütün emekliler kapsama alınmalıdır. Bu
nedenle, kamu çalışanlarına ve emeklilerine verilen
sendika ve toplu sözleşme hakkının ayrımsız olarak
emeklilere de tanınması gerekir.
Sosyal güvenlik sistemimiz dağınık bir görüntü
v e r m e k t e d i r. N o r m v e s t a n d a r t b i r l i ğ i
kurulamadığından, gelir ve aylıklardaki eşitsizliklere
çözüm bulmak güçleşmektedir. Türkiye Emekliler
Derneği, bu tür eşitsizliklerin bir bütün olarak ele
alınmasını ve çözümlenmesini talep etmektedir. İlk
aşama olarak, 2000 öncesi emekli olanların kendi
içindeki eşitsizliklerin giderilmesi için gösterge ve
prim ödeme gün sayısı esas alınarak, eşitlik

sağlanmıştır. Bu bakımdan, Hükümetimize teşekkür
ediyoruz. Derneğimizin sürdürdüğü kararlı mücadele
sonucunda, 2000 öncesi dönem için intibak ile bir
nebze de olsa adalet sağlanmıştır.
4447 sayılı Kanunla 2000 sonrası dönemde
gösterge ve katsayı sistemi kaldırıldığından, benzer
eşitsizliklerin intibak ile çözümü zorlaşmıştır. Bu
bakımdan, 2000 sonrası dönem için de kazançlar temel
alınarak, 2000 öncesi gösterge sistemi veya Emekli
Sandığı benzer bir sistem getirilmelidir. 2000 sonrası
dönemde emekli olanların kazanç ve prim ödeme gün
sayıları eşit olanlarına rağmen, emekli olma yıllarına
göre farklı aylık bağlanmaktadır. Emekli olma süresi
uzadıkça hak kaybının giderek büyümesi, bir
haksızlık olarak emekliler arasında burukluk
yaratmaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği olarak; eşitliği ve
adaleti tesis edemediğimiz sürece, emekliler arasında
da barışı sağlamamızın güçleşeceği uyarılarını
yapıyoruz. Aylığı bağlanan emekli üye olmak için
Derneğimize geldiğinde, ilk şikayeti emsal aldığı
kişileri göstererek kendisine haksızlık yapıldığını
belirtmektedir. Bunun giderilmesi gerekir. Kazançları
ve prim ödeme gün sayısı eşit olanlara aynı aylığın
ödenmesi ve kurgunun buna göre yapılması gerekir.
Sorunlarımızın çözümünde sosyal diyalog ve
sendika hakkı büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu
bakımdan, hizmeti sunanlar ile alanlar arasında
sağlıklı bir işleyiş kurulmalı, sorunlara çözüm
bulunmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 20 Olağan Genel
Kurulumuzun tüm sonuçlarıyla emeklilerimize, dul ve
yetimlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.

BARTIN ŞUBE YÖNETİMİMİZ MUHTARLAR BARTIN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
YENİ VALİ BÜLENT SAVUR’U
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve beraberinde
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetimiz, Bartın
Valiliği’ne atanan Bülent Savur’u makamında ziyaret ederek
“hayırlı olsun” temennisinde bulundular.
Vali Savur’a derneğimiz ve emeklilerimizin beklentileri
hakkında ayrıntılı bilgiler sunan heyetimiz, emeklinin kent
yaşamı içerisindeki sorunların aşılabilmesi için talep ve
önerilerimizi de aktardılar.
“Bartın’daki görevim sırasında emekli olursam, ben de
inşallah derneğinize üye olurum” diyen Vali Bülent Savur,
emeklilerin herşeyin en iyisine layık olduğunu da sözlerine
ekledi.

Bartın İli Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat Günay, Bartın Şube
Başkanımız Ali Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarete muhtar üyeleri ile birlikte gelen Bartın İli Muhtarlar
Derneği Başkanı Reşat Günay, “Yeni Başkanımız Ali Kalaycı'ya, hayırlı
olsun diyoruz. Başkanıma teşekkür ediyoruz dernek olarak elinden gelen
bütün desteği o bize, biz ona verdik. İnşallah beraberce iki dernek ortaklaşa
güzel hizmetler yapacağımızı tahmin ediyoruz. Kendisine tekrar tüm
dernek üyeleri arkadaşlarım adına hayırlı olsun diliyorum. İnşallah
emeklilerimizin sorunlarını daha aktif bir şekilde çözmesini bekliyoruz. Biz
derneklerimizin görevi vatandaşımıza, milletimize iyi hizmettir. İnşallah bu
yolda da başarılı olacağımızı zannediyorum. Tekrardan başkanımıza yeni
görevinde başarılar diliyorum.” dedi.
Ardından Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şube Başkanımız Ali
Kalaycı ise konuşmasında “Bartın İli Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat
Günay başta olmak üzere ziyarete gelen üyelerimize teşekkür ederiz.
Görevimiz derneğimizi kalkındırmak. Üyelerimizi iyi hizmetlerimizden
dolayı gönüllerini fethetmek. Ortaklaşa derneğimizi iyi hizmet noktasında
kalkındırmaya çalışacağız” diye konuştu.
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ZAMLARIN EMEKLİLERE ETKİSİ
2009 küresel krizi ile birlikte
dünya ekonomisinin kırılgan bir
yöne girmesi, bazı ülkelerin
ekonomilerinin küçülmesini getirdi
ve bununla birlikte bütçe açıkları ve
dış ticaret açıkları kendini
göstermeye başladı.
Türkiye açısından
bakıldığında, küresel kriz ile birlikte
ekonomi yönetimi bütçe disiplinini
bozmadan ekonomik büyümenin
küçülmesini, iç talebin azalmasını ve
bu şekilde tasarruf yapılarak kriz
ortamından çıkılmasını planladı.
Ekonominin yavaşlaması ve
bazı sektörlerde küçülme hedefleri,
katma değeri ve vergileri azaltan bir
etki getirdi. Bu hedef, bütçenin
gelirlerini azalttığı gibi, bütçe
açıklarını büyüten bir sonuç getirdi.
Bu durum karşısında, çeşitli mal ve
ürünlere peş peşe zamlar gelmeye
başladı.
Emeklilerin en temel
harcamalarından olan iki önemli
kaleme zamlar yapıldı. Nisan ve
Ekim 2012 aylarındaki yüksek oranlı
doğalgaz ve elektrik zamları,
emeklinin gelirlerini azaltan ve
dolayısıyla yoksullaştıran bir dönemi
getirmiştir. Emeklinin tenceresi
giderek boşalıyor, yemeği pişirecek
ateş ile evi aydınlatacak ışık ise çok
pahalı bir faturaya dönüşüyor.

Zamlar, toplumda gelir ayrımı
yapılmadan getirilen en adaletsiz vergi
uygulamalarıdır. Zengin/fakir ayrımı
yapılmadan bu tür zamlar ile sadece
emekli etkilenmiyor, bütün dar
gelirliler zor durumda kalıyor.
Ekonominin sosyal yönünü
azaltan zamlar ile emeklilere yapılan
zamlar kıyaslanmayacak kadar
farklılık gösteriyor. Bütünüyle
zamlara karşı çıkmak istemiyoruz.
Ekonominin gereklerinin yapılması,
iktisat politikalarının bir kuralıdır.
Bizim itirazımız; dengenin bozulması,
vergi adaletinin sağlanmaması
yönündedir.
Dolaylı vergi olarak bilinen KDV
ve ÖTV bir nevi sürekli zamlara
dönüşmüştür. Her bir harcamada, bu
tür vergiler ile toplum haksız bir
ö d e m e y e m a h k u m e d i l i y o r.
Hayatımızın bir parçası olan zamlar ile
gelirlerimizdeki artışları
kıyasladığımızda, “Kaşıkla veriliyor,
kepçeyle geri alınıyor”. Tablo bu.
Bunun değişmesi, ekonominin iyi
yönetilmesi ve gelir dağılımının
düzeltilmesi, 2023 hedefleri arasında
yer almalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği
olarak, yüksek oranlı zamların genel
enflasyon hesaplanmasında oldukça
küçültüldüğünü savunuyoruz. Bu
konuda, TÜİK'e çağrıda da bulunduk.

SOMA ŞUBEMİZ VE
DENİZBANK'TAN
ORTAK
ETKİNLİK
Necati ARSLAN
Soma Şube Başkanı

Soma Şube Başkanlığımız ve Denizbank, Ramazan
ayında düzenledikleri ortak iftar yemeğinde anlaşma
imzaladılar. Somalı ve Bergamalı muhtarların da
katıldığı iftarda Denizbank'ın üyelerimize yönelik
hizmetleri de tanıtıldı.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Soma Şube
Başkanımız Necati Arslan, muhtarlarla ve emeklilerle
birlikte önemli projelere imza atacaklarını belirterek,
"Bu tür çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek" dedi.

4 5 0 m a l v e h i z m et in b irlik t e
değerlendirilmesi ile birlikte
ücretlilerin geçinme endeksinin de
hesaplanmasını talep ettik. Bazı
ülkelerindeki hesaplama modelinin
ülkemizde de uygulanmasını istedik.
Emeklinin harcaması kapsamında
olmayan yüzlerde maddenin düşük
kalan fiyatı genel enflasyonu düşük
belirlediğinden, bu sonuçtan emekliler
zararlı çıkmaktadır.
Recep
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ORHAN
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
gelir ve aylıkların artışını tüketici fiyat
Genel
artışlarına endekslediğinden,
Sekreter
emeklilerin kayıpları çok fazla
olmaktadır. Kaldı ki, emeklilere
refahtan pay verilmemesi, bir diğer
Ankara
haksızlık örneğidir.
Şube Başkanı
Son zamlar göstermiştir ki,
emeklinin korunması ve durumunda
bir iyileştirme yapılması bir gereklilik www.tuedankara.org.tr
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
gerçeğin görülmesi ve insanca
yaşamaya yetecek bir gelir ve aylığın
ödenmesi yönünde çalışmalar
yapılmalıdır.
Sosyal güvenlik, toplumun
yaşam sigortasıdır. Sosyal devletin en
önemli uygulaması olan emeklilik ise,
gelecek güvencesi olarak korunmalı ve
geliştirilmelidir.

GEBZE ŞUBEMİZDEN
ÖRNEK PROJE
Gebze Şubemiz, Gebze
Kent Konseyi'ne
Emeklilerin yaşamını
kolaylaştırması yönünde
proje sundu.

Ali TUNÇ
Gebze Şube Başkanı

Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç, Gebze kent Konseyi 4. Genel Kurul
toplantısında yaptığı sunumda, Emeklinin günlük yaşamını ve zamanını
geçirecek mekanların hazırlanması, Emekliye katma değer yaratacak
istihdam yaratacak proje ve bakıma muhtaç durumdaki emeklilere hizmet
verecek mekanların hazırlanması yönünde projeler hazırlanması hakkında
bilgiler aktardı. Gebze Şube Başkanımız Ali Tunç, Şube İdari Sekreterimiz
Vahdet Yıldırım ve Şube Mali Sekreterimiz Ramazan Kibar tarafından
hazırlanan proje dosyasında çok önemli örnek eylem planı yer alıyor. Şube
Başkanı Ali Tunç ve Mali Sekreter Ramazan Kibar Kent Konseyi Genel
Kurulunda 9 sayfadan oluşan projeyi Kent Konseyi Başkanı İbrahim
Güngör'e teslim etti. Proje dosyasını alan İbrahim Güngör, kent konseyi
olarak bu tür projeleri dikkate aldıklarını, bunun hayata geçirilmesi için
gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirterek böyle bir projeyi hazırlayan
dernek yöneticilerine teşekkür etti.
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ARİF DURU'YA HİZMET PLAKETİ

SGK İL MÜDÜRÜ AKPOLAT'TAN
ESKİŞEHİR ŞUBEMİZEZİYARET
Eskişehir SGK İl
Müdürü Cahit Gürsel
Akpolat, Eskişehir
Şube Başkanımız Arif
Duru ve yönetim
kurulu üyelerimizi
ziyaret etti. Ziyarette,
İntibak
çalışmalarında
gelinen durum
hakkında ayrıntılı
bilgiler veren
Akpolat, derneğimizin çalışmalarından da övgüyle söz
etti.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkanı Burhan Sakallı,
Eskişehir Şubemizi ziyaret ederek Emeklilerimizin sorunları
hakkında bilgi aldı. Şube Başkanımız Arif Duru'ya Şube Genel
Kurulu'nda güven tazelediği ve aktif olarak görevini
sürdüğünden dolayı plaket takdim eden Sakallı, şubemizin
başarılarını ilgiyle izlediklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Şube Başkanımız Arif Duru, konuk
belediye başkanından emeklilerimize yüzde 50 indirimli paso talep
etti. Burhan Sakallı bu talebi Büyükşehir Belediyesi'ne ileteceklerini
ve destekleyeceklerini ifade etti. Eskişehir Şubemiz paso talebini;
Odunpazarı, Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyelerine iletti.

KARTAL ŞUBEMİZ İLE
DRAGOS ŞİFA HASTANESİ'NDEN
EMEKLİYE SAĞLIK ANLAŞMASI
Yapılan anlaşmayla; Kartal Şubesi
üyelerimize Dragos Şifa Hastanesi'nde
yapılacak her türlü işlemlerde (muayene,
müdahale, laboratuar, görüntüleme) yüzde 25
indirim uygulanacak.
Bir yıl geçerliliği bulunan sözleşmenin tarafların birbirinden
memnun kalması halinde de devam edeceği bildirildi. Dragos Şifa
Hastanesi tarafından üyelere verilecek 'şifakart'la üyeler sağlık
hizmetlerinde gerçekleşen sözleşme kapsamında yaralanabilecek. Bu
kartları üyeler TÜED Kartal Şubemizden temin edebilecekler.
Kartal Şubemizde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kartal Şube
Başkanımız Arif Yıldız,“ Bu sözleşmeyle üyelerimiz yüzde 25 indirimden
yararlanabilecek. Emeklilere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BALIKESİR ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANI OK’U ZİYARET ETTİ
Balıkesir Şube
Başkanımız Kenan
Siyer ve
beraberinde Şube
Yönetim Kurulu
üyelerimizden
oluşan heyet
Balıkesir Belediye
Başkanı İsmail Ok’u
makamında ziyaret
ettiler. Başkan Ok’a
emeklilerin talep ve
beklentileri hakkında bilgiler veren heyetimiz, kent yaşamında
yaşlılara ve emeklilere pozitif ayrımcılık yapılmasını istediler.

BİNTEZ: "SONBAHAR YAĞMURLARINI BEKLERKEN,
ZAM YAĞMURUNA TUTULDUK..."
Kütahya Şube Başkanımız İlhan Bintez temel
harcamalara yapılan zamları sert bir dille eleştirerek,
"Kurban Bayramında ikram edeceğimiz şekeri nasıl alırız,
onun hesabını yapıyoruz" dedi. Bintez yaptığı basın
açıklamasında şunları söyledi:
"Güncelleme de dense,ayarlama da dense ,dengeleme
de dense vatandaşın pratik zekası bunun zam olduğunu
çoktan çözmüştür. Hükümetin yaptığı zamların, başkaca
anlatım şekli kimseyi inandırmaz. Biz rakamları cebimizdeki para ile
ölçeriz.Hükümet İşçi ve Bağ-Kur emeklisine % 1.95 zam verdi, daha fazla
verirse dengelerin bozulacağını, hesapların şaşacağını söyledi. Fazlasının
verilmesi halinde kötü örnekler gösterilerek korkutulmaya çalışıldı. Komşular
gibi mi olalım dendi.
İşçi ve Bağ -Kur emeklisine temmuz ayında % 1,95 lik bir artış
yapacaksınız, bunu yeterli göreceksiniz, sonrada sana çok vermişim dercesine
benzinle, doğalgazla,elektrikle geri alacaksınız. Bunu da yeterli görmeyip çarşı
pazarlarda yapılan artışlar yetmezmiş gibi şimdi de ekmek, et, süt ve ürünleri
ile içme suyuna kadar daha da yapılacak zamların devam edeceğini
hissettireceksiniz.
Vatandaş bezdim,bıktım,bozguna uğradım diyor, sesini duyuramıyor.
Sonbahar yağmurlarını beklerken zam yağmuruna tutulduk. Ne yapacağımızı
şaşırmış durumdayız."
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TARSUS ŞUBEMİZDEN YENİDOĞUŞ GAZETESİ'NE TAZİYE ZİYARETİ
Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube
Başkanımız Ömer Kurnaz, yönetim kurulu üyeleri
Akif Kılınç ve Recep Koyuncu, Tarsus Yenidoğuş
Gazetesi Kurucusu Mehmet Geçim'in vefatı sebebiyle
gazeteyi ziyaret ederek, Yazıişleri Müdürü Emre
Geçim'e, 'Başsağlığı' dileklerinde bulundular.
Kurnaz, Yenidoğuş Gazetesi Kurucusu Mehmet
Geçim'in, Tarsus için önemli bir değer olduğunu
söyleyerek, "Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Mehmet
Geçim, kent ve kent insanına kendini adamış, ender
insanlardan biriydi. Tarsus önemli bir insanı
kaybetmiştir. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Mekanı
cennet olsun. Başınız sağolsun" dedi.
Gazetenin Yazıişleri Müdürü Emre Geçim,
ziyaret için Ömer Kurnaz ve yönetici Akif Kılınç ile
Recep Koyuncu'ya teşekkür etti.

ADANALI EMEKLİLER TERÖRÜ KINADI

25 askerin şehit olduğu Afyonkarahisar'daki patlama nedeniyle yayımladığı
mesajda, şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa, şehitlerin aileleriyle Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne ve Türk Ulusu'na başsağlığı dileğinde bulunan Adana Şube
Başkanımız Seyfi H. İyiyürek ve yönetim kurulu üyeleri terörü bir kez daha kınadı.
Her Sabah şehit haberleri ile uyandıklarını da sözlerine ekleyen İyiyürek şu
görüşlere yer verdi:
"Türkiye'de bir süreden beri büyük sıkıntıların kuşattığı bir durumla karşı
karşı karşıyayız. Milletçe büyük üzüntüler yaşıyoruz. Birbiri ardından yaşanan
terör olayları ve o terör olaylarının yol açtığı can kayıpları hepimizi çok derinden
sarstı. Bu acıları yaşarken birdenbire şimdi çok büyük bir faciayla karşı karşıya
kaldık. Afyonkarahisar'daki cephanelik infilak etti. Çok ciddi bir can kaybıyla karşı
karşıya kaldık
Her gün şehit haberi almanın üzüntüsü ve acısını yaşıyoruz. Gencecik
çocuklarımızın ve yaslı ailelerin görüntüsü içimize işliyor, Afyonkarahisar'da vatani
görevini yapmaktayken şehit olan tüm askerlerimize Allah'dan rahmet, Türk Silahlı
Kuvvetlerine, ailelerine ve Türk Ulusu'na sabır diliyorum."

DENİZLİ ŞUBE YÖNETİMİMİZ
VALİ DEMİR'İ MAKAMINDA
ZİYARET ETTİ...
Denizli Şube Başkanımız Ali
Oymak ve beraberinde Şube İdari
Sekreteri Şeref Arsay, Mali Sekreteri Hulki
İlhan'dan oluşan heyetimiz Denizli Valisi
Abdülkadir Demir'i makamında ziyaret
ettiler. Vali Demir'e emeklilerimizin talep
ve beklentilerini aktardılar.

AZMİ ŞAHİN:
"EMEKLİLER GÜCÜNÜ
BİRLEŞTİRMELİ"

Maltepe Şube Başkanımız Azmi Şahin emeklileri bir
çatı altında toplanmaya davet etti. Şahin yaptığı açıklamada;
"Emekliler ağırlaşan yaşam koşulları karşısında sorunları
çözülmediği için nefes alamaz hale geldi. Emekli derneği
yıllar önce kurulup emeklilerin haklarını savunmayı
sürdürüyor.Yıllarca emekliler çoğaldı. Dernek genel merkezi
emekten yana tavrıyla davasına sahip çıktı. Kimi zamanlarda
sert, kimi zamanlarda ise dost hane tavrını sürdürdü.
Dernek bir parti değildir ama hangi parti emekten yana
tavır koyarsa işte o partiyi emekliler destekler diyoruz
.Ancak gelin görün ki 10 milyona yaklaşan bu emekli kesim
örgütlenirse , haklarına sahip çıkarsa , eylemleri ile mecliste
sesini duyurursa bu kadar rezilliği hak etmeyen emekliler
düşledikleri mutlu günlerine kavuşurlar!" dedi.

OYMAK VE YÖNETİMİNDEN SGK ZİYARETİ

Denizli Şube Başkanımız Ali Oymak ve beraberinde
Şube İdari Sekreteri Şeref Arsay, SGK Denizli İl Müdürü Ahmet
Kurt'u ziyaret ettiler. Ziyarette başta İntibak düzenlemeleri olmak
üzere emeklilerimizi ilgilendiren konular masaya yatırıldı.
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KAYSERİ ŞUBE KONGRESİNDE AYKIRI GÜVEN TAZELEDİ KARABÜK ŞUBEMİZİN YENİ HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI
Kayseri Şubemizin 19. Olağan Genel Kurulu 1 Eylül 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Enver
Ağcakale de Divan Üyeliklerine seçildiler.
Kayseri Şubemizin kongresinde, mevcut Şube Başkanımız ve Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı yeniden aynı göreve seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;
Dursun Şahin, Recep Lalelio, Ahmet Aksu, Mahmut Taşdan seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Enis Yılmaz, Necati Kumru ve Ömer Şahan seçildi.

Emeklilerin daha rahat ve huzurlu bir ortamda hizmet alabilmesi için Tüccarlar Koperatifindeki 2
dükkan Karabük Şubemiz tarafından mülkiyeti ile birlikte satın alındı.
Kısa sürede tadilatı bitirilen Karabük Şubemizin yeni hizmet binası görkemli bir törenle hizmete
açıldı. Açılışa TBMM Eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi İzzettin
Küçük, Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Azerbaycan Bağımsız Milletveki Ganire Paseyava,
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkan Yrd. Fatma
Danışman, Safranbolu Belediye Bşk. Necdet Aksoy, İl Emniyet Müd. Oktay Keskin, Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının Başkanları ve temsilcileri, çok sayıda emekli, dul ve yetimlerimiz katıldı.
Açılış töreninde ilk konuşmayı Şube Başkanımız Celal Bulut yaptı. Emekli, dul ve yetimlere böyle
bir yeri kazandırdıkları için son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Bulut, “göreve geldiğimiz 3,5
yıldan buyana sizlere çeşitli hizmetlerimiz oldu. Bunları sizler biliyorsunuz. 3,5 yıldır en büyük
hayalimiz olan, sizlerin rahat girebileceği temiz ve nezih bir yeri derneğimize kazandırmaktı. Böyle bir
yeri kazandırmayı Allah bizlere nasip etti. Böyle güzel bir yeri sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğu
ve gururu içindeyiz” dedi.
Açılışa katılan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ise, “Bugün bu hizmet
ile Şube Başkanı ve Yönetimi kalıcı bir hizmet kazandırarak nam bırakmışlardır” dedi.
Karabük Milletvekili Osman Kahveci, “Güzel bir açılışa ev sahipliği yapıyoruz. Hükümetimiz
emeklilerimizin daha mutlu bir şekilde yaşaması için bir dizi tedbirler aldı. İntibak yasasını çıkarttı”
dedi.

Açılış töreninde son konuşmayı ise TBMM Eski Başkanı ve
Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin yaptı. Şahin
Konuşmasında, Celal Başkanın maddi manevi olarak her zaman
yanında yer aldıklarını belirtti ve hayırlı hizmetlerinden dolayı
teşekkür ederek hizmetlerinin devamını diledi. Şahin,
“Emekliler derneğimiz en güçlü sivil toplum örgütlerinden
birisidir. Karabük Şubemiz kısa bir sürede burayı yaparak
bugün açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubesinin yeni hizmet
bürosu Karabük Müftüsünün yaptığı duanın ardından
Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Osman Kahveci, Vali İzzetin
Küçük, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paseyava, Genel
Başkan Kazım Ergün ve Karabük Şube Başkanı Celal Bulut'un
kurdelayı kesmeleri ile hizmete açıldı.

10. KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
10. KALKINMA PLANI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARINDA YER
ALAN DERNEĞİMİZİN RAPORLARI İLGİ ÇEKTİ...
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun temsil ettiği
derneğimiz, 10. Kalkınma Planı çalışmalarında "Yaşlanma" ve "Sürdürülebilir
Sosyal Güvenlik" Özel İhtisas Komisyonlarında görüşlerimizi rapor halinde
sundu. Her iki komisyonda da emeklilerimizi derneğimiz temsil ediyor.
Yazıcıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal güvenlikte norm ve
standart birliğinin sağlanması hususunu ön plana çıkardıklarını ifade ederek,
şunları söyledi:
“Yaşlılık alanında da önemli uyarılar ve taleplerde bulunduk. Bilhassa
Anayasada yaşlılarımız için getirilmiş olan pozitif ayrımcılık hükmüne uyum
yasalarının çabuklaştırılmasını ve bakım sigortasının gündeme alınmasını,
tamamlayıcı sigorta olarak emekli yardımlaşma kurumunun kurulmasını önerdik.
Sosyal güvenlikte sık sık yapılan yasal düzenlemeler yerine kalıcı ve norm ve
standart birliğini sağlayan düzenlemeler gerekmektedir."
TÜED -8-

ABDİ AĞABEYİMİZİ EBEDİYETE UĞURLADIK

Uzun yıllar Bursa Şube Başkanlığı görevini yürüten Abdi Erol’u ebediyete uğurladık. Emeklinin hak arama
mücadelesinde onurlu bir mücadele sürdüren Abdi Ağabeyimiz, çalışma hayatında da sendikal mücadeleye omuz
vermişti. Merhum büyüğümüze Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
TRABZON ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
Trabzon Şubemizin 19. Olağan Genel
Kurulu 11 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Sekreterimiz
Recep Orhan da Divan Üyeliklerine seçildiler.
Trabzon Şubemizin kongresinde, mevcut
Şube Başkanımız Burhan Bayraktar yeniden
aynı göreve seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de; İsmail Sağlam, Ümügül Çalık,
Güner Erdem, Keleş Demir seçildi. Denetim
Kurulu Üyeliklerine ise Halil İbrahim Bekircan,
İhsan Ergin ve Rahmi Çakır seçildi.

RİZE ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU
Rize Şubemizin Olağan Genel Kurulu
12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan
Üyeliklerine seçildiler.
Rize Şubemizin kongresinde, mevcut
Şube Başkanımız Recep Ali Derman
yeniden aynı göreve seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Mustafa Çakır,
Hızır Çavuş, Yüksel Akarsu, Ali Öksüz
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Sultan Akçay, Ali Bakır ve Nazmi Günay
seçildi.

VAN ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU
Van Şubemizin Olağan Genel Kurulu 15
Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan
Üyeliğine seçildi.
Van Şubemizin kongresinde, Mehmet
Kaya yeniden Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Şükrü
İnan, İhsan Akdeniz, Taşdemir Güve, Osman
Çam seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Mehmet Poyraz, Süleyman Yidi ve Salih
Akman seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
ELAZIĞ ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU
Elazığ Şubemizin Olağan Genel Kurulu 17
Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan Üyeliğine
seçildi.
Elazığ Şubemizin kongresinde, Aziz Hıdır
Doğan Şube Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Müslüm Er, Ali Gül,
Vedat Gür, Mehmet Bağcı, Efendi Erdoğan
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Kasım
Altun, Abdulkadir Suay ve Feyzi Somunkıran
seçildi.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU
Eskişehir Şubemizin Olağan Genel Kurulu 26
Ağustos 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel Sekreterimiz
Recep Orhan da Divan Üyeliklerine seçildiler.
Eskişehir Şubemizin kongresinde, mevcut Şube
Başkanımız Arif Duru yeniden aynı göreve seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Şaban Özdemir, Tahir
Koparan, Semil Eroğlu, Hilmi Yılmazoğlu seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Beyzat Acar, Ziya Legoz
ve Mevlüt Kara seçildi.

BURSA ŞUBEMİZİN 20. OLAĞAN GENEL KURULU
Bursa Şubemizin 20. Olağan Genel
Kurulu 27 Ağustos 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan
Üyeliklerine seçildiler.
Bursa Şubemizin kongresinde, Mesut
Özşen Şube Başkanlığına seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Ali Tiryaki,
Cahit Dursun, Bayram Sağır, A. Arif
Te z b u l u r s e ç i l d i . D e n e t i m K u r u l u
Üyeliklerine ise Emir Ali Gürkan, Özhan
Tetik, Meryem Çelik seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
BANDIRMA ŞUBEMİZİN 9. OLAĞAN GENEL KURULU
Bandırma Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu 28
Ağustos 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan Üyeliklerine
seçildiler.
Bandırma Şubemizin kongresinde, Mitat Günüç
yeniden Şube Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de; İsmail Tepecik, Cengiz Özen, Fettah
Kara, Naci Öngör seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine
ise Recep Coşkun, İrfan Canbaz, Mustafa Yolcu seçildi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZİN 20. OLAĞAN GENEL KURULU
Kırıkkale Şubemizin 20. Olağan Genel
Kurulu 2 Eylül 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede
Genel Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Enver Ağcakale de Divan Üyeliğine seçildi.
Kırıkkale Şubemizin kongresinde,
mevcut Şube Başkanımız Basri Keskin
yeniden aynı göreve seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Zekeriya Aytekin,
Hüseyin Baran, Feyyaz Şeran, Mehmet
Akat seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine
ise Erol Tekin, Fikri Keleş ve Mehmet
Çulhaoğlu seçildi.

AYDIN ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Aydın Şubemizin 2. Olağan Genel
Kurulu 7 Eylül 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da
Divan Üyeliğine seçildi.
Aydın Şubemizin kongresinde,
Durmuş Uzun Şube Başkanlığına
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine
de; Aziz Yaman, Mehmet Anmaz, Kadir
Yaşar, Salih Köse seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Soner Gündüz, Muzaffer
Akgün ve Özer Gündüz seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
ISPARTA ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
Isparta Şubemizin 19.
Olağan Genel Kurulu 8 Eylül
2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı da Divan
Üyeliğine seçildi.
Isparta Şubemizin
kongresinde, mevcut Şube
Başkanımız Abdülkadir Ersal
yeniden aynı göreve seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;
Faik Yıldız, Elmas Öz, Sabri
Şahin, Mehmet Şevik seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Nuri Tavlı, Mustafa Tekeli ve
Mehmet Tunç seçildi.

BATMAN ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Batman Şubemizin 2. Olağan Genel
Kurulu 11 Eylül 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede Genel
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı da Divan
Üyeliğine seçildi.
Batman Şubemizin kongresinde,
Hüseyin Ermen Şube Başkanlığı'na
seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;
Seyfettin Ülgey, M. Ali Kırşan, Mine
Tüfekçi, Seyfettin Göner seçildi. Denetim
Kurulu Üyeliklerine ise M. Selim
Altunkaynak, Kamil Örnek ve Öztekin Kara
seçildi.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU
Kahramanmaraş Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 12 Eylül 2012 tarihinde yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
yürüttüğü kongrede Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı da Divan Üyeliğine seçildi.
Kahramanmaraş Şubemizin kongresinde,
Mehmet Nalbantbaşı Şube Başkanlığı'na seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;

Bilal Kutlu,

Hayrullah Hatipoğlu, Cuma Un, Ramazan Yıldız
seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Sıddık Oba,
Adnan Nacar ve Fevzi Vursavuş seçildi.
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ŞUBE KONGRELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
ANTALYA ŞUBEMİZİN 16. OLAĞAN GENEL KURULU
Antalya Şubemizin 16. Olağan Genel Kurulu 15
Eylül 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü
kongrede Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı ve
Genel Sekreterimiz Recep Orhan da Divan Üyeliğine
seçildi.
Antalya Şubemizin kongresinde, İbrahim Tezcan
Şube Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de; Kemal Erbaş, Mustafa Ali Akdaş,
Baturay Günan, Mehmet Akkoca seçildi. Denetim
Kurulu Üyeliklerine ise Osman Acar, Hasan Güven ve
Perihan Bayar seçildi.

SAKARYA ŞUBEMİZİN 19. OLAĞAN GENEL KURULU
Sakarya Şubemizin 19. Olağan
Genel Kurulu 22 Eylül 2012 tarihinde
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün
yürüttüğü kongrede Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da
Divan Üyeliğine seçildi.
Sakarya Şubemizin kongresinde,
Hüseyin Burucu yeniden Şube
Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de;
Zülfiye
Şenlen, Salahattin Toçoğlu, Süleyman
Çarıksız, Himmet Batdal seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise
Mesut Avcı, Mesut Topçu ve Ferhat
Bozdemir seçildi.

ERZURUM ŞUBEMİZİN 21. OLAĞAN GENEL KURULU
Erzurum Şubemizin 21. Olağan Genel Kurulu 30
Eylül 2012 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün'ün yürüttüğü kongrede
Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan da Divan Üyeliğine seçildi.
Erzurum Şubemizin kongresinde, Ümit Bingöl
Şube Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu
Üyeliklerine de;

Ahmet Değen, Lütfi Yıldız, Eşref

Ergün, Mahmut Muhsin seçildi. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Sıddık Gerni, Hüsamettin Temel ve
Hayrettin Yıldız seçildi.
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EMEKLİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Halen Ankara 17. İş Mahkemesinde görülmekte olan ve
işçi emeklileri ile bağkur emeklilerine 2002, 2006 yıllarında
eksik zam uygulanması hakkındaki davamızda bilirkişi
aşamasına gelindi. Mahkeme üçlü bir bilirkişi heyeti
oluşturarak hesaplamaların yeniden (Yargıtayca öngörülen
şekilde) yapılmasını istedi. Bundan sonraki ilk duruşma 27
Aralık 2012 tarihinde yapılacaktır.
Emeklilerimize saygıyla duyurulur.

“SAÇLARA AK DÜŞENDE
PROGRAMINA KATILDIK”
TRT
Radyo 1' de
Perşembe günleri 15.05-15.30
saatleri arasında yayınlanan
“Saçlara ak düşende”
programına konuk olan Hukuk
Müşavirimiz Cafer Tufan
YAZICIOĞLU Sosyal güvenlik
ve miras hukuku alanında
açıklamalar yapıyor ve
dinleyicilerin sorularını
yanıtlıyor. Programda yaşlı ve
emeklilerin sorunları tartışılıp,
sorunlara çözüm üretilmeye
çalışılıyor.

AFYONKARAHİSAR ŞUBEMİZ
SGK İL MÜDÜRÜ KAYA'YI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege
ve beraberinde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz
illerine yeni atanan SGK İl Müdürü Mehmet Uğur
Kaya'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
temennisinde bulundular. Ziyarette emeklilerin
talep ve beklentileri de ele alındı.

BAYRAKTAR: EMEKLİ BAYRAMI
BUCA ŞUBEMİZDEN
BURUK YAŞAYACAK

Trabzon Şube Başkanımız Burhan
Bayraktar, emeklilerin her bayram
olduğu gibi bu bayramda hüsrana
uğradıklarını belirterek, buruk bir
bayram kutlaması yaptıklarını söyledi.
Emekliler hüsrana uğruyor
Emeklilerin açlık sınırının altında
yaşadıklarını dile getiren şube
başkanımız Bayraktar, “Terör
belasından kurtulamayan ülkemizde,
emeklilerimiz tarifi mümkün olmayan
acılar yaşamaktadır. Emeklilerimizin

gururla ve onurla
yaşayacağı barışın
olduğu ve herkesin
karnının doyduğu bir
bayram yaşama özlemini
yıllardır beklemekteyiz.
İnşallah en kısa sürede
bu da olacaktır.
Emeklilerimizin rahat
bir bayram yaşama
hakkı vardır.
Emeklilerimiz
torunlarına şeker
alamıyor” dedi.
Bağkurludan tepki
var
SSK emeklilerine
tanınan ayrıcalığın
Bağkur emeklileri verilmesi gerektiğini
belirten Bayraktar, “5510 sayılı yasanın
51. maddesine göre emeklilerin aynı
sisteme tabi olmasına rağmen ilk
denemede bu yasa tamamen ortadan
kaldırılmış gibi görünmektedir. Bağkur
emeklisi ve SSK emeklisi ücrette farklı
uygulamalara tabi kılınmaktadır. SSK
emeklilerinin maaşlarının erken
ödenmesi kararı çıktı. Bu konuda
Bağkur emeklilerinin tepkileri bize de
geliyor” diye konuştu.
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ERZAK YARDIMI

Buca Şube Başkanlığımız, mağdur üyelerinin yüzünü
güldürdü. Üyelerine erzak yardımı yapan Şube Başkanı
Etem Yüksel ve Yönetim Kurulu hizmetlerini sürdürüyor.

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

HUKUK DEVLETİ VE
SOSYAL GÜVENLİK
Toplumun birikimi olup, işçi, işveren ve kamuca
birlikte yaratılmış kapatılan SSK hastanelerinde yarı
kollektif mülkiyet vardır. Taraflar bu kollektif mülkiyette
hak sahibidirler. Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
hastaneler 5283 sayılı 6.1.2005 tarihli kanun gereğince
rayiç bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığına
devredilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık
birimlerinin devre konu taşınır, taşınmaz ve taşıtlarının
bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde,
Bakanlık ve Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcilerinden
oluşan komisyonlar tarafından tespit edilecektir. Tespit
edilen bedel hazine tarafından karşılanacak ve bu bedelin
on yılı geçmemek üzere ödeme süresi ve şartları Bakanlar
Kurulunca belirlenecekti. Komisyonların teşkili ile
çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınarak Maliye
Bakanlığınca belirlenecektir. 9 Eylül 2012 tarihli resmi
gazetede yayınlanan 2012/3616 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile bu kanun yok sayılarak bedelin 2012 mali yılı
sonuna kadar bütçeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı aracılığıyla SGK ya yapılan cari transferlere
mahsup edileceği kararlaştırılmıştır. Bugünkü emeklinin
alınterinin mahsulü ve üzerinde mülkiyet haklarına sahip
olduğu taşınır, taşınmaz ve taşıtlar geçmişte SSK fonları
gibi ellerinden alınmakta, sonra bütçeden sosyal güvenlik
açığı için transfer yapıldığında hemen kara delik
yaygaraları koparılmaktadır. Bu hastanelerin bedeli
düşünüldüğünde bütçeden yapılan transferler fazlası ile
ödenmekte, emekli alacaklı konuma geçmektedir. Yasaya
ve Anayasa'nın hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı bu
kararname yok hükmündedir ve iptali gerekir.
Bütçeden 2012 yılı ilk sekiz ayında yapılan cari
transferler 96 milyara ulaşmış, bunun 51 milyarını
personel giderleri oluşmuştur. Yasa gereği açık finansman
sayılmayan devletin sosyal güvenlik katkısı 15,5 milyardır.
SGK açık finansmanı olarak verilen sadece 16 milyardır.
Açık finansmanına devletin sosyal güvenliğe katkısı, sosyal
güvenliği olamayanların sağlık primi ve memur sosyal
güvenlik ödemelerini asla dahil edilemez. Sadece açık
finansmanı olarak verilen, geçmişte SSK fonlarının
kullanılmasının faizi bile değildir. Emekli, dul ve yetim
açlık sınırı altında aylık ve gelirler yaşamaya mecbur
edilirken, onların mülkiyet hakkı olduğu taşınır, taşınmaz
ve taşıtlarının bedelleri Anayasa'ya aykırı bir kararname
ile ellerinden alınarak hukuk devleti ilkeleri çiğnenmiştir.
İntibak umudu ile bekleyen 3500 emeklimiz 1998

öncesi manüel hesaplamalarda yapılan hata nedeniyle
aylığının düşmesi ve geriye doğru beş yıllık borç ödemesi ile
karşılaştı. Kendilerine mevzuata aykırı olarak bildirim düz
bir yazı ile yapıldı ve kesintiler başladı. Türkiye Emekliler
Derneği'nin girişimleri neticesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız bir kanunla bunun düzeltileceğini beyan etti.
Şimdi gözler bu çözümün bir an önce yaratılmasında ve
emeklimizin mahkemelere gitmesinin önlenmesinde. Hukuk
devleti hiçbir kurum ve kuruluşa kendiliğinden hak alma
hakkı vermez. 5510 sayılı kanunda SGK'ya verilen bu yetki
kaldırılmalıdır. Aksi halde hukuk devleti ilkeleri çiğnenmeye
devam edilecektir.
SGK “Türkiye hastalık yükü” çalışması başlattı. En
çok görülen ve sağlık sistemi içinde en fazla harcama yapılan
hastalıklar tespit edilecek. Medula sistemi kuruldu. 2008 den
bugüne kadar ki tüm verilen inceleniyor. Sayısal ve bölgesel
istatistikler, teşhis ve tedavi yöntemleri, kullanılan ilaç ve
malzemeler, tedavi maliyetleri araştırılacak. Bu arada Sağlık
Uygulama Tebliği sık sık değiştirilerek sağlıkta artan
harcamalarının bedeli sigortalıya ve emekliye ödettiriliyor.
İşte bir hukuk devleti ilkeleri ihlali daha.
2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planını
özel ihtisasa komisyonu çalışmaları başladı. “Yaşlanma Özel
İhtisas Komisyonu” ilk defa oluşturulurken, sosyal güvenlik
komisyonun adı “sürdürülebilir sosyal güvenlik” olarak
değiştirildi. “Sürdürülebilirlik” küreselleşmenin yarattığı
olaya sadece mali açıdan bakan ve sosyal yönü dışlayan bir
kavram. Hukuk devleti yanında, Anayasa'nın amir hükmü
sosyal devlete aykırı bir uygulama ile karşılaşabiliriz. Umarız
komisyon çalışmaları sırasında bir değişimi yaşanır ve
kalkınma planı sosyal devlet ilkelerine uygun yapılır.
Zamlar art arda gelirken, bu zamların 450 çeşit mal ve
hizmet grubu ölçüleri ile hesaplanan enflasyona etkisinin
azalması, aylık artışları 6'şar aylık enflasyon oranlarına göre
yapılan emekliyi mağdur etmeye devam ediyor. Gerçekleşen
enflasyona göre alınan artış, o dönemde emeklinin enflasyona
ezilmesine neden oluyor. Emekli artışları enflasyon oranında
devam edecekse, emekli için ayrı bir gerçek enflasyon hesabı
yapılması gereklidir. Dünya “yaşlı enflasyonu” kavramını
ortaya atmış ve tartışmaya başlamıştır. Hukuk devleti eşitlik
ilkesi üzerine kuruludur. Eşitliği sağlamak devletin en önemli
görevlerindendir. Sosyal güvenlikte hukuk devleti ilkelerine
aykırı uygulamalara son verilmelidir.
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