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Türkiye Emekliler Derneği 20. Genel Kurulu 
31 Ekim 2012 tarihinde Ankara'da yapıldı. 97 
şubemizden üye sayısı oranında gelen 400 
delegenin oluşturduğu genel kurulumuza, çok 
sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katılması, bizleri mutlu etmiştir. 
Genel Kurulumuzun açılış bölümünde konuşan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk 
Çelik, emeklilerin içinde bulunduğu sorunlara ve 
ç ö z ü m  ö n e r i l e r i n e  i l i ş k i n  ö n e m l i  
değerlendirmelerde bulunmuş, 2003/2012 
döneminde gelir ve aylıklarda enflasyonun 
üzerinde artış yapıldığını söylemiştir. 

Söz alan diğer konuşmacılar ise, emeklilerin 
insanca yaşamaya yetecek bir gelir ve aylığa 
sahip olmadıklarına dikkat çekmiştir. Açlık ve 
yoksulluk tutarlarının, emekli aylıklarının 
üzerinde olduğu belirtilmiş, sosyal devletin 
emeklisine sahip çıkması gerektiği vurgusu 
yapılmıştır.

GENEL KURUL COŞKUSU

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

42. YILIMIZDA 20. KONGREMİZİ

BAKAN ÇELİK’İN KATILIMIYLA

ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK...

Derneğimizin 

20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. 

Tes-İş Sendikası Kongre Salonu'nda yapılan Genel Kurul'a 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik ve 

Bakan Yardımcısı Halil Etyemez de katıldı.
Devamı 8. sayfada

BAKAN ÇELİK, KONGREMİZDE
PROMOSYON SÖZÜ VERDİ:

“Bankalardan 
bir kuruş alınca 

bu sizindir. 
Bankalarla ilgili 

bu konuyu 
çözme 

noktasındayız.”
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Türkiye'nin 2023 hedeflerinde dünyada ilk 10 ülke insan hakkı olduğundan, sosyal politikamız bu paralelde 
içerisinde yer alan bir ekonomi öngörülmektedir. Bu geliştirilmelidir. 
hedeflerin gerçeğe dönüşmesi, her bir bireyimizi mutlu Bugünkü göstergelere bakıldığında, sosyal politika 
eder. Bunun anlamı, kişi başına milli gelirin de iki katına açısından iyi bir yerde olmadığımız net bir şekilde 
çıkmasıdır. görülmektedir. Çalışma biçimleri esneklik üzerine 

genişletilmiş, taşeron işçiliği hakları zayıflan bir yapıya 
2013 Merkezi Yönetim Bütçesi, milli gelirin yüzde dönüştürülmüştür. TÜED 20 Genel Kurulu'nda konuşan 

25.7'sine denk gelen 404 milyar lira olarak belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, 
Bütçe gelirleri ise, 370.1 milyar lira öngörülmüştür. 2013 

taşeron işçiliğinin getirmiş olduğu hakları daraltan 
Bütçe açığı, 33.9 milyar lire hedeflenmiştir. 

yapısının değiştirileceğini belirtmesi, olumlu bir 
gelişmedir.  Bugün için değerlendirme yapıldığında, gelece için 

belirlenen hedeflere göre bütçe gelirlerinin yetersizliği 
İstihdamın korunması ve işsizlik mücadele, ekonomik dikkat çekmektedir. Bunun yanında iç ve dış borç 

kararların öncelikleri olarak değerlendirilmelidir. Bu stokunun yüksekliği dikkate alındığında, 2023 hedefleri 
süreçte, sosyal güvenlik ve emeklilik hakları için yatırım-istihdam ve üretim üçgeninin çok verimli 
geliştirilmelidir. Ülke gerçekleri ve ileri yaştaki işsizlik yönetilmesi, tasarrufların artırılması ve kişi başına düşen 
olgusu dikkate alınarak emeklilik yaşı yeniden gözden milli gelirin bireylerin yaşamlarını olumlu yönde 

etkilemesi için gelir dağılımı araçlarının geliştirilmesi geçirilmelidir. Sosyal güvenlik sisteminde uzun dönem 
gerekmektedir. kalınması için, aylığa hak kazanmadan önceki on yılın 

teşvik edilmesi, devletin prim katkısı yapması 
Yatırım ve yoğun teknolojisinin ve yatırımların planlanmalıdır. Prim gün sayısına göre, örneğin en az 9000 

verimli çalıştırılması yanında, ihracatta da büyük bir paya gün prim ödeme gün sayısına sahip olanlar için 55/65 yaş 
sahip olması benimsenmelidir. İhracat hedefleri birinci arasında kısmi aylık bağlanması değerlendirilmelidir. Bu 
öncelik olmalıdır. Dünya ile bütünleşmenin ve saygın ülke konuda, çalışma koşulları da dikkate alınarak bir çalışma 
olmanın birinci ayağı ihracat hacmi ile ölçülmektedir. 

yapılmalıdır. 

Kaynaklarımızın verimli çalıştırılması ve ülke 
Sosyal güvenlik, bugünün ve yarının güvencesi olduğu çıkarları temel alınarak işletilmesi, yatırımların teşvik 

gerçeği iyi anlatılmalı, kayıt dışı ile çalıştırmaya yönelik edilmesi ve istihdamın artırılması, 2023 hedeflerinin 
yaptırımlar artırılmalıdır. Kayı dışı ekonomi ve istihdam, ekonomik boyutu olmalıdır. 
ülkenin kaybı olarak görülmelidir. Devlet açısından vergi 
ve prim kaybı olurken, çalışanları da yoksulluğa Sosyal barış, sosyal hedefler ile korunur. Çalışanların 
götürmektedir. Bu bakımdan, kayıtlı çalıştırma sendika hakkını özgürce kullanmaları, toplu iş sözleşmesi 
özendirilmeli, teşvikler iyi yönetilmelidir. Denetim ayakları hakkına erişmeleri ve sosyal güvenlik kapsamında yer 

almaları sağlanmalıdır. Sendika ve sigorta hakkı, temel bir teşvikler ile birlikte etkin çalıştırılmalıdır. 

www.tuedkayseri.org.tr

2023 HEDEFLERİNDE EMEKLİLERİN YERİ

ANKARA ŞUBEMİZDEN 

SEMT TOPLANTILARI

Ankara Şubemiz, üyelerimizin ayağına giderek bilgilendirme 
toplantıları yapıyor. Emeklinin hak arama mücadelesinde 
bilinçlendirme toplantılarında gündemde yer alan ve emeklilerimizi 
yakından ilgilendiren konularda üyelerimize ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Konuya ilişkin olarak Haber Bültenimize bir değerlendirme 
yapan Ankara Şube Başkanımız ve Genel Merkez Genel Sekreterimiz 
Recep Orhan, sözkonusu toplantılara emeklilerimizin de yoğun ilgi 
gösterdiğini belirterek, "Bundan sonra da semt toplantılarımızı 
üyelerimizle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki çalışma 
dönemi için arkadaşlarımız bir planlama yaptılar. Emeklilerimizin 
sorunlarına sahip çıkması ancak bilinçlenmesiyle mümkün olacaktır. 
Bütün gayretimiz üyelerimizi başta sosyal güvenlik olmak üzere hemen 
her konuda kapsamlı olarak bilgilendirmek içindir" dedi.

Semt toplantılarımız sırasında Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimizce emeklilerimize derneğimizin eğitim ve kültür yayınları 

ile Haber Bültenimiz de tanıtılarak  takdim edildi.

ORHAN:

Hak arama 

mücadelemiz,

bilinçli adımlarla 

başarılı olur...
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LİDERLERDEN KONGREMİZE MESAJLAR VARDI

DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI ALİ OYMAK'TAN 

PROMOSYON TEPKİSİ
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği Denizli Şube 

Başkanı Ali Oymak, aylıklarını bankalardan aldığı halde promosyon 
hakkından yararlanamayan emeklilerin de bu haktan yararlanmasını ve 
geriye dönük birikmişlerin de ödenmesini istedi. Ali Oymak 
açıklamasında şunları söyledi:

" Basında yer alan şekliyle, Sayıştay'ın incelemelerine göre 2010 
yılında işçi, memur ve bağkur emeklilerimizin yıl içerisinde bankalara 
yatan aylıklarının toplam tutarı 82 Milyar 820 Milyon TL. olmuştur. Yine 
Sayıştay'a göre aynı yıl içerisinde bankalara yatırılan bu tutar karşılığı olarak bankalardan 752 Milyon 
615 Bin 795 TL promosyon talep edilmesi ve bu tutarın da emeklilere ödenmesi gerekiyordu.

2010 yılında işçi, memur ve bağkur emeklilerinin toplam sayısı 9 Milyon 475 Bin civarındaydı. Bu 
durumda yapılacak basit bir hesaba göre bile her emeklimizin 80 ile 100 TL gibi bir alacağı çıkmaktadır. 
2011 ve 2012 yıllarını da hesaba kattığımızda emeklilerimizin sadece son üç yılda toplam 250-300 TL gibi 
bir alacağı doğmuştur.

Yapılan bu haksızlığın en kısa zamanda ortadan kaldırılması ve emeklilerimize de tıpkı çalışanlara 
verildiği gibi yıllık promosyon verilmesini istiyoruz. Promosyon ödemesine ilişkin olarak çıkarılan 
2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin yenilenerek, içeriğine emeklilerin de eklenmesini istiyoruz. 
Böylelikle yıllardır sürdürülen büyük bir haksızlık ortadan kaldırılmış olacaktır.

Genel Merkezimizin31 Ekim 2012 tarihli 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız sayın Faruk Çelik, bu haksızlığın giderilmesi için bankalarla bir görüşme 
yaptıklarını ve ikinci bir görüşme için bir araya geleceklerini ifade ettiler. Bu konuda sayın bakanın 
girişimlerini desteklemekle beraber, Genelgenin çalışanlar için uygulanmaya başlandığı 20 Temmuz 2007 
tarihinin dikkate alınarak, emeklilere de o tarihten başlayan promosyon hakkı tanınmasını ve birikmiş 
promosyon hakkımızın topluca ödenmesini istiyoruz.

Emeklinin duasını alan ihya olur, bedduasını alan ise bedbaht olur. Kimsenin emekliyi üzmeye 
hakkı yoktur. Yaşamlarımızın bu son döneminde hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Bizi bu 
durumlara düşürmeye kimsenin hakkı yoktur."

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN

:BAŞBAKAN 

Türkiye Emekliler Derneği'nin 42. yılını 
kutluyorum. Genel Kurulun birlik ve 

beraberlik içinde geçmesi temennisiyle 
alınan kararların derneğiniz ve bütün 
emeklilerimiz adına hayırlı olmasını 

diliyorum. Hayatlarının en verimli çağlarını 
devletine ve milletine hizmet ederek geçiren 

ve ülkemizin kalkınmasında büyük pay 
sahibi olan kıymetli emeklilerimizi 

şahsınızda tebrik ediyor. Bütün 
mensuplarınızı ve katılımcıları en kalbi 

duygularımla selamlıyorum.

41. yılını kutlayan derneğinizin, 20. Olağan 

Genel Kurul toplantısının başarılı geçmesini 

diliyor oluşacak yeni yönetime üye ve 

delegelerinize başarılar diliyorum. TÜED'in 

emeklilerimizin yaşam koşullarının 

geliştirilmesinde örgütlü bir yapı olarak 

katkılar sunmaya devam edeceğine 

inanıyorum tüm mensuplarınıza ve 

gönüldaşlarınıza sevgi ve selamlarımı 

iletiyorum.

KEMAL

KILIÇDAROĞLU

CHP GEN. BAŞK. : 

20. Olağan Genel Kurulunuza çağrınız için 

teşekkür ederim çok zor koşullarda yaşam 

mücadelesi veren emeklilerimizin 

sorunlarını yakından izliyoruz ve 

sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. Bu 

güç dönemde yapacağınız çalışmalar çok 

daha fazla önem taşımaktadır bütün 

üyelerinizi selamlıyorum Genel 

Kurulunuzun başarılı geçmesini diliyor, 

konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

CEMİL ÇİÇEK

TBMM

BAŞKANI : 

Emeklilerimizin sesi olan Derneğinizin 20. 
Olağan Genel Kurul toplantısının başarılı 

geçmesi ve emeklilerimiz için hayırlara 
vesile olması dileklerimle, bütün üyelerinize 
ve konuklara selam ve saygılarımı sunarım.

DEVLET BAHÇELİ

MHP GEN. BAŞK. : 
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GENEL KURUL COŞKUSU
Genel Kurullar, görüş oluşturma ve zamanda 2000 sonrası kesimler için de intibakı 

değerlendirme platformlarıdır. Bu yönüyle gündeme getirecektir. 5510 sayılı Kanun'un 
bakıldığında, emeklilerin beklentileri şu şekilde öngördüğü hesaplama yöntemi, aynı kazanç ve 
sıralanabilir. Her şeyden önce sağlık hakkının prim ödeme gün sayısı eşit olanların farklı yıllarda 
etkin kullanılması için katkı paylarının emekli olmalarından dolayı, gelir ve aylıklarda 
kaldırılması, emeklilere refahtan pay verilmesi, farklılığa neden olmaktadır. Bu haksızlığı 
gelir ve aylıklardaki farklılıklara son verilmesi, gündeme getireceğiz ve sosyal güvenliğin en büyük 
gelecek dönem için de eşitliği temel alan aylık ilkesi olan sosyal adaleti ve eşitliği, tek çatı 
hesaplanması ve bankaların çalışanlara uyguladığı sisteminin vazgeçilmez bir uygulaması olduğuna 
promosyon kapsamına emeklilerin dahil edilmesi dikkat çekeceğiz. Bu bakımdan, gündemimiz 
öncelikli hedefler olarak görülmüştür. yoğun olacaktır. Eğitimler ve paneller ile SGK'ya 

bilimsel katkılar da sağlayacağız.
Şurası bir gerçek ki, emeklilerin en büyük 

örgütlü gücü olan Türkiye Emekliler Derneği, Her şeyden önce birlikteliğimizi korumalıyız. 
gelecek dönemler için de kapsamlı planlama Genel Kurullar, geçmişin bir muhasebesini 
yapacak, şubelerimizin etkinliği ve eğitimi daha ön yaparken, geleceğe yönelik planlar ve çalışma 
planda değerlendirilecektir. Bu yönüyle, Genel p ro g r a m ı n ı  o l u ş t u r m a k t a d ı r.  H e r  b i r  
Merkez olarak her bir emekliye ulaşmanın ve üye arkadaşımızın önerisini ve katkısını en iyi şekilde 
yapmanın, birlikte mücadele etmenin çalışmasını değerlendireceğiz. Yönetim Kurulumuzda bir 
yapacağız. değişiklik oldu ve Eskişehir Şube Başkanımız Arif 

Duru, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekterliği 
Genel Kurulda yapılan konuşmalar ve görevine getirildi. Yeni dönemde, Başkanlar 

değerlendirmeler en büyük rehberimiz olacaktır.  Kurulumuz daha sistemli ve programlı bir şekilde 
Sosyal güvenliğin tek çatı sistemi içinde toplanacaktır. Şube Başkanlarımızı, yönetimin bir 
yönetilmesi için mevzuatımız ve uygulamalar parçası görmeye ve katkılarını almaya devam 
yeniden değerlendirilmelidir. Mevzuat değişikliği edeceğiz. Bundan her arkadaşımızın emin olmasını 
eşitliği zedelemeden ve gelecek nesilleri de isterim. 
koruyacak şekilde planlanmalıdır.

Yeni dönemde birlikte daha çok çalışacağız. 
Bu yönüyle bakıldığında, 2008 sonrası Derneğimizin büyümesini sağlayacak ve 

dönemde aylık almaya hak kazananların gelir ve emeklilerimizin haklarını en iyi şekilde 
aylıklarında yeni bir eşitsizliğin oluşması, yakın savunacağız. 

“İntibak değil 

düzenleme”

Vali Esengül Civelek Yalova Şubemize iadeyi ziyaret düzenledi. 
Yalova Şubemize iade-i ziyareti gerçekleştiren Vali Civelek, Şube 
Başkanımız Lütfiye Çolak'tan yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi 
aldı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyarette Vali Civelek, derneğe 
çalışmalarında ellerinden geldiğince yardımcı olmak istediklerini söyledi. 
Genel Merkezimizin, aidatlar ile yapmış olduğu hizmetleri yerinde bulan 
Vali Civelek, Derneğin Yalova'da önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine 
ekledi. Vali Civelek, Şube Başkanımız Lütfiye Çolak'a istedikleri konularda 
yardımcı olacağını ifade etti. Başkan Çolak ise Vali Civelek'in Yalova'ya çok 
yakıştığını söyleyerek övgü dolu sözler sarf etti.

VALİ ESENGÜL CİVELEK 

YALOVA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

fotoğraf:www.yalova77.com

İskenderun Şube Mali Sekreterimiz Hüseyin Göde, 
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eksik maaş aldığı belirlenen 
emeklilere toplu ödeme yapacağı şeklindeki açıklamasını 
değerlendirirken, durumun intibak değil, düzenleme 
olduğunu söyledi. 

Göde, “Geçmiş dönemde, eksik veya fazla maaş alan 
emeklilere yönelik yapılan yanlışlığın giderileceği, 
çalışmaların da Ekim ayında tamamlanacağı belirtildi. 1 Ocak 
2013 tarihi itibariyle de emekli farklarının ödenmesi 
bekleniyor. Bu durum, emekliler için intibak değil, sadece 
düzenlemedir” dedi.

Hükümetin yapmış olduğu zamlara da değinen Hüseyin 
Göde, “Hükümet, dışarıdan gelen insanların masraflarını 
maalesef ülkesindeki insanlarından çıkarıyor. Yüzdelik 
zamları bize hor görenler, şimdi iğneden ipliğe kadar zamma 
gidiyor ve emekliyi daha da mağdur duruma düşürüyor” dedi.



Türkiye Emekliler Derneği 20. Genel Kurulu'nda Giyim ve Ayakkabı 6,81
delege arkadaşlarımın takdir ve teveccühleriyle, onurlu Doğalgaz 9,84
olduğu kadar sorumluluğu yüksek olan bir göreve Odun Ücreti 3,45
getirildim. Bütün arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi Elektrik 9,78
sunuyorum. Sizleri ve emeklilerimizi mahcup etmeden, LPG Dolum Ücreti 7,60
eğitim ve teşkilatlanma alanında planlı bir şekilde Mazot 6,62
çalışacağımı, sizlerle birlikte olacağımı ve her zaman Benzin 4,41
katkılarınıza başvuracağımı belirtmek istiyorum. Süt 5,44

Biz büyük bir aileyiz. Dayanışma içinde olacağız. Yoğurt 4,71
Emekliye hizmet, temel ilkemiz olacaktır. Türkiye Beyaz Peynir 2,68
Emekliler Derneği, emekli haklarının korunması ve Sucuk 2,44
geliştirilmesi için hak aramada önemli bir kuruluş Bulgur 2,25
olmuş, emeklileri SGK Yönetim Kurulu'nda temsil etme Derneğimizin önerisi, ücretlilerin veya emeklilerin 
hakkını elde etmiştir. 97 şubesiyle bir bütün olan TÜED, harcamalarını temel alan bir enflasyon sepeti oluşturulmalı 
gelecek dönem için eğitim ve teşkilatlanma çalışmalarına ve emekli aylıklarında kıstas alınan enflasyon bu şekilde 
ağırlık verecektir. hesaplanmalıdır. 

Emeklilerimizin öncelikli beklentisini, gelir ve 
Ekim 2012 ayı enflasyon beklentisi, yüzde 3'ün 

aylıklara yapılan artışlar oluşturmaktadır. En son 
üzerinde olmasına rağmen, yüzde 1.96 olarak açıklanması 

açıklanan Ekim 2012 tüketici fiyat artışları göstermiştir 
beraberinde kuşkuları da getirmektedir. İktisatçılar bu 

ki, genel enflasyonun emeklileri koruyan yönü eksik 
duruma dikkat çekmiştir. TÜİK'in hesaplamalarına olan kalmıştır. Altı ayda bir yapılan enflasyon oranındaki 
güvenin sarsılmaması için hesaplama yönteminin gözden artış, 444 maddeden oluşan madde gruplarından 
geçirilmesi derneğimiz tarafından önerilmektedir.hesaplandığından, emeklilerin harcamalarındaki 

Emeklilerin gelir ve aylıklarının altı aylık genel yüksek oranlı artışlar kaybolup gitmektedir. 
enflasyon oranına göre artırılması, yukarıdaki tablodan da Ekim 2012 ayında doğalgaz ve elektriğe yapılan 
görüleceği gibi, mevcut sistemin koruyucu hiçbir özelliği yüksek oranlı zamlar, genel enflasyon ile etkisini 
bulunmamaktadır. azaltmış, TÜİK'in hesaplamalarına olan güven 

Emeklilerin harcama grupları ve fiyat artışlarına göre, sarsılmıştır. TÜİK tarafından genel enflasyon 
2012 Ekim ayında ortalama yüzde 5.5 oranında bir artış hesaplamalarında değerlendirilen 444 madde yerine 
görüldüğü dikkat çekmektedir. TÜİK tarafından 2012 aşağıda emeklilerin harcamalarını temsil eden madde 
Ekim ayı genel enflasyonu ise, yüzde 1.96 olarak bazındaki aylık artışlar emeklilerimizi daha çok 
hesaplanmıştır. etkilemekte ve ilgilendirmektedir.  

Her iki veri de TÜİK'e aittir. Bu kıyaslama TÜİK HESAPLAMALARINA GÖRE
göstermektedir ki, ücretliler için farklı bir yöntemle EMEKLİ ENFLASYONU
tüketici fiyat artışı hesaplanması yoluna gidilmeli, aylık Emeklilerin Temel Ekim 2012

Harcamaları Artış (%) alanlar için ayrı bir enflasyon sepeti belirlenmelidir. 
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ANLAŞMALI BOŞANMA HABERLERİNE 

ÇOK DİKKAT EDİLMELİ...
Derneğimizin Hukuk ikametgah senetleri, adres değişiklik 

M ü ş a v i r i  C a f e r  Tu f a n  belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, 
Yazıcıoğlu, son günlerde yayın seçmen kayıtları, su, elektrik ve 
organlar ında anlaşmal ı  telefon abonelikleri, işverendeki 
boşanma ile ilgili çıkan ikametgah kayıtları, resmi veya özel 
haberlere dikkat edilmesi 

kurum ve kuruluşlara verilen 
gerektiğini belirterek şunları 

adresler, bankalardaki hesap söyledi:
kayıtlarının yanı sıra emniyet veya " Ya r g ı t a y  1 5 .  C e z a  
jandarma araştırması, muhtar ve Dairesi 2011/15030 Esas ve 
azaların dinlenmesi yoluyla eylemli 2 0 1 2 / 3 9 6 2 6  K .  s a y ı l ı  

kararında anlaşmalı boşanma olarak birlikte yaşama olgusunun 
s o n u c u  y e t i m  m a a ş ı  ispatlanmasını istemiştir.
bağlatmanın dolandırıcılık Yargıtayın bu kararına göre; 
suçunu oluşturmadığını  her iki taraf ispat hakkına sahiptir. 
karara bağlamakla beraber, 

A y n ı  k a r a r a  g ö r e  C e z a  
aynı kararda; SGK'nın aylık bağlayıp, 

Mahkemelerinden verilen beraat kararı Hukuk bağlamama konusunda veya bağlanmış olan 
Mahkemesini bağlamayacaktır. aylığı kesme konusunda yetkili olduğunu 

Bir başka ifadeyle; her iki Yargıtay kararı kabul  etmişt ir.  Bu hususta  hukuk 
birlikte değerlendirildiğinde ve Anayasa m a h k e m e l e r i n i n  y e t k i l i  o l d u ğ u n u  

açıklamıştır. Mahkemesi'nin ilişkili kararı dikkate alındığında, 
Diğer taraftan yine aynı hususta, Yargıtay SGK'nın aylık kesme yetkisinin elinden alınmadığı, 

10. Hukuk Dairesi 2011/4060 Esas ve sadece ispat şartının biraz daha derinleştirildiği 
2011/15309 K. sayılı Kararında; bu konuda görülmektedir. Bu durumda olanlar hakkında 
dava kazanan, yani kesilen aylığıyla ilgili 

savcıların açtığı nitelikli dolandırıcılık davalarının 
kurumun işlemini iptal ettiren bir bayanın 

düşürülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.davasını eksik inceleme nedeniyle bozmuştur. 
Görünen o ki, Ceza davaları görülmese de, Yargıtay, 1.10.2008 tarihi itibariyle, o 

Hukuk davaları ilgili mahkemelerde devam tarihten önce veya sonra bağlanan aylıkların 
edecektir. Keza, AİHM de benzer bir kararında; kesilebileceğini  kabul etmektedir. Ancak 

bunun için ispat şartı getirmiş ve delil olarak; SGK'nın takdir hakkını kabul etmiştir."

Balıkesir Şube Yönetim 
Kurulumuz, bağlı ilçelere 
ziyaretler düzenleyerek, 
buralardaki üyelerimizi 
bilgilendirme toplantıları 
yaptı.
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EMEKLİLERDE KAPLICA SEVİNCİ
emeklilerimiz eşleri Adana Şube Başkanımız Seyfi Hüseyin  İyiyürek 
çocukları üye kimlik  

, Başkan Yardımcısı Ali Vuranay, Şube İdari kartları ile 
Sekreteri  Yaşar Tekin, Mali Sekreter Sabit faydalanma imkanı 

sağladık. Gazlıgöl Bakıner, Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri  
kaplıcası ile ilgili 

Mehmet Aralan birlikteliği emekliler yararına bilgiler  edindik yaşlı 
olan hizmetlerine   devam ediyor. emeklilerimizin yanı 

sıra rahatsızlıkları Afyon Gazlıgöl  kaplıcaları  için protokol 
olup da kaplıcalara 

imzalandı. gidemeyen eşleri ve 
çocuklarına büyük 

Adana Şubemiz  ile Gazlıgöl  Belediye Başkanı  Selahattin Keskin imkan sağladık. Gazlıgöl içme ve banyo tedavilerinden başka, suyun 
arasında emeklilerin kaplıcalardan faydalanabilmesi için protokol 

bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havayı solumak da 
imzalandı. Protokolle; tesis, konaklama oda ve banyo ücretlerinde 

tedavi edici özellikleri ve  Genellikle romatizmal hastalıklar, karaciğer, safra 
yüzde 20 indirim uygulandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Adana 

kesesi taşı, böbrek taşı, mide, bağırsak ağrıları, kronik bel ağrısı, kireçlenme Şube Başkanımız  Seyfi Hüseyin  İyiyürek, "Dernek olarak 
kas ağrıları, kadın hastalıkları, idrar yolları iltihabı, hemoroit, cilt emeklimize yardımcı olma telaşı içindeyiz. Emekli kardeşlerimize 
hastalıklarında fayda sağladığını örgendik. bu nedenle de  bu protokolü birlikte güç birliği yapmak bizim çalışmalarımıza da dört elle 
yaptık. Emeklilerimiz  yararlanması için yakın çevrelerde bulunan sarılmamıza vesile oluyor.  Biz elimizden gelen her türlü desteği 
kaplıcalarla da sözleşme  yapmak için girişimlerde bulunduk. Bizler hizmet vermekteyiz. Emeklimiz  Yaşam mücadelesi atında  yıkılıyor. Her  
için varız, daha çok çalışacağız,emekli dul ve yetimlerimize daha çok yerden  mahrum kalıyor. Afyon da bulunan Gazlıgöl Belediye 
hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız "dedi.Başkanımız  Selahattin Keskin ile  yaptığımız protokolle  

ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN

ÖRNEK HİZMETLER
Elazığ Şubemiz 

üyelerine kolaylıklar 
ve önemli indirimler 
yapan anlaşmalara 
imza atmaya devam 
ediyor. Yeni anlaşma 
çalışmaları devam 
edecek.

i Ş T E  YA P I L A N  S O N  
ANLAŞMALAR:

1- Elazığ Şubemiz ile Kayra Turizm  Ltd. Şti. arasında yapılan 
anlaşma gereğince üyelerimizin ve yakınlarının çocukları için 
öğrenci servislerinde %20 indirim sağlanmıştır. Ayrıca öğrenci 
servislerinin yanı sıra toplu gezilerde ve turlarda da aynı indirim 
ve kolaylıklar üyelerimizin yakınlarına da sağlanacaktır.

2- Elazığ Şubemiz ile Elazığ Murat Turizm Otobüs İşletmesi 
Tic. Ltd Şti arasında yapılan anlaşma gereğince üyelerimiz ile 
yakınları ve çocukları için Şehirlerarası yolculuklarda %10 
indirim sağlanmıştır. Bu indirim Elazığ Murat turizm Otobüs 
işletmesinin gittiği tüm iller için geçerli olup gidiş dönüşlerde 
uygulanacaktır. 

3- Elazığ Şubemiz ile Öznur Tanyeri Sigorta Aracılık 
Hizmetleri arasında yapılan anlaşma gereğince üyelerimizin 
yakınları ve  çocukları için yapılan mutabakat gereğince 
sigortalarını kasko %10 trafik %5 dask %5 konut ve işyerleri %10 
seyahat sağlık %10 moral destek sigortasında %10 indirim 
uygulanacaktır. 

4- Elazığ Şubemiz ile Milangaz-Likitgaz Bayii Ecem Ticaret 
arasında yapılan anlaşma gereğince üyelerimize, Firma ile yapılan 
anlaşma gereğince mutfak tüplerinde  resmi rayiç üzerinden %10 
indirim sağlanmıştır.

5- Elazığ Şubemiz ile Hazar İletişim arasında yapılan anlaşma 
gereğince Cep telefon alımında indirim yapılacak ve her türlü 
tamir ve işçilik ücretlerinde ise %20 indirim sağlanacak.

AK PARTİ İL YÖNETİMİ 

KARABÜK ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı 
Ömer Ayar ve İl Yönetimi Karabük 
Şubemizi ziyaret etti.

Ziyarette İl Başkanı Ömer Ayar, Karabük'le ilgili 
yatırımların devam ettiğini, Karabük için yapılması gereken işler 
hakkında emekliler derneğinin de görüşlerini almak istediklerini, 
Karabük'te birlik ve beraberlik içinde sorunların çözüleceğini 
söyledi.

Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Karabük bu dönemde 
hizmet alımında çok şanslı. Sayın Milletvekilimiz Mehmet Ali 
Şahin'in ilimize katkıları yadsınamaz” dedi. Milletvekili Osman 
Kahveci'nin eski bir bürokrat olarak bürokrasiyi iyi bildiğini 
söyleyen Başkan Bulut, “Karabük birlik ve beraberlik içinde 
bütün sorunları çözme şansı bulunuyor. Bu diyalogların devam 
etmesi ve bu şansında Karabüklüler olarak iyi değerlendirilmesi 
gerek” dedi.
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SSK hastaneleri bedavaya gitti! 

(Atilla Özsever) 
bedeli 2012 mali yılı sonuna kadar…Çalışma ve iptali ve öncelikle de yürütmenin durdurulması 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00- talep ediliyor. 
10.9.9.26 1-05.2 ekonomik kodlu tertibinden Nitekim yasanın 4/b maddesinin 2. 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan aylık fıkrasında, “SSK'ya ait sağlık birimlerinin devre 
ödemelerden eşit paylar halinde mahsup edilir” konu taşınır, taşınmaz ve taşıtlarının bedeli, 
deniliyor. M a l i y e  B a k a n l ı ğ ı  t e m s i l c i s i n i n  

Yani bütçeden SGK'ya yapılan devlet koordinatörlüğünde,  Bakanl ık ve  SSK 
katkısıyla mahsup ediliyor. AKP Hükümeti, 9 Eylül 2012 tarihli bir temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından 

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Bakan lar  Kuru lu  karar ıy la  Sağ l ık  tespit edilir. Anılan bedel Hazine tarafından 
Yazıcıoğlu ise, “Öncelikle SSK hastanelerinin Bakanlığı'na devredilen SSK hastanelerini karşılanır. Bu bedelin on yılı geçmemek üzere 
kuruluş döneminde, kurumun herhangi bir herhangi bir bedel ödemeden bütçeden sosyal ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu 
açığı yoktu, o hastaneler büyük ölçüde işçilerin güvenliğe yapılan devlet katkısına mahsup etti. tarafından belirlenir. Komisyonlar, bedel tespit 
primleriyle oluştu. Öte yandan açık denilen Yani yasal olarak bir bedel ödemesi gerekirken 

ederken gerektiğinde, bedelin hesabında 
bütçe transferleriyle mahsup ederek yıl konu, esas itibariyle sosyal devletin sosyal 

kullanılacak fiyatları, belediye, ticaret odası, 
sonuna kadar karşılığının ödenmiş olacağını güvenliğe görevi gereği bir katkı yapmasıdır, o 

sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 
beyan etti, böylece SSK hastaneleri bedavaya nedenle bunun adı bir devlet katkısıdır. 

bilirkişilerden soruşturur” denmek suretiyle gitmiş oldu. Dolayısıyla bu çerçevede bir mahsuplaşma 
komisyon marifetiyle bir bedel ödenmesi Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), yapılamaz. Ayrıca yasaya göre bir komisyon 
öngörülüyor. Bakanlar Kurulu'nun bu kararının iptali için oluşturulup SGK'ya bir bedel ödenmesi gerekir. 

Dava dilekçesinde ayrıca, SGK mallarının 11 Ekim 2012 tarihinde Danıştay'a dava açtı, Bu arada unutmayalım ki, geçmiş dönemde 
kolektif bir mülkiyeti içerdiği, bu mallarda devlet, yürütmenin durdurulması talebinde bulundu SSK'nın fonları fazlasıyla kullanıldı, o zaman 
işveren ve işçi hakkının bulunduğu, dolayısıyla ve karara dayanak olan yasanın da Anayasa'ya devlet öncelikle o borçlarını ödesin” diye 
Bakanlar Kurulu'nun bu mallarda tek başına bir aykırılığını iddia etti. konuştu. 
tasarruf yetkisini kullanamayacağı belirtilerek, Şimdi olayı daha detaylı olarak TÜED'in Danıştay'a açtığı davada, SSK 

anlatmaya çalışalım.. Bakanlar Kurulu'nun 9 Anayasa'daki mülkiyet hakkı çerçevesinde 5283 hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri ile ilgili 
Eylül 2012 tarihli kararında, 2005 yılında sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptali için 5283 sayılı yasaya göre bir komisyon kurulup 
çıkarılan ve SSK ait sağlık birimlerinin Sağlık bedel tespitinin yapılması ve SGK'ya ödemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasının ciddi görülerek 
Bakanlığı'na devrini öngören 5283 sayılı gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de 
kanuna atıf yapılarak bu “taşınmazların Dava dilekçesinde, Bakanlar Kurulu kararının talep ediliyor. 

Bursa Osmangazi Rotaract Kulübünce, emeklilere sunduğu 
hizmetlerden ötürü Bursa Şubemize Üstün Hizmet Ödülü verildi. 
Bursa'da yapılan değerlendirmeler ışığında, şubemizin 
çalışmalarının topluma katkı sağlayan örnek hizmetler arasında 
değerlendirildiğini belirten Rotaract yetkilileri, 17 Ekim 2012 
tarihinde Bursa Kervansaray Oteli'nde düzenlenen törenle Şube 
Başkanımız Mesut Özşen'e ödülünü takdim ettiler.

Ödülünü, Rotaract Kulübü Başkanı Büşra Tepe'nin elinden alan Şube Başkanımız Özşen, 
hizmetlerinin aralıksız süreceğini belirterek, "Üyelerimizin yaşam seviyesini artıracak bir gelir 
düzeyine erişebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında 
emeklilere de sendikal haklar tanınması yönünde parlamentoya baskı yapıyoruz. Vergi 
iadelerinin yüzde 4-5 seviyesinden yüzde 10'a çıkarılması, emeklilerimize de banka 
promosyonu verilmesi gibi konular başta olmak üzere, birçok alanda hak arama mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 42 yıldır, emeklinin hizmetindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

BURSA ŞUBEMİZE ANLAMLI ÖDÜL

Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman düşüyor, milli gelir artıyor, bütçe açık vermiyor, fakat 
ekonomi iyi diyenlere seslendi. Derman; “Emeklilerin emekliye sıra gelince zam vermeye yanaşmıyorlar ve 
2. altı ayında emekli aylıklarına yapılan zam alay kaynak yok diyorlar, emeklilerin %85 i açlık sınırı altında 
konusu olmuştur. Emeklinin umutla beklediği zam ne yaşam mücadelesi verirken emeklileri açlık içinde 
yazık ki 500 gram et bile alamıyor. SSK emeklisine 17 bırakanlar acaba rahat uyuyabiliyorlar mı?
TL, Bağ-Kur emeklisine 13 TL, Tarım emeklisine 10 Mutfaklarımıza ateş düştü. Bir mutfak tüpü bile 75 
TL zam vererek emeklilerle adeta alay edilmiştir.

TL emekli insanlarımız bir tencere çorba pişiremez 
Bizlere bu zammı reva görenlere sormak 

duruma geldi.istiyorum, sizlere %45 zam az gelirken biz emeklilere 
Arık emekli yeterince beslenemediği için sağlığı 1.95 zammı vermeseydiniz daya iyi olurdu. Emeklinin 

bozulmuş durumda hastanelere bakın o kadar hasta var ki bir yılda aldığı aylığı bize bu zammı reva görenler bir 
yatacak yok sedyelerde yatıyor hastalar. Artık yeter ayda aldıkları aylığı görmüyorlar mı?
diyoruz emekliyle dalga geçmeyin Allah emekliye Siyasilerden dinliyoruz ülke ekonomisi için 

güzel tablolar çizerken ekonomi büyüyor enflasyon dayanacak güç versin” dedi.

DERMAN: “EMEKLİLERLE ALAY ETMEYİN”

Yurt Gazetesi’nin 30 Ekim 2012 tarihli
nüshasından alınmıştır.
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20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. 

Tes-İş Sendikası Kongre Salonu'nda yapılan Genel Kurul'a 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik ve 

Bakan Yardımcısı Halil Etyemez de katıldı.

42. YILIMIZDA 20. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU

COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

31 Ekim 2012 tarihinde 336 Başkan Yardımcısı Savaş 
delegemizin katılımıyla Yorgancı, SGK Yönetim 
gerçekleştirilen Genel Kurulu Üyeleri Tandoğan 
Kurulumuza; Büyük Birlik Tokgöz ve Mehmet Açıkel, 
Partisi Genel Başkanı Teksif Sendikası Genel Mali 
Mustafa Destici, Cumhuriyet Sekreteri İbrahim Öner, 
Halk Partisi Genel Başkan Haksen Yönetim Kurulu 
Yardımcıları Bülent Tezcan ve Üyeleri Selahattin Karaca ve 
Yakup Akkaya, Demokrat Yusuf Karaçol, SGK Emekli 
Parti Genel Başkan Hizmetleri Genel Müdürü 
Yardımcısı Ertan Küçükay, Cevdet Ceylan, SGK Ankara 
Ak Parti Ankara Milletvekili İl Müdürü Ali Pekten, KKTC 
Ülker Güzel, Balıkesir Kamu-İş Genel Başkanı Sami 
Milletvekili Namık Havutça, Dilek ve Danışmanı Hasan 
KKTC Güzelyurt Milletvekili Değirmencioğlu, Tüm İşçi 
Ahmet Çaluda, Hak-İş Genel Emeklileri Derneği Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve Sekreteri Osman Aydın, Tüm 
Genel Başkan Yardımcısı İşçi Emeklileri Derneği Genel 
Mustafa Toruntay, Bask Genel Eğitim Sekreteri Ali Selçuk, 
Başkanı Resul Akay, Haksen Devlet Demiryolları 
Genel başkanı Ayhan Çivi, Emeklileri Derneği Genel 
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Ali İhsan Karakuş, 
Sekreteri Ramazan Ağar, Türkiye Emekli Öğretmenler 
Sağlık-İş Genel Başkanı Derneği Ankara Şube Başkanı 
Hasan Öztürk, Büyük Birlik Sabri Kırlı, Sayıştay Uzman 
Partisi Genel Başkan Denetçisi Ayhan Demir, SGK 
Yardımcısı Ahmet Gürhan, Yurtdışı Hizmetleri Şube 
Büyük Birlik Partisi Genel Müdürü Muhittin Mert, 
Sekreteri Üzeyir Tunç, Büyük Alperen Ocakları Genel 
Birlik Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Yıldıray 
Başkanı İmdat Dinç Arslan,  Fırat, Çalışma Bakanlığı 
Büyük Birlik Partisi Ankara İl Müşaviri/şair/yazar Hilmi 
Başkan Yardımcısı Yılmaz Şimşek de katılarak destek 
Yarar, Çankaya Belediyesi verdiler.

Divan Başkanlığını SGK Yönetim Kurulu derken şartlarımızdan birisi 
Üyesi ve Türk-İş Eski Genel Başkanı Salih memurlarımıza grevli toplu 
Kılıç'ın yürüttüğü kongrede konuşan Genel sözleşme hakkı, ikincisi de; 
Başkanımız Kazım Ergün, İntibak Yasası'nın emeklilerimize de mutlaka sendikal 
çıkarılmasında emeği geçen bütün siyasi hak ve toplu sözleşme hakkının 
partilere ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e verilmesiydi. Biz Büyük Birlik 
teşekkür ederek, delegelerden onlar için alkış Partisi olarak, mutlaka 
istedi. emeklilerimize toplu sözleşme hakkı 
Emeklinin birçok sorunu olduğunu ve bunların tanıyan sendika hakkının 
çözümü için gerek hükümetle, gerekse verilmesini istiyoruz." Faruk Çelik, yaptıklarını halkın sandıkta ''Neyin kavgasını yapıyoruz. Cumhuriyet 
parlamentodaki diğer siyasi parti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk değerlendirdiğini, her seferinde oylarını kutlamalarıyla ilgili resmi törenler var. 
temsilcileriyle diyalog sürecini aksatmadan Çelik de yaptığı konuşmada, 650 Bin'i aşkın artırdıklarını belirterek, hiçbir zaman Bunlara katılırsınız sonra da dersiniz 'biz 
işlettiklerini ifade eden Ergün, bugün gelinen üyesiyle ülkemizin en büyük sivil toplum şımarmadıklarını, böbürlenmediklerini İzmir'inden Şanlıurfasına kadar Cumhuriyet 
noktada en büyük beklentilerinin ise kuruluşu olarak tanımladığı derneğimizin 42. söyledi. etkinliklerini sürdüreceğiz.' Buna bir engel mi 
promosyon sorununun çözümü olduğunu yaşını ve 20. Olağan Genel Kurulu'nu tebrik Çelik, 10 yıl önce istikrarsız ve güven var? 'Biz buraya katılmıyoruz, böyle bir 
sözlerine ekledi. Ergün konuşmasında şunları etti. Bakan Çelik, emeklilerin banka vermeyen bir siyaset kurumundan, 10 yıl etkinlik yapacağız.' Cumhuriyet 75 milyonun 
söyledi: promosyonundan faydalanmasına ilişkin sonunda istikrarlı bir siyasete ve şoklara Cumhuriyet'i, Atatürk 75 milyonun Atatürk'ü. 
"Karakış kapıda. Elektriğe zam geldi, görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, dayanıklı bir ekonomiye ulaşıldığını dile Eğer o cumhuriyeti kuranlar olmasa biz de 
doğalgaza zam geldi, petrol ürünlerine zam ''Alacağımız bir kuruş sizin hakkınızdır. getirdi. olmazdık. Hiç tartışmamamız gereken bir 
geldi. Emeklimizin aldığı para ise 15 Lira ile 20 Bankalarla ilgili bu konuyu çözme Cumhuriyetin 100. yılında işsizliği yüzde 5'e konu. Israrla alternatif noktasına gelmesi 
Lira arasında. Bunu bütün partilerin ve noktasındayız'' dedi. çekeceklerini ifade eden Çelik, ''Cumhuriyet'e hepimizi üzmüştür.''
hükümetimizin vicdanına bırakıyorum. Çünkü Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana sahip çıkmak bu. 3 bin dolardan fert başına ''Öleceksek bir defa ölelim''
hayat, 15 Lira'yla, 20 Lira'yla sürdürülecek bir daima çağdaşlaşmayı, kalkınmayı kendisine milli geliri alıp, 10 bin 500 dolara çıkarmaktır. Terör konusunu da değinen Çelik, terörün 
hayat değil. Bunu bizim size, anlatma hedef olarak seçtiğini belirten Çelik, ''Ama Biz cumhuriyeti böyle anlıyoruz, gelişme diye amacının ülkenin birliğini, dirliğini bozmak, 
görevimiz var. aradan geçen zaman zarfında, bir takım anti anlıyoruz'' dedi. ülkenin kalkınmasını engellemek olduğunu 
Keşke bizim de sendika hakkımız olsa. Biz de demokratik müdahaleler neticesinde Türkiye Çelik, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki vurguladı. Terörün üzerine politika yapılacak 
toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Çünkü bizim ilerleme yolunda altın değerindeki zamanını reformlar hakkında da bilgi verdi. bir konu olmadığını dile getiren Çelik, 
çabalarımızla çıkarttırılan yasalardan, hiç heba etmiştir. Biz 60 darbesiyle uğraşırken, ''4 yılda 4 milyon kişiyi istihdam ettik'' ''Herkese düşen görev var, ben o bölgenin 
hakkı olmayan emekliler de istifade ediyor. Almanya bizden fabrikalarına işçi talebinde Son 4 yılda Avrupa'daki bazı ülkelerin krizden milletvekili olarak söylüyorum; öncelikle o 
Karşı değiliz ama sendikal mücadelede, üye bulundu. Biz 71 muhtırası ile meşgul olurken çıkmak için işçi çıkardığını ifade eden Çelik, bölgedeki vatandaşlarımız 'öleceksek bir defa 
olmayan bir insan bu haklardan dünya aya insan indirdi. Biz 80 darbesiyle ''Biz 4 yılda 4 milyon kişiyi istihdam ettik. ölelim' deyip, çıkıp bu haksızlığa, bu yanlışlığa, 
yararlanabiliyor mu? uğraşırken, bugün iflasla karşı karşıya olan Birileri işçi çıkarırken, biz istihdamı artırdık'' bu ayrımcı anlayışa top yekun karşı koyması 
Derneğimiz emeklilerin, bedava avukatıdır, Yunanistan AB'ye girdi'' dedi. dedi. gerekiyor. Bu direnci mutlak suretle 
bedava danışmanıdır, bedava hizmetçisidir. Bu ''2071 hedeflerini konuşuyor olacaktık...'' 2002'de 184 lira olan asgari ücretin bugün 740 göstermemiz lazım'' dedi. 
kuruluş olmasa emekli aylıkları bugünkü Bugünü anlamanın yolunun dünden geçtiğini lira olduğunu aktaran Çelik, yüzde 301 artış Çelik, bölgede istihdamı artırmak için en üst 
düzeyinden çok daha aşağıda olacaktı." belirten Çelik, ''Eğer biz dört doğrudan ve yaşandığını söyledi. Çelik, 2002'de 257 lira olan düzeyde teşvik verdiklerini de aktardı. 
Ardından söz alan Büyük Birlik Partisi Genel dolaylı darbeleri yaşamamış olmasaydık bugün en düşük işçi emekli aylığının bugün 886 liraya ''Bankalardan bir kuruş alınca bu sizindir''
Başkanı Mustafa Destici de, emeklinin çözüm 2023 hedefleri belki gerçekleşmiş, 2071 çıktığını, yüzde 244 artış yaşandığını dile Büyükşehir Belediye Yasası'ndaki değişiklik 
bekleyen sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade hedeflerini konuşuyor olacaktık. Hükümet getirdi. çalışmalarına da değinen Çelik, buradaki 
ederek, "Çözüm için üzerimize düşen ne görev olarak 50 yılda kaybedilen zamanı 10 yılda Çalışanların daha fazlasını hak ettiğini ancak amacın plan bütünlüğü ve hizmetlerin 
varsa yapmaya hazırız. Emeklilerimizin telafi etmek için çalıştık, çabalıyoruz ve kendilerinin de bütçe dengesi içinde hareket yerinden daha kestirme sunulmasını sağlamak 
emrindeyiz" dedi. Destici konuşmasında bundan sonra da gayretimizi artırarak devam ettiğini vurgulayan Çelik, ''Bütçenin üçte ikisi olduğunu söyledi. 
şunları söyledi: ettireceğiz'' diye konuştu. çalışanların ve emeklilerin maaşlarına gidiyor. Emeklilerin banka promosyonunda 
"Emeklilerimizin hangi zor şartlar altında Türkiye'nin 2002'de kendilerine ''güllük Milli gelirin her artışında emekli ve memur pay faydalanması konusundaki taleplerin dile 
yaşadıklarını, bir emekli evladı olarak iyi gülistanlık'' bırakıldığı yönünde bir yaklaşım alacaktır. Hesabı böyle götürmezseniz getirildiğini anımsatan Çelik, ''Biz promosyon 
biliyorum. Benim babam da açlık sınırında bir ortaya konulduğuna dikkati çeken Çelik, 10 yıl toslarsınız, Yunanistan, İspanya gibi...'' diye adı altında kurum olarak bir şey almıyoruz. 
emekli maaşı alıyor. Bu yüzden de en çok öncesinin gözönüne getirilmesi gerektiğini konuştu. Bankalarla mücadelemiz devam ediyor. 
gözetilmesi gereken, kollanması gereken belirtti. Çelik, ''10 yıl önce IMF'ye el açan ''Cumhuriyet 75 milyonun Cumhuriyet'i, Alacağımız bir kuruş sizin hakkınızdır. 
kesimlerin başında da emeklilerin geldiğine Türkiye'nin yerine, bugün IMF'ye kredi açan, Atatürk 75 milyonun Atatürk'ü'' Bankalardan bir kuruş alınca bu sizindir. 
inanıyorum. para aktaran bir Türkiye var, IMF'nin el açtığı Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanan olaylara Bankalarla ilgili bu konuyu çözme 
Anayasaya evet dediğimiz için birçok kesim bir Türkiye var'' dedi. değinen Çelik, tablonun herkesi üzdüğüne noktasındayız'' dedi.
tarafından eleştirildik. Ama biz anayasaya evet ''Hiçbir zaman şımarmadık'' inandığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:
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Bakan çelik'in ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı öğreneceğimiz daha çok şeyler var. Sizden aldığımız ilhamla da bizler 
Bülent Tezcan da, Hükümeti eleştirerek, rakamların tersten sonraki nesillere ışık tutacağız. Emin olunuz ki, bize teslim ettiğiniz 
okunduğunda emekliler için olumsuz bir tabloyla karşılaşıldığını cumhuriyeti, bize bırakmış olduğunuz bu güzel mirasları hep iyiye, 
söyledi. Tezcan konuşmasında şu görüşlerine yer verdi: güzele, doğruya götürmek için gayret sarf edeceğiz. Bunu kendimize 
"Emeklinin yiyemediği havyarın hesabıyla enflasyon hesabını yapar, ilke edindik."
emeklinin aldığı aylıkla bunu karşılaştırırsanız yanlış yaparsınız. Ahmet Çaluda, konuşmasının ardından Genel Başkanımız Kazım 
Emeklinin kullandığı doğalgazla, elektrikle hesabı karşılaştırırsanız o Ergün'e KKTC Halkı'nın bir hediyesi olarak el emeği bir pano 
geçim sıkıntısındaki ıstırap ortaya çıkar. 10 yıl geriye gitmeye gerek takdim etti.
yok ki; son bir seneye bakalım, son üç aya bakalım. Emeklilerimizin Kongrede son olarak söz alan Demokrat Parti Genel Başkan 
sadece doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle, sadece ısınma 

Yardımcısı Ertan Küçükay da, hükümetin rakamları çarpıtarak 
giderlerinde, bir çırpıda yüzde 50 artış oldu. Bunlar rakam değil 

yansıttığını ifade etti ve şöyle seslendi:mi?"
“ Hak verilmez. Hak alınır. Hakkınızı isteyeceksiniz. Bugün bir baskı Kongremize, Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 
rejimi var Türkiye'de. Bilim adamları, milletvekilleri, basın katılan KKTC Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda da, emeklilerin 
mensupları içerde. Bunları geçmişte de gördük. Geçmişte darbelere onurlu bir çalışma yaşamının ardından emeklerinin karşılığı olarak 
muhatap olan bizdik. Başbakanı şehit olan Demokrat Parti bu kutsal hakkı kazandıklarına dikkat çekerek;
hareketidir. Ama biz bu devlete hiç küsmedik. Bu cumhuriyete " Sizler sayesinde; işte devlet, işte cumhuriyet, işte bayrak. Sizlerin 
inancımızı hiç yitirmedik. Çünkü biz Atatürk'e ve onun sayesinde daha da aydınlık günler göreceğimize inanıyoruz. Sizler 
cumhuriyetine sonuna kadar, bütün hücrelerimizle, yüreğimizle, bize ışık tuttunuz, rehber oldunuz. Kiminiz siyaset hayatında, 

kiminiz iş hayatında bize rehber oldunuz. Bizlerin sizlerden beynimizle inanıyoruz."

KONGREMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞINI 
SGK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

SALİH KILIÇ YAPTI

Bülent TEZCAN
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Mustafa DESTİCİ
BBP  Genel Başkanı

Ertan KÜÇÜKAY
DP Genel Başkan Yardımcısı 

EMEKLİNİN HAK ARAMA MÜCADELESİNDE

42. YILIMIZ KUTLU OLSUN
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KONGRE COŞKUMUZ SALONA SIĞMADI

20. Olağan Genel Kurulumuzda yapılan 
seçimlerde de Genel Başkanımız Kazım Ergün 
güven tazeleyerek yeniden Genel Başkanlık 
görevine getirildi. Başka bir listenin olmadığı 
seçimde Ergün'ün listesi önümüzdeki çalışma 
döneminde görev yapmak için zorunlu 
organlara seçildi. 21. Olağan Genel 
Kurulumuza kadar görev yapacak olan listede 
şu isimler yer aldı:
Genel Başkan Kazım Ergün, Genel Başkan 
Yardımcısı Gaze Aykırı, Genel Sekreter Recep 
Orhan, Genel Mali Sekreter Ömer Kurnaz, 
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri 
Arif Duru.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeliklerine de şu isimler seçildi:
İbrahim Gür, Celal Bulut, Cavit Coşkun, Ali 
Osman Kılıç ve İsmail Kaygusuz.
Kongrede yapılan seçimde Genel Merkez 
Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Ali Tunç, Nizamettin Eyidoğan ve Hüseyin 
Burucu.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ise şu isimler 
oldu:
Necati Arslan, Fevzi Aldemir ve A. Vahap 
Özdemir.
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KONGRE COŞKUMUZ SALONA SIĞMADI

GENEL KURULUMUZA

YURDUN DÖRT BİR 

YANINDAN GELEN

400 DELEGEMİZ KATILDI

KONGREMİZE SİYASİLERDEN VE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN DA 

YOĞUN İLGİ VARDI
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ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

için, birçok iç ve dış faktörün bir araya gelmesi rol oynuyor gibi görünmekte.
gerekir. Sadece tek bir kanser tipi olduğu Erkek cinsel hormonu olan ve testislerden 
söylenemeyeceği gibi, belirli tek bir kanser sebebi (yumurtalardan) salgılanan Testosteron, prostatın 
olduğu da söylenemez. fonksiyonu için gereklidir. Ama prostat kanseri 

Sigara dumanı, ultraviyolet (mor ötesi) hücrelerinin büyümesine de yardım etmektedir. 
güneş ışınları, radyoaktif ışınlar, gıda maddeleri 

Testislerin yeterli fonksiyonu olmadan prostat kanseri 
üzerindeki bazı küf mantarları, yanlış beslenme, 

oluşmamaktadır. Fakat toplam olarak oluşma sebepleri bazı virüs enfeksiyonları veya bazı kimyasal 
ve riziko faktörleri hususunda henüz pek az sayıda maddeler gibi çok genel olarak kanser oluşmasına 
kesinleşmiş veriler mevcuttur; bunlardan çıkarılacak katkıda bulunan dış etkenler, tek başına sorumlu 
neticelerden henüz kesin bir ön tedbir alma imkanı da tutulamazlar. Prostat kanserinin oluşmasında 

bunların ne ölçüde rol oynadıkları henüz büyük mevcut değildir. 
ölçüde açığa kavuşturulamamıştır. Prostat kanserinin klinik belirtileri nelerdir?

Vücuda yabancı olan ve normal olmayan Çok sayıda kanser türlerinde olduğu gibi, 
elementleri tanıma ve bertaraf etme hususunda prostat kanserinin de tipik erken belirtileri yoktur. 
yetkili bağışıklık sistemi de, bazı kanser Prostat kanserinin başlangıç aşamasında hasta ilkönce 
hastalıklarının oluşma ve gelişmesinde belirli bir 

herhangi bir şey fark etmez. Bu hastalık ancak nispeten 
rol oynamaktadır. Ama oynanan bu rol, modern 

geç bir zamanda rahatsızlıklara yol açar. İdrar kanser araştırmalarının neticelerine göre, 
yaparken zorluklar ve idrar torbasını boşaltmada hastalık oluşturan virüs veya bakterilerden 
rahatsızlıklar gibi, prostatın habis olmayan iyi cins korunmada olduğundan daha başka bir görünüm 

Prostat Nedir ? büyümesi (prostat hipertrofisi) hallerinde sık sık arz etmektedir. 
Prostat, erkekte idrar kesesinin altında 

Prostat kanseri görülme sıklığı: rastlanan belirtiler, kanserde ancak ilerlemiş dönemde 
bulunan kestane biçiminde küçük bir salgı 

A.B.D.'de prostat kanseri erkeklerde ortaya çıkar ve hastanın hastalıktan tamamen kurtulma bezine verilen isimdir. Normal prostat ağırlığı 
akciğer kanserinden sonra en çok teşhis edilen olanağı mümkün olmayabilir. Habis tümör sıklıkla yaklaşık 18-20 gram kadardır. Mesane (idrar 
habis tümör türüdür. Prostat kanseri genelde yaşlı prostat bezin dış kesimlerinde oluşur ve ancak tümör kesesi) çıkımında idrar yolunu kalın bir yüzük 
erkeklerin hastalığıdır: Kendilerinde prostat oldukça büyüdükten sonra idrar borusunu daraltarak gibi sarar durumdadır. Ayrýca prostatýn idrar 
kanseri teşhisi konulan erkeklerin %90 dan 

belirtilere yol açar.yolunu sardýðý alanda, meni kanalý idrar fazlası, teşhis konulurken 60 yaşından daha 
yoluna açýlmaktadýr. Bölgesel ağrılar, ve de idrara veya meniye kan yaşlıdırlar. Nüfusun ortalama yaşının artmasıyla 

karışması halleri de, ilerlemiş safhada tespit ülkemizde de prostat kanserinin sıklığı gitgide 
Prostat salgı bezinin fonksiyonu nedir ? edilebilirler. Bu belirtiler, genellikle tümörün artık artmaktadır. Yaşları 70 in üzerinde olan 
Prostat salgı bezinin görevi meniyi prostatın yanındaki diğer dokulara sıçradığının erkeklerin %30 unda gizli prostat kanseri 

oluşturan sıvının bir bölümünü (yaklaşık %10- mevcuttur. Bu tümörlerin sadece az bir oranı belirtisidir.
20) salgılamaktır. Bu salgının içinde bulunan herhangi bir zamanda daha hızlı büyümeye Siyatik ağrıları ve kemik ağrıları kalça 
maddeler özellikle spermlerin vajinal ortamda başlarlar ve tedavi edilmesi gereken tehlikeli bir kemiklerinde, bel kemiğinin alt kesimlerinde veya infeksiyonla karşılaşmasını önlemekte ve hastalığa dönüşür. iskeletin diğer kesimlerinde oluşan kardeş tümörlerden meninin 20-30 dakika içinde akışkan hale Prostat kanseri oluşumunda nedenler ve (metastaz) kaynaklanabilir. Çünkü ilerlemiş safhadaki gelmesine (likefaksiyon) neden olmaktadır. risk faktörleri nelerdir?

prostat kanserlerinin %60 kadarı kemiklerde metastaz Ayrıca prostat içindeki, mesane boynunda Hastalığın sebepleri şu ana kadar kesin 
olan, istemsiz olarak kasılan iç büzük boşalma oluşturur. Bunlar bazı hallerde tümörün sebep olduğu olarak ortaya konulamamıştır. Ancak prostat 
sırasında kasılmakta ve meninin dışarı doğru ilk ağrılardır.kanserinde ortaya konulan 3 tane kesin risk 
atılmasına (idrar torbasına geri kaçmamasına) faktörü vardır:
neden olmaktadır. Yaş (yaş ilerledikçe görülme riski artar)

Genetik (ailesinde, özellikle birinci derece 
"Kanser" ne demektir? akrabasında prostat kanseri olanlarda risk daha 
Bir organ veya dokuya ait hücrelerin yüksektir) Irk (Amerika'daki siyah ırkta oldukça 

kontrolsüz ve yapısal bozukluklarıyla beraber yüksektir).
çoğalmasına kanserleşme denir. Bu kontrolsüz Bu hastalık, Afrika`lı erkeklerde, beyaz 
hücresel çoğalma organda anatomik şekilde tenli veya Asya`lı erkeklerdekinden daha sık 
bozulmaya ve büyümeye yol açan kitle yani görülmektedir. Avrupa`da ve Kuzey Amerika`da 
tümörü oluşturur. Habis yani kötü cins bu hastalık nispeten sık görülmektedir, Doğu 
tümörler, organizmanın normal büyüme Asya`da ise az sıklıkta rastlanmaktadır. Bu 
kontrolünün dışına çıkarlar. Kontrolsüz nedenle, yaşam tarzı ve hayat şartları hastalanma 
şekilde ve anarşik bir düzen içindeki hücreler, riskine etki edebilir olarak düşünülmektedir. Bol 
frenlenmeyecek tarzda çoğalırlar. Onlar yağlı ve az fibrinli beslenme muhtemelen prostat 
etraftaki dokulara nüfuz edip onların içine kanserinin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. 
doğru büyüyerek onların fonksiyonlarına da Ağır metal Kadmiyum maddesinin 
etkiledikleri gibi, kan yollarına ve lenf bulunduğu işyerlerinde, örneğ in lastik 
damarlarına girebilirler, kan akımıyla ve lenf endüstrisinde çalışan erkeklerde, anlaşılan daha 
akımıyla diğer vücut organlarına ulaşabilirler. yüksek bir risk mevcut olabilir
Oraya yerleşebilirler ve orada çoğalabilirler - Prostat kanseri hastalarının yakın 
bu suretle kardeş tümörler (metastaz) oluşur. akrabaları, halkın diğer kesimlerine kıyasla bu 

Bugün bilinmektedir ki, kanser hastalığa daha sık yakalanmaktalar: Buna göre 
oluşmasının sebebi, vücut hücrelerinin genetik genetik faktörler ve irsi bir yatkınlık, önemli bir 
yapısındaki değişimdir. Bu da büyümenin rol oynamaktalar. Kısa bir süre önce Kromozom 1 
hücrenin gelişme, çoğalma ve programlı ölme üzerinde, ailede prostat kanseri sıklığı unsuru ile 
sistematiğinde sapmalara yol açmaktadır. Ve bir bağlantısı olan bir gen (HPC-1) tespit edildi. 
zamanı geldiğinde ölmeyen, kontrolsüz Özellikle daha genç yaşlarda prostat kanserine 
çoğalma özelliği kazanan hücreler halini tutulan hastalarda ve aynı aile içinde üç veya daha 
almaktadır. Kural olarak denilebilir ki, bir yüksek sayıda prostat kanseri tespit edilen 
hücreyi, bir kanser hücresine dönüştürebilmek ailelerde bu gen, hastalığın gelişiminde önemli bir 
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Doç. Dr. Özgür Uğurlu

Sağlıklı bir yaşam

dileğiyle...

Prostat Kanseri ile İlgili 

Bilinmesi Gerekenler
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Erken teşhis imkanları nelerdir? değer lendirmeler i l e ,  prostat  b iops is i  ultrasonografi alıcısı yardımıyla elde edilen prostat 
Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, o önerilebilmektedir. Bu alt değerlendirmeler görüntüsü rehberliğinde alınmaktadır. Biopsi örnekleri 

kadar iyi tedavi edilebilir. Teşhis anında kanser toplam PSA ile kandaki serbest PSA'nın bir iğne yardımı ile alınır. Bunun öncesine prostat 
sadece  prostat ta  s ın ırl ı  i se ,  kanser oranlarının değerlendirilmesi, PSA'daki aylar etrafına yapılacak lokal anestezi ile işlem sırasında ağrı 
hastalığından tamamen iyileşme şansı çok içindeki artış hızı gibi değerlendirmelerdir. olmamaktadır. 
yüksektir. Bu nedenle hiçbir işeme şikayeti PSA sadece kanserli durumda değil, iyi huylu Prostat bezinin görüntüsü altında, prostatın her 
olmasa bile erkeklerin 50 yaşından itibaren prostat büyümesinde de kanda yükselebilir. iki kanadından 4 ya da gerekli görüldüğü takdirde 5 
yılda bir kez prostat kanseri değerlendirmesi Ayrıca prostat üzerinde tahrişe yol açabilen adet yani toplam 8 ya da 10 adet iğne ile biopsi örneği 
açısından doktora başvurması önerilmektedir. prostat iltihabı, idrar yolu infeksiyonu, prostat alınır. Ayrıca ultrasonografik görüntü altında görülen 
Amaç hastalığın prostatın içinde sınırlı iken, taşı, idrar yolundan sonda takılması da kanda şüpheli bölgelerden de ayrıca numune alınabilir.
yani hiçbir klinik belirtisinin olmadığı PSA yükselmesine neden olabilir. Prostat  biopsi  örneklerinin patoloj ik 
dönemde tespit edilmesidir. Bu aşamada Parmakla muayenede, sonbarsaktan değerlendirilmesi sonrasında elde edilen sonucun 
elimizde iki basit ve az ağrı verici muayene (rektum) prostat bezi kolayca hissedilebilir ve yorumlanması için doktorunuzla görüşmeniz 
metodu vardır: prostat muayenesi ve kanda yüzeydeki küçük düzensizlikler bile bu suretle gereklidir. Zira elde edilen raporda, prostat kanseri 
PSA deni len bir maddenin ölçümü. fark edilebilir. Özelikle sert alanların parmakla olduğu durumlarda kanserin görüldüğü prostat alanı 

hissedilmesi kanser şüphesi anlamındadır. Habis ya da alanları, kanserin ilerleme potansiyeli oldukça 
PSA (Prostat Spesifik Antijen) prostat kötü cins tümörler genellikle organın bu önemlidir. Patolojik değerlendirmeden sonra prostat 

kanserine özel bir madde değildir. PSA yüzeyinde oluştuğundan, bu parmakla rektal kanseri varlığı ortaya konulmuşsa, öncesindeki prostat 
maddesi prostatın salgı bezlerinden salgılanır prostat muayene metoduyla, en azından yüzeysel muayene özellikleri ve kan PSA düzeyine göre ek bazı 
ve kanda da belirli bir seviyede bulunur. oluşan kanserlerin erken teşhisi, fazla ağrı verici tetkiklere gerek duyulabilir. PSA 10 ng/ml altında ise ek 
PSA'nın düşük olması o kişide kesin olarak olmayan bir şekilde mümkündür. başka tetkike genellikle gerek duyulmaz. Prostat içinde 
prostat kanseri olmadığını göstermeyeceği gibi, Şayet doktorunuz parmakla rektal prostat sınırlı kalmış prostat kanseri olarak öngörülür ve tedavi 
yüksek olması da kesin bir şekilde kanser muayenesinde bir sert alan varlığı tespit ederse alternatifleri sunulur. Ancak PSA 10 ng/ml. den fazla ise 
varlığının habercisi değildir. Ancak PSA değeri PSA ne olursa olsun prostattan iğne biopsisi kemik sintigrafisi ile tüm vücuttaki kemiklerin 
prostat kanseri konusunda bize parmakla önerecektir. Ayrıca prostat muayenesinde bir taranması (zira prostat kanseri en sık kemiklere yayılım 
prostat muayenesini birlikte hastay ı  şüphe olmasa bile PSA test neticesi anormal ise gösterme potansiyeline sahiptir) ve gerektiğinde 
değerlendirmemizi ve prostat kanseri yine prostattan iğne ile doku biopsisinin alınması karınaltı  alanının bilgisayarlı  tomografi ile 
olasılığını göstermesi açısından önemlidir. PSA gerekli görülecektir. değerlendirilmesi istenecektir.
değerinde sınır 4 ng/ml olarak düşünülse bile, Prostat iğne biopsisi nedir? Nasıl yapılır? Gerekli görülen tüm tetkiklerin ardından 
günümüzde birçok merkezde 2.5 ng/ml Prostat iğne biopsisi, parmakla muayenede tümörün klinik yapısı ortaya konularak o duruma 
değerinin üstünde dikkatli davranılarak, alt olduğu gibi ,  rektuma yerleşt iri len bir uygun tedavi seçeneği hasta ile görüşülecektir. 
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HÜKÜMETE 

PROMOSYON SORUSU

"Padişah huzurunda dahi olsanız 

Hakkı ve hakikati söylemekten 

korkmayınız." 

Hacı Bayram-ı Veli

BÜYÜK SÖZLER...

Serdar Soydan promosyon gelirinden yararlanamayan emeklilerin 

durumunu Başbakan'a sordu

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Başbakan Tayyip 

Erdoğan'a “2007 yılında yayınlanan başbakanlık genelgesi gereği kamu 

çalışanlarına ödenmesi gereken promosyon ödemesi neden emeklilere 

ödenmemektedir? Sorumlularla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye 

sordu.

Serdar Soydan, Başbakan'a konuya ilişkin şu soruları sordu:

20.07.2007 tarihli resmi gazete de yayımlanan 21 sayılı başbakanlık 

genelgesi gereği kamu çalışanlarına ödenmesi gereken promosyon ödemesi 

emeklilere neden ödenmemektedir, kamu çalışanlarını kapsayan 

başbakanlık genelgesi emeklileri neden kapsamamaktadır?

Yeni bir Başbakanlık genelgesi ile emeklilerin promosyon hakkından 

yararlanmasını ne zaman sağlayacaksınız, emeklilerimizin 2007 yılından 

bu güne kadar promosyondan kaynaklanan gelir kayıplarını nasıl 

karşılamayı düşünüyorsunuz?

Sayıştay'ın denetim raporlarında emeklinin alamadığı promosyon 

gelirinin sadece 2010 yılı için 752 milyon 615 bin olduğu ve bundan sonra da 

söz konusu ödemelere ilişkin olarak bankalarla yapılacak protokollerde 

promosyon hükümlerine de yer verilmesi gerekliliği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda emeklilerin geçmişe dönük haklarının iade edilmesi ve 

bundan sonraki promosyon bedellerinin her yıl düzenli olarak ödenmesi 

konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

E m e k l i l e r i m i z i n  y ı l l a r d ı r  p r o m o s y o n  g e l i r i n d e n  

yararlandırılmamasının sorumluları kim ve ya kimlerdir, sorumlular ile 

ilgili ne yapmayı düşünüyor musunuz?

Emekli söyler herkes dinler
Kitlece ağlarız yüzümüz gülmez
Bir soru ki zihinleri ikiye böler
Emekliye hak niçin verilmez

Çalışan kesim yerken tıka basa
Bizler boğulduk hepten yasa
Emekliye kanınız kaynamıyor hülasa
Halbuki altın kepeksiz olmaz

Tattırdınız bize dayanılmaz acıları
Zaten belimizi büker zam sancıları
Ayrı telden çalıyor devrin politikacıları
Nasıl bir makam ki düzen tutmaz

Bağrımızı deler siyasi oklar
Dert emeklikleri emekliyor, derdi yoklar
Senelerdir seferber politik doktorlar
Nasıl bir maraz ki çare bulunmaz

Yıllarca bizleri gördünüz hakir
Cevher idik sayenizde olduk bakır
Tencere boş mutfak tamtakır
Nasıl bir sitem ki tedbir alınmaz

Gözümüz yollarda intibak diye
Bu sefalet bize eskilerden hediye
Ha bugün ha yarın diye diye
Yıllar geçti niçin verilmez

Yokluk ateşine düşmüş yanarız
Sizin gözünüzde kurumuş pınarız
Hor görmeyin aslında ulu birer çınarız
Hacı derki niçin gölgemizde oturulmaz.

Hacı Kaplan / Nizip Şube Üyesi

EMEKLİDEN SİTEM
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TÜRKİYE

EMEKLİLER DERNEĞİ

HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 

20. GENEL KURULU VE 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

42. Yaşını tamamlayan TÜRKİYE EMEKLİLER yaratma gücüne sahip bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. 
DERNEĞİ 20. Olağan Genel Kurulunu 31 Ekim 2012 TÜRKİYE EMEKLİLER DENEĞİ, idari ve hukuki usul 
tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Ülkemizin üye ve şube yasalarının tanıdığı “Topluluk Davası” hakkını kullanıp 
sayısı itibariyle en büyük sivil toplum kuruluşu TÜRKİYE emeklinin hak mücadelesini hukuk alanında da vermektedir. 
EMEKLİLER DERNEĞİ'ni kuran başta kurucu Başkan Vatandaşın güvenini güçlendiren bir sivil toplum katılımının 
Sadi HEPER olmak üzere kurucularımızı saygı ve rahmetle önemi tartışılmaz. Karar alma süreçlerine katılımının 
anıyorum. Bugüne kadar bu derneğin gelişmesi için emeği güçlendirilmesi demokrasilerde vazgeçilmez şartlardandır. 
geçmiş yönetici ve üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. 20. 

Emeklileri temsilde, savunuculukta, bilgi ve tavsiyelerde 
Olağan Genel Kurul'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

bulunmada, onlara hizmet vermede, sosyal işlevleri üstlenmekte 
Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK, KKTC den Milletvekili 

tek ve güçlü kuruluş olan TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ Sayın Ahmet ÇALUDA, KKTC Kamu İş Sendikası Başkanı 
siyasi partilere de, bu konularda politika oluşturmalarında öncü Sami DİLEK ve diğer siyasi parti, sendika, sivil toplum 
olmaktadır. Uygulamalarında araştırma temelli destek kuruluşları temsilcilerinin katılımı Derneğin kamuoyundaki 
kullandığı tüm toplum kesimlerince bilinmektedir.saygın yerini bir kere daha tescillemiştir. 

Yöneticileri ikna etme ve aydınlatma, aktif yurttaşlık için TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 97 Şubesi ve 2 
beceriler geliştirme, üyelerine bilgi verme, daha iyi kararların temsilciliği ile ülke genelinde emeklinin haklı davasının 

savunucusu, emeklinin ve nesiller arası dayanışmanın çıkmasını sağlamak için çalışan TÜRKİYE EMEKLİLER 
sembolüdür. Türkiye Emekliler Platformu ve Yaşlılar DERNEĞİ devletinin güçlendirilmesine önem vermektedir. Ulu 
Platformu'nun kurucusu olup, bu alanlarda kamu, sivil önderimiz ATATÜRK' ün ilkelerine sıkı sıkıya sahip ve onun 
toplum kuruluşları, sendikalar ve üniversiteler ile işbirliği gösterdiği yolda gitmekte kararlıdır. Yarattığı istihdam ile de 
içinde emekli ve yaşlı sorunlarına dikkat çekme, sorunlarına üçüncü sektörünün karma ekonomideki önemini ortaya 
çözüm üretme gayreti içindedir. Ülkemizde ilk defa koymuştur. Gündem oluşturma ve izleme görevini başarı ile 
gerçekleştirdiği “Emekli Profili Anketi” ile emeklinin içinde yürütmektedir. Toplumda bir farkındalık yaratmış, emekli ve 
bulunduğu durumu ortaya koymuş, sadece ülkemizde değil 

yaş l ı  sorunlar ında i lk  başvurulan yer o lmuştur.  
AB Yaşlılar Platformu Age-Europe üyeliği, BM sivil toplum 

Değerlendirmeleri tüm kesimlerce dikkate alınmaktadır. ağı katılımı ile de dünya genelinde emekli ve yaşlının yanında 
Sorumlu vatandaş yaratmış ve onların analizlerini yöneticilere olmuştur.
aktararak sorun çözücü olmuş, ulusal stratejilerin Siyasi, ekonomik ve sosyal süreçlerin demokratik 
oluşturulmasına katkı vermiştir. gelişiminin önemli bir ön şartı olan konuya odaklı ve iyi 

Padişah 4. Mehmet' in sadrazamı Melek Ahmet Paşa işleyen bir sivil toplum inancına sahip TÜRKİYE 
1651'de hazineden maaş alan dul ve yetimlerin maaşlarını EMEKLİLER DERNEĞİ, diğer kurum ve kuruşlara bilgiler 

sunma ve bilgileri birbirleriyle paylaşma imkanını ödemeyip devlete gelir kaydediyor. Bu paralarla gemi inşa ediyor, 
sağlamaktadır. Karar alma süreçlerine sivil katılımın bu gemi denize indirilirken batıyor. Naima tarihi bu olayı şöyle 
öncülerinde olan dernek, demokrasi, insan haklarına ve yorumluyor. “Devlet adamlarından duaları kabul olunan fakir 
temel özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü ilkeleri fukaranın hayır dualarını ve beddualarını hafife alanların dullar 
üzerinde kuruludur. Temel özgürlüklerden biri, yurttaşların ve yetimlere gözyaşı döktürenlerin çok geçmeden devlet 
ortak bir amaç doğrultusunda toplum içinde aktif rol oynama basamaklarından düştükleri görülmüştür.” TÜRKİYE 
amacıyla örgütlenme hakkıdır. Sadece oy vermenin EMEKLİLER DERNEĞİ emeklinin, yaşlının, dul ve yetimin 
demokrasilerde sivil katılımın tek biçimi olmadığının bilinci 

açlık sınırı içinde aldığı gelir veya aylıktan ayırdığı aidatlarla, 
içinde, yasaların kendisine çizdiği çerçevede kullanabileceği 

devletin hiçbir katkısı olmadan hak savunuculuğu ve hizmet 
araçları yaratmaktadır. Emeklilerin ihtiyaçları ile 

yapmaktadır. Görüşlerine itibar edenler emekli, dul ve yetimin sorunlarını öne çıkararak, toplumda bu konuda kamuoyu 
hayır duasını alır. ATATÜRK'ün şu sözünü bir kere daha oluşturmakta, seçilmişlerin ve atanmışların davranışlarını 
anımsayalım. “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine denetlemektedir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'nda 
karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. yönetim kurulunda emeklileri temsil ederek kamu ve sivil 
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı toplum kuruluşlarının yönetime katıldığı yeni kurumsal 
minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya yapılara öncelik yapmaktadır. Emeklinin pasif bir aktör 

olmadığını, aksine kamu yönetiminde etkisi olan ve değişimi hakkı yoktur.”


