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2013 yılının Birinci 6 ayında emekli aylıklarına yapılacak
artışlar belli oldu. Genel Başkanımız Kazım Ergün; “5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli
zamları TÜİK tarafından açıklanan tüfe rakamlarıyla
birinci altı ay için de belirlenmiş oldu " dedi.
Buna göre; işçi ve bağkur emeklilerinin 2013 yılı ilk 6 ayı
için uygulanacak zam oranı %4,14 olarak hesaplandı.
TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Temmuz/Aralık 2012
döneminde 6 aylık enflasyon % 4,14 oldu. Bu hesaplamalara
göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den
önce emekli olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece
36,66 Lira artış aldı ve 885,89 Lira'dan 922,55 Lira'ya çıktı.

İNTİBAKIN
YANSIMALARI
Türkiye Emekliler Derneği'nin 22 yıldır
sürdürdüğü bir mücadele olan intibakın ilk
uygulaması 2000 öncesi emekli, dul ve yetimlerine
belirlenen ölçülere göre yansıtılmıştır. İntibakın bir
iyileştirme olarak görülmemesi gerekir. İntibak
genel olarak bir uyumlaştırmadır. 6283 sayılı
Kanunda intibakın kuralları şu şekilde
belirlenmiştir. Yaş, prim ödeme gün sayısı ve ödenen
primlerin miktarı eşit olduğu halde, sadece değişik
tarihlerde emekli olunduğu için, farklı aylık alan
emeklilerimizin aylıklarının eşitlenmesi
sağlanmıştır. Aylıkları arasında, bu anlamda bir
farklılık olmayan emekliler için intibak söz konusu
olmamaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin
haklarını savunmaya devam edecektir. Hak arama
mücadelesi, demokrasinin en önemli eşiği olarak
görülmelidir. Siyasi partiler, kendi program ve
hedefleriyle kamuoyunun karşısına çıkmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları ise öncelikle temsil ettiği
kesimlerin içinde bulundukları konuları ve
sorunları ülke gündemine taşımaktadır.
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Hükümetin uygulamalarına bakıldığında, bir çok
alanda istihdamın teşvik edildiği görülmektedir. Bu
adımları doğru ve yerinde teşvikler olarak
değerlendiriyoruz. İstihdam artırılmadan ve yeni işyerleri
açılmadan, toplumsal barışın sağlanması da çok zordur.
Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu küçük sermaye
gruplarından oluştuğundan, özellikle de birikimleri olan
emekliler kendi meslekleriyle ilgili küçük de olsa ticari
faaliyet yapmalarına yönelik teşvik verilmesi gerekirken,
sosyal güvenlik destek primi uygulamasıyla
cezalandırılmıştır. Bunun sonucu olarak da, her yıl
binlerce işyeri kapanmaktadır.
İşyeri açan emeklilerden sosyal güvenlik destek primi
alınmamalı
5510 sayılı Kanundan önce gelir vergisi mükellefleri ya
da sermaye şirketi ortakları hakkında çalışmalarına
devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların,
sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından,
aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi
takip eden aybaşından itibaren, % 10 oranında sosyal
güvenlik destek primi kesiliyordu.
1 Ekim 2008 itibariyle ise, sosyal güvenlik destek primi
kademeli olarak yükseltilmiş ve 2011 yılından itibaren
yüzde 15 olarak sosyal güvenlik destek primi alınmaya
başlanmıştır.
Yeterli bilgi sahibi olmayan yüz binlerce emekliye
sosyal güvenlik destek primi borcu çıkarılmış olunması,
büyük bir şaşkınlığa dönüşmüştür. Bu bakımdan, yazılı
bildirim yapmayan veya kaydını tam olarak sildirmeyen
emeklilerimizin sosyal güvenlik destek primlerinin
ödenmesi için bir kanun çıkarıldı. 36 aya kadar varan bir
yapılandırma benimsendi.
Emekli aylıkları insanca yaşayamaya göre belirlenmeli
Sosyal güvenlik sistemimizin iyi kurgulanmaması ve
sık sık değişikliklere gidilmesi, kendi içinde bile bir dizi
farklılıkları getirmiştir. Emekli Sandığı gibi, derece ve
kademeyi esas alan bir sistem uygulanmadığından, SSK ve

Bağ-Kur emekli aylıklarında büyük eşitsizlikler söz
konusu.
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
aylığa hak kazanma koşullarını zorlaştırmış, aylık bağlama
sistemini değiştirmiştir. Sosyal güvenlik sisteminde tek
çatının, eşitlik üzerine kurulması öngörülmediği sürece,
farklılıklar devam edecektir. Özellikle de, 1 Ekim 2008
sonrası süreçte kayıplar daha da büyümektedir.
Aylıkların geçimi sağlama yönü de olmadığından,
emeklilerimiz ya bir işte çalışıyor, ya da eldeki
birikimleriyle bir işyeri açıyor. Buna mecbur olan emekliler,
yazılı beyanda bulunmadıkları için sosyal güvenlik destek
primi gibi bir cezayla karşılaşıyor.
Bir diğer konuda, işyerini kapatanların kayıtlı
oldukları vergi ve meslek odalarından kayıtlarını
sildirmemeleri de, bir diğer sorun olarak emeklilerimizi
mağdur ediyor.
5510 sayılı Kanunun hazırlık sürecinde gerek
Hükümetten ve gerekse sayın Cumhurbaşkanından, işyeri
açan emeklilerimizden sosyal güvenlik destek priminin
alınmaması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte talep
etmemize rağmen, sonuç alınmamıştır. Bunca teşvikler
yapılırken ve bir dizi vergi muafiyeti uygulanırken, küçük
esnafın korunmasına yönelik hiçbir desteğin olmaması,
buna ilave olarak sosyal güvenlik destek primi
uygulanması, bu gruptaki milyonlarca esnafı mağdur
etmektedir.
Kurumun bir süredir yaptığı araştırmalarda vergi
kaydı bulanan yaklaşık 600 bin emeklinin zamanında
destek primi ödemediklerinin tespit edilmesi üzerine,
biriken sosyal güvenlik destek primlerinin alınması için
yeni bir yapılandırmaya gidilmiştir.
Bu durumdaki emeklilerin borçlarına TÜFE/ÜFE
dışında herhangi bir gecikme faizi de uygulanmayacaktır.

Şimşek: Emeklilere daha iyi imkan sunacağız!
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de emekli maaşlarının yüksek
olmadığını ve imkanlar çerçevesinde yükseltilmeye çalışıldığını
belirterek, 2013'te daha iyi imkanlar sunacaklarını söyledi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Türkiye'de emekli maaşlarının yüksek olmadığını
ve imkanlar çerçevesinde yükseltilmeye
çalışıldığını belirterek, ''İntibak yasasını daha yeni
çıkardık. 2013'den itibaren emeklilerimize çok
daha iyi imkanlar sunacağız, ülkenin imkanları
çerçevesinde biz emeklilerimizi desteklemeye
devam edeceğiz'' dedi.
CNBC-e kanalında soruları yanıtlayan
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Dün, (Avrupa'da
emeklilik maaşının mevcut maaşa oranı en yüksek
olan ülke Türkiye) şeklinde açıklamalarınız oldu.
Sizin bahsettiğiniz aylık bağlanma oranları ile
çalışırken alınan maaş arasındaki farktı, fakat
Avrupa ile Türkiye'de maaşlar arasındaki
kıyaslama gibi algılandı. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Emekli
maaşları yüksektir'' şeklinde bir açıklama
yapmadığını, dünkü sözlerinin bazı basın-yayın
kuruluşları tarafından çarpıtıldığını söyledi.
Şimşek, konuyla ilgili şu
değerlendirmelerde bulundu:
''Türkiye'de biliyorsunuz emeklililerin
büyük bir kısmı SSK emeklisi. Bunların büyük bir
kısmı da çalışırlarken asgari ücret üzerinden prim

ödeyen emekli kardeşlerimiz. Bugün asgari ücret 740
lira, SSK'da en düşük emekli maaşı ise 886 lira. Bu
rakam 2002'de 257 lira imiş. Yüzde 250'ye yakın bir
artış söz konusu. Bu dönemde enflasyon ise yüzde 140
civarı. Benim söylemeye çalıştığım şey şuydu;
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi geçmişte yapılan
yanlış uygulamalar nedeniyle maalesef şu anda iyi bir
noktada değil. Eğer sosyal güvenlik sistemimiz bu hale
getirilmesiydi, bizim emeklimiz bugünkü maaşlarının
belki iki katı maaş alabilirlerdi. Fakat zamanında bu
emeklilik yaşının kaldırılmasıyla millet 36 yaşında
emekli olunca sistem çöktü.
Bakın normalde Sosyal Güvenlik Kurumu ne
yapar, prim toplar. Bu topladığı primlerden de
normalde maaş ödemesi lazım. Yani genç nüfusu olan
bir ülkede sistemin başa baş olması lazım. 2013 yılının
bütçesini yeni bağlıyoruz, 2013 yılında Maliye
Bakanlığı bütçesinden 72,9 milyar lira parayı sosyal
güvenlik sisteminin açıkları ve diğer destekleri için ben
ödeyeceğim. Bu, Türkiye'de yapılan yatırım bütçesinin
neredeyse iki katı. Benim vurgulamaya çalıştığım konu
aslında buydu.''
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2013 yılının Birinci 6 ayında emekli aylıklarına yapılacak
artışlar belli oldu. Genel Başkanımız Kazım Ergün; “5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli
zamları TÜİK tarafından açıklanan tüfe rakamlarıyla
birinci altı ay için de belirlenmiş oldu " dedi.
Buna göre; işçi ve bağkur emeklilerinin 2013 yılı ilk 6 ayı
için uygulanacak zam oranı %4,14 olarak hesaplandı.
TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Temmuz/Aralık 2012
döneminde 6 aylık enflasyon % 4,14 oldu. Bu hesaplamalara
göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den
önce emekli olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece
36,66 Lira artış aldı ve 885,89 Lira'dan 922,55 Lira'ya çıktı.

ERGÜN; “BİR KISIM EMEKLİYE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI,
BİR KISIM EMEKLİYE İSE ENFLASYON ZAMMI UYGULAMAK
ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR...”
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
“İşçi ve Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55.
Maddesi uyarınca, 2013 yılının Ocak ayından geçerli olacak
ilk 6 ayı için, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon
oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı
hesaplamalara göre Temmuz/Aralık 2012 döneminde 6 aylık
enflasyon % 4,14 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı
yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce emekli
olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 36,66 Lira artış
aldı ve 885,89 Lira'dan 922,55 Lira'ya çıktı.
Diğer taraftan, 687,85 Lira olan en düşük Bağkur esnaf
emeklisi aylığı 717,28 Lira olacak. Yani en düşük bağkur esnaf
emeklisinin aylığında, 29,43 Lira artış olacak. Ayrıca, 509,29
Lira olan en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da 530,36
Lira olacak. Yani artış miktarı 21,07 Lira olacak.
Ayrıca; 2008'den sonra 5510 sayılı kanun hükümlerine
göre emekli olan işçi emeklilerinin 685,24 Lira olan taban
aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 713,61 Lira'ya
yükselmiş olacak. Aynı dönemde emekli olmuşların tavan
aylıkları ise 2.788,90 Lira'dan 2.904,36 Lira'ya yükselmiş
olacak.
En düşük memur emeklisi aylığı ise, 2013 Ocak ayından

geçerli olacak %3 oranındaki artış ve yine %0,12 oranındaki
enflasyon farkıyla beraber 1.053,63 Lira'dan, 1.086,52 Lira'ya
yükselmiştir. Memur emeklilerinin taban aylıklarındaki artış
miktarı 32,89 Lira olmuştur.
Emeklilerimizin yaklaşık %85'i açlık sınırının altında, yani
en düşük aylık seviyesinden aylık almaktadır. Enflasyona endeksli
zamlar emeklilerin derdine derman olmaktan uzaktır. Ayrıca tek
çatı sistemine geçtiğimiz savunulurken, bir kısım emekliye
enflasyon oranında zam yaparken, bir kısım emekliye
enflasyonunun 1-2 puan üzerinde artış yapan bir toplu sözleşme
anlayışını uygulamak hakkaniyet ölçülerine sığmamaktadır.
Memur emeklilerimizin toplu sözleşme düzenine göre memurların
aldığı zamlardan yararlanması elbette ki olumlu bir gelişmedir.
Ancak yıl içerisinde Bağkur ve SSK emeklilerinin bu zammın
gerisinde bırakılması da haksız bir uygulama olmaktadır. Aradaki
fark mutlaka kapatılmalı, emekliler arasında ayrım
yapılmamalıdır.
Diğer taraftan, birçok kez eleştirmemize rağmen bir başka
haksızlık da süregelmektedir. Enflasyon sepetinde, emeklinin
yaşam alanına girmeyen birçok kalem malzemeyle yapılan
hesaplamalar bizim gerçeğimizi yansıtmamaktadır.

2008 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI (TL)
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Baðkur taban aylýklarý esnaflar ve tarým emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alýnmýþtýr.
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İNTİBAKIN YANSIMALARI
Türkiye Emekliler Derneği, bütün emeklilerin
sesi olmuş ve karşılaşılan sorunları çözüm
önerileriyle birlikte siyasi partilere ve kamuoyuna
sunmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin ve yönetimine
talip olanların her konuyu tam olarak görmesi ve
değerlendirmesi mümkün olmayabilir. Bu duruma
en iyi örnek olarak, sosyal güvenlik sisteminin içinde
bulunduğu uygulamaları ve farklılıkları
gösterebiliriz.
Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bugününü
ve yarınlarını güvence altına alan en kapsamlı sosyal
politika aracıdır. İstihdamın kayıtlı çalışması ve
çalışanların yarınlara güvenle bakması için,
emeklilik haklarına erişilme güvence altına
alınmalıdır. Burada esas olan, sistemin kurgusunu
iyi kurmak ve eşitliği temel almaktır.
Sosyal güvenlik sisteminin uygulamalarına
bakıldığında, eşitlik ilkesi ile çelişen dönemler
olduğu görülmektedir.
SSK emeklileri; 1.1.1982 öncesi emekliler,
1.1.1982 - 31.12.1987 arası emekliler, 1987/Süper
Emekliler, 1.1.1988 - 31.12.1999 arası emekliler,
2000-2008 arası emekliler ve 2008 sonrası emekliler
olmak üzere 6 gruba ayrılıyor. Bu grupların kendi
içindeki farklılıklar da dikkate alındığında 13 farklı
emekli grubu bulunuyor. 2000 yılı öncesinde
gruplara göre bazen çalışılan son 3 yıl, bazen son 5
yıl, bazen de son 10 yıllık primler esas alınarak
gösterge sistemi uygulanmıştır.
6283 sayılı İntibak Kanunu ile kazancı ve prim
ödeme gün sayıları eşit olanlara farklı aylık
ödenmesinin getirmiş olduğu haksızlığın giderilmesi
ve bu grupta olanların aylıklarının eşitlenmesi
benimsenmiştir. İntibakın ölçüleri olarak; Aralık

1999 gösterge değeri ve prim ödeme gün sayıları esas
alınmış ve 2000 sonrası süreç için intibak aylıkları
hesaplanmıştır.
Gösterge ve aylık bağlama oranına göre
hesaplanan Aralık 1999 aylığı; 2000-2008 Ocak
başına kadar yıllık tüfe artışları ve yıllık milli gelir
artışının yüzde 75'i ile güncellenmiştir. Ocak 2008
sonrası ise, emekli aylıklarına yapılan artışlarla
Ocak 2013 tarihine getirilmiş ve bu şekilde mevcut
emekli aylıkları ile kıyaslama yapılarak, intibak
farkları belirlenmiştir.
İntibakın sonuçları açıklandığında, herkesin
beklentisinin farklı olduğu gelen
değerlendirmelerden görülmüştür. Emekli, dul ve
yetimlerimizin kendi göstergeleri ve prim ödeme
gün sayılarına göre değerlendirme yapması
gerekirken, “ben intibak almadım, ben az fark
aldım” gibi tepkiler de söz konusu. İntibakın genel
bir iyileştirme ve zam olmadığını belirtmek gerekir.
İntibak; kazançları ve günleri eşit olanların
aylıklarını eşitleme aracıdır. Bu bakımdan, 3600 gün
ve yaştan emekli olanlara intibakın yansıması
olmamıştır. Göstergesi ve prim ödeme gün sayısı
yüksek olanların daha çok yararlandığı bir
uygulama olan intibak farkı da hak eden emeklilere
farklı yansımıştır.
Türkiye Emekliler Derneği olarak 2000
sonrası emekli olanların karşı karşıya kaldığı
eşitsizlikleri de gündeme getireceğiz ve sosyal
güvenlik sisteminin eşitlik üzerine kurgulanması
için mücadele edeceğiz.
Sosyal diyalog içerisinde aşamayacağımız
sorunlar yoktur. Bilimsel çalışmalar ile sosyal
güvenlik sistemine katkı vermeye devam edeceğiz.

GÜRSEL TEKİN
MKE EMEKLİLERİ
GEBZE ŞUBEMİZİ DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Gürsel Tekin Gebze Şube Başkanlığımızı
ziyaret etti. Gebzeli emeklilerimizle bir süre sohbet
eden Tekin, Şubemizin hizmetlerinden de övgüyle söz
etti. Emeklilerin çok daha fazlasını hak ettiğini ifade
eden Tekin, örgütlü mücadelenin önemini de
vurguladı. Emekli aylıklarının açlık sınırının altında
kaldığına da dikkat çeken Tekin, emeklilerin
yaşadığı bu gelir düzeyini hak etmediğini, çağdaş
ülkelerin emeklilerinin yararlandığı haklardan
yararlanması gerektiğini savundu.
Gebze Şube Başkanımız ali Tunç da ziyaret
sırasında yaptığı konuşmada, Tekin'in ziyaretinden
büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizim
mücadelemiz de emeklinin hak ve çıkarlarını
korumak ve yükseltmek için. Bunun için çabalıyoruz
ve bu mücadelemiz hep sürecek" dedi.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Kayaş Kapsül Fabrikası Emekli ve
Çalışanları Sağlık Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Emrullah Kavak ve beraberinde Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin de
bulunduğu bir heyetle genel merkezimizi ziyaret ettiler.
Ziyarete Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan evsahipliği
yaptı. Emeklilerin sorunlarının ele alındığı görüşmede, yeni kurulan MKE emeklileri
derneğine tavsiyelerde bulunan Orhan, emeklinin hak ve menfaatlerinin korunmasının
ancak örgütlenmeyle mümkün olduğunun altını çizdi.
Çiçeği burnunda derneğe, hak arama mücadelelerinde başarılar dileyen Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, bu mücadelede her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini
istedi.
Ziyarette; Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Kayaş Kapsül Fabrikası
Emekli ve Çalışanları Sağlık Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim
Kurulu Üyeleri; Ahmet Dağ, İsmet Gökdemir, Muhittin Çağıl, İsmail Atak, Cemal Ünver ve
Adnan Fırat ile Denetim Kurulu Üyeleri; Sevim Çay, Hüseyin Mutaf ve Hikmet Alparslan da
hazır bulundular.
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İNTİBAKTAN BEKLENTİLER
İntibakın kurgusu yapılırken, 2000 öncesi aylık
alanların kazançlarına ve prim ödeme gün sayılarına
göre var olan farklılıkların giderilmesi temel alınmıştır.
Prime esas kazançları (gösterge değeri) ve prim ödeme
gün sayıları aynı olan aylıklar eşitlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
değerlendirmesinde; Sosyal güvenlik sisteminde
intibakın tanımı şu şekilde yapılmıştır. “Emeklilik için
gerekli olan şartlardan yaş, prim ödeme süresi ve ödenen
primlerin miktarı eşit olduğu halde, sırf farklı tarihlerde
emekli olunduğu için farklı aylık hesaplama
sistemlerinden oluşan aylık farklılıklarının
giderilmesidir”.
Türkiye Emekliler Derneği, 22 yılı aşkın bir süredir
intibakı gündemde tutmuş ve bütün partilerin
programlarına almasını sağlamıştır. Uzun bir mücadele
verilmiştir. Bunun sonucunda, 6283 sayılı kanunla
intibakın ölçüleri belirlenmiş ve gelişme hızının yüzde
75'i değerlendirilerek emeklilerimize kazançlarına ve
prim ödeme gün sayılarına göre intibak farkı
hesaplanmıştır.
Türkiye Emekliler Derneği, bütün emeklilerin ve
sigortalıların yeniden gösterge sistemine göre
kazançlarının belirlenmesini ve buna göre emekli
aylıklarının hesaplanmasını talep etmiştir. Örneğin, 2000
yılında emekli olanların hiçbir şekilde gelişme hızından
yararlanmayacakları ve bu sürecin sonraki yıllarda da
devam edeceği uyarısının yapılmasına rağmen, intibakın
2000 öncesi emekli olanlar ile sınırlı tutulması kendi
içinde de yeni bir eşitsizlik getirmiştir.
Esas olan sistemi bütünüyle eşitlemek olmalıdır. 2000
sonrası süreçte daha büyük haksızlıklar söz konusu.
İntibak, 2000 sonrası sürecinde en büyük sorunu
olacaktır. Bu bakımdan, sisteme dönemsem değil,
bütünüyle bakmak gerekir.
Bir diğer eşitsizlik, örneğin 2008 yılında emekli olan

SAFRANBOLU
ŞUBEMİZE
ZİYARET

Safranbolu Kaymakamı Gökhan AZCAN,
İl Genel Meclis Başkanı Hüsnü ÖZCAN ve
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Ahmet
GÜNEŞ Şubemize nezaket ziyaretinde
bulundular.
Şube Başkanımız
Saim TİRYAKİ,
derneğimiz çalışmaları hakkında ve Emekli Dul
ve Yetimlerimizin sorunları ve beklentileri
hakkında kısaca bilgiler vererek,
misafirlerimizin nezaket ziyaretlerinden dolayı
memnuniyetini dile getirdi.
Safranbolu Kaymakamı Gökhan AZCAN
ise ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının
önemine değinerek, Safranbolu'da emekli, dul ve
yetimlerimizin çoğunlukta olduğu ve her zaman
emeklilerimize ve yaşlılarımıza ellerinden
geldiğince yardımcı olacaklarını dile getirdi.

birisi gelişme hızının yüzde 100'ünü alırken, 2000 öncesi
emekli olanlara yüzde 75 uygulanmıştır. 2000-2003
döneminde emekli olanlara ise, büyüme olmadığından
gelişme hızından bir pay oluşmamıştır.
Bu nedenle, intibak bütünüyle ele alınmalı ve Emekli
Sandığı gibi bir sistem getirilmelidir.
Bütün emekli, dul ve yetimler büyük bir beklentinin
içine girmiş, yeni aylıklarında bir farkın olup olmadığını
öğrenmeye çalışmıştır. İntibak farkı çıkmayan gruplar
büyük bir burukluk yaşamıştır. Bu arkadaşların buruk
kalmalarına gönlümüz razı olmamıştır. Kanunun hazırlık
sürecinde bu gibi durumlarla karşılaşılmaması için büyük
bir mücadele verilmiş, intibak için alt sınır bir miktarın
tespit edilmesi ile ilgili örenimiz kabul görmemiştir.
Derecesi alt sınırdan olan ve prim ödeme gün sayısı 5000 Recep ORHAN
günün altında olanların intibaktan yararlanmadığı
Genel
görülmüştür. Aynı şekilde dul ve yetimlerin bir çoğunun
Sekreter
prim ödeme gün sayısının az olması, bu grupta olanların alt
sınır aylığının daha yüksek olması, intibak farkı
Ankara
oluşturmamıştır.
2.7 milyon emekli, dul ve yetimlerden sadece yüzde 70'i Şube Başkanı
intibaktan yararlanmıştır. Kapsam dışında kalan %30 'un
%76'sı ölüm aylığı alan hak sahipleri ile malullük aylığı
alanlardır. Yaşlılık aylığı alanların yüzde 88'i intibaktan
yararlanmıştır.
www.tuedankara.org.tr
Sonuç olarak, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha
iyisinin yapılmasının bir maliyet hesabı olması, emekli
sayısının giderek yükselmesi, iyileştirme ile ilgili
taleplerimizi sınırlandırmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı sayın Faruk Çelik ile SGK Başkanı ve genel
müdürlerimize emekliler adına teşekkür ediyoruz.
Yarınlara güvenle bakan bir emekli aylığı ödenmesi için
daha çok çalışmamız gerekiyor. Eşitlik üzerine sosyal
güvenlik sistemimizin kurgulanması için, bütün kesimler
olarak üzerimize düşen sorumluğu yerine getireceğiz.
Sosyal güvenlik, sosyal devletin en önemli uygulamasıdır.

BAKAN ŞİMŞEK BATMAN ŞUBEMİZDEYDİ

Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ile Batman
Milletvekili Ziver Özdemir,
Batman Valis i Y ılmaz
Arslan ve beraberlerinde
kalabalık bir heyetle
Batman Şubemizi ziyaret
ettiler.
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Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen'in
evsahipliğinde gerçekleşen ziyarette
emeklilerimizin talep ve beklentileri etraflıca
konuşuldu. Batman Şubemizin TOKİ'yle
ortaklaşa yürüttüğü projeye her zaman destek
vereceğini belirten Bakan Şimşek'e, şubemizce
bu desteklerinden ötürü bir şükran plaketi
verildi. Batman Şubemiz daha önce Maliye
Bakanı Şimşek'ten aldığı destekle TOKİ ile bir
proje başlatarak, emeklilerimizi evsahibi
yapmak maksadıyla yola çıkmıştı. Proje bugün
tüm hızıyla sürüyor.

SEDAŞ'TAN EMEKLİYE ÖZEL FATURA DÜZENLEMESİ
SEDAŞ YETKİLİLERİ SAKARYA VE İZMİT ŞUBELERİMİZİ ZİYARET EDEREK,
EMEKLİLERİMİZE YÖNELİK OLARAK BAŞLATTIKLARI KAMPANYA HAKKINDA
AYRINTILI BİLGİLER VERDİLER.
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yetkilileri Sakarya ve
İzmit şubelerimize yapmış olduğu ziyaretlerde diğer elektrik dağıtım
şirketlerine örnek olabilecek uygulaması hakkında bilgi verdi..
SEDAŞ şubelerimize yapmış olduğu ziyaretlerde emeklilere,
malul şehit-gazi, dul ve yetim ailelerine, muhtaçlık ve sakatlık maaşı
alan müşterilerine yönelik elektrik faturalarında son ödeme gününü
belirleme imkanı sunan uygulamasını anlattı. Türkiye'de bulunan diğer
dağıtım şirketlerine örnek olacağını düşündüğümüz bu uygulamanın
ayrıntılarını şirket yetkilileri şöyle açıkladı:
"SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) emeklilere, malul
şehit-gazi, dul ve yetim ailelerine, muhtaçlık ve sakatlık maaşı alanlara
“Elektrik faturasının son ödeme gününü belirleme” imkanı
sağlamaktadır.
1,5 Milyon abonesi bulunan SEDAŞ ilk aşamada emeklilere
tanıdığı faturada son ödeme gününü belirleme imkanını genişleterek,
malul şehit-gazi, dul ve yetim ailelerine, muhtaçlık ve sakatlık maaşı
alanlara da, elektrik faturasının son ödeme günlerini ay içindeki bir

tarih olarak belirlemelerine imkanı sunmaktadır.
SEDAŞ son ödeme gününü belirleme imkanını uygulayacağı
müşterilerinin, abone kaydının kendi adına olması ve borcunun
bulunmaması yanında, son faturaları ve durumlarını gösteren belgeleri ile
birlikte, bağlı oldukları SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine şahsi
başvuruda bulunmaları gerekiyor."
SEDAŞ'ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kocaeli, Sakarya, Bolu ve
Düzce İllerinde müşterilerinden emekliler, malul şehit-gazi, dul ve yetim
ailelerine, muhtaçlık ve sakatlık maaşları alanlar için elektrik faturalarında
son ödeme gününü kendilerinin belirleyebilmelerine imkan sağlaması ve
yapılan bu uygulama diğer elektrik dağıtım şirketlerinin müşterilerince de
ilgi ile karşılandı. SEDAŞ'ın "son ödeme gününü kendin belirle" kampanyası
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin müşterileri tarafından örnek uygulama olarak
gösterilirken, SEDAŞ'ın ilgi toplayan ve örnek gösterilen uygulaması Ulusal
Basında da yer aldı.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN EMEKLİYE
DÜĞÜN SALONU İNDİRİMİ

Karabük Şubemiz hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek
faaliyetlerini sürdürüyor. Emeklinin sofrasına 1 dilim ekmek daha
koymanın peşinde olan derneğimizin hizmet yarışı sürüyor. Karabük
Şubemiz de bu bağlamda Karabük Tüccarlar Kooperatifi Yönetim
Kurulu ile bir protokol imzaladı.
Tüccarlar Kooperatifi bünyesinde bulunan düğün salonlarında
üyelerimizin çocukları için düğün, nişan, sünnet gibi merasimlerde
derneğimizin üye kartını gösterdiği takdirde %10 indirim yapılacak. Bu
da yaklaşık 300 TL'ye tekabül ediyor. Bu para emeklimizin derneğine
ödeyeceği 17-18 senenin aidatı kadar. Yapılan bu anlaşma 10.12.2012 –
10.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak.
Yapılan bu protokolün ardından Karabük Şube Başkanımız Celal
Bulut, “Bizler emekliye hizmet etmenin ötesinde bu eli nasırlı, yüzü
nurlu, ağzı dualı insanların dualarını almanın mutluluğu ve huzuru
içerisindeyiz. Çünkü bu insanların ahını alan iflah olmaz. Buradan
emeklilerimize seslenmekteyim. Gelin derneğimize üye olun. Bu derneği
daha da büyütelim ve daha çok hizmet edelim. Bildiğiniz üzere
derneğimize sadece SSK emeklisi değil, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
emeklileri de üye olabilmektedir” diyerek, “Bu protokolü yapmamızda
desteklerini esirgemeyen Tüccarlar Kooperatifi Başkanı ve Yönetim
Kuruluna teşekkür eder, bu protokolün emeklilerimize hayırlı olmasını
dilerim“ dedi.

Ulusal basına yansıyan haberlerde, bazı elektrik dağıtım
şirketlerinin müşterilerinin Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerine,
“Fatura ödeme son günleri bizim maaşlarımıza göre ayarlanamaz
mı?” diye sordukları ve isteklerini şöyle dile getirdikleri yer aldı:
“Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. yani SEDAŞ birkaç yıldır
emeklilerden 'fatura ödeme son gününü kendin belirle' kampanyasıyla
onların maaşlarına göre ödeme günleri ayarladı. Temmuz 2012'den
itibaren de malul gazi-şehit, dul ve yetim ailelerine, muhtaçlık ve
sakatlık maaşları alan müşterilerinin de maaşlarına göre son ödeme
günleri belirleme imkanı sundu. Elektrik faturalarında SEDAŞ'ın
yaptığı bu uygulamaya İlimizde de yer verilmesini talep ediyoruz.”

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yetkilileri Sakarya ve İzmit
şubelerimize yapmış olduğu ziyaretlerde diğer elektrik dağıtım
şirketlerine örnek olabilecek uygulaması hakkında bilgi verdi..
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NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN YAŞLILARA ANLAMLI ZİYARET
Nazilli Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Haluk ALICIK
Huzurevi'nde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Yaşlılara üzerinde
'Huzurlu ve sağlıklı bir yaşam dileğiyle' yazılı kırmızı karanfil dağıtan
dernek yöneticileri, huzurevi sakinleri ile çay içerek sohbet etti.
Ziyarete dernek üyesi DENİZBANK Şube Müdürü Levent ÇALIŞKAN
da katıldı.
Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Nazilli Şube Başkanımız
Cahit COŞKUN, “Huzurevinde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek,
onları unutmadığımızı göstermek istedik” dedi. Yaşlıların birer ulu
çınar olduğunu kaydeden COŞKUN, “Amacımız huzurevi
sakinlerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla hoşça
vakit geçirmekti. Bu nedenle huzurevi sakinlerimizi ziyaret ettik.
Bunun başardığımıza inanıyoruz. Özellikle öğrencilerimizi
huzurevlerini ziyaret etmeye ve onların hayat tecrübelerinden
faydalanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan DENİZBANK Nazilli Şubesi, üyelerimize ve Haluk
ALICIK Huzurevi'nde kalan yaşlı vatandaşlara kahvaltı verdi.
Kahvaltıya Belediye Başkanı Haluk ALICIK da katıldı. Başkan
ALICIK, huzurevi sakinleri ve emeklilerle birlikte kahvaltı yaparak
onlarla sohbet etti. TÜED Nazilli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit
COŞKUN, düzenledikleri kahvaltıdan dolayı DENİZBANK Şube
Müdürü Levent ÇALIŞKAN'a tüm emekliler adına teşekkür etti

(Nazilli Nazar Gazetesi’nden alınmıştır)

SAFRANBOLU’DA
MARKET İNDİRİMİ

KAHRAMANMARAŞ
ŞUBEMİZDEN
İNDİRİM ANLAŞMASI

Safranbolu Şubemiz, ilçelerinde bulunan İSMET MARKET'le bir anlaşma
yaparak üyelerine indirimli alışveriş imkanı sağladı. Emeklilerimizin zorunlu
tüketim maddelerine indirimli ulaşmaları için bu anlaşmayı yaptıklarını ifade
eden Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki, "Emeklilerimizin bu imkandan
yararlanabilmesi için derneğimize üye olmaları yeterlidir. Bizim vereceğimiz
indirim kartlarını alan emeklilerimiz, İSMET MARKET'ten yapacakları 60 TL
ve üzeri alışverişlerde %5 oranında indirime hak kazanacaklar. Bu kartı
emeklinin eşi ve çocukları da kullanabiliyor. Bu imkanı bizlere temin eden
İSMET MARKET yetkililerine emeklilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi

Kahramanmaraş Şube
Başkanlığımız, üyelerinin
kaliteli hizmeti ve ürünleri
ucuza temin edebilmesi için
illerinde hizmet veren
ILIKSOY MARKET ile bir
anlaşma imzaladı.
Derneğimizin üyelik kartıyla
alışverişe giden üyelerimiz
burada yaptıkları
alışverişlerde, şeker ve sigara
hariç olmak üzere tüm
ürünlerde %5 oranında
indirim hakkından
yararlanacaklar.
Konuya ilişkin olarak Haber Bültenimize bir
değerlendirme yapan Kahramanmaraş Şube Başkanımız
Mehmet Nalbantbaşı üyelerinin indirimli imkanlardan
yararlanabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini
belirterek; "Yeni yeni imkanların arayışı içerisindeyiz.
Ilıksoy Market'e emeklilerimize bu katkılarından dolayı
şükranlarımızı sunuyoruz. Emeklimizin bütçesine
azımsanmayacak bir katkı sağlamış oldular. Bundan dolayı

İZMİT ŞUBEMİZDEN ÜYELERİ İÇİN ÖZEL ANLAŞMALAR
İzmit Şube Başkanlığımız, üyelerinin
yararlanabilmesi için başta sağlık kuruluşları olmak
üzere birçok işletmeyle uygun şartlarla yararlanma
anlaşmaları yaptı. İzmit'te faaliyet gösteren TAHSİN
ÖZBEK HASTANESİ'yle anlaşan Şubemiz,
üyelerinin muayene için sadece 5 TL ödemesini
sağlarken ameliyatlarda da %20 indirim temin etti.
DÜNYA GÖZ Hastanesiyle de bir anlaşma
imzalayan şubemiz bu anlaşmayla üyelerine 30 TL
muayene ücreti imkanı ve ameliyatlarda %10 indirim
imkanı sağladı.
Diğer taraftan FİZYOMER Fizik Tedavi
Merkeziyle de anlaşan Şubemiz, üyelerimiz için
ücretsiz muayene fırsatını sağlarken, tedavilerde de
%50 indirim olanağı sağladı.
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İzmit'te faaliyet gösteren DOSTLUK MARKET ve
KÖŞEM MARKET ile de anlaşma yapan şubemiz,
üyelerimize indirimli alışveriş imkanı temin etti. Üyelerimiz
derneğimizin üyelik kimlik kartlarını göstererek bu
işletmelerden %5 indirimli alışveriş imkanına kavuşmuş
olacaklar.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan İzmit Şube
Başkanımız Mehmet Kara, "Üyelerimizin zorlu yaşam
mücadelesine bir nebze de olsa katkı sunarak onları
rahatlatmak istiyoruz. Başta sağlık olmak üzere birçok
alanda anlaşmalar yaparak üyelerimizin zorunlu
harcamalarında indirimli imkanlardan yararlanmasını temin
için yola çıktık. Bu çalışmalarımız da üyelerimiz tarafından
memnuniyetle karşılandı. Bizler de bu çalışmalarımızı
hızlandırma kararı aldık" dedi.

İNTİBAK’TA SONA GELDİK
SIRADA PROMOSYON VAR
2000 öncesi emekli olanların intibakları yapılırken
neler dikkate alındı?

normal gösterge tablosu, ikincisi ise, 10 derece ve 10 kademeden oluşan üst
gösterge tablosu.
İntibak düzenlemesi ile 2000 öncesi emeklilerin prim kazancı
(gösterge) ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların aylıklarında bir
eşitlenmeye gidilmiş, gecikmiş de olsa prim ödeme gün sayıları yüksek
olanların hakları teslim edilmiş, bu grupta olanlara refahtan pay verilmiştir.
İntibak aylığında; 1999 sonu güncellenmiş göstergeler, prim ödeme
gün sayıları ve memur katsayı esas alınmıştır. 1999 sonu gösterge değeri
dikkate alınarak, yeni bir aylık hesaplama yoluna gidilmiştir.

İntibak aylığı belirlenirken, emeklilerin 1999 sonu geldikleri
gösterge değeri büyük önem taşımaktadır. 2000 öncesi dönemde iki ayrı
gösterge tablosu uygulanmıştır. Birincisi, 12 derece ve 12 kademeden oluşan

Aralık 1999 aylık: Gösterge x katsayı (12000) x aylık bağlama oranı
(ABO) formülü uygulanarak hesaplanmıştır.

İntibak Nedir ?

İNTİBAKLAR
OCAK 2013
ÖDEME
DÖNEMİ
İTİBARİYLE
BAŞLIYOR...

Aynı koşullarda emekli olan emeklilerin aldığı maaşlar arasındaki
farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir.
İntibak
Kanunu'nun çıkması ile birlikte emeklilerin gelir ve aylıkları arasındaki
farklılıklar ortadan kaldırılacak ya da en aza indirilecektir.

Aylık bağlama oranı ne şekilde
uygulandı ?
6283 sayılı Kanunla, 2000 öncesi
emekli olanların en büyük avantajı olan
taban aylık bağlama oranı olan yüzde 70
dikkate alınmamış, 5000 prim ödeme
karşılığı olarak, normal göstergeden
yüzde 60, üst göstergeden derece ve
kademelere göre farklılaşan yüzde 50-59.9
esas alınmış, 5000 günden fazla her bir
240 gün için 1 puan ilave, 5000 günden
eksik her bir 240 gün için bir puan indirim
esas alınmıştır.
Aylık Bağlama Oranı Örnek 1:
Gösterge tablosundan 3600 prim ödeme
günü olanların aylık bağlama oranı yüzde
54, 5000 prim ödeme günü olanların yüzde
60, 7400 prim ödeme günü olanların yüzde
70, 9000 prim ödeme günü olanların yüzde
76 olarak dikkate alınacaktır.

ERGÜN, TRT ANADOLU’DA
İNTİBAK’I ANLATTI...
Genel Başkanımız Kazım Ergün, TRT Anadolu’da canlı olarak
yayınlanan Alın Teri Programında, İntibak’ı anlattı. Genel Başkanımız
Ergün programda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof Dr. Cem Kılıç’ın sorularını yanıtladı.
İntibak mücadelemizin yaklaşık 22 yıldır sürdüğünü ve bu işin tek
takipçisinin Türkiye Emekliler Derneği olduğunu söyleyen Ergün,
“Hiçbir hak mücadele etmeden alınamıyor. bu uzun soluklu bir
mücadeleydi ve hiçbir zaman bu işin peşini bırakmadık. Sabırla
sürdürdüğümüz takibin sonucunda da bir noktaya ulaştık. Ulaştığımız
nokta tabiki herkesi tatmin etmemiş olabilir ama yaklaşık 2 milyon
emeklimizin sofrasına bir dilim daha ekmek ekleyebildiysek, bunun
mutluluğu, bunun huzuru bize yetiyor. Şimdi de sırada promosyon
mücadelemiz var. Bu konuyu da ilk olarak derneğimiz gündeme getirmiş
ve hukuki bir süreç başlatmıştı. Bu mücadeleyi de sonuç alana kadar
sürdüreceğiz” dedi.
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Aylık Bağlama Oranı Örnek 2:
Üst gösterge tablosundan emekli olanların
derece ve kademesine göre aylık bağlama
oranlarında farklılık olmaktadır. Örnek
vermek gerekirse; 12575 göstergesi ve
3600 prim ödeme günü olanlara yüzde 49,
5000 prim ödeme günü olanlara yüzde 55,
7400 prim ödeme günü olanlara yüzde 59,
9000 prim ödeme günü olanlara yüzde 71
aylık bağlama oranı uygulanmıştır.
15.175 göstergesi ve 3600 prim
ödeme günü olanlara yüzde 44, 5000 prim
ödeme günü olanlara yüzde 50, 7400 prim
ödeme günü olanlara yüzde 60, 9000 prim
ödeme günü olanlara yüzde 66 aylık
bağlama oranı uygulanacaktır. Üst
göstergenin derece ve kademelerine göre,
aylık bağlama oranı da aşağıdaki tabloda
görüldüğü gibi, kendi içinde
farklılaşmaktadır.
İntibak aylığının
hesaplanmasında milli gelir artışı ne
şekilde uygulandı ?
1999/Aralık ayı itibariyle
hesaplanan aylık, 1999/Aralık ayı TÜFE

artış oranı % 5,9 kadar arttırılmıştır.
2000/Ocak dönemine getirilen aylık, 2000 2007 döneminde yılı TÜFE artış oranları
ve GH'nin yüzde 75'i karşılığı olan ve
ortak çarpan olarak değerlendirilen
7.133265 ile çarpılarak 2008/Ocak ayına
getirilmiştir. 2008 Ocak ayı aylığı, 20082012 döneminde emekli aylıklarına
yapılan artışlarla yükseltilerek, Ocak 2013
tarihine getirilmiştir.
İntibak aylığı ile mevcut
aylıklar kıyaslanarak, aradaki fark
intibak artışı olarak ödenecektir.
İntibaktan yararlanmayan
emekli grupları var mı ?
Özellikle normal göstergeden ve
3600 prim ödeme gün sayısı üzerinden
emekli olanların aylıklarında bir
değişiklik olmamaktadır. İntibakın
belirlenmesinde gösterge, prim gün sayısı
temel alındığından, her iki kriteri yüksek
olan emekliler daha fazla intibak artışı
alacaktır.
Dul ve Yetimler İntibaktan
Yararlanacaklar mı?
Elbette yararlanacaklardır.
Yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortasından
aylık alanların intibakları yapıldı. Yasa
çalışmaları sürerken komisyon
görüşmelerini yakından izleyen Türkiye
Emekliler Derneği; dul ve yetimlerin de bu
haktan yararlanabilmesi için gerekli
düzenlemenin açık bir şekilde yasaya
eklenmesi için yoğun çaba sarf etmiş ve
bunda da başarılı oldu.
Süper Emekliler de İntibaktan
Yararlanacak mı?
1987 yılında getirilen süper
emekli uygulaması ile borçlanmalar
yapılmıştır. Bu şekilde daha yüksek aylık
ödenmesi güvencesi verilmiştir. Bu
kapsamda emekli olanların borçlanma
karşılığı ek ödemeleri dondurulmuş ve
haksızlığa uğratılmıştır. Süper emekliler,
2000 öncesi emekliler kapsamında yer
aldığından intibakları belirlenecek
esaslara göre yapılıyor.
2000 sonrası emeklilerden

refahtan pay almayan kesim var mı ?
2000 yılından itibaren
uygulanan 4447 sayılı Kanun, katsayı ve
gösterge sistemini kaldırmış ve prim
kazançlarının belirlenmesinde yeni bir
uygulamaya geçilmiştir.
6283 sayılı kanunla, 2000 öncesi
emekli olanlara intibak uygulaması
yapılmış ve 2013 Ocak ayı itibariyle
intibak farkları ödenecektir.
2000 yılından itibaren emekli
olanlara, aylık bağlama tarihine kadar
2000 öncesi ve sonrası prim kazançları
yıllık enflasyon ile birlikte milli gelir
artışların esas alınarak
güncelleştirilmiştir. Aylık bağlandıktan
sonra, refahtan pay verilmemiştir. Bu
konuda, Türkiye Emekliler Derneği yeni
bir gösterge tablosu hazırlamış ve
Hükümete sunmuştur. Tüm emeklileri
kapsayan ve gelecekteki emeklilerinde
refahtan pay almasını öngören önerimiz,
maliyet gerekçe gösterilerek
değerlendirilmemiştir.
Emekli Aylığı Farklılıkları Nasıl
Oluştu?
Sosyal güvenlik sistemimizde
norm ve standart birliği
sağlanamadığından, gelir ve aylıklarda
farklıklar oluşmuş ve eşitlik ilkesinden
uzaklaşılmıştır. Halbuki, sosyal güvenliğin
birinci kuralı, emekli aylıklarında eşitliği
sağlamaktır.
Bugüne kadar uygulanan farklı
kanunlar ile norm ve standart birliği
sağlanamadığı gibi, nimet/külfet dengesi
de kurulamamıştır. Aylık bağlamalarında
bugüne kadar değişik sistemlerin
uygulanması neticesinde, aynı çatı altında
olan emekliler arasında eşitlik
sağlanamamıştır.
Kanunların sık sık
değiştirilmesi, aylıklardaki farklılıkları
artırmıştır.
Norm ve Standart Birliği Nedir?
Sosyal güvenlik sisteminin
özünü oluşturan norm ve standart birliği,
eşit koşullarla emekliliğe hak kazanmışlar
arasında eşitlik demektir.

Çalışılan dönemlerdeki prim
kazançlarının seviyeleri, prim gün sayıları
ve aylık bağlama oranları farklı olanlara
farklı aylık bağlanmaktadır. Örneğin,
primini asgari ücretten yatıran ile daha
yüksekten yatıranlara elbette farklı aylık
bağlanacaktır. Burada esas olan,
çalışırken prim kazancını yüksek ödemek
ve bu şekilde yüksek aylığa hak
kazanmaktır.
Sosyal Güvenlikte Tek Çatı
Nedir?
Sosyal güvenlikte tek çatı
uygulaması, her yönüyle eşitlik
anlamındadır. 5502 sayılı Kanun; Emekli
Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'u tek çatı
altında toplamıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1 Ekim
2008 sonrası dönem için mevzuat
birlikteliği sağlamıştır.
İleriye yönelik sağlanan bu
sistem, geriye doğru götürülemediğinden
işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve
aylıklarında iyileştirmeler
yapılamamıştır.
Tek çatı sisteminde, çalışan ve
emekli ayrımı yapılmadan eşitlik
sağlanmalıdır. İntibak ile bu hedefe
ulaşılmalı ve emeklilere insanca
yaşayacakları gelir ve aylıklar
ödenmelidir.
1 Ekim 2008 Sonrası Sosyal
Güvenlikte Oluşturulan Tek Çatıdan Ne
anlaşılıyor?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, geçmiş
dönemlerdeki farklılıklara bir çözüm
getirmediği gibi, gelecekte gelir ve aylığa
hak kazanacak olanların daha çok
mağdur olacağı yeni bir aylık hesaplama
ve artış sistemi getirmiştir.
Aynı prim kazancına ve prim
gün sayısına sahip olanlar, emekli olma
tarihlerinin farklı olması nedeniyle farklı
aylıklar almaktadır. 1 Ekim 2008 sonrası
prim kazancı asgari ücret ile asgari ücretin
üç katına kadar olan ücret üzerinden
ödenen primlere paralel aylıklarda da
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azalma görülmektedir. Asgari ücretle
çalışarak emekliliğe hak kazananların
kayıpları daha büyük olmaktadır.
Bunun nedeni de, çalışılan
sürelerde yürürlükte olan kanun
hükümlerine göre emekli aylıklarında
karma bir sistemin uygulanmasıdır. Bir
sigortalının 2000 öncesi çalışması varsa,
506 sayılı Kanuna göre gösterge ve katsayı
sistemi esas alınarak birinci kısmi aylık
hesaplanmaktadır. 2000-Eylül 2008
dönemindeki çalışmaların karşılığı olarak
4447 sayılı Kanuna göre ikinci kısmi aylık
hesaplanmaktadır. 1 Ekim 2008 sonrası
dönemdeki çalışmalar karşılığı olarak da,
5510 sayılı Kanuna göre üçüncü kısmi
aylık hesaplanmaktadır. Üç kısmi aylıktan
toplam emekli aylığına ulaşılmaktadır.
Her bir kısmi aylığın hesaplanması farklı
olduğundan, bir birini etkileyen bir sistem
uygulanmaktadır.
5510 sayılı Kanun, aylıkların
hesaplanmasında belirleyici olan
güncellenme katsayısını değiştirmiş, 1
Ekim 2008 öncesi dönemlerdeki prim
kazançlarına yıl sonu TÜFE artışları ve
gelişme hızının yüzde 100'ü yansıtılırken,
1 Ekim 2008 sonrası prim kazançları
güncellenirken, yıl sonu TÜFE artışlarının
yüzde 100'ü ile gelişme hızının yüzde
30'unun uygulanması, emekli aylığını
azaltan bir süreci başlatmıştır. Aylık
bağlama oranlarında ki azalmalar dikkate
alındığında, 1 Ekim 2008 sonrası dönemde
prim kazancı önemli olmakla birlikte,
asgari ücretin üç katının altında prim
ödemesi olanların emekli aylıklarında bir
azalma söz konusudur. 1 Ekim 2008
tarihinden itibaren çalışma süresi
uzadıkça, prim kazancıyla orantılı
aylıklarda düşme görülmektedir. Örneğin,
asgari ücretle çalışan ve emekli olmayı hak
etmiş bir sigortalı, 2010 yılı yerine 2011
yılında emekli olması durumunda emekli
aylığında 50 TL azalma görülmektedir.

İNTİBAKTAN FAYDALANAN EMEKLİ SAYISI
GERÇEK BİR İNTİBAK İÇİN ÇÖZÜM NE OLMALI?

İntibakta toplu ödeme olacak mı?

Emekli aylıklarındaki düşmenin önlenebilmesi için,
güncellenme katsayısında yer alan gelişme hızının yüzde 30'u
yerine yüzde 100'ü benimsenmelidir. 4447 sayılı Kanun
dönemindeki gibi, çalışılan ilk 10 yılın aylık bağlama oranı her
bir 360 gün için yüzde 3.5, sonraki günler için her bir 360 güne
yüzde 2 aylık bağlama oranı getirilmelidir. Alt sınır aylığı aylık
bağlama oranı yüzde 60 olarak benimsenmelidir.

İntibakta toplu ödeme olmayacak. Ocak ayından itibaren
oluşan intibak farkları aylıklara ilave edilecek ve ödeme
tarihlerinde ödenecektir.
"Bir grup Bağ-Kur emeklisi de yararlanacak" denilmişti.
Bu bağ-Kur'lular kimler?
İntibak zammından 12 bin Bağ-Kur emeklisi de
yararlanacak. 1 Mart 2002 ile 30 Mayıs 2002 tarihleri
arasında emekli olan Bağ-Kur'luların maaşları da,
Ocak ayında zamlı olarak yatırılacak. Kendilerinden
önce ve sonraki yıllarda aynı basamakta emekli
olmasına rağmen düşük aylık alan 12 bin Bağ-Kur
emeklisi 100-150 lira arasında intibak zammı alacak.
Bunun dışındaki Bağ- Kur'lular için ise intibak zammı
öngörülmüyor.
İntibak memur emeklilerini de ilgilendiriyor
mu?
İlgilendirmiyor. 6283 sayılı Kanunun intibak
düzenlemesi, 2000 öncesinde SSK'dan yaşlılık,
malullük ve ölüm aylığı alanları kapsıyor.
İntibak uygulanmış aylıklara Ocak 2013 zammı
da eklenecek mi?
Ödenmekte olan aylıklara intibak farkı ilave
edilecektir. Bunun üzerine 2013 yılı birinci altı ay altı
aylık enflasyon artışı yansıtılacaktır.
İntibak 1 Ocak 2013'ten mi, aylık ödeme
tarihinden itibaren mi uygulanacak?
6283 sayılı Kanunu 7. maddesinde, intibak
farklarının 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden
itibaren geçerli olacağı net bir şekilde açıklığa
kavuşturulmuştur.

MALİ SEKRETERİMİZ KURNAZ’A ANLAMLI HEMŞEHRİ ZİYARETİ
Tarsus Kızılçukur Köyü Muhtarı ve Sulama Birliği Başkanı
Mustafa Bayer, Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus şube Başkanımız
Ömer Kurnaz'ı makamında ziyaret ederek, emekliler için
derneğimizin sürdürmüş olduğu hak arama mücadelesinden ötürü
teşekkür etti.
Emeklilerin zorlu yaşam şartları altında son derece mağdur
olduklarına işaret eden Bayer, "Sizlerin değerli çalışmaları olmasa,
emeklinin hakkının aranması için hiç kimsenin yeterince mücadele
vermeyeceği çok açık. O yüzden derneğimizi ve sizlerin bu haklı
mücadelesini yakından takip ediyor, destekliyoruz" dedi.
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirterek, "Emeklilerimizin hak ve
hukukunun korunması ve geliştirilmesi için var gücümüzle
çalışıyoruz. Çalışmaya da aralıksız devam edeceğiz. Ülkenin
ekonomik şartlarını da dikkate alarak, imkanları zorlamaları için
yöneticiler üzerinde ciddi bir baskı unsuru olmaya çabalıyoruz.
Başlattığımız sağlıklı diyalog süreçleriyle de zaman zaman haklar
almayı başarıyoruz. Mevcut haklarımızın geriye götürülmemesi
bile bizim için başarı oluyor. Sizlerin bu çabaları takdir etmesi ve
desteklemesi, bizleri bu mücadelede destekleyen en önemli
faktörlerdir. Başta Tarsuslu emeklilerimiz, hemşehrilerimiz olmak üzere bütün emeklilerimize her fırsatta sesleniyoruz ve örgütlü mücadelenin
önemini anlatıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Emeklilerimiz, derneğine sahip çıkmalı ve örgütlü gücüyle hak alabileceğini unutmamalı" dedi.
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SİNCAN ŞUBEMİZDE KONGRE HEYECANI
Ali Ulukan Sincan Şube Başkanı Seçildi

Sincan Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu 9 Ocak
2013 tarihinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız
Kazım Ergün'ün yaptığı kongrede, Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan,
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ile Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Duru da hazır bulundular.

Sincanlı emeklilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kongrede
yapılan seçimlerde; Ali Ulukan Şube Başkanlığına seçilirken
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Süleyman Akyol, A. Vahap
İnan, Mehmet Demiryürek, Ethem Güler seçildiler.
Aynı seçimde Denetim Kurulu Üyeliklerine ise; Kenan
Yüksel, Mehmet Temiz ve Nurettin Kırmızı seçildiler.

VALİ'DEN KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARET
Karabük Valisi İzzettin Küçük,
Karabük Şube Başkanlığımızı
ziyaret etti.
Emeklilerin de hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma
yapan Şube Başkanımız Celal Bulut, Vali İzzettin Küçük'ün
yaptığı ziyaretin kendilerine moral verdiğini belirterek
“Emekliler adına size teşekkür ediyorum. Karabük'e güzel
şeyler yapılmaktadır. Biz burayı alarak emeklilere
kazandırdık. bunlar sizlerin destekleri ve sayesinde oldu” dedi.
Hükümet tarafından emekliler için çıkartılan İntibak
Yasasına da değinen Başkan Bulut; “Bu İntibak Yasasını
Hükümetimiz ele aldı ve bugün 2000'den aşağı olan Karabük
emeklilerimize ortalama 200-250 TL gibi bir zam yapıldı. Bu
emeklilerimiz için güzel oldu. Burada 2000'den yukarı
emeklilerimiz biraz mağdur oldu ama, Sayın Bakanımız bu imkan meselesi
dedi bundan sonra onların derdine de ilerleyen zamanlarda bir çare buluruz
dedi. Bu İntibak 22 senelik bir mesele idi ve çözüldü” dedi.
Vali İzzettin Küçük'ün, “Karabük'te ne kadar emekli bu intibaktan
yararlanacak” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Bulut, bunu şu an
için söylemenin mümkün olmadığını ifade ederek, “5000 günden primi az
olanlara bu intibak yansımadı. Bunun üzerinde olanlar faydalandı.
Emeklilerimiz genellikle Demir Çelik emeklisi. Demir Çelik'te eğer 25 sene
çalıştıysa bunlara aşağı yukarı 200-250 TL arası yansıdı. Emekliye verilen
para Karabük ekonomisine bir girdidir. Ben öyle görüyorum ve Karabük'te
inanıyorum ki bir canlanma olacaktır. Bu nazik ziyaretinizden dolayı
emekliler adına size teşekkür ediyorum” dedi.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU /
İNTİBAKTA DUL VE YETİMLER
Ocak 2013 ayında iki önemli gelişme olmuştur.
Birincisi, intibak sonucu yeni emekli aylıkları belirlenmiş
ve aşağıda da görüleceği gibi, gösterge değeri ve gün
sayısına göre emekli, dul ve yetimlerin intibak farkları
2013 Ocak ayı ödeme tarihlerinde ödenecektir. İntibak
farkı ilave edildikten sonra, 2013 yılı birinci altı ayda
yüzde 4.14 oranında zam uygulanacaktır.

olması veya sigortalının
aylığının tamamının ödenmesi
durumlarında intibak farkı
oluşmaktadır. Bu nedenle,
İntibak farkı alan dul ve
yetimlerin sayısı sınırlı
kalmıştır.

SOSYAL DESTEK
PRİMİ GECİKMELERİ

Dul ve yetimlerin mevcut aylıklarında alt sınır
uygulaması yapılmak suretiyle sistem tarafından
desteklendiğinden, intibak sonucu aylıklarla yapılan
kıyaslamalarda ödenmekte olan aylıklar intibak
aylıklarının üzerinde görülmüş ve bu grupta olanlara
intibak farkı oluşmamıştır. Dul ve yetimler için intibak
farkının oluşması için gösterge değeri ve prim ödeme gün
sayısının yüksek olması yanında, hak sahibinin tek eş

İkinci değişiklik ise, sosyal güvenlik destek primi
borçları ile ilgilidir. 2000 sonrasında emekli olduktan sonra
bir işyeri açan emeklilerimizin önemli bir kısmının sosyal
güvenlik destek primi yatırmadığı tespit edilmiştir. Gecikme
zammı silinerek, sadece yıllık TÜFE/ÜFE artışlarıyla 36 aya
varan prim borcu yapılandırması getirilmiştir.

Dul ve yetimlere
intibak farkının
oluşması için
gösterge değeri ve
prim ödeme gün
sayısının yüksek olması
gerekiyor...
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET KONYA ŞUBEMİZDEN

ÖRNEK HİZMET

Bursa Şubemizi ziyaret eden CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanı Av.
Güner AKMAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri emeklilerimizin ve Şubemizin
Yönetim Kurulunun Yeni Yılını kutladı ve sorunlarımızı dinlediler.
Şube Başkanımız Mesut ÖZŞEN öncelik olarak intibak kanunun
yeniden gözden geçirilmesini, çok düşük maaşlı ve intibaktan
yararlanmayanlar ile emeklilerimize refah payı verilmesini, vergi iadesi
uygulamasının %4'den, %10'a çıkarılmasını, cenaze yardımlarının memur
emeklilerine yapılan miktara yükseltilmesini bu ayrıcalığın giderilmesini
istedi. 5510 sayılı yasanın 55. maddesi ile tüfe uygulanmasının kaldırılarak
yerine seyyanen zam yapılmasını da talep eden Özşen, "Zira tüfe'den gelen
zamlar günde 1 ekmek almasına yetmiyor, yeni yapılacak Anayasa'da işçi ve
Bağ-Kur emeklilerine Sendikal hakların verilmeli. Bursa Büyükşehir'e
bağlı ilçelerdeki Derneğimize üye olan emeklilerimizin 65 yaş üzerindekileri
toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması isteğimizin nazara
dikkate alınmasını arzu ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz" dedi.
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K o n y a Ş u b e
Başkanlığımız, mağdur
üyelerinin yüzünü
güldürmeye devam ediyor.
Engelli üyelerimizin
engellerini ortadan
kaldırmak, bir nebze de olsa
mağduriyetlerini gidermek
için uğraşan şubemiz bu kez
de, tekerlikli sandalyeyle
ihtiyaç sahibi üyesi Mehmet
Ünal’ın yanında oldu.
Konuya ilişkin bir
açıklama yapan Konya
Şube Başkanımız Gülhan
Çağlar, “İmkanlarımız
ölçüsünde mağdur
üyelerimizin yanında
olmaya çalışıyoruz. Bundan
sonra da bu hizmetlerimiz
aralıksız sürecektir” dedi.

ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMIŞTIR

Yaşlılıkta Görme Bozuklukları
ve Katarakt

Opr. Dr. Tuğhan Duran
Başhekim
Günümüzde tıp ve teknolojik
ilerlemelerle birlikte insanoğlunun beklenen
yaşam süresi uzamış ve son 50 yılda toplumda
yaşlı bireylerin sayısının artmasıyla daha
önce nadir gördüğümüz hastalıklar sık
görülür hale gelmiştir.
Ya ş l ı g r u p t a v ü c u t t a g e l i ş e n
yıpranmalardan gözde nasibini alır. En sık
karşılaştığımız sorun kişinin yakın ve uzak
mesafeleri görme yetisinde azalmadır. Bu
basitçe gözlük tashihi ile düzeltilebilecek bir
durumdan, katarakt gelişmesi ile katarakt
operasyonu gerekliliği, yaşa bağlı sarı nokta
hastalığı ile göze ilaç enjeksiyonları, sistemik
hastalıkların gözde kanama ve sıvı
toplanmasına yol açması ile lazer
uygulamalarını gerektirebilen daha komplike
durumlara değin olabilir.
Yaşlılık döneminin en sık karşılaşılan
sorunu günümüzde katarakt gelişimidir. Peki
nedir katarakt? Katarakt gözümüzdeki
mercekte çeşitli maddelerin ki bunlar
lipofuksin dediğimiz yağ partikülleri, demir,
şeker ve daha pek çok bileşenin birikip,
merceğin şeffaflığını kaybetmesidir.
Doğduğumuz andan itibaren giderek bu
maddeler mercekte birikmektedir, aslında bu
merceğimizin koyulaşması ile gözümüzü
zararlı ışınlardan koruyan bir mekanizmadır
ancak ömür uzadıkça birikim aşırı olmakta
ve görmeyi engeller hale gelmektedir.
Katarakt nasıl tedavi edilir?
Kataraktın ilaç ile bir tedavisi yoktur,
düzeltilmiş görme miktarında, ki burada

bu yüzden güvenlik sınırları en gelişmiş, kısa
sürede tamamlanan, en az uyuşturucu desteği
altında yapılan, hastanedeyatmayı
gerektirmeyen ve en kısa sürede günlük yaşam
standartlarına geri dönülen cerrahidir.
Günümüzde yoğun olarak Fakoemülsifikasyon
(FAKO) cerrahi yöntemi ile katarakt
operasyonlarını birkaç milimetrelik kesilerden
dikişsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. FAKO
cerrahisini yaparken lazer cihazlarından da
destek almaktayız. FAKO cerrahisi hemen her
s e r t l i k t e k i
k a t a r a k t t a
gerçekleştirilebilmektedir, ancak lazer desteği
sadece yumuşak ve hafif veya orta sert
kataraktlarda faydalı olabilmektedir, sert
kataraktlarda ise fayda sağlamamaktadır.
Ameliyatta kataraktlı mercek alınıp yerine
yapay bir mercek takarız, gene bu işlemde
sadece birkaç milimetrelik bu kesiden
gerçekleştirilir. Hasta operasyondan yaklaşık
bir saat sonra evine gidip ilaçlarını gözüne
damlatır ve ertesi gün kontrole gelir.

Resim 2: katarakt
cerrahisinde aşamalar,
merceğin alınması ve
yapay merceğin
yerleştirilmesi.

Resim 3: yakın ve uzak görmeyi sağlayan
multifokal (çok odaklı)bir lens görülmekte.

ulaşılmış, bu bize milimetrik kesilerle cerrahi
yapabilme imkanı sağlamıştır. Ayrıca hastanın
ihtiyaçlarına bağlı olarak sadece katarağını almak
değil aynı zamanda görme kusurlarını da
düzeltebilme imkanını bize sunmuştur; Premium lens
dediğimiz bu lenslerle hastanın yüksek miyopisini
veya hipermetropisini düzeltebilir, torik lenslerle
astigmatını düzeltebilir, multifokal (çok odaklı)
lenslerle yakın ve uzak gözlük bağımlılığını
azaltabilmekte hatta ortadan kaldırabilmekteyiz.
Günümüzde katarakt cerrahisi kliniğimizde de
rutin uyguladığımız şekilde kişiye özel lens seçilerek,
kişiye özel planlanan kesi yeri ve kesi büyüklüğü ile
düzeltici ve tamamlayıcı bir cerrahi halini almıştır.En
güçlü ve hızlı fakoemülsifikasyon cihazları ile kısa
sürede sadece uyuşturucu damlalar eşliğinde, güvenli
ve steril bir şekilde operasyonlarımızı
gerçekleştirmekteyiz. Türk göz hastalıkları uzmanları
olarak kullandığımızen gelişmiş ekipmanlarımız ve
elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde eskiden operasyon
için
yurtdışına hastalarımız giderken artık
yurtdışından hastalar bize gelir olmuştur.

Ameliyattan yaklaşık
7-15 gün sonra gözlük ile son düzeltmede yapılıp
hasta normal yaşamına kavuşturulur.
Çoğu kişice bilinenin aksine göz içine
cerrahi olarak yerleştirdiğimiz lens (göz içi
merceği) bu ameliyatlarda günümüzde
operasyonun önemli bir parçası, olmazsa
olamazıdır. Ameliyatın sonunda göz içine
yerleştirilir ve ömür boyu yerinde kalırlar. Eğer
göz içi lensi yerleştirilmezse hasta uzağı görmek
için artı 10 numara civarı bir gözlük takmak
zorunda kalır. Göz içi lensleri de teknolojik
gelişim ile çok yol kat etmiş, basit sabit yapılı sert
lenslerden katlanabilir ve sonrasında göz içinde
orijinal halini alabilen akrilik yumuşak lenslere

Resim 1: matür (olgun) kataraktlı mercek

kastettiğimiz gözlük kullanılarak elde edilen
en iyi görme miktarıdır, ileri düzeyde azalma
tespit edilince cerrahi olarak katarakta
müdahale ederiz. Katarakt cerrahisi tüm
dünyada en çok sayıda yapılan cerrahidir ve

Resim 3: astigmatı düzelten torik bir lens
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Sağlıklı bir yaşam
dileğiyle...

YENİ ŞUBELERİMİZİN KONGRELERİ SÜRÜYOR
DENİZLİ ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Denizli Şubemizin
2. Olağan Genel Kurulu
15 Aralık 2012 tarihinde
yapıldı. Divan
Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer
Kurnaz’ın yürüttüğü
kongrede başta intibak
olmak üzere emeklilerin
birçok sorunu da masaya
yatırıldı..
Denizli Şubemizin
kongresinde, Ali Oymak Şube
Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Şeref Arsay, Eyüp Yay, Hulki İlhan, Meral Moran seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Hüseyin Reşat Tavaslı, Musa
Suvay ve Davut Ağıl seçildi.

MUĞLA ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU
Muğla Şubemizin 1. Olağan Genel
Kurulu 16 Aralık 2012 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın yürüttüğü
kongrede emeklilerimizin talep ve önerileri
kongre tutanaklarına geçti.
Muğla Şubemizin kongresinde, Mustafa
Esen Şube Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim
Kurulu Üyeliklerine de; Çetin Bulut, Güner
Hekimoğlu, İsmail İnce, Mustafa Çelik seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Ramazan
Korkut, Sabahattin şimşek ve Abdullah İnce
seçildi.

ÇANAKKALE ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Çanakkale Şubemizin 2. Olağan
Genel Kurulu 22 Aralık 2012 tarihinde
yapıldı. Divan Başkanlığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın yürüttüğü
kongrede yapılan seçimlerde, Sabri Esin
Başkanlığındaki tek liste vardı.
Çanakkale Şubemizin kongresinde, mevcut Şube
Başkanımız Sabri Esin yeniden aynı göreve seçilirken,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine de;

İsmet Kurtuluş,

Ramazan Demirel, Mehmet Aytekin Memiş, Ramazan
Sayın seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Sami Keser,
Muzaffer Elmas, Sami Kırmış seçildi.
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BÜYÜK SÖZLER...
"Hiddet ve kin, gerçekleri
gören gözleri kör eder."
Hacı Bayram-ı Veli
ÜYELERİMİZDEN EMEKLİ ŞİİRLERİ

VAH EMEKLİM VAH
Geçim saza döndü, uydurursan telini
Çal emeklim, çalabilirsen
Çeşitli zamlarla, kırıyorlar belini
Doğrul emeklim, doğrulabilirsen
Alacaklı köşede, bekler ayakta
Emekliye sorarsan, batmış batakta
Bu şartlar altında sen ayakta
Dur emeklim, durabilirsen
Kış yaklaşır eser tipi, borana
Gerçek meydanda, ne söylerler yalanı
Zaten üstüne kısa gelen yorganı
Uzat emeklim, uzatabilirsen
Her gün düşünür, kara kara
Sargı tutmuyor, büyümüş yara
Sokmak istiyorlar, diri mezara
Gir emeklim, girebilirsen
Sorunlar dağ gibi borçlar kat kat
Ay olur sene olur ona her saat
Alışveriş için para istiyor avrat
Ver emeklim ver, verebilirsen
Ümit ile çıktın dağa taşa bayıra
Yok mudur içinizde şu emekliyi kayıra
Geceleri kabus dolu, rüyaları hayıra
Yor emeklim, yorabilirsen
Hacı der, bilmem ne yapsak
Kim alır bu derdi, kimlere satsak
Baş açık, yalın ayak sokağa mı düşsek
Düş emeklim düş, düşebilirsen
Hacı KAPLAN
NİZİP ŞUBESİ ÜYESİ

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Türkiye Emekliler Derneği;
Onurlu yaşamanın gereği.
Üyesidir kadını erkeği;
Temsil eder bütün Türkiye'yi…
Reva mı emeklilere dertler?
Yetmez mi sorunlar ve ibretler ?
Ülkesinde sanki gurbetteler;
Onlarsız çöker Cumhuriyetler…
Emekli olmak ölümsüzlüktür;
Acep kim demiş ki öksüzlüktür?
Yaşlı ağacı red köksüzlüktür;
Bunu yazmamak sözlüksüzlüktür…
Emekliler olmazsa olmazdır;
Onları ne kadar övsek de azdır…
Sanılmasın ki yolunur kazdır;
Haklarını almaları farzdır…
Hastane ve bankaları bile
Özel olmalı, değil nafile…
Onlar, en büyük toplum, kafile;
Ölmeleri reva mı kriz ile?
Gönüldaş Emekliler Derneği;
Her zaman Türkiye'nin örneği…
Sönmez geleneği, göreneği…
Savunur hakları öğrenmeyi…
Mustafa YAZICI
TÜED TRABZON ÜYESİ
(K.T.Ü'den Emekli
Öğretim Görevlisi
Araştırmacı Yazar)
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EMEĞİN SESİ
Proleteryadır emeğin sesi
Elleri nasırlı emekçi gardaş
Tefeciler sömürüyor herkesi
Revayı hak mıdır emekçi gardaş
Oynanan oyunlar sana ders olsun
Laiklik, özgürlük hedefin olsun
İş emek kutsaldır zalim ne bilsin
Şaşırma bunlara emekçi gardaş
Aldatıldık hüzün dolu yüreğe
Şahlan var gücünle yürü göreve
Izdırap verdiler orta direğe
Kanunlar yaparak emekçi gardaş
AKAR'ın gönlünde azim doludur
Kanunumuz ATATÜRK'ün yoludur
Ancak bilinçli bir fert olmalıdır
Rica ediyorum emekçi gardaş
Ahmet AKAR
TÜED KARTAL ŞUBE ÜYESİ

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

2013 YILI BÜTÇESİ VE EKONOMİ
2012 yılı biterken borcumuzun bitmekte olduğu ve 2013 yılında
borç vereceğimiz IMF son gözden geçirme raporunu yayınladı. İMF,
Merkez Bankası politikasını normal bulmuyor. Enflasyonun
yükselmemesi için faiz oranlarının artırılması gerektiğini belirtirken,
dışardan gelecek paranın önüne set çekilmesini istiyor. IMF,
makroekonomik reformların hayata geçirilmesini, daha yüksek
tasarruf oranına kavuşulmasını ve rekabet gücünün yükseltilmesini
tavsiye ediyor. “Emekliye yapılan harcamaları azalt, maaşlarını düşür,
hizmetlerini indir, özel emekliliğe katılmayı zorunlu hale getir, vergileri
artır, işçilik maliyetlerini aşağı çek, bütçede daha fazla faiz dışı fazla
sağla” diye uyarıyor IMF. Bireysel emeklilikte yüzde 25 devlet katkısı
başlattık. Zorunlu sigortada ise devlet katkısı primin yüzde 5'i. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız; “sosyal yardımlar uyuşturucu etkisi
yapıyor” dedi. Başbakan Yardımcımız Babacan “iç talebe gerekirse
müdahale ederiz” diyerek devam ediyor; “Eğitim ve yargı reformu
olmazsa 2023'te ilk 10 hayal olur. Ortaöğretimi tamamlamayanların
toplam nüfusa oranında OECD birincisiyiz. Yargıda hukukun
üstünlüğü egemen olmazsa gelişmiş ekonomi olamayız. Yargı hızlı
çalışmalı, tutarlı karar vermeli, güvenilir yargı kararları çıkmalı” diyor.
AB Merkez Bankası Başkanı “vergileri artırır, bütçeyi kısarsanız ABD
ekonomisi uçuruma düşer” uyarısında bulundu. IMF ye borç vereceğiz,
o zaman yanlış önerilerini onlara hatırlatalım, bu sefer biz IMF yi
gözden geçirme raporu düzenleyelim.
2013 yılı bütçe görüşmelerinde en fazla tartışılan konu,
Sayıştay'ın TBMM sine sunulmayan denetim raporlarıydı. Anayasa
Mahkemesi yıl biterken Sayıştay Kanununda yapılan değişikliği iptal
etti. Anlaşılan Sayıştay bu kararı bekliyordu. Son AB ilerleme
raporunda Sayıştay'ın denetim yetkisine yapılan sınırlama endişe verici
olarak nitelendirilmiş. Raporların gönderilmemesinin bir diğer nedeni
de 4 Temmuz 2012 de mevzuatta yapılan değişikliğe uygun raporlar
düzenlenmemiş olmasıydı. TBMM tarihinde ilk kez kamu kurumlarının
kullandığı bütçenin akıbetini öğrenemedi. Sayıştay'ın kamu idareleriyle
ilgili hazırladığı denetim raporlarını meclise sunması yasal
zorunluluğuna aykırı hareket edilmesi Bütçe'ye Anayasa
Mahkemesinde itiraz nedeni olabilir.
2012 ile yavaşlayan ekonomik büyümeyle milli gelire oranı
yüzde 10'larda olan cari işlemler açığı azalarak yüzde 6'lara indi Dolaylı
vergi oranlarının artırılması ile bütçe açığındaki artış durdurulmaya
çalışıldı ve bu nedenle enflasyon oranı da yüzde 6'lara geriledi. Dışardan
döviz bulunabildiği halde büyümenin yavaşlaması dünyadaki
ekonomik kriz ile de bağlantılı. Dış ticaret açığı ihracatın artması ile
düştü. Türk Lirası olması gerekenden az değer kazandı. Bütçe dengesi
öngörülene göre bozuldu. OECD tahminlerine göre 2011-2060 yılları
arası Türkiye yüzde 2,9'lık ortalama büyüme oranıyla ABD, Almanya ve
Japonya'yı geride bırakacak. 2012 de yatırım yapılabilir kredi notu
yakaladık. Reel ekonomide durgunluk olsa da finansalda canlanma
yaşandı, faizi en çok düşen ülke olduk. Borsamız Venezüella borsası
arkasından ikinci en fazla getiri sağlayan borsa oldu. İç tüketimin
büyümeye katkısı eksi düzeyde gerçekleşti. 27 AB ülkesine ihracat yüzde
5 düştü. AB ülkelerinin toplam ihracattaki payları yüzde 47 den 39'a
geriledi. AB dışına ihracatımız yüzde 33 arttı ve AB bölgesine ihracat
bağımlılığımız azaldı. Hükümetimiz önceki hükümetlerin 16 yılda
yaptıkları toplam kadar özelleştirme yaptı. 2013 yılında yapılacaklar
dahil özelleştirmeler 60 milyar doları bulacak.
Gallup International'ın “Küresel Umut ve Umutsuzluk
Barometresi” araştırmasına göre Türkiye'de görüşülen kişilerin yüzde
30'u yeni yılda ekonomik refahın, yüzde 43'ü zorlukların artacağına
inanırken yüzde 25 ekonomik durumun değişmeyeceğini düşünüyor.
Geçen yıl yüzde eksi 1 olan net ekonomik umut bu yıl 12 puan azalarak
eksi 13'e düştü. Bu ülkemizi 54 ülke içinde 25. sıraya yerleştirirken
birinci 63 puan ile Gürcistan, sonuncu eksi 85 puan ile Portekiz oldu.
TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ

Basım Tarihi: 24/12/2012

Karamsarlığın öne çıktığı ülkeler ağırlıklı
olarak AB ülkeleri. 2012 de uluslararası
finans dünyasında yolsuzluk skandalları,
yolsuzluk yaptığı belirlenen bankaların
hisselerinin iyi prim yapmasını sağladı. Bu
çarpıklık gelişme sistemdeki kazanma hırsının göstergesi. Merkez
Bankaları bankalara sıfır faizli para vererek bu yolsuzluk ve çarpıklığa
ortak oldu.
2013'de öngörülen bütçe açığı 35 milyar lira. Gerçekleşme bunun
üzerinde olabilir. Kayıt dışılığın önlenmesi şart. Bu konuda 2012 de sağlanan
başarının devam etmesi gerekiyor. AB pazarı açılırsa reel ekonominin
bütçeye olumlu yansıması olur. İcrada dosya sayıları ikiye katladı, artmaya
devam ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sıkıntıları giderilmeli.
Özelleştirmeler devam ediyor, satılacaklar bitince ne olacak? Gelir vergisi
kanunu değişecek, ancak yük kime gelecek? IMF'nin istediği gibi emekli
aylıklarında vergi mi gelecek? Yoksa daha adaletli bir vergi sistemimi
geliyor? Vergide imtiyazlar, istisnalar kalkacak mı? Kentlerdeki rant
vergilendirilecek mi? Dolaylı vergiler, dolaysız vergileri oransal olarak
geçecek mi? Gelir dağılımı düzelecek mi? Bütçe açıkları yine emeklinin
sırtından mı karşılanacak?
Ülkemiz büyüse de, büyümeden sağlanan gelir dağılımı
hakkaniyete uygun yapılmıyor. Emekli büyümeden pay alamıyor, yaşam
standardı düşüyor. Eşitlikçi bir zihniyet bütçeye hakim değil. Sosyal haklara
bütçeden ayrılan pay artmaya devam etse de dünya standartlarına
yaklaşamıyor. Üst gelir tabakasının ülke büyümesinden aldığı pay,
küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve eğitimdeki fırsat eşitsizliği nedeniyle
artmaya devam ediyor. Kamu harcamalarındaki kesintilerden dar gelirli
kesim, özellikle emekliler zarar görüyor. Kamu yatırımları gelir
dağılımındaki adaleti sağlamak için kullanılması gerekirken onlara
bütçeden ayrılan pay azalıyor. Düşük verimliliğe, inovasyona yakın bir
yapılanma olmaması da eklenince rekabet gücü azalıyor. Hukuk sistemi
kapalı ekonomi zihniyetine sahip olmayı hala sürdürüyor. Enerji bağımlılığı
gittikçe artıyor. Bütçede eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarına ayrılan pay
artsa da, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan pay ile güvenlikle ilgili
kurumlara ayrılan pay daha fazla artıyor. Bütçe açığının GSYH ye oranı
yüzde 2,2, faiz dışı fazlanın GSYH ye oranı yüzde 1,2 olması öngörülüyor.
Dünyanın 7. tarım ülkesi Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez
saman ithal etti. 2013 yılı Merkez Yönetim Bütçesinden Sosyal Güvenlik
Kurumuna 73 milyar lira transfer yapılacak, bunun sadece 25 milyar lirası
açık finansmanı olarak öngörülmüş. Devredilen SSK hastanelerin bedeli bir
kararname ile bu transfere mahsup edildi. Mahsuplaşılan rakam belli değil.
Bu kararnamenin iptali için açılan dava devam ediyor. Mahsuplaşmanın
bütçede nasıl, ne kadar miktar yapılacağı bütçe kanununa yazılmadı.
Bütçeden sosyal hizmet ve sosyal yardımlara ayrılan pay 26,5 milyar lira
AR-GE için ayrılan ödenek 2,8 milyar lira. İşveren prim desteği için ayrılan
pay 6,6 milyar lira. Mali disiplin önemli derken Sağlık Bakanlığı
hastanelerinin ve bazı tesislerin Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılması
kanun tasarısı ile yurtdışından alınacak borçlara devlet garantisi
getirilmeye çalışılıyor. Portekiz'de ülke tarihinin en katı önlemlerinin
alındığı 2013 yılı bütçesinde, vatandaşlardan istenen fedakarlıkların adil
dağılımı üzerine şüpheler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, itirazını
Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıkladı. Başbakanımız bütçe
görüşmelerinde emekliyi büyümeden yüzde 30 pay verdik dedi. Böyle bir şey
yok, aksine emekli olurken verilen yüzde 100 lük pay yüzde 30'a indirildi.
Bütçe görüşmelerinde sucuk dağıtımına takılan mecliste geçmişte Sosyal
Güvenlik Kurumlarında görev almış üyelerden dahi bu yanılgıya itiraz eden
çıkmadı. Anlaşılan Türkiye Emekliler Derneği Bütçe uygulamalarının
takipçisi olmayı tek başına sürdürmeye 2013'te de devam edecek.
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