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DERNEĞİMİZDEN
EMEKLİYE
DEV HİZMET
Genel
Binamızı

Merkez

Hizmet

e m e k l i l e r i m i ze

kazandıran Derneğimiz, Narlı
Sosyal Tesislerimizin hizmete
açılmasının ardından büyük
bir hizmete daha imza attı.
Mersin Semiha Tokadlı
Huzurevimiz,
40.

Kuruluş

Derneğimizin
Yıldönümünde

törenle hizmete açıldı.

Mersin'de yapımı tamamlanan huzurevimizin açılışı Genel Başkanımız Kazım Ergün, Mersin Valisi Hasan
Güzeloğlu ve Mersin Şube Başkanımız Semiha Tokadlı tarafından yapıldı.
Türkiye'de örnek gösterilen huzurevimizin açılışında büyük coşku yaşandı. Mersin Şubemizin özverili
çalışmalarıyla derneğimizin 40. Yılında emeklilerimize dev bir hizmet olarak kazandırılan huzurevimiz, Mersin
merkez ilçe Toroslar'a bağlı Halkkent Mahallesi'nde hizmet verecek.
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II. Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar
Kongresi İstanbul Hilton Otelde 4-5 Aralık 2010
tarihinde yapıldı. Kongrenin bu seneki teması “Dünya
krizine bütünsel ve sağlıklı çözümler” olarak belirlendi.

EMEKLİNİN
ÖNCELİKLERİ
Sosyal güvenlik sisteminde istikrarlı bir
yapının kurulamaması ve 5510 sayılı Kanun
öncesi dönemlerde üç ayrı sosyal güvenlik
kuruluşu tarafından yürütülen ve sunulan
hizmetlerin farklılık göstermesi, emekliler
arasında da tepki toplamıştır. 5510 sayılı Kanun,
bu tür eşitsizlikleri ortadan kaldırmak açısından
büyük bir fırsattı. Türkiye Emekliler Derneği
olarak, geçmişteki eşitsizliklerin giderilmesini,
özellikle de işçi emeklileri bakımından
yapılmayan intibakların yapılmasını istedik.
Taleplerimizin gerçekçi bir şekilde
değerlendirilmemesi, intibakların yapılabilmesi
için kaynak bulunamıyor gibi gerekçelerin öne
sürülmesi sonucunda, emeklilerin aylıklarında
beklenen iyileştirmeler yapılamamıştır

EMEKLİ AYLIKLARININ GELİR DAĞILIMINDAKİ YERİ
Bir ülkenin gelir dağılımını
iyileştiren araçlar bellidir. Bu araçları
iyi kullanan ve uygulayan ülkelerde
gelir dağılımı adil olmakta ve bu
ülkeler refah devleti olarak
nitelendirilmektedir.
Gelişmiş olan Avrupa Birliği
ülkelerinde ekonomik ve sosyal haklar
ulusal ve uluslararası normlara göre
yönetilmektedir. Bu ülkelerde kurallar
getirilmiş ve kolayca da
değiştirilmemektedir. Ekonomik
p o lit ik a la r, s o s y a l a ra çla r ile
desteklenmektedir.
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www.tuedkayseri.org.tr

Vergi, sosyal güvenlik ve ücret
sistemleri bir bütün olarak iyi
yönetildiğinde, gelir dağılımı adil
olmaktadır. Bunlardan birisinin iyi
yönetilmemesi durumunda, gelir
dağılımı adil olmaktan çıkmaktadır.
Ücret politikaları, gelir
dağılımı açısından en önemli araçtır.
Hedef, çalışanlara insanca yaşamaya
yetecek bir ücret ödenmesidir. Devlet,
gerekli olan tedbirleri alır ve uygular.
Ülkemiz açısından ücret politikaları
incelendiğinde, istihdamın yüzde 45'i
kayıtdışı çalıştırılmaktadır. Bu
kesimlerin ücretleri bilinmiyor. 12
milyonu bulan ücretlilerin büyük
çoğunluğu insanca yaşamaya yetecek

bir ücret alamadığı, dolayısıyla açlık ve
yoksulluk sınırının altında kaldıkları
sok sık eleştiri konusu olmaktadır.
Asgari ücretin yetersiz kalması, her
şeyi anlatmaktadır.
Sosyal güvenlik sistemi
açısından da benzen durum söz
konusu. Sosyal güvenlik kapsamındaki
çalışanların prim kazançlarının
yarısının asgari ücret üzerinden
ödendiğini görüyoruz. Çalışılan
dönemlerde prim kazançlarının düşük
kalması, bağlanan gelir ve aylıkları da
aynı şekilde etkilemektedir. Gelir ve
aylık alanların dağılımına bakıldığı
zaman, yüzde 90 gibi bir kesim açlık
sınırının altında, tamamı ise yoksulluk
sınırının altında kalmaktadır. Bu tablo
değiştirilmediği sürece, gelir dağılımını
iyileştiren en temel ve kapsamlı bir araç
olan sosyal güvenlik sisteminin etkisi
sınırlı kalmaya devam edecektir.
Gelir ve aylıklar ile sağlık
hizmetleri, yaşamın en önemli
kriterleridir. Sosyal devlet, emeklisini
muhtaç etmeden koruyan devlettir.
Sosyal güvenlik sistemi geliştirilmeli,
emekli aylıkları iyileştirilmelidir.
Başka türlü gelir dağılımının
düzeltilmesi söz konusu değildir. bu
nedenle, sosyal güvenliği gelir dağılımı

bakımından geniş bir yelpazede
değerlendirmeliyiz. Çalışanların ve
emeklilerin, gelecek güvencesi olan
sosyal güvenlik haklarına ulaşması
güvence altına alınmalıdır. Anayasamız
da bu güvenceler maddeler olarak yer
almasına rağmen, uygulamada aynı
kararlılığı görmemekteyiz. Tek çatı
hedefine uygun olarak değişiklikler
yapılmalıdır. Emekliler ve sigortalılar
bir çok yönden korumasız kalmaktadır.
Vergi ödemelerinde de eşitlik
yoktur. Vergi yükü çalışanların ve
e m e k l i l e r i n ü z e r i n d e
yoğunlaşmaktadır. Emekli aylıklarına
yapılan artışlar, katma değer vergisi,
özel tüketim vergisi ile fazlasıyla geri
alınmaktadır. Ekmeklilere ödenen ek
ödeme oranı ve tutarları da çok
yetersizdir. Bu nedenle bu tutarlar ve
oranlarda gerçekçi bir değişiklikler
yapılmalıdır.
Gelir dağılımını iyileştirecek
olan bu tür uygulamalar yeni kurallar
olarak değerlendirilmeli, çalışanlarını
ve emeklilerini koruyan bir soysal devlet
anlayışı ön planda tutulmalıdır.

Yeni Kurulan Karaman Şubemizden
Genel Merkezimize ziyaret
Genel Başkanımız Kazım Ergün,
Karaman'da Türkiye Emekliler Derneğimizin
Şubesinin kurulmasına çok sevindiğini belirterek
görev alan arkadaşlara başarılar diledi.
Karaman Şube Başkanımız Abdullah
Y ı l m a z G e n e l M e r k e z i m i z i z i y a re t e d i p
çalışmalarıyla ilgili olarak çeşitli bilgiler vererek,
emeklilere yapılan maaş zammının yeterli
olmadığını dile getirdiler.
Ziyaret esnasında konuşan Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz; “Hükümetin verdiği
maaş zammını Türkiye Emekliler Derneği Genel
Merkez Yetkilileri olarak bizler de yadırgadık ama
Hükümet ve Sayın Çalışma Bakanımız Ömer
Dinçer'e tüm Emekliler olarak güveniyoruz. Kısa
zaman içerisinde Emeklilerin alacakları olan gerekli
ücretleri ve sosyal haklar için açıklama
yapacaklarına inanmaktayım. Türkiye Genelinde
emekli arkadaşlarımızın sabırlı olmalarını ve
2010'nun sonunda 2011 başında sevinçli ve müjdeli
haberler alacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Karaman Şubemiz
Yönetim Kurulu Üyeleri
Genel Merkezi Ziyaret Etiller.

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterimiz
Enver Ağcakale ise; “Karaman Şube kongresi
seçimlerinde bulundum. Karaman ilinde bulunan Emekli
arkadaşlarımla tanıştım gerçekten her biri takdire şayandı. Türkiye
Emekliler Derneği Karaman Şube Yönetimi olarak kısa zaman
içerisinde başarılı çalışmalar yapacaklarına inanmaktayım. Karaman
İlinde emekliler artık bir bütün olup ve tek yumruk haline gelmiştir”
diyerek Karaman Teşkilatına ziyaretleri için teşekkür etti.
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II. Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi
İstanbul'da Gerçekleştirildi …

II. Uluslararası Örnek Kıdemli
Vatandaşlar Kongresi İstanbul Hilton
Otelde 4-5 Aralık 2010 tarihinde yapıldı.
Kongrenin bu seneki teması “Dünya krizine
bütünsel ve sağlıklı çözümler” olarak
belirlendi. Kongrenin Danışma Kurulunda
Türkiye Emekliler Derneği, AKP Yaşlılar
Koordinasyon Merkezi, merkezi ABD'de
bulunan Uluslararası Sivil Toplum
Kuruluşları Birliği (WANGO) ve merkezi
Kanada'da bulunan Yaşlılık Uluslar arası
Federasyonu(IFA)
yer aldı. Kongrede
h u k u k d a n ı ş m a n ı m ı z C a f e r Tu f a n
Yazıcıoğlu'da, “Küreselleşme ve İnsan”
konulu bir bildiri sundu. Kongreden önce
IFA yönetim kurulu toplantısını yaptı.
Kongre'ye Age-Europe Başkanı Elizabeth
Mestheneos da katıldı.

Kongreye Türkiye Emekliler Derneği'ni
temsilen Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Hukuk Danışmanımız
Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun yanı sıra İstanbul ve
civar illerdeki şube başkanlarımız katıldılar.
Ayrıca Kongre'de Devlet Bakanı Mehmet
Aydın da bir konuşma yaptı. Kongre'ye ayrıca
AKP Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar da katıldı.
Kongre içerisinde 2010 Yılı Örnek Kıdemli
Vatandaşlar ödülü sahipleri ile buluştu. Bu yıl
ödüle layık görülen isimler; Aydın Boysan,
Örsçelik Balkan, Beyti Güler, Müjdat Gezen,
Rona Yırcalı, Süleyman Seba, Ayşen Özyeğin,
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Prof. Dr. Yücel Kanpolat
olarak belirlendi.

YENİ YILINIZI
EN İÇTEN DUYGULARLA KUTLAR
ESENLİKLER DİLERİZ...
TÜED GENEL YÖNETİM KURULU
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EMEKLİNİN ÖNCELİKLERİ
Bu tablo karşısında,
emeklilerin geçim koşulları
ağırlaşmıştır. Hükümet, 5510 sayılı
Kanun'un 55. maddesinde gelir ve
aylıkların artışına ilişkin maddeyi
askıya almış ve 2010 ve 2011 yılında
bazı dönemler için 60 TL ve yüzdeli
zam artışlarını uygulamıştır.
Hükümet, intibakların
yapılmasındaki kaynak sorununu
öne sürerek, emeklilerin
beklentilerini zamana yaymaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği
olarak, 5510 sayılı Kanunda yer alan
altı aylık enflasyona endeksli
artışları gerçekçi bulmadığımızı her
yerde ifade ettik. Emeklilerin büyük
çoğunluğu 850 TL'nin altında gelir
ve aylık almaktadır. Yüzdeli artışlar,
büyük çoğunluğun aleyhine
olmaktadır. Bu nedenle, Hükümetin
seyyanen ve yüzdeli artışları birlikte
uygulamasını olumlu karşılıyoruz.
Bu uygulamanın gelecek yıllarda da
devam etmesini istiyoruz.
Kaldı ki, enflasyona endeksli
artışların sağlıklı ve gerçekçi
o l m a d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r.
Harcamalarımızın büyük bölümünü
gıda ihtiyaçları oluşturmaktadır.
Gıda endeksindeki artış, genel
endeksin çok üzerindedir. Genel
endeks, emekliyi temsil eden bir
kıstas olmadığından, enflasyona göre
yapılan artışlar, satınalma gücünü
azaltmıştır. Türkiye İstatistik

Katkı paylarının
genişlemesi ve
emeklilerin ödeme
gücünün
olmaması, sağlık
hizmetlerinden
yararlanmayı
engelleyen bir
zorluk olarak
karşımıza
çıkmaktadır.
Kurumu, ücretliler adına ayrı bir
endeks yapmalıdır. Bu yapılmadığı
taktirde, genel enflasyon çalışanları
ve emeklileri gerçekçi bir şekilde
yansıtmayacağından, bu tür
tartışmalar sürüp gidecektir.
Emeklilerin vergi
iadelerinin kaldırılması sonucunda,

iki oran üzerinden ek ödeme
yapılmaktadır. Yüzde 4 ve yüzde 5
olarak uygulanan oranların
yükseltilmesi gerekiyor. Vergi iadesi
kaldırılmadan önce, yüzde 10'a
yakın bir vergi iadesi alınmaktaydı.
Bugünkü ek ödeme, vergi iadesine
g ö re y a r ı y a r ı y a a z a l m ı ş t ı r.
Emeklilerin harcamalarında ödediği
vergi oranında bir iyileştirme
yapılması, vergi adaleti bakımından
da doğru bir politika olacaktır.
Sağlık hizmetlerinde
yapılan değişiklikleri doğru ve
yerinde bir gelişme olarak
görüyoruz. Emekliler, kamu ve özel
kesim sağlık kuruluşlarına
g i t m e k t e d i r. K u y r u k l a r
kaldırılmıştır. Bu gelişmeye karşın,
katkı paylarının genişlemesi ve
emeklilerin ödeme gücünün
olmaması, sağlık hizmetlerinden
yararlanmayı engelleyen bir zorluk
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
nedenle, emeklilerden ve ödeme gücü
zayıf kalan kesimlerden katkı payı
alınmamalıdır. Bu konuda, yeni bir
çalışma yapılmalı ve geçim zorluğu
yaşayan emekliler katkı payından
muaf tutulmalıdır.
Emeklilerin ekonomik ve
sağlık sorunlarının çözümlenmesi,
sosyal güvenliğin etkin uygulanması
durumunda, ülkemizin saygınlığı
daha da artacaktır.

Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru:

“2011 yılı bütçesinde emekliye
yeteri kadar değer verilmedi.”
Arif Duru, 2011 yılı bütçesinde emekliye
yeteri kadar değerin verilmediğini söyledi.
Duru, düzenlediği basın toplantısında,
2011 bütçesinin riskli yönlerinin iyi analiz
edilmesi gerektiğini belirterek, borç
yükünün azaldığı ve kendi ayakları üzerinde
duran bir ekonomik yapının
benimsenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Çalışanların ve emeklilerin daha çok desteklendiği bir
bütçenin hazırlanabileceğini ifade eden Duru, şöyle konuştu:
"Türkiye bir dönemde 4 sigortalıya karşı 1 emekli olan bir
ülkeydi. Aktif-pasif sigortasında denge bozulmasında en temel
nedenlerden birisi kayıt dışı istihdamdır. Sosyal Güvenlik
Kurumlarına kayıtlı olmadan çalışanların korunmasız kalması,
devletin gerekli tedbirleri almaması ve denetimlerin yetersiz
kalmaması gibi unsurlar dikkate alınmadı. 2011 bütçesi
incelendiğinde işçi emeklisine 2011 yılı Ocak artışı 60 liradan
aşağıya olmamak üzere yüzde 4 artış öngörmüştür. Memur için
de ocak ayında aile yardımı dahil en az aylık net 1300 liradan,
1454 liraya yükseliyor. Artış tutarı 154 liradan oluşuyor. Bu

durumda kamu çalışanlarının daha çok korunduğu görülmektedir.
Temsil ettiğimiz kesimin refah düzeyinde yaşamını sağlamak
istiyoruz. Emeklileri refah bir şekilde yaşatacak İntibak Yasası'nın
çıkacağı günü bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI UYGULAMALAR
Sosyal güvenlik sisteminin iyi yönetilmesi, norm
ve standart birliğinin sağlanması konusunda iyi bir yerde
olduğumuz iddia edilemez.
1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde üç ayrı sosyal
güvenlik sistemine tabi tutulan işçiler, memurlar ve
bağımsız çalışanların sigortalılıklarında ve
emekliliklerinde farklılıkları ve eşitsizlikleri artıran
uygulamalar eleştiri konusu olmuştur.
Norm ve standart birliğine aykırı olan bu
uygulamaların kaldırılması hedefiyle 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1 Ekim 2008
itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe
girmesiyle, kafalarda oluşan soru işaretleri de artmıştır.
5510 sayılı Kanun, geçmişteki eşitsizleri çözdü
mü? Sigortalıları ve emeklileri tek çatı altında topladı mı?
Aktif/pasif dengesi sağlandı mı? Emekli aylıklarındaki
eşitsizlikler giderildi mi? Gelecek açısından daha
güvenceli bir sistem getirildi mi?
Bu soruların cevabını aradığımızda, olumlu
olduğunu söyleyeceğimiz ve savunacağımız değişiklikleri
bulmakta zorlanıyoruz. Emekliler açısından
değerlendirme yapıldığında, geçmişte en çok haksızlığa
uğrayan ve bugün içinde intibakları yapılmamış olan işçi
emeklilerinin taleplerinin yeterince
değerlendirilmediğini, özellikle de intibak konusunda bir
adımın atılmaması sonucu büyük bir eşitsizlik varlığını
sürdürdüğü açıkça görülmektedir.
Hükümetin 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin gelir ve
aylıklardaki artış yaklaşımını olumlu buluyoruz.
İntibakları yapılmamış emekliler açısından seyyanen zam
artışlarını doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
Bu sisteme devam edilmeli ve seçenekli zam artışları
uygulaması sürdürülmelidir.
Türkiye Emekliler Derneği olarak, emekli
aylıklarındaki yetersizliklerin ve eşitsizliklerin intibak ile
çözüleceğini savunuyoruz. Memur emeklileri için yapılan
intibakların, işçi emeklileri için yapılmaması büyük bir
eşitsizlik örneğidir. Kanunlara, Anayasaya ve uluslararası
sözleşmelere de aykırı olan bu tür uygulamalara son
verilmelidir. Türkiye Emekliler Derneği'nin kuruluş ve
hak arama felsefesinde sosyal güvenlik sisteminde eşitlik
ilkesi ve insanca yaşamaya yetecek bir gelir ve aylığın
ödenmesi temel bir gerekçe olarak yer almaktadır.
Bu alanda mücadele vermekteyiz ve emeklilerin
haklarında iyileştirmeler yapılmasını talep etmekteyiz.
5510 sayılı Kanun çalışmaları bir fırsattı ve iyi yönetilmesi
gerekirdi. Üzülerek söylemeliyim ki, bu süreç iyi
yönetilmedi ve taleplerimiz değerlendirilmedi. Tek çatı
hedefine uygun olarak işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri
arasında eşitliğin sağlanması gerekirdi.

Tek çatı kurumsal olarak gerçekleşti. 5502 sayılı
Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı oluşturuldu.
Üç ayrı sosyal güvenlik kurumu olan SSK, Emekli Sandığı ve
Bağ-Kur tek çatı altında toplandı. Aynı kararlılık, hakları
düzenleyen Kanunlarda gösterilmemiş, çok sayıda geçici
maddelerle 1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde işçiler ve
bağımsız çalışanlar açısından geçici maddeler
öngörülmüştür.
1 Ekim 2008 öncesi dönemlerde Emekli Sandığı'na
tabi olan memurlar ve emeklilerin, 5510 sayılı Kanun
dışında tutulması, sosyal güvenlik haklarında ayrımcı bir
uygulamayı başlatmıştır. Bu durum, işçi ve Bağ-kur sigortalı
ve emeklilerini mağdur eden bir tercih olmuştur.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri 5510 sayılı
Kanun'un yürürlük tarihinden önce göreve başlayanlar ve
sonra başlayanlar olarak iki farklı sisteme tabi
bulunmaktadır. Reform olarak adlandırılan düzenleme
daha uygulanmadan, memurlar arasında da bozulmuştur.
Gerek güncelleme katsayısı, gerekse aylık bağlama
oranı konusunda 5510 sayılı Kanun'la getirilen
düzenlemeler birlikte dikkate alındığında; 1 Ekim 2008
tarihinden sonraki hizmetler için bağlanacak emekli
aylıklarında eski duruma göre önemli miktarda azalma
olacaktır. Çalışanlara verilen refah payı yüksek oranda
azaltılmıştır. Zaten mevcut hâliyle bile büyük çoğunluğu
açlık sınırının altında gelir alan emeklilerin bu kanuna göre
bağlanacak aylıklarla nasıl hayatını idame ettirebilecekleri
tümüyle göz ardı edilmiştir.
Uzun yıllar çalışıp, prim ve vergisini ödemiş olan
emeklilerimizin geçim kaygısı duymadan, onuruna yaraşır
bir hayat sürmesini temin etmek devletin önemli ve öncelikli
görevlerinden biridir. Emeklilerin enflasyona ezdirilmediği
iddialarını doğru bulmuyoruz. Halkın yaşadığı ve gerçek
enflasyonu yansıtan gıda, kira, ulaşım, su, elektrik ve gaz
gibi kalemler açısından değerlendirme yapıldığında, gelir ve
aylık alanların büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında
kalmaktadır.
5510 sayılı Kanun'la Genel Sağlık Sigortası
uygulamaya konulmuştur. Sağlık sigorta sisteminin dışında
kimsenin kalmaması, olumlu bir değişikliktir. Sağlık
hizmetlerinden yararlanma şartları kolaylaştırılmıştır. Bu
adımları doğru ve yerinde değişiklikler olarak
değerlendiriyoruz. Karşı çıktığımız konu, sistemden kolayca
yaralananların tedavi ve muayene ücretlerinde katılım
paylarına ilişkin düzenlemelerdir.
Sosyal güvenlikte geldiğimiz yere göre bir
değerlendirme yaptığımızda, eşitlik ilkesinin hiçe sayılması,
sosyal hukuk devletinde ve sosyal güvenliğin normunda yeri
yoktur. Bu tablonun değiştirilmesi, çalışanlara ve emeklilere
eşit bakılmasını savunmaya devam edeceğiz. Sosyal devletin
görevi de bu olmalıdır.

Karabük
Şubemizden
ebediyete
intikal eden
emekli, dul ve
yetimler için
mevlid-i Şerif

Karabük Şubemiz
tarafından, her yıl gelenek halini
almış olan, ebediyete intikal eden
emekli dul ve yetimlerimiz için
okutulan mevlid-i şerifi Köprübaşı
Cami'nde gerçekleştirildi.

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

Uzun yıllar
çalışıp, prim ve
vergisini
ödemiş olan
emeklilerimizin
geçim kaygısı
duymadan,
onuruna
yaraşır bir
hayat sürmesini
temin etmek
devletin önemli
ve öncelikli
görevlerinden
biridir.

Cumhur Ünal, Merkez İlçe Başkanı
İsmail Altınöz, MHP il Başkanı Nurhan
Barışkan ve İl Yöneticileri ile çok
sayıda emekli katıldı.

Ardından 5000 Evler Merkez
Cami'nde ve Eskipazar Merkez
Mevlid-i şerife AK Parti Cami'nde okutulan mevlid-i şeriflere
Milletvekilleri Mustafa Ünal ve ilgi yoğundu.
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DERNEĞİMİZDEN ÜYELERİMİZE DEV HİZMET

Mersin'de emekli, dul ve
yetimlerimize hizmet sunacak olan
T Ü E D M e r s i n S e m i h a To k a d l ı
Huzurevi, yoğun katılımlı bir törenin
ardından hizmete açıldı.
Mersin'de yapımı tamamlanan huzurevimizin açılışı; Genel Başkanımız
Kazım Ergün, Mersin Valisi Hasan Güzeloğlu ve Mersin Şube Başkanımız Semiha
Tokadlı tarafından 4 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen törenle yapıldı.
Türkiye'de örnek gösterilen huzurevimizin açılışında büyük coşku yaşandı.
Mersin Şubemizin özverili çalışmalarıyla derneğimizin 40. Yılında emeklilerimize dev
bir hizmet olarak kazandırılan huzurevimiz, Mersin merkez ilçe Toroslar'a bağlı
Halkkent Mahallesi'nde hizmet verecek.
TÜED Mersin Semiha Tokadlı Huzurevi'nin açılış törenine yoğun ilgi
gösterildi. Mersin Valisi Hasan Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erol
Ertan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mezitli Belediye Başkanı Uğur
Yıldırım ve Genel Başkanımız Kazım Ergün ile Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterimiz Enver Ağcakale ve bazı şube
başkanlarımız da katılımcılar arasında yer aldı.
Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım Ergün, azmin ve
özverinin bir sembolü olan Mersin Huzurevimizin derneğimizin hizmet anlayışının
somut bir örneği olduğunu belirterek, “Hizmet yarışımızda hızımızı kesmeye
çalışanlar her zaman vardı ve hep de olacak. Ama bizler hiçbir zaman yılmadık ve
yılmayacağız. Üyelerimize ve onların bizlere emanet ettikleri dullarına, yetimlerine
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kimse bizi, emekliye hizmet azmimizden, hak ve
hukuk mücadelemizden geri çeviremeyecektir. Yapılan bu eserler bunun en güzel
kanıtlarıdır. Fikir anası sevgili büyüğümüz Semiha Tokadlı olan bu müstesna esere
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emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Huzurevimiz camiamıza hayırlı ve uğurlu
olsun” dedi.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle
birlikte huzurevini gezerken, binanın yapımına katkı sunanlara da Genel Başkanımız
Kazım Ergün tarafından 'teşekkür plaketi' takdim edildi.
Eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte törene katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu,
burada yapmış olduğu konuşmasındaysa; çalışma hayatının belirli bir süre sonra
emekliliği öngördüğünü hatırlatarak, her çalışan ve aktif olarak görev yapanların
aynı zamanda da potansiyel bir emekli adayı olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'ye ve Türk insanına hizmet etmenin onuru ve gururuyla 'emekli' sıfatı
kazanmanın; herkesin özlediği, arzuladığı ve sağlıkla ulaşmayı istediği bir nokta
olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Bugün burada ortaya konulan eser, Türkiye
ölçeğinde örnek alınacak, takdir edilecek ve şüphesiz ki Mersin'de hayata
geçirilmesinden büyük mutluluk duyulacak bir eserdir. Sevinçlerin çoğaltılması adına
bu gibi sosyal altyapı ve yatırımları çoğaltarak, ülkenin her köşesine yaymak
zorundayız. Türkiye, gelişen refah ve yükselen yaşam düzeyiyle; insanların yaşam
süresinin uzadığı, sosyal devlet anlayışı ve buna bağlı yardımların arttığı, nüfusunun
'yaşlı' diye tabir edilen kesimini özel bir bakım, ilgi ve özel yatırımlarla
buluşturulması gereken bir ülkedir" dedi.
Emeklilerin geride kalan hayatlarını sağlıklı, huzur ve güven içerisinde
sürdürülebilmesi noktasında böylesine modern yapıların hizmete sunulmasının
Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğu kaydeden Güzeloğlu, bu alanda yapılan
çalışmaların aynı zamanda da Anayasa'nın 'sosyal devlet' ilkesinin temel
hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün, bugün kendileri için bir bakıma bayram
olduğunun altını çizerek, 9 Ekim 2003 tarihinde temeli atılan huzurevinin hizmete
girmesinin emekli, dul ve yetimler için çok önemli bir gelişme olduğunu anlattı.
Ergün, "Bir anne ve baba, 10 evladını büyütüp hayata katabildiği gibi ona bir
istikbal çizebiliyor. Ama 10 evlat bir araya gelip, anne ve babasına bakamıyor. Bu
nedenle de böylesine hayırlı bir projeyi hayata geçirmek zorundaydık. Bunu
başardığımız için de çok mutluyuz" diye konuştu.
Söz konusu açılışı gerçekleştirmenin kendisi açısından büyük bir onur
olduğuna dikkat çeken Mersin Şube Başkanımız Semiha Tokadlı da, 1998 yılından bu
yana geçen 12 yıllık zaman diliminde huzurevini, emeklilerin bağışladığı her bir
kuruşla bugünlere getirdiklerini anlattı.

Ergün, "Bir anne ve baba, 10 evladını büyütüp hayata
katabildiği gibi ona bir istikbal çizebiliyor. Ama 10 evlat bir
araya gelip, anne ve babasına bakamıyor. Bu nedenle de
böylesine hayırlı bir projeyi hayata geçirmek zorundaydık.
Bunu başardığımız için de çok mutluyuz"
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SGK İl Müdürü ÖZTEKNECİ
MİLLİ BOKSÖRÜMÜZDEN
Bartın Şubemizi Ziyaret Etti GENEL BAŞKANIMIZA ZİYARET
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci,
kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, Bartın
Şubemizi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.
SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci beraberinde Mehmet Yıldız, Güner Coşkun ve
Ali Çetin ile kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Bartın Şubemizi ziyaret ederek
kayıt dışı çalışan emeklilerin SGK'na bildirilmesi konusunda yardım istedi.
Her zaman SGK'na destek olacaklarını ve SGK'nun da kendilerine verdiği
destekten çok memnun
olduğunu kaydeden Bartın
Şube Başkanımız İsmail Kulaç;
“Sosyal Güvenlik Kurumu'nun
sorunlarının farkındayız.
SGK'na giren para, giden
parayı karşılamamakta,
çalışan sayısı az emekli sayısı
yüksek. Elbette bu da yine
bizlere yansımakta. Bu nedenle
bizde kayıt dışı istihdama
karşıyız”
dedi.
İsmail KULAÇ
Ekrem ÖZTEKNECİ

2 0 0 4
A t i n a
Olimpiyatları'na 48 kiloda
katılmaya hak kazanan Atagün
Yalçınkaya, güçlü rakiplerini
yenerek finale çıkmıştı. Finalde
Kübalı rakibine yenilerek
gümüş madalya kazanan
Yalçınkaya, 29 Ağustos 2004'de
kazandığı ikincilik derecesi ile
Türkiye'nin Olimpiyatlar
tarihinde en genç yaşta
madalya kazanan sporcusu
oldu. 17 yaşında final oynayan
sporcu, Muhammed Ali'den
sonra olimpiyatlarda final
oynayan en genç boksör
unvanını da aldı. Atagün halen,
Y ı l d ı z M i l l i Ta k ı m ı z ı
çalıştırıyor.
Genel Başkanımız
Kazım Ergün milli sporcumuz Atagün Yalçınkaya'yı Genel
Merkezimizi ziyareti sırasında kucaklayarak karşıladı.
Başarılarından büyük gurur duyduğumuzu ifade eden
Ergün, genç yaşta antrenörlük kariyerine de başlayan
Atagün'e başarılarının devamını diledi.

DP'li Kadınlar Adana Şubemizi Ziyaret Etti
Demokrat Parti
Adana İl Kadın
Kolları Başkanı
Çiğdem Akça ve
yönetim kurul üyeleri,
Adana Şube
Başkanımız Seyfi H.
İyiyürek'i ziyaret
ederek çalışmaları
hakkında görüş
alışverişinde
bulundular.
Adana Şubemizin Yönetim
Kurulu Üyeleri Başkan Vekili İdris
Kaya, İdari Sekreter Ali Vuranay.
Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Yaşar
Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyaret
toplantısında konuşan Şube Başkanımız
Seyfi H. İyiyürek, 2011 yılı için
öngörülen zam oranının işçi emeklilerini
tam anlamıyla memnun edemediğini söyledi.
Emekli maaşlarında iyileştirme ve intibak yasası çıkarılması
gerektiğini belirten İyiyürek, “En düşük emekli aylığının bin lira olması
gerekir. Bu yaşam şartlarında emeklilerin yaşayabilmesi için en düşük
maaşın bin lira olması gerekir. Günümüzde 4 kişilik bir aile bin lira
maaşla geçinebilir. Bunun yanında işçi emeklilerinde 16 ayrı maaş
grubu bulunuyor. Yetimlerde taban maaş 250 lira iken dul bayanlarda
680 lira. Bu insanlar kirada oturuyorlarsa ihtiyaçlarını nasıl
karşılayabilirler" dedi.

Çiğdem Akça, ise yaptığı konuşmasında, DP'nin genel
seçimlerde sandıktan zaferle çıkacağını belirterek, "Demokrat Parti'li
kadınlar, 2011 Haziran'ında yapılacağı açıklanan seçimlere şimdiden
hazır. Yaz boyunca ara vermeden toplantıları sürdürdük. Biz Adana da
kendi rüzgârımızı estireceğiz. İnanıyorum ki partimiz tekrar iktidara
taşınacaktır. Başörtülü, başörtüsüz tüm hanımlara kapımız sonuna
kadar açıktır. Referandum sürecinde yaz tatili olmasına rağmen canla
başla çalıştık, DP'li kadınlar olarak 2011 genel seçimlerinde de aynı
performansı gösterecek ve Kırat'ı yeniden şahlandıracağız" diye
konuştu.
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DSP'den Kütahya Şubemize Ziyaret Denizbank'ın katkılarıyla düzenlediğimiz

emekli piknikleri Körfez Şube ile devam etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel
Başkan Yardımcısı Önder Aksakal
Kütahya Şubemizi ziyaret ederek görüş
alışverişinde bulundu.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Önder Aksakal ve Kütahya
il, ilçe yöneticileri ve kadın kolları temsilcileri Kütahya Şubemize
misafir oldular. DSP'nin Türkiye, ekonomi ve emekliler hakkındaki
görüşlerini ifade eden Aksakal şube ve dernek çalışmaları hakkında
da bilgi aldı.
Kütahya Şube başkan ve yöneticilerinin hazır bulunduğu
ziyarette Şube Başkanımız İlhan Bintez emeklinin sorunlarını dile
getirerek, bugünlerimizi borçlu olduğumuz emeklilerin hak
ettikleri yaşam standartlarını sağlamanın tüm toplumun boynunun
borcu olduğunu söyledi.

Körfez Şubemiz ile Denizbank işbirliğinde düzenlenen
emekli pikniği yoğun katılım ile düzenlendi.
İkiyüzün üzerinde üyenin katıldığı piknikte bir konuşma yapan
Körfez Şube Başkanımız Mehmet Akşit; “Bu güne verdikleri katkının
yanı sıra emeklilerimiz için gerçekleştirdiği tüm hizmetlerden ötürü
Denizbank yetkililerine teşekkürü bir borç bilirim. Bugünlerin mimarları
emeklilerin hatırlanıp düşünülmesi güzel bir şeydir ve bizlerde bu tür
güzelliklerin içinde olmaktan son derece memnunuz. “ diye konuştu.
Piknikte Deniz Bank adına Marmara Bölge Müdürü Burak
Bozkaya, Körfez Şube Müdürü Ümit Uygur, Bireysel Danışman Ayşegül
Elidörtoğlu ve Denizbank yetkilileri hazır bulunurken etkinlikte
Denizbank'ın emeklilere yönelik hizmet ve çalışmaları hakkında bilgide
verildi.
Emeklilerin de dertlerini aktardığı piknik yenilen yemeklerin
ardından keyifli sohbetler ve paylaşımlarla son buldu.

Nizip Şubeden Urfa Ziyareti
Nizip Şubemiz kültürel etkinlikler
kapsamında üyelerine Urfa ziyareti düzenledi.
Şanlı Urfa'nın tarihi ve turistlik yerlerinin ziyaret edildiği geziye
Nizip Şube üyelerinden 45 kişilik bir grup katıldı.
Nizip Şube Başkanımız Mustafa Bilir; üyelerimize hizmet
sunmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek “Urfa
gibi tarihi ve dini motifleri zengin bir şehri ziyaret etmekten ötürü geziye
katılan tüm üyelerin son derece memnun kaldığını görmek sonraki
aktivitelerimiz için bizi motive etmektedir” diye konuştu.

Deniz: “Emekliler örgütlenerek tek ses ve tek yürek olarak
hak arama mücadelesine destek vermelidir”
Bayrampaşa Şube
Başkanımız Fettah Deniz
Emeklilerin örgütlenerek tek ses ve
tek yürek olarak hak arama
mücadelesine destek vermesi
gerektiğini söyledi.
Bayrampaşa Şube Başkanımız Fettah Deniz;
emeklilerin talepleri ve sıkıntılarını bildiklerini belirterek
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“yaptığımız görüşmelerde emeklilerin sorunlarını ve
taleplerini belirliyor ve bunun çözümünün örgütlenmeden
geçtiğini biliyoruz. Bunun en önemli örneğini Avrupa'da
görüyoruz. Avrupa emeklilerinin sosyal ve ekonomik
haklarını almasının nedeni örgütlü olmalarıdır” diye
konuştu.
Türkiye'de her 14 emekliden birinin örgütlü
olduğunu belirten Deniz, tüm emeklileri Türkiye Emekliler
Derneği çatısı altında örgütlenmeye, tek ses ve tek yürek
olarak hak arama mücadelesine destek vermeye davet etti.

Afyonkarahisar Şubemize CHP'den Ziyaret
Dernek ve şube çalışmaları hakkında bilgi alan CHP
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP'nin emekçinin ve
emeklinin yanında yer aldığını belirterek emekli CHP iktidarı
ile birlikte hak ettiği yere kavuşacaktır diye konuştu.
Emeklinin zor koşullar altında yaşam mücadelesi
vermeye mahkum edildiğini, emekleri ile bugünleri borçlu
olduğumuz emeklilere mevcut iktidarın büyük bir vefasızlık
gösterdiğini ifade eden Tekin, CHP iktidarı ile Emeklinin milli
gelir artışından pay alacağını, sosyal güvenlik destek priminin
kalkacağını ve yıllardır beklenen İntibak yasasının çıkacağını
sözlerine ekledi.
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Eğe CHP
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in ziyaretinin
kendilerini onure ettiğini belirterek; “Cumhuriyet Halk
Partisi'nin Emeklinin gücü ve öneminin farkında olması bizleri
son derece memnun etmektedir. Emekli kendi durumunun
farkında olan tüm yapılanmaları desteklemesini bildiği gibi
onlara yokmuş gibi davrananları da alaşağı etmesini de çok iyi
bilmektedir” diye konuştu.
Türkiye Emekliler Derneğinin emeklinin menfaati
hususunda siyaset üstü bir tavır ile çalışmaya devam ettiğini
ifade eden Eğe; “Emekli kendini düşünen onun çıkarı için canı
gönülden çalışan ile onu sadece oy için hatırlayanları ayıracak
kadar bilinçli bir kesimdir. Gereken cevabı ve mesajı sandıkta
vereceğinden hiçbir şüphe duymuyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin,
Afyonkarahisar Şubemizi ziyaret ederek
fikir alışverişinde bulundu.

EMEKLİLER KURUM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Karaman Şube Başkanımız Addullah
YILMAZ, ve şube yönetim kurulu arkadaşlarının
kurum ziyaretleri devam ediyor.
Karaman Şube Başkanımız, Abdullah YILMAZ, İl Emniyet
Müdürü Lütfü SÖZMEZ'i Sağlık Müdürü Dr. Adem KUCUR'u Telekom
İl Müdürü Ebubekir ÜNVER'i ve DENİZBANK Karaman Şube Müdürü
Hakan ATAY'ı CHP İl
Başkanı O. Nuri Koçak ve
yönetim kurulu üyelerini
makamlarında ziyarette
bulundular.
Şube Başkanımız
YILMAZ, Dernekleri
hakkında çeşitli bilgiler vererek Karaman İlinde 34.144 Emeklinin bulunduğunu
belirterek Sivil Toplum örgütleri olarak da büyük bir potansiyele sahip olduklarını
vurgulayarak bütün emeklileri Kervan Saray İş Merkezindeki bulunan Emekliler
Derneğine beklediklerini vurguladı.
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BÜYÜK SÖZLER...

DUVAR
GAZETESİ

“İnsan;
Cesareti neticesinde genç,
korkuları derecesinde yaşlıdır.”

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

William Ewart Gladstone

Afyonkarahisar Şubemizden Kaplıca Hizmeti
derneğimiz üye kimlik kartını göstermek yeterli olacak.
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege; hem tatil, hem
sağlık konusunda önemli katkı sağlayan termal turizmin yaşlılar ve
emekliler için son derece avantajlı olduğunu belirterek bu ve benzeri
hizmetlerin sayısının zamanla artarak devam edeceğini sözlerine
ekledi.

Afyonkarahisar Şubemiz ile Sandıklı Belediyesi arasında
imzalanan Protokol neticesinde üyelerimize Hüdai Kaplıcaları'ndan
indirimli faydalanma olanağı sunuldu.
Sandıklı Belediye Başkanı İsmail Elibol ile
Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege'nin imzaladığı
protokol üyelerimize Hüdai Kaplıcaları'ndan %25 indirimli
faydalanma şansı sundu. Türkiye genelindeki tüm üyelerimiz ile eş
ve çocuklarını da kapsayan protokolden faydalanabilmek için

Üyemizden Resim Sergisi
Çankaya Şubemiz üyelerinden
Ressam H. Derya Saatçioğlu'nun “İki
İmgeli Akrilik Resimler” adlı sergisi 314 Kasım tarihleri arasında Ankaralı
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Atakule Vakıfbank Sanat Galerisi'nde
açılan sergiye başkentlilerin ilgisi
yoğundu.
1944 yılında Eskişehir'de doğan Saatçioğlu Kayhan
Keskinok, Nusret Karaca, Arif Kaptan ve Refik Epikman gibi
Türk Resim Sanatının ustalarından ders aldı. İsveç'te Lund
Üniversitesi'nin Plastik Sanatlar Atölyesi'nde Modern Sanat
eğitimi alan Saatçioğlu Yurtdışında ve yurt içinde çok sayıda
sergi ve yüzlerce esere imza atmıştır. Değerli üyemizi bu
çalışmarından ötürü kutluyor sanat yaşamında başarılar
diliyoruz.
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MEMURİYETTEN AYRILANLARIN
EMEKLİLİK İKRAMİYESİ
Devlet memuriyetinden istifa edip ayrılanlar sonradan
eski SSK veya Bağ-Kur kapsamında emekli olduklarında
memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi alabilmeleri
konusu son günlerde kamuoyunu en meşgul eden konulardan
biridir.
Anayasa Mahkemesinin 05.02.2009 tarihli ve Esas No:
2005/40, Karar No: 2009/17 sayılı kararı ile mülga 2829 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 12' inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “son defa T:C Emekli Sandığına tabi
görevlerden ayrılan” ibaresinin iptal edilmesi ve iptal
hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesi karara bağlanmıştır.
Böylelikle hizmet birleştirilmesi yapılarak 2829 sayılı Kanun
çerçevesinde aylık bağlananlara emeklilik ikramiyesi ödemesi
için aranan son çalışmanın 5434 sayılı T:C Emekli Sandığı
Kanununun kapsamında bir görev alması şartı kaldırılmış
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı
05.06.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 2829 sayılı
yasanın 12. maddesinin birinci fıkrasına göre emekli, ikramiyesi
ödenebilmesi için, son defa T:C Emekli sandığına tabi
görevlerden emekliye ayrılma ve kendilerine 2829 sayılı yasanın
8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık
bağlanma koşulları taşımak gerekmektedir. Bu koşulları
taşıyanlara, T:C Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve
ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen
sürelerin toplamı üzerinden 5434 sayılı yasa hükümlerine göre
emekli ikramiyesi ödenecektir. Bu koşullarla birlikte 5434 sayılı
yasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrasındaki “her tam fiili
hizmet yılı için, ….hesaplanacak tutarların bir aylığı emekli
ikramiyesi olarak verilir” hükmü gereğince emekli ikramiyesi
alabilmek için T:C Emekli Sandığına tabi görevlerde en az bir yıl
çalışmış olması da gerekmektedir.
2829 sayılı Yasanın 8. maddesinin birinci fıkrasına göre,
birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere, son
yedi yıllık fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet
sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinin
sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre
aylık bağlanacaktır. 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin
4.fıkrasında “T.C Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar
Kanununa veya yalnız sosyal sigortalar kanununa göre yaşlılık
veya malülluk aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan
işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin
toplamı üzerinden son kamu kurumu işverence kıdem tazminatı
ödenir” hükmüne yer verilmiştir.
Bu düzenlemelere göre farklı sosyal güvenlik
kuruluşlarındaki hizmet sürelerinin birleştirilmesiyle 2829
sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince son yedi yıllık hizmet
süreleri içinde fiili hizmet süresi fazla olması nedeniyle SSK'ca
aylık bağlanması halinde, aynı veya farklı kamu kuruluşlarında,
gerek Emekli Sandığına, gerekse SSK'ya tabi olarak geçmiş

olsun, anılan kamu kuruluşlarında geçen toplam hizmet süreleri
üzerinden son kamu kuruluşu işveren tarafından ilgiliye kıdem
tazminatı ödendiği; son yedi yıllık hizmet süresi içinde fiili
hizmet süresi fazla olan Emekli Sandığınca aylık bağlanması
halinde ise son defa Emekli Sandığına tabi görevden emekliye
ayrılmayan ilgiliye, emekli ikramiyesi ödenmediği, yalnızca
kamuda işçi olarak geçen süreye karşılık kıdem tazminatı
ödendiği, anlaşılmaktadır. Bu konuyu Anayasa'nın 10.
maddesindeki “kanun önünde eşitlik ilkesini “ hukuksal
durumu aynı olanlar için yorumlayan Anayasa Mahkemesi, son
defa bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre ayırım
yapılarak Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye
ayrılmayanlara emekli ikramiyesi ödenmemesini eşitlik ve
hukuk devleti ilkesine aykırı bulmuştur. Maddenin iptali
hukuksal boşluk yaratacağından, bu hukuksal boşluk kamu
yararını ihlal edici nitelikte olduğundan iptal hükmünün bir yıl
sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.
Anayasa Mahkemesi iptal kararı 05.06.2010 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş, ancak TBMM tarafından 5997 sayılı
Kanunun 14. maddesi ile yeni bir düzenleme getirilerek bu
düzenlemenin 01.06.2010 tarihinden geçerli olması
benimsenmiştir. Bu yapılırken Anayasa'nın 153. maddesindeki
iptal kararlarının geriye yürümeyeceği ve Anayasa
Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareketle yeni bir
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği
ilkesine dayanılmıştır. 4. madde ile 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinin 1.
fıkrası değiştirilmiştir. Bu madde ikramiye ile ilgili maddedir.
Bu maddeye Anayasa Mahkemesi kararına ve gerekçeye aykırı
olarak iptal edilen son defa Emekli Sandığı görevlerinden emekli
olma şartı ilave edilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu
emekli ikramiyesi taleplerini ret etmektedir. 5997 sayılı
Kanunun 14. maddesi ile getirilen bu düzenlemenin iptali için
ana muhalefet partisince Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır.
Anayasa mahkemesi kararına açıkça aykırı bu düzenlemenin
iptal edilme olasılığı çok kuvvetlidir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verip ret cevabı
alanların 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde dava
açmaları gerekir. Dilekçe vermeyenlerin ise Anayasa
Mahkemesinden çıkacak yeni karar ve o karar sonrası yapılacak
düzenlemeyi beklemeleri gerekir. Anayasa, devletin
yükümlülüklerini, yapısını belirleyen yurttaşların hak ve
özgürlüklerini güvenceye bağlayan temel hukuk belgesidir.
Bağımsız yargının varlığı, Anayasa yargısının önemi, kararlara
uymak, kararları saymak, kararlara aykırı düşmemek ile
olasıdır. Yargı, ulusun en sağlıklı, en medeni, en demokratik
güvencesidir. Yasa koyucu ve idare hukuk dışı durumlara neden
olmamak zorundadır. Anayasa yargısının kararlarına aykırı
davranışın yaptırımı olması gerekliliği emekli ikramiyesi olayı
ile bir kere daha anlaşılmıştır. Hukuk devleti Anayasamızın
önemli ilkelerindendir. Adalet de devletin temelidir.
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