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2008 yılının ikinci yarısında dünyayı 

sarsan küresel mali krizin reel ekonomileri de 

sarsması sonucunda, üretimde ve istihdamda 

büyük kayıplar yaşanmıştır. Ülkemiz açısından 

bakıldığında, krizin en büyük etkisi 2009 yılında 

yaşanmış ve ekonomi yüzde 4.7 oranında 

küçülmüştür. Bu küçülme sonucunda milyonlara 

varan işten çıkarmalar yaşanmış ve ülke 

insanımız yoksulluk ile karşı karşıya kalmıştır. 

AB Ülkelerinde sosyal  koruma 

sistemleri, issizlik ve yoksulluk durumlarında bir 

bütünlük içerisinde uygulanmaktadır. İşsizlik 

sigortası ve aile yardımı sigorta sistemi ile işsizlik 

dönemlerinde gelir kayıpları belli bir oranda 

karşılanmaktadır.

İŞSİZLİĞİN 

RİSKLERİ

Devamı 6. Sayfada

49. Hükümette Devlet Bakanı 
olarak görev alan Av. Şerif Ercan 
koleksiyonunda bulunan ve bir 
yedek subayın, yine bir askerin 
yıpranmış parkası üzerine yaptığı 
“Maden İşçileri” adlı resmi 
Derneğimiz Genel Merkezi'ne 
hediye etti. 

Bu anlamlı resim Genel Başkanımızca teslim alınarak 
Genel Başkanlık odasındaki yerini aldı. Bakan Ercan, bu resmin 
Türkiye'de emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum örgütü 
konumundaki TÜED'e layık olduğuna karar vererek torunu 
için sakladığı bu müstesna ve anlamlı eseri TÜED'e vermek 
hususundaki kararının yerine gelmesinden son derece mutlu 
olduğunu söyledi. 

Genel Başkanımız Kazım Ergün bakanın nezaketine 
teşekkür ederek bakanlığı döneminde de emeğe sahip çıkan 
sayın bakanın bu eserinin, bu dernek yaşadığı müddetçe 
muhafaza edileceğini, bu vesile ile resmi yapan yedek subayın ve 
maden işçilerinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğildiklerini 
belirtti. 

Devlet Eski Bakanı Şerif Ercan'dan 
Derneğimize anlamlı hediye

ZAM FARKLARIMIZ 

MART AYINDA ÖDENECEK

ERGÜN: ”EMEKLİYİ İLGİLENDİREN 

HÜKÜMLER KEŞKE AYRI BİR YASAYLA 

MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLMİŞ 

OLSAYDI. O ZAMAN BU GECİKME 

YAŞANMAZDI” DEDİ.

Genel Başkanımız Ergün, yaptığı açıklamada; zamların Torba 
Yasa olarak bilinen düzenlemenin içine katılması ve bu sebeple gecikme 
yaşanmasının, zamlarımızın aylıklarımıza yansımasını geciktirdiğini 

belirterek, “Ayrı bir yasal düzenlemeyle bu gerçekleştirilebilmiş olsaydı 
emeklilerimiz, zamlarını alabilmek için iki ay beklemek zorunda 

kalmayacaklardı” dedi.
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İstihdamdaki kayıtdışılık, iş ve karşısında gerekli olan tedbirlerin eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak 
sosyal güvenlik hakları bakımından alınmaması, sosyal hayatı da olumsuz tamamlama şansları pratikte yoktur. Bu 
büyük bir kayıp öngörmektedir. yönde etkilemektedir. Her şeyden önce gibi durumda olanların emekliğe hak 
Kayıtdışı istihdam, vergi ve sigorta prim çalışanlar açısından en büyük güvence kazanmalar ı  i ç in  öze l  koşu l lar  
gelirleri bakımından devleti zarara o l a n  e m e k l i  a y l ı ğ ı n a  e r i ş i l m e  getirilebilir. Bu sistemde 25 yıl çalışmış ve 
uğrattığı gibi; çalışanlar açısından engellenmektedir. 3600 prim gün sayısına sahip olanlara yaş 
Anayasamızda temel bir hak olarak 

Torba kanun Tasarısında esnek koşulunu yerine getirdiklerinde emekli 
öngörülen sosyal güvenlik haklarına 

istihdamın genişletilmesi, evden çalışma, olma hakkının tanınması, kayıtdışı ile erişilmeyi engellemektedir. Bu nedenle, 
uzaktan çalışma gibi yeni kavramlar İş mücadelede açısından da önemli bir devletin yerine getirmekle yükümlü 
Kanununa ilave edilmektedir. Bilgi parametre olacaktır. olduğu her çalışanın sosyal güvenlik 
çağında, bu tür çalıştırmalara ihtiyaç haklarına erişmesi için gerekli olan Bu gibi düzenlemeler, devlete o l a b i l i r.  İ l k e s e l  o l a r a k  i t i r a z  tedbirleri zamanında alması önemlidir.  

olan güven artıracağı gibi kayıtdışı edilmemelidir. Esnek çalıştırma türleri 
S i g o r t a  h a k k ı  o l m a d a n  çalıştırmada azalacaktır. İnsanlarda şu çok geniş bir boyut kazanırsa, asıl risk 

kayıtdışı çalıştırmanın getirmiş olduğu kuşku var. Prim gün sayımız yetmeyecek burada yaşanır. Bu nedenle, sosyal 
en büyük kayıp sağlık ve sigorta sigorta haklarının korunması ve v e  e m e k l i  o l m a  h a k k ı n a  
haklarında yaşanmaktadır. Özellikle geliştirilmesi güvence altına alınmalıdır. erişemeyeceğimden, kayıtdışı çalıştırma 
kayıtdışılığın istihdamın yüzde 43 gibi Örneğin, kısmi süreli çalıştırmalar benim açımdan sorun değil diyen 
bir oranda bulunması ,  gelecek adından da anlaşılacağı gibi, ayın belli milyonlar var. Bu nedenle, sosyal güvenlik 
güvenceni riske eden bir sorun olarak günlerinde yarı zamanlı çalışmadır. Bu hakkının elde edilmesi, kayıtdışı ile dikkatle değerlendirilmelidir. Açlık ve durumda çalışanların sosyal güvenliği mücadelede en büyük sosyal politikadır.yoksulluğun en büyük kaynağı sosyal nasıl olacak? Bu sorunun cevabında, 
haklardan yoksun çalıştırmadır. Sağlıklı Vergi ve sigorta prim borçlarının çalışılmayan günler için isteğe bağlı 
çalışma koşulları ile birlikte ücret ve yapılandırılması ile ilgili düzenleme, s igorta  i l e  eks ik  kalan  günler 
sosyal hakların geliştirilmesi, sosyal t a m a m l a n a b i l i r  d i y e  ö n e r i l e r  gününde primlerini ve vergilerini ödeyen 
güvenlik haklarının korunması bir 

verilmektedir. Peki ödeme gücü yoksa ne insanlara bir teşvik getirmediğinden iş 
d e v l e t  p o l i t i k a s ı  o l a r a k  

olacak? Bu sorunun cevabı yoktur. çevrelerinde büyük eleştiriye neden b e n i m s e n m e l i d i r.  B u  h a k l a r,  
olmaktadır. Bir düzenleme yapılırken, Benzer şekilde kamuda da A n a y a s a m ı z d a  g ü v e n c e  a l t ı n a  
kayıtdışılığa neden olacak kararlardan mevsimlik çalışanlar bulunmaktadır. alınmasına rağmen, uygulamada 
uzak durmak, nimette ve külfette dengeyi böylesine korumasız bir çalıştırma Yılın dört ayı ile sınırlı çalışan ve aldığı 

biçimlerinin yaygınlık kazanması ücretle 12 ay yaşamak zorunda olanların sağlamak gerekiyor.   
www.tuedkayseri.org.tr

KAYITDIŞI İSTİHDAM

Antalya Şube Başkanlığımız, 
Muharrem ayı münasebetiyle 
Aşure Günü düzenledi. 
Etkinliğe çok sayıda emeklimiz 
ve Antalyalı vatandaşlar 
katıldılar.

İnsanların birbirine yakınlaştığı ve manevi duyguların arttığı 
bu günlerde her şeyin arzu ettiğiniz gibi olmasını diliyorum” 
dedi.

Ekin;  “Aşure günü birlik, beraberlik ve sevginin arttığı 
günlerdir. Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin rabbani, ihsan 
ve kerimin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Tüm İslam aleminin 
Aşure Günü'nü kutlar kardeşlik ve dostluğun devamını 
dilerim” şeklinde konuştu.

Dernek binası önünde gerçekleştirilen 
programa DP eski il başkanı Adil Aydın'ın 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek 
Başkanı Hasan Ekin; “Muharrem ayı ilahi 
bereket ve feyzin rabbani, ihsan ve kerimin 
coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Tüm İslam 
aleminin Aşure Günü'nü kutlar kardeşlik ve 
dostluğun devamını dilerim” şeklinde 
konuştu.

A n t a l y a  Ş u b e  B a ş k a n l ı ğ ı m ı z  
tarafından dernek binası önünde yüzlerce 
kişiye aşure dağıtıldı. Programa Demokrat 
Parti eski İl Başkanı Adil Aydın'ın yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan duanın ardından Şube 
Başkanımız Hasan Ekin, kendi elleri ile 
vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ayının 
hayırlı olmasını dileyen Ekin; “Sevinçlerin ve 
mutlulukların arttığı bu mübarek ayda hep 
birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Antalyalı Emekliler Aşure Dağıttı

Antalya Şube Başkanlığımız tarafından 

dernek binası önünde yüzlerce kişiye 

aşure dağıtıldı.
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SEÇER'DEN 

TARSUS ŞUBEMİZE ZİYARET

Seçer, CHP'nin politikaları ve ülkenin genel durumu 

hakkında görüşlerini bildirdi.

Ömer Kurnaz ise emeklilerin çektikleri 

sıkıntılardan bahsederek, emeklilerin haklarını tam 
CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, 7 Ocak 2011 

olarak alamadıklarını savundu. Kurnaz, “Bizler öncelikli olarak 
tarihinde Tarsus Şubemizi ziyaret etti. Burada Tarsus Şube 

TÜFE'den doğan haklarımızı istiyoruz. Bu bizim mahkeme Başkanımız ve Genel Merkez Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz ve üyeler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Vahap kararı ile kazandığımız bir haktır” dedi.

TARSUS ŞUBEMİZDEN 

ÜYEMİZİN ENGELLİ KIZINA 

TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ
Tarsus Şube Başkanlığımız, üyemiz Osman 

Tekeli'nin yürüme engelli kızı Ayşe Tekeli'ye tekerlekli 

sandalye yardımında bulundu. Yatağa mahkum olan 

evlatları artık sokağa çıkabileceği için mutlu olan Tekeli 

ailesi Tarsus Şube Yönetimimize teşekkür etti. 10 Ocak 

2011 tarihinde sandalyeyi teslim eden Şube Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ise şubemizin bu tür yardımlarının 

artarak süreceğini belirterek, “Gücümüz yettiğince, 

imkanlarımız elverdiğince mağdur durumdaki 

üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dediler.

Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Teşkilatı Bafra Şubemizi ziyaret 
ederek görüş alışverişinde bulundu. 

Sivil Toplum Örgütlerini önemsediklerini belirten MHP Bafra İlçe 
Başkanı İslam Cural, “Sorunları  gündeme getirerek ilgili mercilerin dikkatini 
çekmek istiyoruz. Halkımızın refah ve mutluluğu adına bu çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” dedi.

Başkan Cural, “Emekliye yüzde 4 zamla, ortalama 700-800 TL maaş reva 
görülmektedir. Bu parayla çocuk okutacak, kira verecek, yiyecek, giyecek ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak. Üstelik hastane ve ilaç parası da verecek. Bir araştırmaya 
göre emeklinin yüzde 80 parasızlıktan evden çıkmıyor. Yüzde 61'inin çocuğu işsiz. 
Yüzde 97'sinin birikimi yok. Yani emekli sefilleri oynarken iktidar milletvekilleri 
Bafra`ya gelip kendi ifadeleri ile sallayıp gidiyorlar. Yani emekli perişan“ dedi.

Emeklinin zor şartlarda yaşadığını ifade eden Cural, “Emekliden 
hastanelerde masraf ve ilaç katkı payı alınmamalıdır. Emekli maaşlarına enflasyon 
değil tüketim kalıplarına göre, en önemlisi hayat standardına göre zam yapılmalıdır. 
Emeklikler refah payından ve ekonomik büyümeden pay almalıdır. MHP bu konuda 
gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Bafra Şubemize MHP'den ziyaret
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İŞSİZLİĞİN RİSKLERİ
Ü l k e m i z d e  i s e ,  i ş s i z  2010 yılı Ekim döneminde 

kalındığında işsizlik sigortası devreye istihdam edilenlerin sayısı, 22 milyon 
girmekte ve en fazla 10 ay süreyle brüt 972 bin kişiye yükselmiştir. Ekim 2010 
asgari ücretin yüzde 80'i tutarında döneminde istihdam edilenlerin % 
işsizlik ödeneği yardımı yapılmaktadır. 25,7'si tarım, % 19,6'sı sanayi, % 6,6'sı 
Bu ödeneğe sahip olmak için belirlenen inşaat ,  %48,1 ' i  i se  h izmet ler 
yararlanma koşullarının ağırlığı sektöründedir. 
tartışılmaktadır. Esas olan, çalışırken 
işsizlik ödeneği ödeyenlerin işsiz Yaptığı işten ötürü herhangi 
kaldıklarında prim gün sayılarıyla bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
orant ı l ı  b i r  ş ek i lde  herkes in  olmadan çalışanların oranı, % 43,5 
yararlanmasıdır. Bu durum, işsizlik olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 
sigortasının kuruluş amacına uygun tarım sektöründe sosyal güvenlikten 
olacaktır. Yürürlükte olan İşsizlik yoksun çalışanların oranı % 85,3, 
Sigortası Kanunu'na göre işsiz kalan tarım dışı sektörlerde % 29,1 
bir işçiden son üç yılda 600 gün, işsiz 

belirlenmiştir.
kalındığında son dört ayda kesintisiz 
prim ödenmesi koşulu nedeniyle, işsiz K a y ı t d ı ş ı  e k o n o m i  v e  
kalanların büyük bölümü sistemden is t ihdam,  ülkemizin  en temel  
yararlanamamaktadır.   sorunudur. Bu sorun, sosyal güvenlik 

açısından bir hak kaybına neden İşsizlik sigortası, kısa vadeli 
olmaktadır. Bu bakımdan, ilk etapta sigortalı kolları gibi işsiz kalanların 
kayıtdışı istihdam denetlenmeli, sosyal korunmasını öngörmektedir. Bu risk 

ile karşılaşanların işsizlik ödeneğine güvenl ik  haklarına ulaş ı lması  
hak kazanmaları için yararlanma konusunda gerekli olan tedbirler 
koşul lar ının  iy i leş t ir i lmesi  ve  alınmalıdır. Hükümet yeni bir 
ödeneklerin gerek süre, gerek ödenek değerlendirme yapmalı ve istihdam 

y e n i  i s t i h d a m  i m k a n l a r ı n ı n  miktarları bakımından artırılması teşvikleri ile birlikte soysal güvenlik 
yaratılmasıdır. gerekmektedir. İşsizlik Sigortası haklarına erişilme gibi temel bir insan 

Fonu'nun büyümesi karşısında 
hakkının korunmasını öncelikli hedef İş gücüne katılım oranı, Ekim 

istihdamdayken fona prim ile katkı 
olarak öngörmelidir. 2010 itibariyle yüzde 49. Bu oran AB yapanların işsiz  kaldıklarında 

ülkelerinde yüzde 70. Bu farkın başvuracakları en temel kaynak Ülke ekonomisinin büyümesi 
kapatılmaması, AB üyeliği önünde en olduğundan, esaslı değişikliklere tek başına bir anlam taşımayabilir. 
temel sorun olacaktır. Çalışma ihtiyaç bulunmaktadır. Esas olan büyümenin istihdam 
çağındaki nüfusun önemli bir bölümü, yaratması, satınalma paritesinin İstihdam ve işsizlik, ülkenin 
istihdamda yer almıyor. Bu nedenle, iyileştirilmesi ve ekonominin rekabet birinci konusudur. İşsizliği önlemenin 
yeni istihdamlar yaratılmalıdır. edecek gücünün dengelenmesidir. ilk koşulu, istihdamın korunması ve 

İstihdam ve 

işsizlik, ülkenin 

birinci konusudur. 

İşsizliği önlemenin 

ilk koşulu, 

istihdamın 

korunması ve yeni 

istihdam 

imkanlarının 

yaratılmasıdır. 

yılında yapmak istedikleri düğün nişan, sünnet ve diğer K a r a b ü k  Ş u b e m i z ;  organizasyonlarda yüzde 7 indirim sağlanacak” dedi. 
Yapılan anlaşma ile birlikte çocuklarını evlendirecek olan 

Derneğimizin üyesi olan her iki Dernek üyesi vatandaşlara bir nebze de olsa ekonomik 
katkı sunulduğunu belirten Karabük Şube Başkanımız Celal 
Bulut, çocuklarını evlendirecek olan emeklilerin ve KARDER e m e k l i l e r e  D ü ğ ü n  
üyesi vatandaşların üye kartı ile Yıldırım Düğün Salonuna 
giderek bu indirimden yararlanabileceğini söyledi. Salonunda gerçekleşecekleri 

aktiviteler için özel 
i n d i r i m l e r i n  
s a ğ l a n d ı ğ ı  b i r  
a n l a ş m a y ı  
imzaladı. 

Karabük Şube Başkanımız Celal 
B u l u t ;  “ K a r a b ü k  K a l k ı n m a  v e  
Dayanışma Derneği (KARDER) ile 
birlikte Yıldırım Düğün Salonları 
arasında yapılan anlaşma neticesinde 
Türkiye Emekliler Derneğimiz ve 
KARDER'e kayıtlı tüm üyelere 2011 

Karabük Şubemizden Yeni Hizmet



Ülkemizde sendikaların gerçek anlamda kimlik sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını öngörecek yeni 
kazandıkları dönem, 1961 Anayasası ile başlamıştır. hükümlerin getirilmesi, kay kaybına uğrayan sendikalar 
1963 yılında yürürlüğe giren 274 Sayılı Sendikalar açısından büyük önem taşımaktadır.    
Kanunu, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

2010 yılında yapılan Anayasadaki değişikliklerde Kanunu ile işkolu ve işyeri toplu iş sözleşmeleriyle 
uluslararası normların paralelinde değişiklikler işyerlerinde ücret ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmıştır. 
yapılacağı konusu da gündemdeki yerini korumaktadır. Bu sürecin ilk 17 yılında çalışanlar ve çalıştıranlar 
Memurlar açısından toplu sözleşme hakkı getirilmiş, aynı uyumlu bir şekilde işçi ve işveren ilişkilerinde güven 
hakların memur emeklilerine de teşmil edileceği hüküm oluşturmuşlar, çalışma hayatında sosyal barışın 
altına alınmıştır. güvencesi olmuşlardır. Bu nedenle, sendikaların güçlü 

oldukları dönemlerde, sosyal haklar ve sosyal barış da Çalışanlar ve emekliler açısından eşitliğin 
aynı paralelde gelişmiş ve toplumun sigortası sağlanması için aynı uygulamaların emeklilerin tümünü 
olmuşlardır. karşılaması hedeflenmelidir. Hükümetin, memur 

emeklilerine toplu sözleşmeyle elde edilen haklardan işçi 1980 sonrası dönemde ise, 1961 Anayasası ve o 
ve Bağ-Kur emeklilerini yoksun bırakması durumunda, dönemdeki Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu'ndan farklı olarak yeni bir yeni bir eşitsizliği ortaya çıkacaktır. Bu gerekçeyle, 
endüstri ilişkileri dönemi başlamıştır. 1980 yılında 2.5 emeklilere bir bütün bakılmalı, sosyal güvenlikteki tek çatı 
milyon olan sendikalı işçi sayısı en iyimser tahminle hedefine aykırı uygulamalar yapılmamalıdır. 
bugün 800 bine kadar gerilemiştir. Yürürlükte olan 

Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, tüm emeklilere sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
sendika hakkının tanınmasından geçmektedir. Sendika temel olarak sendika özgürlüğünü riske eden bir 
hakkı, emeklilere toplu sözleşme sağlayacağından büyük sistematik içermektedir. İşkolu ve işyeri barajları 
bir fırsattır. Emeklilerin sendika hakkına sahip olması sistemin uygulama alanını daraltmış, işletme ve 
durumunda taleplerini daha sağlıklı sunacak, sosyal işyerlerinin büyük bölümü toplu iş sözleşmesi 
diyalog ile olumlu sonuçlara varılacaktır. Emeklilerin hakkından yoksun bırakılmıştır. 
toplu sözleşme hakkına sahip olması, ekonomik haklarda 

İşkolu toplu iş sözleşmelerinin olmaması, eşitlik sağlanması açısından bir fırsat oluşturacaktır.  
kapsamı daraltan en büyük boşluk olarak dikkat 

Bu gerekçelerle, Türkiye Emekliler Derneği'nin çekmiştir. Yürürlükteki mevzuata göre, işletme ve işyeri 
ad ın ın  Türkiye  Emekl i l er  Sendikas ı  o larak  toplu iş sözleşmesi yapıldığından, en büyük eksiklik 
değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişiklik yapıldığında, burada yaşanmaktadır. Bu açıdan değişiklikleri 
ülkemizde demokrasi çıtası yükselecek, sendikal haklarda gündemde olan sendikal haklar ve toplu iş 

sözleşmeleriyle ilgili yeni değerlendirmelerde toplu iş bir bütünlük sağlanacaktır. 
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Enver
AĞCAKALE

Genel Eğt. ve 
Teşk. Sekr.

-
Erzurum

Şube
Başkanı

SENDİKA HAKKI

Yüreğir Şubemiz ile 
Özel Adana Hastanesi'nin 
yaptığı protokol gereği, 
dernek üyesi emeklilerimiz 
ve yanında emekli, dul, 
y e t i m l e r i n  e ş l e r i  v e  
çocuklarına muayene ve 
t e d a v i d e n  ü c r e t  
alınmayacak. Özel Adana 

yani emekli, dul ve yetimlerimiz ile eş ve çocukları Hastanesi Yönetim Kurulu 
derneğimizden alacağı Özel Adana Hastanesi'ne ait kimlik 
kartları gösterilmek kaydıyla her türlü muayene, tahlil, Başkanı Şule Özülkü ile TÜED 
ameliyat ve röntgen çekimi dahil hiç bir ücret ödemeksizin 

Yüreğir Şube Başkanımız Nakış faydalanacaklar. Bize kapılarını açan ve desteklerini 
esirgemeyen Özel Adana Hastanesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kocatürk arasında protokol yapıldı. Şule Özülkü'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diliyoruz ki 
bu güzel destek, Adana'da iyi örnek olur" dedi.

6 bin üyesi bulunan Yüreğir Şubemizin Başkanı Özel Adana Hastanesi olarak emekli ve yetimlere destek 
Nakış Kocatürk yönetim kurulu üyeleri Abdullah Coşkun, vermekten ötürü şeref duyduklarını dile getiren Yönetim 
Eşref Tarık, Recep Say ile birlikte Özel Adana Hastanesi Kurulu Başkanı Şule Özülkü ise, yöneticilerle sohset edip, 
Yönetim Kurulu Başkanı Şule Özülkü'yü makamında ziyaret protokol anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını ifade etti. 
etti. Özel Adana hastanesinin dernek üyelerine yaptığı jestten Yapılan bu anlamlı işbirliğinin üyelerimize hayırlı ve uğurlu 
ötürü teşekkür eden Başkan Nakış Kocatürk, "Üyelerimiz, olmasını diliyoruz.

YÜREĞİR ŞUBEMİZDEN SAĞLIK HİZMETİ
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Cumhurbaşkanı'nın ise 15 günlük inceleme süresi bulunuyor. Bu durumda yasanın 
GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN, yürürlüğe girmesi ne yazık ki mümkün olamamıştır ve Şubat aylıklarının ödeme 

dönemine yetişmemiştir. SSK ve Bağkur emeklilerimiz Ocak ve Şubat aylarına ait 
EMEKLİ ZAMLARININ ANCAK MART farklarını topluca Mart ayı aylıklarıyla birlikte alabilecekler.

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN; “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
AYINDA ÖDENEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli zamlarının 

günün gerçeklerine uymadığını ifade etmiştik. Hükümet bu uyarılarımızı dikkate 
almış olmalı ki, iki yıldır ek düzenlemelerle emekli zamları bir nebze de olsun 
iyileştirilmiştir. Eğer bu iyileştirme yapılmamış olsaydı emeklilerimiz % 2,72 
oranında zam alabileceklerdi. Bu durumda da zamlar 18-20 TL arasında kalacaktı. ERGÜN: ”EMEKLİYİ İLGİLENDİREN 
Oysa 60 TL olarak yansıdı. Getirilen yeni düzenlemeyle; en düşük işçi emeklisi aylığı 
60 TL artarak 782,38 TL'ye ulaşacak. Aslında bu rakam da, daha önce kaldırılan vergi HÜKÜMLER KEŞKE AYRI BİR YASAYLA 
iadesi uygulaması yerine getirilen ek ödeme düzenlemesi sayesinde 62,40 TL'lik bir 
artış geldiğini ortaya koyuyor.MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLMİŞ 

Bu gelişmeleri olumlu karşılamakla beraber, açıklanan zamların Torba Yasa 
olarak bilinen düzenlemenin içine katılması ve bu sebeple gecikme yaşanması, OLSAYDI. O ZAMAN BU GECİKME 

zamlarımızın aylıklarımıza 
yansımasını geciktirmiştir. YAŞANMAZDI” DEDİ.
Ayrı bir yasal düzenlemeyle bu 
gerçekleştirilebilmiş olsaydı 
emekl i ler imiz  zamlarını  

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen “Bazı Alacakların a l a b i l m e k  i ç i n  i k i  a y  
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık beklememiş olacaklardı. Tek 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde tesellimiz, zam farklarımızın 2 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 2011 aylık birikmiş olarak, Mart 
yılında emekli aylıklarına yapılacak artışları da içine aldı. a y l ı k l a r ı m ı z l a  b i r l i k t e  

TBMM Gündemine alınan ve kabul edilerek yasalaşan ödenmesi olacak. Elimize az da 
düzenlemeye göre emeklilerimiz; 2011 yılında ilk 6 ay için 60 TL olsa toplu bir para geçmiş 
seyyanen zam alacaklar. Ancak 1.500 TL üzerinde aylık alanlar olacak. Ancak emeklinin 
için bu rakam uygulanmayacak. Onun yerine %4 oranında zam yaralarının gerçek anlamda 
uygulanacak. İkinci 6 ay ise aylık düzeylerine bakılmaksızın sarılabilmesi için yıllardır 
bütün SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz 2011'den geçerli özlemle beklediğimiz İntibak 
olmak üzere %4 oranında zam yapılacak. kanununun çıkarılması veya 

Ancak yasal düzenleme TBMM gündeminde kabul aylıklarımızda ciddi bir 
edilmesine rağmen, içeriğindeki çok sayıda madde nedeniyle iyi leşt irmenin yapı lması  
gecikti ve Şubat ayı aylık ödeme dönemine yetişemedi. Meclis g e r e k m e k t e d i r.  E m e k l i  
gündeminde kabul edilen yasa Cumhurbaşkanlığı'na onay için y ı l l a r d ı r  b u  u m u t l a  
gönderilmeyi ve Resmi Gazete'de yayınlanmayı bekliyor. yaşamaktadır ” dedi.

ZAM FARKLARIMIZ MART AYINDA ÖDENECEK GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET ELLİBEŞ 

DERNEĞİMİZİN ÜYESİ OLDU
Gölcük Şube Başkanımız 

Ali Osman Kılıç, beraberinde 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Sami Tezer, Mehmet Ürer ve 

Ergün Şahin'le Gölcük Belediye 

Başkanı  Mehmet Ellibeş'i 

makamında ziyaret ettiler. Ziyaret 

sırasında derneğimizin üyelik 

formunu doldurarak üyelik 

başvurusunda bulunan Ellibeş'e 

rozetini Şube Başkanımız Ali 

Osman Kılıç taktı. Başkanlık 

makamında yapılan üye kayıt 

işlemiyle Gölcük Belediye Başkanı 

Mehmet Ellibeş resmen üyemiz 

oldu.

Başkan Ellibeş, üyelik işleminin ardından Şube Yöneticilerimize de Tevfik Hoca Camii altında 

bulunan Dernek Lokali'nin tefrişatının sözünü verdi. Ellibeş ziyareti izleyen basın mensuplarına da 

bir espri yaparak, “Bir dahaki seçimlerde belediye başkanlığı seçimini kazanamazsam, Türkiye 

Emekliler Derneği Gölcük Şubesi'ne başkan adayı olacağım” dedi.

Gölcük'teki hizmetleriyle ilçe halkının gönlünde taht kuran değerli belediye başkanımızın, 

derneğimize üyeliğinin de, hem kendisi hem de camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Bartın Şubemizden Belediye Başkanı Akın'a Ziyaret
Genel Merkez Genel 

Denetim Kurulu Başkanımız 
ve aynı zamanda Bartın Şube 
Başkanımız İsmail Kulaç, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Kalaycı ile birlikte Bartın 
Belediye Başkanı Cemal 
Akın'ı ziyaret etti.

Bartın'da 45 bin dolayında emekli 
olduğunu belirten Kulaç, emeklilere değişik 
hizmetler sunmak istediklerini söyledi. İsmail 
Kulaç, Belediye Başkanı Cemal Akın'a 
derneklerinin 2011 yılı ajandasını hediye etti.

Kulaç, ziyaret sırasında Bartın ilinde 
yaşayan emeklilerin sorunlarının çözümü için hazırladıkları kapsamlı bir raporu da Belediye Başkanı 
Akın'a takdim etti. Başkan Akın da emeklilerin sorunlarının çözümü için belediye olarak azami gayret 
gösterdiklerini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün ve beraberinde Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz Recep 
Orhan, Basın Danışmanımız Emin Tangören, İdari 
Müdürümüz Ilgar Tağı ile Bilgi İşlem Personelimiz Murat 
Tokgöz, BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları 
Konfederasyonu) Genel Başkanı Resul Akay'ı makamında 
ziyaret etti. 

Kamu çalışanlarının ve onların emeklilerinin sorunlarının da tartışıldığı 

görüşmeye ev sahipliği yapan Akay, emekliliğin kutsal bir hak olduğunu belirterek, 

“Yıllarca çalışıp çabalıyoruz, ülkemize hizmet ediyoruz ve bu yıpranmanın 

karşılığında da bu kutsal hakka kavuşuyoruz. Ancak ne yazık ki, bu hakkı bile bize 

çok gören, haklarımızı kısmak isteyenler var. Bunlara karşı hep birlikte mücadele 

etmek zorundayız“ dedi.

Genel Başkanımız Kazım Ergün de, emeklilerin yaşam mücadelesinin son 

nefeslerine kadar sürdüğünü ve bir türlü huzur bulamadıklarını ifade etti.

ERGÜN'DEN AKAY'A ZİYARET
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Adana Şubemiz ile Özel Seyhan Tıp 
Merkezi arasında imzalanan protokol 
n e t i c e s i n d e  
ü y e l e r i m i z e  f a r k  
a l ı n m a k s ı z ı n  
muayene  h i zmet i  
sunulacak. 

yaptıracaklardır. Tıp Merkezi ile yapılan anlaşma neticesinde, Fizik 
tedavide ve rehabilitasyon hastalarından, Acil hizmetlerden, 
Bilgisayarlı Tomografi, renkli doppler, tansiyon holter, EKG, rutin 

EEG, çocuk büyük uyku aktivasyonu, 
k o l o n  t e t k i k  v e  h e m o g l o b i n  
elektrofferezi uygulanan hastalardan 
da fark ücreti alınmayacak."

Emeklinin her türlü mağdur 
edildiğinden de yakınan Adana Şube 
Başkanımız İyiyürek, "Emeklilerimiz 
açlık sınırının altında maaş almakta ve 
geçim mücadelesi vermektedir. Birde 
buna hastalık eklenince ne kendisi, ne 

Adana Şube Başkanımız 
eşi, ne de çocuğunu hastanelere 

Seyfi İyiyürek ve Yönetim Kurulu 
g ö t ü r e b i l i y o r.  B i z l e r  d e  ü y e  

Üyeleri ile Özel Seyhan Tıp Merkezi 
emeklilerimize bir nebze faydalı 

arasında imzalanan anlaşmayla 
olabilmek amacıyla Dernek adına Özel emekli  vatandaşlarımız fark 
Seyhan Tıp Merkeziyle anlaşma yaptık. vermeden her türlü muayenesini 
Buna benzer çalışmalarımızı da devam yaptırabilecekler. 
ettireceğiz" diye konuştu.M e y d a n  M a h a l l e s i  

E m e k l i  v a t a n d a ş ı m ı z a  Bakımyurdu caddesi üzerinde 
merkezlerinde hizmet vermekten b u l u n a n  Ö z e l  S e y h a n  T ı p  
mutluluk duyacaklarını ifade eden Özel Merkezi'ne giden emekliler eşlerini 
Seyhan Tıp Merkezi Doktoru Halit ve çocuklarını da fark vermeden 
A t i k ,  " B u g ü n ü n  ş a r t l a r ı n d a  muayenesini yaptırma imkanı 
emeklilerin, sağlıklarıyla ilgili fark sağladıklarını belirten Adana Şube 
ödeme gibi şanslarının olmadığını Başkanımız Seyfi İyiyürek, sözlerini 
biliyoruz. Bizde merkez olarak destek şöyle sürdürdü; “Özel Seyhan Tıp 
vermek için bu anlaşmayı yaptık. Merkezi ile imzaladığımız protokol 
Merkezimizde, alanında uzman neticesinde Derneğimiz üyesi olan 
Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kadın tüm emeklilerimiz ile eş ve çocukları 
Doğum, Radyoloji, Psikiyatri, Fizik da dahil olmak üzere Uzman 
tedavi ve acil hekimlerimizle hizmet Doktorların muayenesinde fark 

ödemeden her türlü muayenesini vereceğiz" dedi.

Adana Şubemizden 

Emekliye Sağlık Desteği - 1

A d a n a  Ş u b e  
Başkanımız  Seyfi  H. 
İyiyürek ve  Başkan 
Vekili İdris Kaya, Şube 
Sekreteri Ali Vuranay, 
Şube Eğitim ve Teşkilat 
Sekreteri Yaşar Tekin ve  
Şube Mali Sekreteri 
M e h m e t  A r s l a n  
emeklilere yardımcı 
olabilmek  amacıyla 
yapt ık lar ı  başar ı l ı  
ç a l ı ş m a l a r ı n a  b i r  
yenisini daha ekliyerek, 
Özel İsa Alataş Tıp 
Merkezi ile  de anlaşma 
yaptı.

Yolu Üzerinde PTT Kavşağı Opet 
Petrol karşısında bulunan  Özel İsa 
Alataş Tıp Merkezi'ne giden  
emekli eşlerini ve çocuklarını  fark  
vermeden  muayenesini yaptırma 
imkanı  sağladıklarını belirten 
Adana  Şube Başkanımız İyiyürek,  
“Derneğimiz üyesi olan  tüm 
emeklilerimiz eş ve çocukları da 
dahi l  o lmak üzere  Uzman  
Doktorların  muayenesinde fark  
ödemeden  her türlü muayenesini 
y a p t ı r a c a k ,  f a r k  ü c r e t i   
alınmayacak” dedi.

Emeklinin,  her  zaman 
mağdur edildiğine dikkat çeken 
İyiyürek, "Emeklilerimiz  şu 
şartlar altında, açlık sınırının 
altında maaş almaktalar. Bir çok 
emekli icralık durumda. İnşallah 
emekli, 2011 yılında hak ettiği 
y e r d e  o l u r.  E m e k l i  g e ç i m  

mücadelesi veriyor. Bir de buna hastalık eklenince ne kendisini, ne eşini, 
nede çocuğunu hastanelere götürebiliyor. Bizler de, bize bağlı üye 
emeklilerimize bir nebze faydalı olabilmek amacıyla, Dernek adına 

Emeklilerin büyük taktirini toplayan Şube Başkanımız 
daha önce Özel Seyhan Tıp Merkeziyle anlaşma yaptık. Şimdi de Özel 

İyiyürek, emeklilerin yararına olan  her türlü çalışmaları 
İsa Alataş Tıp Merkezi  ile anlaşma  yaptık. Buna benzer çalışmalarımızı yapacaklarını söyledi. Yapılan protokol anlaşmayla emekli 
da devam ettireceğiz" diye konuştu.vatandaşların  fark  ücreti vermeden  her türlü  muayenesini, Kozan 

Emekliye Özel Tıp Merkezi desteği - 2



TÜED -9-

Devrek Şubemizde kongre heyecanı Devrek Şube Başkanımız Hilmi Dede 
şube yönetimi olarak yaptıkları dönem yaşandı. Devrek Şube Başkanımız Hilmi Dede 
faaliyetlerini üyelerimize anlattı .  Dede tek aday olduğu kongrede güven tazeleyerek, 
konuşmasında amaçlarının emeklileri en iyi yeniden başkanlığa seçildi.
şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti. Kongrede 

Şubemizin genel kuruluna; Genel Şube Başkanlığı'na tek aday olan Hilmi Dede 
Başkanımız Kazım Ergün, Genel Başkan güven tazeleyerek yeniden seçildi. Yönetim 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Kurulu Asil Üyeliklerine Metin Dedemen, 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Bartın Şube Süleyman Taşçı, A.Osman Çekirdekçi, Orhan 
Başkanımız İsmail Kulaç, Karabük Şube Kaya; Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise 
Başkanımız Celal Bulut, Devrek Belediye Muharrem Bükrücü, Orhan Deliacı, Mansur Acar 
Meclis üyeleri Songül Malkoç ile Halil Bozkurt, seçildi. 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Taşçı, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri 
Devrek TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Köksal Toptan, Fazlı Erdoğan, Polat Türkmen ile 
Akdemir, Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal tebrik 
Başkanı Adnan Keklikoğlu, Diyabetliler mesajları gönderdi.  Kongreye programının dolu 
Derneği Zonguldak Şube Başkanı Çetin olmasından dolayı katılamayan Devrek Belediye 
Terzioğlu, Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Başkanı Özcan Ulupınar da gönderdiği mesajda 
Ali Osman Çekirdekçi, Devrek Huzurevi yönetim kurulunu yeniden seçilmelerinden dolayı 
Müdürü Aziz Kalaycı ve üyelerimiz katıldı. tebrik etti.

İSKENDERUN'LU EMEKLİLER DE İNTİBAK BEKLİYOR
İskenderun Şube 
Başkan Yardımcımız 
İlhan Erzin; 
“Emekliler Olarak 
Hükümetten İntibak 
Yasasını Bekliyoruz” 
dedi.

Yokluk ve yoksulluk içinde maaş 
dengesizliğinin giderilmediğini kaydeden 
Erzin; “Hükümetten bu yıl emekliler 
arasındaki uçurumun giderilmesini ve 
intibak yasasının çıkarılmasını istiyoruz. 
Bizlere verilen yüzdelik zamanlarla hiçbir 
şeyi düzeltemeyeceklerini bilmeleri 
gerekir. Mevcut hükümetin veya bu yıl 
içinde gerçekleştirilecek olan genel seçim 
başa kim gelirse gelsin muhakkak intibak 
yasasını çıkarması gerekir. Bizim öncelikli 
sıkıntımız budur. Bu yapılan zamlarla bir 
yere varamazsınız. Biz emeklilerin 
hükümetten öncelikli beklentimiz, intibak 
yasasıdır. Bu yasa bugüne kadar İ s k e n d e r u n  Ş u b e  B a ş k a n  
çıkarılmadığı için de şu ana kadar Yardımcımız İlhan Erzin, 2010 yılının işçi 
derneğimiz hukuk mücadelesine devam emeklileri açısından hüsran olarak 
ediyor” dedi.geçtiğini söyledi. Beklentilerinin çok 

Emeklilerin birlik ve beraberlik olduğunu ve ne yazık ki bunların büyük bir 
içerisinde dernekleri çatısı altında olmaya bölümünün yerine gelmediğini de 
davet eden Erzin, “İntibak yasasını vurgulayan Erzin, emeklilerin şu anki tek 

beklent i ler inin  int ibak yasas ının  çıkarsınlar, daha sonra enflasyona göre 
çıkarılması olduğunu belirtti. zam versinler” diye konuştu.

DEDE GÜVEN TAZELEDİ

Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, İntibak Yasasının hastanelerle ilgili olanlarla mahkemelerimiz 
bir an önce çıkartılması gerektiğini, bu konunun yıllardır devam etmektedir. Şimdi havalar soğudu 

emekli hastalanır, bir emekli iki defa halledilmediğini  hatırlatan Bulut; “Bu intibak yasası çıkmadan 
hastaneye gittiği zaman, iki defa da hanımı emeklinin yüzü gülmez bunun çıkması lazım ya da tabandaki 
hastaneye gittiği zaman benim emeklimden aylıkların bin TL'ye çıkması lazım. Bugün 750 TL alan emeklimizin 
50-60 TL gibi bir katkı payı kesilmektedir. maaşı 810 TL'ye çıktı. Devletin Resmi açıklamalarında Türkiye'de 
Benim emeklim aylığını alıyor Bankaya açlık sınırı 844 TL'dir. Ama bu zamla bile benim en aşağıda aylık alan 
gidiyor buradan Banka memurlarını da emeklimin maaşı açlık sınırına bile çıkmıyor” dedi.
uyarıyorum bankaya gidiyor, diyor ki ben 

Emeklilerden kesilen Hastane katkı paylarının 
geçen ay 850 TL almıştım, bu al 800 TL aldım 

kaldırılmasını isteyen Bulut, emekli ve karısının iki kere hastaneye 
diyor niye eksik diyor banka memuru diyor ki benim emeklime Emekliler 

gitse maaşından 50 lira kesildiğini söyledi. Derneğinden kesmişlerdir git oraya sor diyor. Emeklim geliyor ben 50 TL 
Banka Memurlarını da emeklileri yanlış yönlendirmemeleri eksik aldım. Hastaneye gitmişsin diyorum, ben gitmedim diyor. Burada 

konusunda uyaran Bulut, “Emeklimizden kesilen hastane katkı bakıyorum ben Hastaneye gitmiş, emeklim niye gitmedim diyor. Bu 
payları emeklimizin belini bükmektedir. Geçtiğimiz yıl hastane katkı hastane katkı payları benim emeklim hastaneye gittikten 2 ay sonraki 
paylarını 4 ay mahkemeye vermiştik, 4 ay durdurtmuştuk. Ama aylığından kesiliyor. Emekli Ekim'in 13-14'ünde hastaneye gittiği zaman 

Aralık ayındaki aylığından bu kesiliyor. O zaman da benim emeklim tekrar almaya başladılar, tekrar mahkemeye verdik bu katkı payı 
unutuyor. Burada Banka memurlarının emeklilere bunu izah etmeleri Aile Hekimliğine yani Sağlık Ocağından kesilen 2 TL'yi biz Mart 
lazım. Bu hasta katkı paylarının süratle kaldırılmasını istiyoruz.ayında durdurttuk, Mart ayından beri bu 2 TL'yi kesemiyorlar 

Bulut: İntibak Yasası Çıkmadan Yüzümüz Gülmez
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Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler 
Araştırma ve Belgeleme Vakfı SABEV 
arasında yapılan anlaşma neticesinde gelir 
düzeyi düşük, bakıma muhtaç yaşlı veya 
engelli bireye evde bakım desteği 
kapsamında sağlanan Yaşam Destek 
hizmetine Ankara, Çankaya ve Sincan 
Şubelerimiz destek vermeye ve hizmetin 
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaya 
başladılar. 

Bu proje; modern çağın gerekleri çerçevesinde 
toplumsal koşullara ve aile yapısına uygun bir formatta; 
kronik hastalara, yaşlılara ve engellilere daha yaygın, daha 
hızlı, daha ekonomik kaynaknaklarla ve daha etkin bakım ve 
sosyal hizmetlerin teledestek sistemi ile ulaştırılmasıdır. 7/24 
Türkiye Yaşam Destek Merkezleri hizmetleri sözkonusu 
bireylerin kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak 
günlük yaşam etkinliklerini sürdürebilmelerini, yaşamlarını 
sağlık, bakım, sosyal hizmetler ve konut emniyetleri ile 
desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Sekreterimiz ve 
Ankara Şube Başkanımız Recep Orhan; Pilot uygulaması 
Ankara'da gerçekleştirilen bu proje kapsamında Türkiye 
Emekliler Derneği olarak bizler de öncelikli üyelerimiz olmak 
üzere benzeri yardım ve desteğe ihtiyacı olan bireylerin 
evlerine Yaşam Destek Hizmetinin kurulmasında yer alma 
kararı alarak üyelerimize ve halkımıza bu önemli hizmetin 
ulaştırılmasında aracı ve öncü olmayı kendimize ilke 
edindik“ diye konuştu.

Türkiye'de yaşamak ve yaşlanmak güzeldir sloganı ile 
tanıtımı yapılan projenin amaçları; üyelerimizin acil 
ihtiyaçlarında sağlık, bakım ve sosyal desteğe en kısa 

kendini gerçekleştirme imkanlarının sağlanması (potansiyeli zamanda ulaşabilmesi, (aile, toplum ve hizmet kurumları), 
doğrultusunda üretkenlik) yaşlanmanın ve ileri yaşlılığın mutlu, huzurlu ve güvenli ev ortamının sağlanması, bağımsız 
itibarlı, onurlu ve güven içerisinde yaşanmasının sağlanması yaşam sürdürmelerine destek olunması, toplumsal katılımcılığa 
olarak sıralanabilir.ve dayanışmaya teşvik edilmesi (toplumla ilişki - iletişim), 

“

Derneğimizden Bakıma Muhtaç Engelli ve 
Yaşlılara Yaşam Destek Hizmeti

VALİ ÖNER: İLK YARIDA ALDILAR
Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü Isparta Valiliği görevinden, 

yayımlanan Valiler Kararnamesi çerçevesinde Kırklareli Valiliğine 
atanan Vali Ali Haydar Öner, veda ziyaretlerini gerçekleştirirken, 
Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal'ı ve Şube Yönetim 
Kurulumuzu da ziyaret etti.

VALİ ÖNER; “DAHA MAÇI TAMAMLAMAMIŞTIM”
Bu doğrultuda Isparta Şubemizi ziyaret eden Vali Öner, 

burada tayini ile ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı. Konu ile ilgili 
olarak bir açıklama yapan Vali Ali Haydar Öner; “Bilindiği gibi bir 
futbol maçı 90 dakikadır. Isparta'daki görevimi futbol maçına 
benzetirsek ben daha maçın sonuna geldiğimize inanmıyordum ve 
daha bir 45 dakika daha oynayacağımı düşünüyordum. Bana göre 
daha maçın 40 ila 45'inci dakikaları arasında bir yerde oyundan 
alındım diyebilirim. Yani, maçı tamamlayamadan hatta ilk yarının 
son dakikalarında maçtan alındım” dedi.
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D U V A R
G A Z E T E S İ

BÜYÜK SÖZLER...

SİZDEN GELENLER
BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

Türk-İş, Ocak ayında dört sınırı olarak adlandırılan tutar ise 2 bin 
kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 835 lira 8 kuruş olarak tespit edildi. 
870, yoksulluk sınırını ise 2 bin 835 TL Ailenin sadece mutfak harcaması 
olarak hesapladı. için gereken tutarın geçen yıla göre 58 lira 

54 kuruş artış gösterdiği belirtilen Konfederasyondan yapılan 
açıklamada, toplam harcama tutarının yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik 
ise son bir yılda 190 lira 70 kuruş arttığı Kurumunun (TÜİK) hesaplamalarına 
kaydedildi. göre 12 milyon 751 bin kişinin 

yoksulluk sınırının altında yaşadığı Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir 
günümüz Türkiye'sinde yoksulluğun ailenin gıda için yapması gereken asgari 
''bir yaşam biçimi'' olarak kanıksanır harcama tutarının bir önceki aya göre 
hale geldiği kaydedildi. 0 ,30  oranında artt ığ ı  b i ldir i len 

Konfederasyonun Ocak ayı için açıklamada, yıllık ortalama artışın yüzde Dört kişilik bir ailenin insan 
yaptığı ''açlık-yoksulluk sınırı'' hesabına 11,68'i bulduğu ifade edildi. onuruna yaraşır bir geçim düzeyini 
yer verilen açıklamaya göre, dört kişilik sağlayabilmesi için yapması gereken Dar gelirli ailelerin elde ettiği 
b ir a i len in ,  sağ l ık l ı  ve  dengel i  günlük harcama tutarının yaklaşık 95 gelirin, yeterli ve dengeli beslenme için 
beslenebilmesi için yapması gereken ve TL olduğu, bunun geçerli asgari ücretin gerekli harcamaları bile karşılayabilecek 
açlık sınırı olarak adlandırılan harcama 4,5 katına denk geldiği belirtilen düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, 
tutarı yaklaşık 870 lira 37 kuruş olarak açıklamada, asgari ücrete yapılan gelir düzeyinin düşük ve yetersiz 
hesaplandı. zammın üçte birinin yılın ilk ayındaki olmasının, dar gelirli kişi ve ailelerin 

fiyat artışları sonucu çalışanların sağlıksız ve dengesiz beslenmesine yol ''İnsan onuruna yaraşır bir yaşam 
cebinden alındığı ifade edildi. açtığına dikkat çekildi. düzeyi'' için gerekli olan ve yoksulluk 

İnsanlar yaşadıkça 
yaşlandıklarını sanırlar, 

hâlbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.

Eskişehir yerel basını, Eskişehir 
Şube Başkanımız Arif Duru'ya yeni 
bir isim taktı. Yıllardır ağzından 
d ü ş ü r m e d i ğ i  İ n t i b a k  Ya s a s ı  
söyleminden yola çıkan yerel basın, 
Şube Başkanımız Arif Duru'ya artık 
“İntibak Arif” diyor. Takılan bu ismi 
de sayfalarına taşıyan Eskişehir Şehir 
Gazetesi'nde yayınlanan 1 Ocak 2011 
tarihli yazıyı sizlerle paylaşıyoruz:

O l a ğ a n  d ö n e m l e r d e  y a p t ı ğ ı  
açıklamalarda “intibak” sözcüğüne 
kesinlikle yer veriyor.

Seçimlerin öncesi ve sonrası ile yeni 
yıl başlangıçlarında ise özel “intibak 
açıklaması” yapıyor.

2011 yılı öncesinde de yaptı.

Yeni yıldan beklentisi yine “intibak”.

Bugüne kadar kaç yıl geçti…

Çok sayıda milletvekili genel seçimi “İşçi Emeklileri Derneği Şube 
yapıldı… İktidardan kimler geldi, kimler Başkanı Arif Duru'nun dilinden 

Olacağa pek benzemiyor. Ama umarız ki, geçti.düşürmediği bir sözcük var. O da 
olur…

“intibak”. Yıllardır “İntibak” diyor, Ne yazık ki, değişen bir şey olmadı. 
başka bir şey demiyor. Arif Duru'nun “intibak” beklentisi hep 2011 yılında “İntibak Yasası” umarız 

karşılıksız kaldı. ki, çıkar da Arif Duru da “intibak” diye Onun içindir ki, adı “İntibak Arif” 
sayıklamaktan kurtulur.e çıktı… Yeni yılda değişen bir şey olur mu? 

William Ewart Gladstone

İNTİBAK ARİF

OCAK AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN , 
 İSE  OLARAK BELİRLENDİ

AÇLIK SINIRI 870
YOKSULLUK SINIRI 2 BİN 835 TL
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2011 YILI EMEKLİ ZAMLARI VE İNTİBAK
TBMM tüm partilerin anlaşması ile süratle Ticaret ve uyuşmazl ık larda mi l le t leraras ı  

Borçlar Kanunlarını kabul etti. Umarız işçi emeklilerinin antlaşma hükümleri esas alınacaktır. 
intibak yasası da aynı şekilde çıkar. Kabul edilen yasalar daha Bu nedenle hakimlerimizin bu konuyu 
yürürlüğe girmeden bir partinin grup başkanvekili; bu Anayasa'nın 90. maddesine göre değerlendirmeleri için 
yasalar bir buçuk yıla kalmaz önemli değişikliğe uğrar dedi. Türkiye Emekliler Derneği hukuk bürosunca bir üyesi adına 
Aynı grup başkan vekili yasalarda eksiklikler ve sorun dava açılmıştır. Bu konu “İNTİBAK” konusu olup işçi 
yaratacak maddeler olduğunu açıkladı. Sormak lazım; emeklilerini ve bağ-kur emeklilerini mağdur etmeye devam 
öyleyse niye oy verdiniz? Son zamanlarda çok tartışılan yargı, etmektedir. Yüzdeli zamlar da farkı açmaktadır. 
yasalardaki sık sık değişiklikler nedeniyle zor durumda. 

Anayasa'mızın 53. maddesinde yapılan değişiklik ile Örneğin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasası da 
memurlarla yapılan toplu sözleşme hükümleri memur daha 2 yıl dolmadan birçok değişikliğe uğradı. Önemli 
emeklilerine yansıtılabilecek, bu hususta kanun değişikliklerde bu sefer  “torba yasası” tabir edilen 1/971 esas 
çıkarılacaktır. Bu kanun henüz çıkmamıştır. İşçi ve bağ-kur nolu kanun tasarısı ile yapıldı.
emeklileri için torba yasa ile getirilen 4+4 lük zam oranları 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası memur toplu sözleşmelerinin sadece emekli memurlara değil, 
Kanunu'na 55. maddesine göre emekli aylıkları bir önceki 6 işçi ve bağ-kur emeklilerine de yansıtılacağı ihtimalini 
aylık gerçekleşen enflasyon oranı kadar artırılıyor. Buna göre kuvvetlendirmektedir. Ancak bu kanun çıkarken” norm ve 
2011 yılı ilk 6 ay zammı yüzde 2,73. Hükümetimiz bu yasa standart birliği”  mevcut tüm emekliler arasında sağlanmalı, 
maddesinin yanlışlığını ve emekliler arasındaki adaletsizliği eşitsizlikler giderilmelidir. Aksi halde yine çürük temel 
kabul etmiş ve yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme üzerine bina yapmaya devam edersiniz. Bu uyarıyı 5510 sayılı 
ile işçi ve bağ-kur emekli aylıklarına ilk 6 ay için yüzde 4, yasa çıkarken de yapmıştık, haklılığımız gün geçtikçe açık ve 
ikinci altı ay için de yüzde 4 zam öngörmüştür. İlk 6 ay için 

net görülüyor. 
yüzde 4 zam ile 60 liranın altında fark alan emeklilerimizin 

2010 yılında kamu finansman dengesinde 2009 yılına zam miktarları 60 liraya tamamlanacaktır. Kısaca 1500 
göre ekonomik büyüme sonucu oluşan gelir artışından liraya kadar emekli aylığı alanlar 60 lira ilk altı ay için fark 
kaynaklanan iyileşme var. Harcamalar dış borçlanmalarla alacaklardır. Bu miktarlar kanuni zam yüzde 2,73'e ilave 

değildir. 2,73 bu farkların içindedir. Yasa Ocak ayına finanse edilmeye devam ediliyor. Hazine ödediği dış borç 
yetişmediğinden farklar Şubat ayında, Ocak ayı itibariyle anaparalarından daha fazla borçlanıyor. Net dış 
verilmeye başlanacaktır. Dul ve yetimler hak sahiplik borçlanmada artış var. İhracata yönelik hammadde ve ara 
hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlar gelir malı satın alınarak yapılan ihracat, istihdam yaratıyor. Kriz 
bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi yıllarında düşen cari açık, finansman temini gerektirir 
o r a n ı n d a ,  y a b a n c ı  ü l k e l e r d e  s o s y a l  g ü v e n l i k  seviyelere gelirse tehlike oluşturmaya başlar. 70 milyonluk 
sözleşmelerinden kısmi gelir ve aylık alanlar ülkemiz Türkiye'de yetişemeyen uluslar arası alanda üne sahip 
mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının sporcuların Almanya'da 4 milyon vatandaşımızın arasından 
sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim yetişmeye devam etmesini iyice düşünmek zorundayız. 
ödeme gün sayısına olan orana göre fark alacaklardır.

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı bu yıl ki 
Zaman içerisinde aylık hesaplama sistemlerindeki küresel risk raporuna göre son küresel mali kriz, gelecekteki 

değişimler nedeniyle aynı düzeyde prim ödemiş olan şok dalgalarına karşı dünyanın direncini tamamen tüketmiş 
emeklilerin aylıkları arasında farklılıklar oluşmuştur. Buna durumda. Rapor, 20. yüzyıldan kalma sistemlerin 21. yüzyılın 
göre 1982 öncesi, 1982–1988 arası süper emekliler, 1988–1999 risklerini taşıyamayacağını yazıyor. Rapora göre tüm 
arası 2000–2008 arası ve 2008 Ekim sonrası olmak üzere dünyada riskleri artıran iki büyük unsur var: 1- Ekonomik 
emekliler arasında 6 ana grup oluşmuş, gruplar içindeki eşitsizlik 2- Küresel yönetimin başarısızlığı. Zenginlerle 
farklılıklar nedeniyle 25 çeşit emekli aylık ve geliri olmuştur. yoksullar arasındaki derin uçurumun sosyal çalkalanmalara 
Anayasa Mahkemesi kararlarında, Sosyal güvenlikte yol açmakta olduğu görülmeye başlandı. Kayıt dışı ekonomi 
kazanılmış hakkı kabul etmemiş, emekli aylığı bağlama küresel riskleri artıran unsurlar arasında. İklim değişikliği 
tarihlerinde yürürlükte bulunan farklı kurallara tabi de kendi başına bir istikrarsızlık unsuru. Bu krizlere, bu 
olmaları nedeniyle aralarında eşitlik karşılaştırılması 

istikrarsızlara çözüm EMEKLİLERİN işbirliği, güç birliği. 
yapılamayacağını hükmetmiştir. Uygulama uluslar arası 

Toplumsal dayanışma sosyal devlet anlayışı içinde 
anlaşmalara aykırıdır. Anayasamızın 90. maddesine göre 

somutlaşacak ve etkin bir devlet anlayışı yaratacaktır. 
usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

İyi bir toplum eşitlik üzerine inşa edilmiş olanıdır. ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı  hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek Mutlu olmak kader değil seçeneğimizdir.


