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TÜED VE DENİZBANK’TAN
EMEKLİYE ÖZEL HİZMET

Doğalgaz, elektrik ve su faturalarını
“TÜED/DENİZBANK Emekli Bonus” ile
ödeyen emekliler kampanya dönemlerinde
indirim fırsatlarından faydalanıyor. Haziran
ayı sonuna kadar elektrik faturasını Emekli
Bonus kartı ile ödeyen emekliler faturasının
%10'unu geri kazanıyor...

Devamı 8. sayfada

DenizBank ve marka yüzü Beyazıt Öztürk
Adanalı, Tarsuslu ve Mersinli emeklilerle buluştu

KARABÜK’TE TÜED HATIRA ORMANI

Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube
Başkanlığı Hatıra Ormanı 25 Mart Pazartesi günü
Hamzalar Mevkiinde açıldı.
Devamı 7. sayfada

SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMİNİN
YANSIMALARI
Sosyal güvenlik sistemimizin son beş yıllık
uygulama süreci incelendiğinde, özellikle yeni
emekli olanların yakınmaları ve emekli
aylıklarındaki kayıpları sıkça gündeme
getirilmiştir. 2000 öncesi ve sonrası sigortalılık
süreçlerine göre kısmi (parçalı) aylıklar
hesaplandığından, bir birini etkileyen sonuçlar
ortaya çıkmıştır. Yeni sistemin öngördüğü
kayıplar karşısında çalışma
özendirilmemekte, aylığa hak kazananların
bir an önce emekli olmalarının avantajlı
yorumları yapılmıştır. 5510 sayılı Kanunun
parametreleri “çalışmayı özendirmeyen” bir
emekli aylığı hesaplama sistemini getirmediği
için kazançların ve prim ödeme gün sayılarının
eşit olması halinde bile farklı yıllarda emekli
olunduğundan, bu grupta olanlara farklı
aylıkların ödenmesi, sistemin yeniden
sorgulanmasını getirmiştir.

BAŞYAZI

EMEKLİ BONUS
HİZMETE GİRDİ
Deniz'de, emekliler elektrik faturalarını %10 daha az ödüyor!
Doğalgaz, elektrik ve su faturalarını Emekli Bonus ile ödeyen emekliler kampanya
dönemlerinde indirim fırsatlarından faydalanıyor. Haziran ayı sonuna kadar elektrik
faturasını Emekli Bonus kartı ile ödeyen emekliler faturasının %10'unu geri kazanıyor...

................
................................

DenizBank, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi emeklilerle Adana'da
bir araya geldi. Bankanın marka yüzü Beyazıt Öztürk, DenizBank ve TÜED
işbirliğinde düzenlenen organizasyonda emeklilere keyifli anlar yaşattı.
“Emeklilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz”
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye
Emekliler Derneği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyon sayesinde emekli
dostlarımız ile bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. DenizBank
olarak emeklilerimize sevgi, saygı, hürmet birinci önceliğimiz. Emeklilerin
ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Özel bir yaklaşım ve anlayış
çerçevesinde bankacılık hizmetlerimiz ve Emekli Bonus fırsatlarımızla
sadece emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Emekli maaşını
DenizBank'tan alan emekliler; Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en
hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor. Türkiye'deki ve hatta dünyadaki tüm
ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama hizmeti ile
evine en yakın ATM'den maaşını çekebilme imkanına sahip. Kredi ihtiyaçları
için; ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirimli faiz oranları, özel taksit ve
vade avantajları sunuyoruz. Uzun yıllar çalışıp biriktirdiği birikimlerine ise
özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katıyoruz. Emekliler, İletişim
Merkezi ve AçıkDeniz İnternetten Şubesi'nden ücretsiz EFT ve havale
yapabiliyor ve hesap işletim ücreti ödemiyorlar. Acil Sağlık Hizmetleri Paketi
ile 1 yıl boyunca limitsiz ve ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca
emeklilerimizin Emekli Bonus ile ödeyeceği doğalgaz, elektrik ve su
faturalarına indirim fırsatları sunuyoruz. DenizBank olarak amacımız
emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak hayatlarını daha
keyifle yaşamalarını sağlamak. Bundan sonra da emekli müşterilerimizin
ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz ve beklentilerinin
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DenizBank ve marka yüzü Beyazıt Öztürk
Adanalı, Tarsuslu ve Mersinli emeklilerle buluştu
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan
DenizBank, geliştirdiği Emekli Bankacılığı ile
emeklilere yönelik fırsatlar sunmaya ve etkinlikler
düzenlemeye devam ediyor. Bankanın marka yüzü
Beyazıt Öztürk, 25 Mart 2013 günü DenizBank ve
TÜED işbirliğinde Adana Hilton Otelinde
düzenlenen organizasyonda Adanalı ve Mersinli
emeklilere keyifli anlar yaşattı. Düzenlenen
etkinliğe DenizBank Perakende Bankacılık Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, TÜED
Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜED Adana
Merkez Şube Başkanımız Hüseyin Seyfi İyiyürek,
TÜED Yüreğir Şube Başkanımız Nakış Kocatürk,
TÜED Mersin Şube Başkanımız Semiha Tokatlı,
Tarsus TÜED Şube Başkanımız aynı zamanda
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, TÜED
İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan ve
diğer konuklar katıldılar.

DENİZBANK’TAN ÜYELERİMİZE
ÇOK ÖZEL HEDİYELER...

ötesinde hizmet vermeye çalışacağız.”
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün de, düzenlenen gecede
yaptığı konuşmada, “DenizBank'a böylesine güzel bir organizasyona imza
attığı ve Derneğimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Biz de TÜED
olarak emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 43 yıllık dönemde
sürdürdüğümüz kararlı ve sağduyulu çalışmalarımızla başta işçi emeklileri,
dul ve yetimler olmak üzere, bütün emeklilerimizin ve kamuoyunun dikkatini
üzerine toplamış ciddi bir sivil toplum kuruluşuyuz. Derneğimizin 2012 yılı
itibariyle 600 Bin'in üzerinde üyesi bulunuyor. Emeklilerimiz için özel
sektörle işbirliği yaparak kendilerine ekstra imkânlar getiriyoruz.
DenizBank ile işbirliğimiz bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Emekli Bonus avantajları
DenizBank'ın Emekli Bonus ürününde tüm Bonus özellikleri
bulunuyor. Emekli Bonus ile alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan
harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen Bonuslar ile program
ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon
faturalarıyla eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatları da
emeklileri bekleyen avantajlar arasında yer alıyor. Sağlık ve seyahat
harcamalarında ek taksitlerden yararlanma; kira, aidat gibi ödeme
talimatlarında ücret ve komisyon muafiyetleri, emeklilere özel düşük faiz
oranları gibi birçok fırsat da yine Emekli Bonus'un içinde yer alıyor.
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SİNCAN ŞUBEMİZDEN ZİYARETLER KONYA EREĞLİ ŞUBEMİZDEN
İNDİRİM ANLAŞMALARI

Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan ve beraberinde Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sincan Kaymakamı Ufuk Seçilmiş'i ve
ardından da Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı
makamlarında ziyaret ettiler.
İlçede yaşayan emeklilerimizin talep ve beklentilerini mülki
amirlere tek tek aktaran Şube Başkanımız Ulukan, gösterdikleri yakın
ilgiden ötürü kendilerine teşekkür etti.
Ziyaret sırasında konuşan Sincan Kaymakamı Seçilmiş,
şubemizin faaliyetlerini yakından izlediğini ve takdirle karşıladığını
belirterek, "En kısa zamanda, ben de şubenizi ziyaret ederek
hizmetleriniz hakkında yerinde bilgi alacağım" dedi.
Belediye Başkanı Tuna da, heyetimizi kabulünde yaptığı
konuşmada; "Sincan'da emeklilere hizmet veren böyle bir kuruluş
hepimizi gururlandırıyor. Derneğiniz adeta bir kamu kuruluşu gibi
çalışıyor. Bu çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Konya Ereğli
Şube Başkanlığımız
İlçelerinde hizmet veren
Tüzerler Gıda'ya ait
Marketim ile ve yine
ilçelerinde hizmet sunan
Pınar Halı Yıkama ile
üyelerimize özel indirim
anlaşmaları imzaladı.
Yapılan
anlaşmayla, üyelerimizin
Tüzerler Gıda Marketim
AVM'de yapacakları
alışverişlerde %5
oranında kasa indirimi uygulanacak. 30 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olacak
indirimler sadece üye kimlik kartını gösteren üyelerimize uygulanacak.
Diğer taraftan, Pınar Halı Yıkama ile de bir anlaşma yapan şubemiz,
üyelerimiz için burada da özel olanaklar sağladı. Normalde 2 TL olan halı yıkama
ücreti, yapılan anlaşma gereği üyelerimiz için 1,50 TL'ye indirildi. Bu indirimden
yararlanmak için de üyelerimizin derneğimizin kimlik kartını göstermeleri yeterli
olacak.
Konya Ereğli Şube Başkanımız Fevzi Aldemir, anlaşmalara ilişkin yaptığı
açıklamada; "Bu hizmetler üyelerimizin biraz olsun rahat nefes alabilmesini ve
geçim sıkıntısını biraz
olsun hafifletmeyi
amaçlayan
hizmetlerimiz. Bu
anlaşmaları
yaygınlaştıracağız ve
üyemiz ayrıcalığının
farkına varacak. Bu
anlaşmaları imzalayan
Tüzerler Gıda
yetkililerine ve Pınar
Halı Yıkama
yetkililerine teşekkür
ediyoruz" dedi.

Çorum Şubemizden Çanakkale Gezisi

Çorum Şube Başkanlığımız 28 Mart 2013-1 Nisan 2013 tarihleri arasında
üyelerini Bursa ve Çanakkale Gezisi'ne götürdü.
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Çorum Şube Başkanlığımız 28 Mart 2013-1 Nisan 2013 tarihleri
arasında üyelerini Bursa ve Çanakkale Gezisi'ne götürdü. Konuya
ilişkin bir açıklama yapan Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı,
"Şehitliklerimizi ve kutsal mekanlarımızı gezdik. Yaşanan sıkıntıları,
bir milletin yeniden doğuşunu yerinde hissettik. Şehitlerimizin
ruhlarına dualar okuduk. Hepsini minnetle anıyor, aziz ruhları önünde
saygıyla eğiliyoruz. Bize bu geziyi yaşatan; Belediye Başkanımız Sayın
Muzaffer Külcü'ye, Kültür ve Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa
Ercan'a, emeği geçen tüm görevli arkadaşlarımıza ve rahat bir şekilde
ulaşımımızı temin eden Şahinoğlu Grup Turizm Şirketi personeline
şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

