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Siyasi partiler, 7 Haziran 2015 seçimleri ile 
yeni bir sınav verecektir. Ülke bütünlüğü, birlikte 
kardeşçe yaşamak siyasi partilerin ortak hedefi 
olmalıdır. Bu yönde politikalar oluşturulmalı, 
sosyal barışımız en önemli değer olarak 
görülmelidir. 

Üniter yapı ve tek devlet,  ortak 
değerimizdir. Bu ilke tartışılamaz. Yeni bir 
anayasa elbette yapılmalıdır. Buna itiraz 
edilmiyor. 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi 
konusunda ortak bir mutabakat olmasına 
rağmen, siyasi partilerin farklı önerileri 
sonucunda, bu konuda uzlaşma sağlanamamıştır. 
Çağdaş değerleri esas alacak ve sosyal barışı 
güçlendirecek, birliğimizi pekiştirecek ve 
demokratik hakları genişletecek yeni bir anayasa, 
seçimler sonrasında öncelikli hedef olmalıdır. 

SEÇİME YÖNELİK 

BEKLENTİLER

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Sosyal Güvenlik Haftası’nda

Ergün’e Anlamlı Plaket

İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği 

Torun Tombalak Şenliğimize 16 bin kişi katıldı

Devamı 2. Sayfa’da

Devamı 8. sayfada

SGK Başkanı 

Yadigar Gökalp İlhan 

ve beraberindeki heyet 

Genel Başkanımız 

Kazım Ergün'ü 

ziyaret etti. 
Devamı 3. Sayfa’da

Turkcell Emekliler Kulübü'nün, 

Türkiye Emekliler Derneğimiz ve 

Üsküdar Belediyesi ile birlikte 

eski-yeni kuşaklar arasındaki bağların 

güçlendirilmesine katkıda bulunduğu 

ve Üsküdar Belediye Başkanı 

Hilmi Türkmen'in de katıldığı şenlikte, 

Erol Evgin canlı performans sergiledi.



TÜED -2-

S o s y a l  G ü v e n l i k  
Kurumu Başkanı Yadigar 
G ö k a l p  İ l h a n  v e  
beraberindeki heyet Türkiye 
Emekliler Derneği (TÜED) 
Genel Başkanımız Kazım 
Ergün'ü ziyaret etti. Başkan 
Gökalp  İ lhan,  Sosyal  
Güvenlik Kurumu'nun 
bütçese l  büyüklüğüne  
bakıldığında bütçenin üçte 
ikisinin emekli maaşlarının 
ödenmesine ayrıldığını ifade milletimizin huzuru için devam etmesini diliyorum" diye 

konuştu. ederek, "SGK'nın en önemli paydaşı 
Ziyaret sonunda Başkan Gökalp İlhan, TÜED Genel 

Başkanımız Ergün'e SGK logolu porselen tabak hediye etti. emeklilerdir. Biz tüm paydaşlarımızla 
Ziyarete, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar konuşuyor, fikirlerini alıyoruz" dedi. Gökalp İlhan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. İsmet Köksal, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehtap Altınok katıldı. Ergün, SGK yöneticilerini TÜED'de görmekten 
Ziyarette; Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Eğitim ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sosyal Güvenlik 
Teşkilatlanma Sekreterimiz Arif Duru, SGK Eski Hukuk 7'den 70'e doğumdan ölüme kadar herkesi kapsamaktadır. 
Müşavirlerinden Hilmi Şimşek ve Denizbank Emekli Segmenti SGK, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri ve siz zor 
Müdürü Oktay Yücel de hazır bulundular.bir görevi başarıyorsunuz. Başarılı çalışmalarınızın 

Sosyal Güvenlik Haftası’nda

Ergün’e Anlamlı Plaket
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Siyasi partilerin seçim meydanlarında uygulamalar vb gibi hedefler, halk tarafından 
yaptıkları konuşmanın yansımaları seçim destek görmüştür. Bu konuda, televizyonlarda 
sonrasında sorun olacak gibi görülüyor. Seçim kapsamlı değerlendirmeler yapılmış, gazete 
sonuçlarını bilmiyoruz. Belki, bir koalisyon da köşelerinde işlenmiştir.  
olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Bu 
nedenle, siyasi partiler, konuşmalarında ve Yo k s u l l u k  v e  i ş s i z l i k ,  ö n c e l i k l i  
yaklaşımlarında dikkatli olmalı, günün birinde sorunumuzdur. Türkiye, yüklü bir iç ve dış borç 
k o a l i s y o n  o r t a ğ ı  o l a c a k l a r ı n ı  d a  stoku ile karşı karşıyadır. Siyasi belirsizlikler, 
hesaplamalıdırlar. döviz kurlarında yükselmelere neden olmuş ve 

borç yükümüzün artması, yatırımlar önünde bir 
Siyasi partiler, hizmet için yarışmalıdırlar. engel oluşturmuştur. 

Karalama politikaları ile toplum yorulmuştur. 
Toplumu germeden, saygıyı ve sevgiyi ön planda Terör,  bütün ülkelerin en büyük 
tutan politikalara ve politikacılarına ihtiyaç düşmanıdır. Türkiye, terörden çok çekmiş ve 
vardır. büyük bedeller ödemiş ve maliyeti de ağır 

olmuştur. Bölgemiz, artan terör ile birlikte adeta 
Seçim bildirgelerinde ağırlıklı olarak yangın yerine dönmüştür. Bu yönüyle, bütün 

sosyal politikaların kapsamlı olarak ele siyasi partiler terörün her türlüsüne karşı ortak 
alınması; sosyal devletin anlayışının bir tavır almalıdır. 
yansıması olarak görülmüştür. Bundan, 
emeklileri temsil eden Türkiye Emekliler Halkımızın can güvenliği her şeyin 
Derneği Genel Başkanı olarak mutluluk üzerindedir. Demokratik hakların terör ile elde 
duydum. Bu konuda, Türkiye Emekliler edildiği bir örnek yoktur. Bu nedenle, siyaset tek 
D e r n e ğ i m i z c e ,  s e ç i m  b i l d i r g e l e r i n d e  seçenektir. Birlikteliğimiz korunmalı, ülkemizin 
değerlendirilmesi amacıyla taleplerimiz siyasi çağdaş değerlere sahip olması için ortak 
p a r t i l e re  b i l d i r i l m i ş  v e  k a m u o y u n a  mücadele verilmelidir. 
açıklanmıştır. 

Hiç kimsenin gideceği bir yer yoktur. 
TBMM'de temsil edilen dört siyasi partinin Komşularımızın içinde bulunduğu durumdan 

seçim bildirgelerinde ekonomik ve sosyal da dersler çıkarılmalıdır. Bunların yapılması 
hedeflerinde paralelliğin olması, son derece için de, siyasi partiler birbirini yok sayacak 
önemlidir. Örneğin, Emekli aylıklarına yönelik yaklaşımlardan uzak durmalı, bütün sorunlara 
tespitler, emeklilere ikramiye seçenekleri, asgari Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
ücretin iyileştirilmesi ve sosyal devleti esas alan çözüm bulunmalıdır.

SEÇİME YÖNELİK BEKLENTİLER

Genel Başkanımız Kazım Ergün, Başkan Ergün, emeklilerin ikramiye 
emeklilere 2 maaş bayram ikramiyesi verilmesi olarak ödenecek parayı yastık altına atıp saklama 
halinde bu paranın yurtdışına değil, çarşı pazara imkanı da olmadığını belirtirken, “Emekli keşke 
gideceğini, bu sayede ekonominin yeniden ikramiyeyi ölüm, dirim parası ayırabilse. Ama onu 
canlanacağını söyledi. da yapamaz. Emeklilerin büyük bölümü banka 

Kazım Ergün, yaklaşık 11 milyon kredilerine kapılmış. Çocuğunu evlendirmek için, 
emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında cenazesi için kredi çekmiş. İkramiye ancak nefes 
birer maaş ikramiye ödenmesi yönündeki seçim aldırır” dedi.
vaadinin emekliler arasında büyük mutluluk ve Ergün, ikramiyeye bütçede kaynak 
heyecan uyandırdığını söyledi. Artık emeklilerin bulunup bulunmayacağına ilişkin tartışmalara ise, 
en büyük hayalinin ve umudunun bu heyecanın “Her yere kaynak bulunuyor da emekliye gelince mi 
gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirten Ergün, “Bu bulunamıyor? Kaynak arayan bütçeye baksın. 
noktadan  sonra  emekl in in  umuduyla  Bütçeden faize 55 milyar liranın üzerinde para 
oynanmasın. Bütün emekliler umudun ödeniyor. Bu devasa rant emekliye mi gidiyor. Hayır, 
gerçekleştiği günü görmek istiyor” dedi. sadece 3-5 rantiyeciye gidiyor. Kaynak istenirse 

PARAYI KAÇIRACAK HALİMİZ bulunur. 5 milyon emekliye nasıl 100’er lira 
YOK bulunduysa 11 milyon insana da bulunur” diye 

Kazım Ergün emeklilere iki ikramiye konuştu.
ödenmesi halinde bu paranın ekonomiye canlılık, 500 lira zammı kendimiz aldık
milyonlarca aileye de mutluluk getireceğini ifade Türkiye Emekliler Derneği Genel 
etti. Ergün, “Kimse korkmasın, emekliye verilen Başkanımız Kazım Ergün, emekli dernekleri olarak 
para kuruşu kuruşuna ekonomiye girer. emeklilerin haklarını korumak için bugüne kadar 
Emeklinin ikramiyeyi alıp İsviçre bankasına büyük bir mücadele yürüttüklerini belirtirken, 
yatıracak, Londra’ya kaçıracak hali yok ki. bugün emekliye ödenen zamların bir bölümünün bu 
Emekli parasını bankadan alacak kasaba, mücadele sayesinde elde edildiğini söyledi. Ergün, 
manava, fırına, bakkala yatıracak. Bu sayede “Eğer bu mücadele olmasaydı bugün emekliler 200 
piyasa canlanacak, fabrikalar üretim yapacak, ila 500 lira arasında daha düşük maaş alıyor 
işsizlere yeni iş kapıları açılacak” diye konuştu. olacaktı” dedi.

Kazım Ergün: “Emekli ikramiyesi İsviçre’ye kaçmaz, ekonomiye girer”
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Önceki genel seçimlerden farklı olarak hazırlanan 2015 karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Bugüne kadarki 
yılı genel seçim beyannamelerinde, siyasi partiler ekonomik uygulamalar incelendiğinde, Kanunların sık sık değiştirilmesi 
ve soysal haklara öncelik veren taahhütlerde bulunmuştur. emekli aylıklarına olumsuz yansımış, farklılıklara neden 
Bu tür hedefler, adil bir gelir dağılımı ve refahın topluma olmuştur. 
yansıması için önemli fırsatlar ve gelişmeler olarak Sosyal güvenlik sistemin sağlıklı yürütülmesi bakımından, 
görülmelidir. 2000 öncesi uygulanan gösterge sistemine dönülmelidir. 4447 

Toplumun karşısına çıkan siyasi partilerin, başta 
sayılı Kanunla kaldırılan gösterge sistemi yerine sağlıklı bir 

emekliler olmak üzere, çalışanların ekonomik ve sosyal 
seçenek getirilmemiş,  aylığa hak kazanma koşullarında ve haklarında iyileştirmeyi öngören taahhütlerde bulunmaları, 
aylıkların hesaplanmasında hak kayıplarına neden olmuştur. hizmet yarışının bu yönde yapılması, kamuoyu tarafından 

Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal ilgi ile karşılanmıştır. 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, aylığa hak Genel seçimler öncesinde, 18 maddeden oluşan ve 
kazanma koşullarında ve emekli aylığı hesaplamalarında Derneğimiz tarafından hazırlanan taleplerimiz, kamuoyuna 
kayıplar öngörmüştür. Prim kazançları güncellenme katsayısı açıklanmış, siyasi partilere gönderilmiştir. İki dönemdir, 

seçim bildirgelerinde taleplerimizin yer alması, ve aylık bağlama oranları değiştirildiğinden, Ekim 2008 
sorunlarımızın çözümüne katkı sağlayacak siyasi destekler sonrası sigortalı çalışılan sürenin fazla olmasına rağmen, eski 
olarak görüyoruz. Seçim beyannamelerinde ve miting sisteme göre bağlanan aylıklara göre kayıplar yaşanmaktadır. 
meydanlarında emekliler üzerinden önemli mesajlar Aynı durum, emekli aylıklarının artışında da söz 
verilmiştir. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve iki ikramiye konusudur. Altı aylık tüfe endeksi artışına göre emekli 
sözü, kurulacak olan Hükümetin Programında yer aylıklarına yapılan zamlar, adil bir sistem olmadığından 
almalıdır. 

eleştiriler yapılmaktadır. Örneğin, 2015 birinci altı ay 
Seçim meydanlarında sıkça vurgulanan sorunlardan 

uygulanan zamlar, beş aylık enflasyon karşısında kısa süre birisi de, yoksullukla mücadele konusu olmuştur. Aile ve 
erimiş ve reel olarak kayıplar olmuştur. Emeklileri korumayan Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulması, yoksullukla 
bu artış sistemi değişmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte mücadele edilmede önemli görevler üslenmiştir. Sosyal 
refahtan pay verilmelidir. yardımların koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar 

Emekli aylıklarında yaşanan kayıpların giderek büyümesi Bakanlığı'na verilmiştir. Türkiye, dağınık olmakla birlikte 
farklı adlar altında süreli ve süresiz sosyal yardımlarla üzerine, 6645 sayılı Kanunla emekli aylıklarına iyileştirmeler 
yoksullukla mücadele etmektedir. Yaşlı, engelli, gelir ve öngörülmüştür. Buna göre, 2015 Temmuz zamları 
sosyal güvencesi olmayanlara yapılan ayni ve nakdi uygulandıktan sonra, 1000 liranın altında kalan emekli 
yardımlar ile primsiz sigorta sistemine önemli destekler aylıklarına 100 lira, 1000-1100 arasında olan emekli aylıklarına 
sağlanmaktadır. ise, 1100 lirayı geçmemek üzere 100 lira seyyanen iyileştirmeler 

Bu desteklerin bir sistemi göre yönetilmesi ve veri yapılacaktır. 
tabanın oluşturulması için, Uluslararası Çalışma Örgütü Görüldüğü gibi, soysal güvenlik mevzuatımız dağınık bir 
(ILO) 102 sayılı Sözleşmesine göre, dokuz sigorta kolundan 

özellik gösterdiğinden, norm ve standart birliği 
birisi olan Aile yardımı Sigortasının kurulması 

oluşturulamamıştır. Esas olan, sosyal güvenlik mevzuatında gerekmektedir. Siyesi partilerin seçim beyannamelerinde 
eşitliği öngörecek bir sistemin kurulmasıdır. Bunun için de, sosyal yardımların artarak devam edeceği yönündeki 
gösterge sistemi kurulmalı ve prim kazançları bu sisteme göre taahhütleri önemli olmakla birlikte, sosyal yardım 
alınmalı ve emekli aylıkları bağlanmalıdır. Sistemin adil olması sisteminin evrensel sözleşmelere göre yönetilmesi 
ve emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmesi için de, benimsenmeli ve bu yönde değişikliklere gidilmelidir.

Primli sistem olan sosyal güvenlik mevzuatımızda da 2000 sonrası emeklilere intibak yapılmalıdır.  

SEÇİM BEYANNAMELERİ VE EMEKLİLERİN TALEPLERİ

www.tuedtarsus.org.tr
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6645 sayılı Torba Kanunla, uzun bir süredir prim borçlarını yapılandıran Bağ-Kur sigortalıları da bu 
ödenmeyen ve ödenmesi giderek zorlaşan bir milyonun haktan yararlanacaktır. Bu kapsamda olanların iki yolu 
üzerinde Bağ-Kur sigortalıları prim borçlarının izlemeleri gerekiyor. Dilekçe ile SGK'na başvurmaları 
silinmesi veya dondurulmasına yoluna gidilmiştir. Nisan veya  taks i t l er in i  ödememeler i  durumunda,  
2015 itibariyle 12 aydan fazla prim borcu olanlar üç ay yapılandırılan prim borçları da silinecektir. 
içerisinde ödeme yapmadıkları takdirde, birikmiş prim Burada bilinmesi gereken, yapılandırmada ödenen 
borçları silinecektir. Bu değişiklikle, yüklü prim borcu taksitler toplam prim borcundan düşülecek ve kalan 
olanlar için seçenekler getirilmiş, genel sağlık kısım silinecektir. 
sigortasından yararlanmaları sağlanmıştır. 6645 sayılı Kanunla silinen prim borçlarının ihyası 

Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara getirilen da yapılabilecektir. Buna göre, silinen borçlarına ihtiyaç 
seçenekler şu şekilde belirlenmiştir, Prim ödeme günü duyulması halinde yeniden ihya yapılabilecek ve 
yettiği halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara, hizmetten sayılacaktır. Örneğin, ödeme gücü olmayan 
borçlarının silinmesi getirildiğinden hemen emekli Bağ-Kur sigortalıları, emekli olacakları zaman silinmiş 
olabilecekler. Emekli olabilmek için prim ödeme gün prim borçları tamamı üzerinden yeniden hizmetten 
sayıları yetmeyenler ise, silinen prim borçlarını saydırabilecekler. 
diledikleri tarihte o günün değerleri ve tamamı üzerinde Görüldüğü gibi, Bağ-Kur sigorta sistemi iyi 
yeniden ödeyecekler ve emekli olabileceklerdir. yönetilemediğinden, sitsem tıkanma noktasına kadar 
Görüldüğü gibi, borçların silinmesi veya ödenmesine gelmiştir. Esas olan, prim ödenmesine kolaylaştıran 
ilişkin seçenekler birden fazla getirilmiştir.  uygulamaları getirmek ve fazla prim borcunun 

Nisan ayını takiben üç ay içinde ödenmeyen Bağ- oluşmasını  engellemektir.  Bugüne kadar bu 
Kur prim borçları kendiliğinden silinecektir. Üç aylık yapılmadığından, primler ve vergiler için birikmiş olan 
süre beklenmeden dilekçe verilmesi durumunda, daha borçlara yapılandırmalar getirilmektedir. 
erken prim borçları silinebilecektir. 12 aydan fazla Bağ- Geçmiş uygulamalara bakıldığında, Bağ-Kur 
Kur prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlar, sigortalıları için borç yapılandırması öngörülmüş, 5 
borçlarının silinmesi için SGK'na dilekçe ile başvuruda yıldan fazla prim borcu olanların sigortalılıklarının 
bulunmamaları, daha erken genel sağlık hizmetinden iptaline kadar değişiklikler getirilmiştir. Bütün bunlar, 
yararlanacaklarından, bu yolu seçmelerinde yarar sigorta mevzuatının sık sık değiştirilmesi ile sistemin 
vardır. norm ve standardı sağlanamamış ve eşitsizlikler giderek 

6552 sayılı Kanunla Ekim-Aralık 2014 döneminde artmıştır.

www.tuedkayseri.org.tr

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA GETİRİLEN HAKLAR
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SGK İl Müdürü Veli Karacaköylü, Türkiye Emekliler ilişkin düzenlemeler de yer alacak. Düzenleme, genel sağlık 
Derneği Kırıkkale Şube Başkanımız Basri Keskin’i ziyaret etti. sigortası borçlarının yeniden yapılandırılması ve uzun süredir 
SGK İl Müdürü Veli Karacaköylü, torba yasada Bağ-kur ve ödenmeyen Bağ-Kur borçlarının silinmesini de içeriyor” dedi.
SGK borçlarına yeniden yapılandırma, Bağ-kur emeklisi iken, SİGORTA YAPILANDIRMASI
işyeri açanlardan alınan destek priminin kaldırılması, Karacaköylü, “Genel sağlık sigortasında (GSS) ödenmeyen 
vatandaşların belediyelere olan su ve elektirik borçları ile 

primlere yönelik yeniden yapılandırma kolaylığı yer alıyor. 1 Ocak 
Maliyeye olan vergi borçlarına ilişkin düzenlemelerin yer 

2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamında 
alabileceği ifade etti.

olmayanlar için gelir testi yapılması zorunluluğu gündeme geldi. ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI
Gelir testi yaptırmayanlar içinse, aylık 257 liralık prim borcu Bakan Çelik’in daha önce açıkladığı “taşeron” paketinde 
tahakkuk ediyor. Şu ana kadar söz konusu düzenlemeden dolayı ise kamuoyunu yakından ilgilendiren düzenlemeler 
biriken borç miktarının 4 milyar TL’yi aştığı, rakamın her geçen bulunduğunu belirten Karacaköylü, “Pakette, ailelere kreş 

yardımı, yurtdışında yaşayan mavi kartlı Türk vatandaşlarına gün arttığı belirtiliyor.” dedi. 

Kırıkkale Şubemize

Sosyal Güvenlik 

Haftası’nda

Anlamlı Ziyaret...

Türkiye Emekliler Derneği Safranbolu Şube Başkanımız 
Saim Tiryaki ve yönetimi, eski belediye başkanı ve milletvekili 
Mustafa Eren'i ziyaret etti.

Safranbolu'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan 1 dönem 
milletvekilliği yapan Mustafa Eren, Türkiye Emekliler Derneği 
Safranbolu Şubesinin ocak ayında yapmış olduğu olağan genel 
kurulunda seçilen yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunmuş ve derneğe üyelik kaydını yapmıştı. Türkiye Emekliler 
Derneği Safranbolu Şube Başkanı Saim Tiryaki "Belediye Başkanlığı 
ve bölgemiz milletvekilliği yapmış Safranbolu'muzun yetiştirdiği ve 
halen içimizden biri olan bizlerden hiçbir zaman kopmayan Mustafa 
Eren'e iade-i ziyarette bulunduk. Eren, bir işçi emeklisi oğlu olarak ve 
kendisinin de bir emekli olarak her zaman emeklilerimizin yanında 
olduğunu belirterek, üzerime düşen bir görev varsa her zaman 
derneğimizin ve emeklilerimizin yanında olduğunu belirterek, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir" 
dedi.

Safranbolu 

Şubemizden

Anlamlı Ziyaret

Emekl i  Banka 

Müdürü Ünal Bayrak, 

b i s ik le t l e  Geml ik’ ten  

Batum’a gitmek için çıktığı 

y o l c u l u k t a  İ z n i k ,  

A d a p a z a r ı ,  K a r a s u ,  

A k ç a k o c a ,  E r e ğ l i ,  

Z o n g u l d a k ,  B a r t ı n ,  

Amasra, İnebolu’ndan 

İlçemiz Ayancık Şubemize 

de uğradı.

Ayancık’a gelen 

B a y r a k  ‘ G e m l i k  

Kaymakamından aldığım 

Türk Bayrağını 19 Mayıs 

günü Samsun Valisi’ne teslim edip. Oradan Batum’a devam 

edeceğim’ dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Denetim Kurulu 

Başkanımız olan Ünal Bayrak,  Ayancık Şube Başkanımız Erden 

Ekim’i de ziyarette bulunarak geceyi Ayancık’ta geçirdi. Sabah 

erken saatlerde Sinop’a hareket etti. 

Geçtiğimiz yıl Gemlik’ten Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetine bisikletiyle giden Ünal Bayrak, Umur bey de kabri 

bulunan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarından aldığı 

toprağı, merhum Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 

mezarına bırakmış, oğlu tarafından karşılanmıştı. Kıbrıs’a gidip 

gelen Bayrak 1000 km. yolda bisikletiyle pedal çevirmişti. 

19 Mayıs'a 

Bayrak Götürdü
Gemlik Şube Denetim Kurulu Başkanımız, Emekli Banka Müdürü 

Ünal Bayrak, bisikletiyle Gemlik’ten Batum’a pedal çevirdi



TÜED -6-

Ayancık Şube Başkanımız Erden 
Ekim, üyelerimizin büyük önder 
Atatürk’ü ziyaret etmek istediğini ve 
şube olarak bunu görev saydıklarını ifade 
e d e re k ,  “ A n k a r a ’ y a  g e l m i ş k e n  
üyelerimize Derneğimizin Genel  
Merkezi’ni de göstermek istedik” dedi.

Üyelerimize evsahipliği yapan Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 
Genel Başkanımız adına konuklarımıza 
“Hoşgeldiniz” dedi.

Ayancıklı üyelerimiz genel merkezimizi ziyaret etti

Seyyanen yapılacak olan zam oranın yeterli 
olmadığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Konya 
Şube Başkanımız Gülhan Çağlar, “Bin 70 lira alana 30 
lira verecek, bin 100 lira olacak, 999 lira alanın üzerini 
tamamlayacak, peki diğer 760, 740 lira alanlar, bağ kur 
emeklilerini düşünmek lazım onların durumları nasıl 
olacak bir açıklık getirilmesini istiyoruz” dedi.

Çağlar, gerçekleştirilen zammın emekliye 
yetmeyeceğini ifade ederek, “Kesinlikle yetecek bir 
rakamdır değildir. Zaten enflasyon farkı vererek 
yılbaşında bir hüsrana uğrattılar bizi. Tabi ki hiç yoktan 
iyidir ama kesinlikle tatmin edici bir rakam değildir. Biz 
en az emeklilerin bin 500 lira üzerinde ya da tam bin 500 
liraya da razıyız, o zaman sevinebiliriz” ifadelerini 
kulandı.  

Zamların yapılırken gıda maddelerinin göz 
önünde tutulması gerektiğini kaydeden Çağlar, “Giyimi 
falan geçtik artık. Mesela alzheimer hastalarına kırmızı 
et yiyin diyor doktorlar. Bu şartlar altında sadece kasapta 
görebilir emekliler kırmızı eti. Sağlıklı toplumlar 
yetiştirmek istiyoruz diyorlar ama bu şartlar altında 
nasıl olabilir. Açlık sınırının altındayız. Dileriz ki 
Temmuz da verecekleri zam bizi güldürür. 100 lira 
seyyanen zammı hiç hesaba katmıyoruz. Tabiki hiç 
yoktan iyidir ama bu şartlar altında yetersizdir. Bizim 
temennimiz emekli maaşlarının bin 500 liraya 
çıkartılmasıdır. Karını doyursun emekliler rahat bir 
nefes alsın” şeklinde konuştu.

Konya Şubemizden

Zamlara Tepki

Nilüfer Şube Başkanımız Kenan Pars ve beraberinde Nilüfer Şube 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Anneler Günü münasebetiyle bir 
etkinlik düzenlediler. Bursa Huzurevi sakinlerini misafir eden Nilüfer 
Şubemiz bu etkinliği geleneksel hale getireceklerinin de müjdesini verdi.

Etkinlik hakkında konuşan Şube Başkanımız Kenan Pars, “Anneler 
bizim kanatsız meleklerimiz. Onları birgün değil, her gün baştacı etmek gerek. 
Karşılıksız sevgi ve fedakarlık timsali annelerimizin bu özel gününü 
kutluyorum” dedi.

Etkinlik sırasında yapılan çekilişlerle de gönüllerince eğlenen annelere 
hediyeleri takdim edildi. Etkinlik sonrası ayrıca basın mensuplarına da 
şükran plaketleri verildi.

Nilüfer Şubemiz

Anneleri Unutmadı

Ayancık Şubemizin düzenlediği Ankara Gezisi’ne katılan üyelerimiz, Anıtkabir 

Ziyareti’nin ardından, Genel Merkezimizi de ziyaret ettiler. Geziden duydukları memnuniyeti 

ifade eden üyelerimiz, “Derneğimizi böyle güçlü görmek bizi mutlu etti” dediler.
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Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp daha sık görülebilmekte. Biz de bu nedenle Eskişehir’deki 
Merkezi ile Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubemiz derneğimize üye olan emeklilerimize daha sağlıklı olabilmeleri için 
arasında indirim anlaşması imzalandı... Fizyomer olarak bir ayrıcalık sunmak istedik. Dernek üyeleri, 

İmzalanan anlaşmaya göre dernek üyelerine Fizyomer merkezimizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dahiliye ve 
Terapia’dan alacakları sağlık hizmetleri için yüzde 20 indirim Ortopedi, Diyet Polikliniği’nden Fizik Tedavi Salonları’ndan, 
uygulanacak. Anlaşma Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Rehabilitasyon Salonları’ndan hidroterapi havuzlarımızdan yüzde 
Şube Başkanımız ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 20 indirimle faydalanabilecekler” diye konuştu.
Sekreterimiz Arif Duru ile Fizyomer Terapia Yönetim Kurulu EMEKLİLERİN YAKINLARINA DA İNDİRİM VAR
Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir tarafından imzaladı. Tünerir, anlaşmadan emeklilerin birinci derece 

“EMEKLİLERE AYRICALIK SUNMAK İSTEDİK” yakınlarının da yararlanabileceğini söyleyerek “Emeklilerimizin 
Arif Duru, “Fizyomer ile yapacağımız anlaşma ile aile olarak sağlıklı olmalarını istiyoruz aynı zamanda, bu nedenle 

emeklilere muayene olmak istediklerinde yüzde 20 indirim dernek üyesi emeklilerin birinci derece yakınları da bu indirimden 
sağladık. Üyelerimiz üye kartı ile gittiklerinde hastanenin bu yararlanabilecekler.
indiriminden yararlanabilecekler” dedi. Onların Eskişehir’de 5 bin 650 metrekarelik bir binada bu 

Uzm. Dr. Türkan Tünerir de “Emeklilik insanların en çok güzel şartlarda tedavi görmelerini sağlayacağız. 
güzel dönemlerinden biri ama bunu sağlıklı geçirmek kaydıyla. Ben ve Fizyomer ekibi olarak onlara en iyi şekilde hizmet 
Emeklilik döneminde kas ve iskelet sisteminde bazı rahatsızlıklar vermeye hazırız” dedi.

Eskişehir Şubemizden Sağlıkta İndirim Anlaşması

Gaziantep ve Nizip Şubelerimiz illerinde sağlık 
hizmeti sunan Özel Anadolu Şifa Hastanesi ile bir sağlık 
protokolü imzaladılar. İmzalanan protokole göre; 
üyelerimizin Eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları, 
Anne, Baba Üye kimlik kartını Özel Anadolu Şifa 
Hastanesi bünyesindeki yetkililerine ibraz etmeleri 
halinde;

Özel Anadolu Şifa Hastanesi de uzman hekim 
poliklinikleri ne baş vuran üyemiz eş bakmakla yükümlü 
olduğu anne,baba,ve çocuklarından sadece yasal olan 12 
TL.Muayene katılım bedeli hariç 13TL. alınacak.Hastane 
bünyesindeki Biyo kimya,Hemogram,Hormon,İdrar ve 
Gaita tetkiklerinden hiçbir ücret alınmayacak.Ekli 
Listede Bulunmayan  Hastane bünyesinde yada sözleşmeli 
laboratuvarlarda yapılan işlemler için %60 indirimli %40 
alınacak. Hastanede Ameliyat  yada ilaç tedavisine 
istinaden yatarak takibi gereken hastalardan %60 
indirimli %40 alınacaktır. Oda ücreti ise 75 TL alınacak.

Gaziantep ve Nizip Şubelerimizden 

Sağlık Anlaşması
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Şenlikte aile büyükleri kısa teknoloji eğitimlerine katılırken, kendileri için Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Türkmen, Üsküdar'daki 4 bin 500 metrekarelik Çengelköy geliştirilen Turkcell'in kolay kullanım özellikli akıllı telefonları T50, T60, diğer Turkcell Üsküdar'ın İstanbul'un en güzel ilçesi olduğuna vurgu yaparak, “Gerçekten çok güzel bir 
ürünleri ve akıllı telefonlarla ilgili genel bilgi aldılar. Turkcell Emekliler Kulübü üyesi şehrimiz var. İstanbul'un en güzel yerinde yaşıyoruz. Üsküdar o kadar güzel ki ve İspark Alanı'nda başlayan etkinlikte aile büyükleri 
büyükanne ve büyükbabalar Facebook sayfasından paylaştıkları nostaljik resimlerini, Üsküdarlılarımız o kadar güzel ki her gün biraz daha aşık oluyoruz bu beldeye. Bu şehrin 
etkinlik alanında Nostalji Duvarı'nda görüp torunlarıyla birlikte anılarını paylaştılar.torunlarıyla birlikte hem geleneksel ve hem de üzerimizde çok hakkı var. Burada yaşayan herkesin bu şehre karşı vazifeleri var. Torunlar 

olarak tombalaklar olarak, kadın erkek genç yaşlı hepimiz bu ilçenin hizmetindeyiz. Biz dijital eğlenceli oyunlar oynadı. Ödüllü mini Çengelköy'de iki kuşağı kucaklaştırmak için gerçekleştirilen şenliğe katılan 
Üsküdar Belediyesi olarak 30 Mart seçimlerinden bu yana geçen 1 yıllık sürede gece büyükanne ve büyükbabalar, gün boyu torunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Şenlikte, aile yarışmalar düzenlenirken, katılanlara sürpriz büyükleri torunlarıyla dijital oyunların yanı sıra “sek sek” ve çeşitli oyunlar oynarken, gündüz durmadan çalışıyoruz. Enerjimizi sizlerden alıyoruz. Dualarımızı 

düzenlenen yarışmaların sonunda çocuklara hediyeler verildi. Huzurevi'nde kalan nine tombalaklardan sevgimizi torunlardan alıyoruz” diye konuştu.hediyeler armağan edildi. Şenlikte torun ile 
ve dedelerle  Çocuk evlerinde kalan çocukların bir araya geldiği etkinliğe  ; Üsküdar İlçe Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanımız Fatma Önerge ise şenliğe 
Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TOGEMDER büyükanne ve büyükbaba özlemlerini gidermeleri katkılarından dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e günün anısına bir  
Genel Başkanı Saadet Gülbaran, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız  Kazım 

hediye takdim etti.  Ardından Turkcel yetkilileri Genel Başkanımız Kazım Ergün'e ve Ergün ve Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanımız Fatma Önerge ve amacıyla Fahrettin Kerim Gökay Huzurevi'nden 
Şube Başkanımız Fatma Önerge'ye birer şükran plaketi takdim ettiler. Bütün gün eğlence İstanbul'daki bazı şubelerimizin Başkan ve yöneticileri de katıldılar.

büyükler çeşitli okullardan çocuklarla buluştu. ve coşku içerisinde geçen 'Torun Tombalak Şenliği'nde sahne alan Türk Pop Müziği'nin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuşmasında güzel olan her şeyin 
Üsküdar'a yakıştığını belirterek, “Torun Tombalak şenliğinin adının da kendisi de güzel. ünlü ismi Erol Evgin de verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği 

Torun Tombalak Şenliğimize 16 bin kişi katıldı

Turkcell Emekliler Kulübü'nün, Türkiye Emekliler Derneğimiz ve 

Üsküdar Belediyesi ile birlikte eski-yeni kuşaklar arasındaki bağların 

güçlendirilmesine katkıda bulunduğu ve Üsküdar Belediye Başkanı 

Hilmi Türkmen'in de katıldığı şenlikte, Erol Evgin canlı performans sergiledi.
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Çankaya Şubemizin Olağan Genel 

Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde 

gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 

Genel Başkan Yardımcımız Gazi 

Aykırı’nın yaptığı kongrede, Genel Mali 

Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Gen. Eğt. ve 

Teşk. Sekreterimiz Arif Duru da hazır 

bulundular. Kongrede yapılan 

seçimlerde, Mahmut Muammer Yeğin 

Şube Başkanlığına seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Erdoğan 

Ünsal, İdris Sevim, Musa Gündüz, Hasan 

Akgül. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  

Ejder Gök, İlyas Ercan, Süleyman Kalyoncu.

Çankaya Şubemizde Kongre Yapıldı

Malatya Şubemizin Olağan Genel Kurulu 

2 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 

Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel 

Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 

Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 

bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde, 

mevcut şube başkanımız A. Vahap 

Özdemir yeniden aynı göreve seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; 

Abdulkadir Peköz, Ali Ekber Aşıkoğlu, Mustafa 

Geçmen, Bilal Oğraş. Denetim Kurulu’na da şu 

isimler seçildi;  Alaaddin Güler, Hüseyin Hancı, 

Tufan Demiral.

Gaziantep  Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 3 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Kazım Ergün’ün yaptığı 
kongrede, Genel Başkan Yardımcımız 
Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz 
Ömer Kurnaz da hazır bulundular. 
Kongrede yapılan seçimlerde,mevcut şube 
başkanımız Kadir Sümer yeniden aynı 
göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Vakkas 

Doğan, Hayri Çetinbağ, Metin Taydaş, Hayri 

Katarcıoğlu. Denetim Kurulu’na da şu isimler 

seçildi;  Talip Ünal, Abdullah Örsyürek, 

Süleyman Koç.

Malatya Şubemiz Kongresini Yaptı

Gaziantep Şubemizde de Kongre Heyecanı
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Kartal Şubemizin Olağan Genel Kurulu.9 
Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Gen. Eğt. 
Teşk. Sekreterimiz Arif Duru da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan seçimlerde, 
mevcut şube başkanımız Arif Yıldız 
yeniden aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Nebiye 
Kıyıcı, Ahmet Aytekin, Hasan Çelikkol, 
Hüseyin Araz. Denetim Kurulu’na da şu isimler 
seçildi;  Kadir Çelik, Rıza Cingay, Ali Asker 
Alaçayır.

Kartal Şubemizde de Kongre Yapıldı

Gebze Şubemizin Olağan Genel Kurulu. 10 
Mayıs  2015 tarihinde gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım 
Ergün’ün yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Sekreterimiz 
Recep Orhan, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz ve Gen. Eğt. Teşk. Sekreterimiz Arif 
Duru da hazır bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız Ali Tunç 
yeniden aynı göreve seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ali Şahin, 
Ramazan Kibar, Fatma Pehlivan, Vahdet Yıldırım. 
Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  Hasan 
Kahraman, Muharrem Yıldız, Cemil Güler.

Mersin  Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 17 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz da hazır 
bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde Cemal Akbudak Şube 
Başkanlığına seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Veli Tol, 
Salih Yüzgeç, Zihal İyidil, Ahmet Şenol Keskin. 
Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  
İbrahim Pişat, Cemil Çetinkaya, Zeliha Gezer.

Gebze Şubemiz Kongresini Yaptı

Mersin Şubemizde de Kongre Heyecanı
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Nazilli Şubemizin Olağan Genel Kurulu. 

19 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 

Kazım Ergün’ün yaptığı kongrede, 

Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 

Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz 

da hazır bulundular. Kongrede yapılan 

seçimlerde, mevcut şube başkanımız. 

Faruk Baştepe yeniden aynı göreve 

seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Cihan 

Ükünç, Cengizhan Ateş, Mesut Uğurlu, Orhan 

Oruç. Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  

Nuri Erçerman, Şevket Dinç, Yusuf Karaçınar.

Ankara Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 27 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün 
yaptığı kongrede, Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Gen. 
Eğt. Teşk. Sekreterimiz Arif Duru da 
hazır bulundular. Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
Recep Orhan yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede  yapı lan  seç imler 
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu; Yusuf Yanık, Mehmet Çelik, 
İbrahim Avcı, Vedat Tapan. Denetim 
Kurulu’na da şu isimler seçildi;  Gültekin 
Bakırözü, Murat Sağlam, Kamil Özkan.

Beşiktaş Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 30 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 
Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz’ın yaptığı  Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube başkanımız 
S. Ayten Hekim yeniden aynı göreve 
seçildi.

Kongrede yapılan seçimler sonucunda Yönetim 

Kurulu şu isimlerden oluştu; Metin Sabay, 

Veysel Kodal, Niymet Abalı, Metin Karaca. 

Denetim Kurulu’na da şu isimler seçildi;  

Yahmet Bayraktar, Sinan Burhanoğlu, Mete 

Ersan.

Ankara Şubemiz Kongresini Yaptı

Nazilli Şubemizde de Kongre Yapıldı

Beşiktaş Şubemizde de Kongre Heyecanı
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Beykoz Şubemizin Olağan Genel 

Kurulu 30 Mayıs 2015 tarihinde 

gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını 

Genel Mali Sekreterimiz Ömer 

Kurnaz’ın yaptığı  Kongrede yapılan 

seçimlerde, mevcut şube başkanımız 

Celal Okumuş yeniden aynı göreve 

seçildi.
Kongrede yapılan seçimler sonucunda 

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Seyfettin 

Beceren, Nuri Yeşilbaş, Mahmut Özdemir, 

Hüseyin Alaçam. Denetim Kurulu’na da şu 

isimler seçildi;  İdris Ergan, Yüksel Gültekin, 

Mustafa Eroğlu.

Yalova Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 31 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığını Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz’ın 
yaptığı  Kongrede yapılan 
seçimlerde, mevcut şube 
başkanımız Lütfiye Çolak yeniden 
aynı göreve seçildi.

Kongrede  yapı lan  seç imler 
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu; Nursevil Bulut, Halit Birgin, Serpil 
Acar, Recep Şahin. Denetim Kurulu’na da 
şu isimler seçildi;  M. Sezai Akgün, Temel 
Sıtkıbütün, Sami Erişmen.

Yalova Şubemiz Kongresini Yaptı

Beykoz Şubemizde de Kongre Yapıldı

TOKİ Başkanı Turan, “Batman’da 
Türkiye Emekliler Derneği ile yaptığımız 
proje, diğer emeklilerimize örnek olacak”
 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. 
Ergün Turan, çözüm süreci ile oluşan bahar 
havasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 
devasa yatırımlara yansıyacağını belirtti. Batman’da 
Emekliler Derneği ile işbirliğinde gerçekleştirilen 
projeyle bin 472 konut inşa edildiğini ifade eden 
Turan, “Emeklilerimizin bizden beklentisi var. 
Batman’daki bu proje Türkiye’deki diğer 
emeklilerimize de örnek olacak bir projedir.” dedi.

TOKİ Başkanı Turan, 3 Mayıs 2015 tarihinde 
Batman’da İdarenin çalışmalarını yerinde denetledi, 
incelemelerde bulundu.

TOKİ BAŞKANI

PROJEMİZİ ÖRNEK

GÖSTERDİ...
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Türkiye, 2015 genel seçimleri ile yeni bir döneme girdi. Siyasi 
partilerin seçim bildirgeleri; ekonomik, sosyal ve hukuksal haklarda 
yapılacak projeler ile topluma yeni bir güven aşıladı. Seçim öncesi verilen 
sözlerin yerine getirilmesi için Koalisyon Hükümeti'nin kurulması 
gerekiyor. Aksi takdirde, seçim öncesi verilen vaatlerin bir anlamı 
kalmayacak. Siyasi partiler, hizmet yarışı içinde olmalı ve topluma güven 
vermelidir. 

Emekliler, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. İntibak ve iki 
ikramiye sözü, Hükümet Programında yer almalı. Seçim bildirgeleri esas 
alınmalı ve Hükümet kurulmalıdır. Erken genel seçim, vaatlerin 
tutulmadığı ve siyasete olan güvenin azaldığı bir yeni bir süreç getirecektir. 
Kavga yerine, Hükümet kurma başarısı gösterilmelidir. 

SORU: Seçimlerdeki vaatler, bizleri cesaretlendirdi. 
İki ikramiye taahhüdü önemlidir. Bu konu gerçek olacak 
mı?

 

SORU: 2015 yılında tarafıma bağlanan emekli aylığı ile 
hayal kırıklığına uğradım. 8500 günüm olmasına rağmen, 895 
lira aylık bağlandı. Benden daha az günle 9 yıl önce emekli olan 
arkadaşıma ise, 1200 lira aylık ödeniyor. Bunun farkını 
öğrenmek istiyorum.SORU: Sigortalı olmadan önce askere gittim. Şu an 

emekliliğimi hak ettim. Borçlanma yapmamın faydası olur 
mu?

SORU: Mamul emekli aylığım kesildi. Bunun nedeni 
nedir? 

SORU: Emekli aylığı alıyorum. Hanede 5 kişi yaşıyoruz. 
İşsiz olan çocuğum var. Genel sağlık sigortası prim borcu tebliğ 
edildi. Ne yapmalıyım. Bu konuda bir bilgi almak istiyorum.

SORU: Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi getirildi. 
Bu konuda bilgi almak istiyorum.

farklı olarak, Bağ-Kur sigortalılarına iki fırsat tanınmıştır. 
Birincisi, silinen borçlar ilerde ihya yapılabilecek. İkincisi, 
silinme sonrasında çalışmaya devam edenler, emeklilik 
haklarına kavuştuklarında silinen borçlar ihya yapılmazsa, 

CEVAP: Siyaset, güven işi olmalı. Verilen sözler emeklilikte dikkate alınmayacak. 
tutulması için Hükümet ortağı olunması gerekiyor. 
Emeklilerin gelirlerinde farklılaşma giderek büyümektedir. 
Öncelikle, iki ikramiye taahhüdü emeklilere yeni bir umut 
verdi. Bunun gerçekleşmesi için taahhütte bulunanlar 
Hükümet kurmalıdır.  

CEVAP: 2008 sonrasında çalışılan sigortalı süre uzadıkça, 
sizin gibi durumda olanları mağdur eden emekli aylığa 
hesaplanma sistemi bulunuyor. Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe CEVAP: Eski sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları 
giren 5510 sayılı Kanun ile hak kayıplarına neden olacak daha yüksek belirleniyor. Gösterge sisteminden ve aylık 
değişiklikler yapıldı. Bunun sonucu, emekli aylığı bağlama oranından daha fazla yararlanman için asgari 
hesaplamaları değiştirildi. Bu değişiklik, emekli aylıklarında ücret üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz. 
kayıplara neden olduğu için, Türkiye Emekliler Derneği olarak 
itirazlarımızı yaptık ve sizin gibi durumda olanların 
mağduriyetlerinin giderilmesi ve iyileştirmelerin yapılması için 
siyasiler üzerinde baskı grubu olarak mücadele vermekteyiz.

CEVAP: Kronik hastalıklar ile ilgili kontroller ve 
hastanelerden heyet raporunun alınması gerekiyor. 
Mevzuat bu şekilde olduğu için güncellenen raporlar, 
maluliyet oranı yüzde 60'ın altına düştüğü zaman aylıkların 
kesilmesi, mağduriyet getiriyor. Bu durumda, Yüksek 
Sağlık Kurulu'na itiraz edilmeli, ret cevabı alındığında, İş 

CEVAP: Bu soru, neredeyse, sosyal güvencesi olmayan 
Mahkemesi'ne de başvurulabilir.   

milyonları ilgilendiriyor. Yapılacak işlem şöyle: Önce ikamet 
edilen yerdeki Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Vakfına gelir testi için müracaat etmeniz gerekiyor. 
Ailede kişi başına düşen brüt gelir asgari ücretin üçte birinden 
az ise, sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası CEVAP: 6645 sayılı Kanunla, Nisain 2015 itibariyle 12 
primleri devlet tarafından ödenecek ve birikmiş genel sağlık ve üzeri Bağ-Kur prim borcu olanların üç ay içerisinde her 
sigortası prim borçları da silinecek. Bunun için müracaat hangi bir ödeme yapmamaları durumunda, birikmiş 

borçları silinecek. Önceki dönemlerdeki değişikliklerden edilmesi gerekiyor. Süre de, 2015 Eylül ayı sonuna kadar verildi.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

Seçim Bildirgelerinde Yer Alan Taahhütler Hayata Geçmeli
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Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri 
Bölümü ile Derneğimizin birlikte düzenlediği ve TC Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yaşlılık Platformu, 
Denizbank'ın desteğiyle; "Yaşlılığa Hazırlığın Finansal 
Boyutu" Sempozyumu 14 Mayıs 2015 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyum'da Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri öğretim üyeleri 
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Yaşlı Barınma Hizmetleri Daire Başkanı 
Coşgun Gürboğa, SGK Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Cüneyt Olgaç, 
Denizbank Emekli Segmenti Müdürü Oktay Yücel, Denizbank Mevduat ve Birikim 
Yönetimi Bölüm Müdürü Ebru Artaç,  Derneğimizi temsilen Hukuk Danışmanımız Av. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu birer sunuş yaptılar.

Sempozyumda; Yaşlıların finansal sorunları, kurumların mevcut uygulamaları 
ile derneğimizin Emekli Profili Araştırması ve emeklilerin hukuki sorunları masaya 
yatırıldı. Sempozyumda açılış konuşmasını Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici 
Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oya Hazer yaptı.

Bartın 

Şubemizden

İndirim

Anlaşmaları

YAŞLILIĞA HAZIRLIĞIN 

FİNANSAL BOYUTU SEMPOZYUMU 

DERNEĞİMİZİN DESTEĞİYLE YAPILDI

Bartın Uygun Ayakkabı, 

Mücahit MEKEÇ ile derneğimiz 

üyeleri emekli, dul ve yetimlerimize 

taksitli alışverişlerde %10, peşin 

alımlarda %20 indirim anlaşması 

yapılmıştır.

Mavi Dünya Restoran 

Turan TEĞEN ile derneğimiz 

üyeleri emekli, dul ve yetimlerimize 

%15 indirim anlaşması yapılmıştır.

D u r u  O p t i k ,  Z e k i y e  

ERTAN, Özgen ERTAN i le  

derneğimiz üyeleri emekli, dul ve 

yetimlerine gözlük ve çerçevelerde 

%20 indirim anlaşması yapılmıştır.



 tfnyazici@yahoo.com

Basım Yeri: İLKSAN MATBAASI
İvedik Org. San. Böl. Ağaç İşleri

521 Sok. No: 35  ANKARA Tel:0312.3943955Basım Tarihi: ..../04/2015
Yayın Türü:

Yerel Süreli Yayın

TÜED -16-

YÖNETÝM YERÝ
Anıttepe Mah. Işık Sk. 11/1

Tandoğan / ANKARA
Tel: (0.312) 230 34 28-29-89
Faks: (0.312) 230 16 41-92

www.tued.org.tr
tued@tued.org.tr

TÜRKİYE

EMEKLİLER DERNEĞİ

HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

ANAYASA MAHKEMESİ PROMOSYONU KABUL ETMEDİ
Üyemiz Sedye Koç adına, 20.07.2007 tarihli resmi alacak hakkının mevcudiyetinin var 

gazetede yayınlanan “Banka Promosyonları” konulu olması gerektiği belirtilmekle, 
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin, SGK'dan aylık Bakanlar Kurulu'nun takdir yetkisi 
veya gelir alanları da kapsaması gerektiği gerekçesiyle iptali içinde konu değerlendirilerek 
istemi ile dava açmıştık. Danıştay 10. Dairesi söz konusu emekli lerle i lgi l i ,  düzenleme 
genelgenin Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarıldığı yapılmamasını korunması gereken bir mülkiyet hakkından 
için bu genelge ile 657 sayılı kanun kapsamında bahsedilemeyeceği olarak kabul etmiştir. Dava bu nedenle 
bulunmayan emekli maaşları hakkında düzenleme konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez 
yapılmamasında hukuka aykırılık görmemiş, davayı bulunmuştur. 
reddetmiştir. Anılan karar Danıştay İdari Dava Daireleri Anayasa Mahkemesi konuyu eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 
Kurulu'nca da onanmıştır. Bu karara karşı 09.01.2014 yasağının ihlali açısından incelerken temel hak ve özgürlüklerle 
tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bağlantılı ele almıştır. İhlal iddiasında; kişinin hangi temel hak 
bulunulmuştur. ve özgürlüğü konusunda ayrımcılığa maruz kaldığı, hangi 

2007/21 sayılı genelge incelendiğinde; 657 sayılı temel hak ve özgürlüğü konusunda etkili başvuru hakkının 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarılmadığı sadece kısıtlandığı sorularına cevap aranmaktadır. Bu nedenle 
kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesinden davacının eşitlik ilkesinin ihlali iddialarını başvurunun 
alınması gereken promosyon ve bunun kamu görevlilerine temelini oluşturan mülkiyet hakkı çerçevesinde ve bu hakla 
dağıtımı ile ilgili olduğu görülecektir. SGK'da çalışan bağlantılı olarak ele alan Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesi ve 
memur ve işçi promosyon alacakken, aynı kurumun ayrımcılık yasağının, bağımsız nitelikte koruma işlevine sahip 
temelini oluşturan ve oradan aynı şartlarla aylık ve gelir olmadığını temel hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını, 
alan emekli, dul ve yetim promosyon alamayacaktır. Bu korunmasını ve başvuru yollarını güvence altına alan 
Anayasa'mızın eşitlik ilkesine, bu ilkeyi düzenleyen tamamlayıcı nitelikte haklardan kabul etmiştir. Bu nedenle 
Anayasa'mızın 10. maddesi ile yaşlılarımız için getirilen mülkiyet hakkı kapsamına giren bir hakka yönelik müdahale 
pozitif ayrımcılığa açıkça aykırıdır. Anayasa Mahkemesi, bulunmaması nedeniyle eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının 
başvurucu tarafından yapılan hukuki tavsif ile kendine olayda uygulanabilmesi mümkün görülmemiştir. Eşitlik 
bağlı kabul etmemiş, talebi mal varlığındaki bir azalmaya ilkesinin ihlali konusu, Anayasa'da güvence altına alınmış ve 
yönelik kabul ederek mülkiyet hakkı ve eşitlik ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan temel hak 
kapsamında ele almıştır. Burada da öncelikle mülkiyet ve özgürlüklerden koruma alanı dışında kaldığından, 
hakkı açısından konuyu inceleyip bu hakkın doğmadığını başvurunun bu kısmı da konu bakımından yetkisizlik 
kabul ederek eşitlik ilkesinin uygulanamayacağını nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur.                  
belirtmiştir. Bu karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 

Anayasa Mahkemesi, müracaatçı davacının müracaat edilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve 
Anayasa'nın 35. maddesi uyarınca korunması gereken gerekçesi İnsan Hakları Mahkemesi yorumlarıyla çelişkilidir. 
mülkiyet hakkı kapsamında bir menfaate sahip olup Konu öncelikle eşitlik ilkesi açısından incelenmeliydi. 
olmadığı hususunu öncelikle değerlendirmiştir. Gelir dağılımındaki çarpıklık ve yoksulluk en önemli 
Mahkemeye göre; bireysel başvuru yolunda mülkiyet sorunumuz. Eşitsiz davranışlar bunu artırırken yönetime ve 
hakkının ihlali iddiasının ileri sürülebilmesi için mülkiyet hukuka olan güveni de sarsmaktadır. OECD'nin bir 
konusu sahip olunan bir mülke ihlal sonucunu doğuracak çalışmasına göre son bir yılda gıda ürünleri almak için yeterli 
bir müdahalenin bulunması gerekmektedir. Alacak hakları parasının olmadığı zamanlar olduğunu beyan eden 
da mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilecektir. vatandaşlarımızın oranı %32,7. Yani oran itibari ile en yüksek 
Ancak alacak hakkının mülkiyet hakkı kapsamında seviyelerdeyiz. Bu göstergede OECD ortalaması %13. 
korunabilmesi için Anayasa Mahkemesi bir mahkeme Bahçeşehir Üniversite'sinin bir araştırmasına göre emekli 
hükmü, hakem kararı, idari karar gibi bir işlemle yeterli barındıran hanelerin %15'i yoksul. Şiddetli maddi yoksunluk 
derecede icra edilebilir kılınmış olmasını şart koşmaktadır. ölçütü kullanıldığında bu oran %50'lere varıyor. Aynı 
Anayasa mahkemesi konu hakkında Kamu Denetçiliği araştırma emekliler arasında maaşlar itibari ile oldukça 
Kurumu'nun tavsiye kararını hakem kararı veya idari yüksek bir gelir eşitsizliği tespit etmiş. TÜED'in Emekli Profili 
karar olarak değerlendirmemiştir. Mahkeme, en azından Anketleri de emeklinin açlık, yoksulluk sınırı içindeki yaşamını 
meşru bir beklentinin bulunmasını ararken, bu beklenti ortaya koyuyor. Özel bankalar promosyon vermeye başladı, 
objektif temelden uzak bir beklenti olmayıp, bir kanun kamu bankaları da buna mecbur kalacak. Emekli hak arama 
hükmü, yerleşik bir yargısal içtihat veya ayni menfaatle mücadelesi için mahkeme mahkeme dolaştırılmadan 
ilgili hukuki bir işleme dayalı beklenti olmalıdır. Bu nedenle promosyon konusu, 2007/21 sayılı genelgeye yapılacak bir ilave 
mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir ile çözüme kavuşturulmalıdır. 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Emin TANGÖREN

YAZI KURULU
Gazi AYKIRI

Recep ORHAN
Ömer KURNAZ

Arif DURU


