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Genel Başkanımız ERGÜN’den,
Başkan BİLGİÇ’e Plaket
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ile
Isparta Şube Başkanımız Kadir Ersal, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Isparta Milletvekili
Süreyya Sadi Bilgiç'i ziyaret ettiler.
Devamı 2. sayfada

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ VE
İÇİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ:

“ Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ve
Kahramanmaraş şubesi ile birlikte
toplu konut için çalışacağız..."
AFYON ŞUBEMİZİN
EMEKLİ ÇAY BAHÇESİ AÇILDI
Devamı 3. sayfada

Yaşlı ve
genç
neslin
buluşma
noktası
olacak...
Devamı 3. sayfada

HUKUKUN
ÜSTÜNLÜĞÜ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
kuruluşunun 96. yılını büyük bir coşkuyla
kutladık. Büyük önder Atatürk'ün çizdiği
yoldan yürüyen milletimiz, Cumhuriyetin
kurulması ile birlikte tek vücut olmuş,
demokratik sistemin alt yapısı oluşturulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden
itibaren üniter devlet yapısı, temel ilke olarak
benimsenmiştir. Kurtuluş savaşı sonrasında
cumhuriyetin değerleri ile birlikte toplumun
ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda
kazanımlar elde etmesi için önemli
değişikliklere gidilmiştir.
Hukuk devleti ile yönetilen ülkelerin
demokrasileri gelişmiş, kuvvetler ayrımı temel
i l k e o l a r a k b e n i m s e n m i ş t i r. T ü r k i y e
Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde benzer
değerler ön planda tutulmuş, çok partili dönem
ile birlikte batı değerleri ve evrensel sözleşmeler
anayasamıza ve iç hukuk sistemine
yansıtılmıştır.

BAŞYAZI

Devamı 4. sayfada

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN’DEN,
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLGİÇ’E ŞÜKRAN PLAKETİ
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün
ile Isparta Şube Başkanımız Kadir Ersal, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i ziyaret ettiler.

ISPARTA'ya yapılacak olan TOKİ konutları için girişimlerde
bulunan Bilgiç'e Genel Başkan Kazım Ergün tarafından şükran
plaketi takdim edildi. Bilgiç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "Her zaman emeklilerimizin yanındayız. Onların her
sorununda çözüm önerileri ile birlikte çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Genel Başkanımız Kazım Ergün ise, Isparta'ya yapılacak olan

TOKİ konutları için tüm gayreti ile çalışan Bilgiç'e teşekkür etti.
Isparta Şube Başkanımız Kadir Ersal ise milletvekili Bilgiç'in her
konuda kendilerine destek olduğunu söyledi. Ziyarette Hukuk
Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Isparta Şube Şube Başkan
Yardımcısı Av. Faik Yıldız ve Şube Denetim Kurulu Raportörü Mehmet
Tunç da hazır bulundular.

BUCA Şubemizin Olağan Kongresi
Genel Başkanımızın Katılımıyla Yapıldı
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Buca Şubemiz 8 Nisan 2016 tarihinde olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı'nı Genel Başkanımız
Kazım Ergün yaparken, Genel Sekreterimiz Recep Orhan,
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız'da
divanda görev aldılar. Genel kurulda yapılan seçimlerde, mevcut
Şube Başkanımız Etem Yüksel güven tazeleyerek yeniden aynı
göreve seçildi.
Kongrede konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım
Ergün, başta derneğimizce ülkemiz gündemine getirilen toplu
konut projesi olmak üzere; intibak, promosyon, maaş zamları
gibi bir çok konuya değinerek; “Türkiye Emekliler Derneği
1970'den bu yana emeklinin hak arama mücadelesinin bir
sembolü haline gelmiştir. Toplu konut projemiz dünyaya örnek
olmaktadır. 2000 öncesi emekliler için intibak derneğimizin
sayesinde olmuştur, key ödemeleri, promosyon hazırlıkları ve
daha bir çok gelişme de yine derneğimiz sayesinde ülke
gündemine gelmiştir” dedi.
Konuşmanın ardından yapılan seçimlerde yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu; Ali Rıza Bulut, Kenan Turan, Cemal
Alkan, Nadir Sakoğlu. Denetim kurulu üyeleri ise; Sabahat
Tezer, Hüseyin Kırbıyık, Mehmet Nurettin Çeke.

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ VE
İÇİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ:

" Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ve
Kahramanmaraş şubesi ile birlikte
toplu konut için çalışacağız..."
Kahramanmaraş Şube Başkanımız
Mehmet Nalbantbaşı, Şube Mali
Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Merkez
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan
Yazıcıoğlu; Kahramanmaraş Milletvekili
ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin
Güvenç'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, TOKİ
konusunda desteklerini
beklediklerini dile getiren heyetimize; ”Emekliler bizim baş
tacımız. Kahramanmaraş'ta emeklilerimize
Başbakanımızın verdiği söz doğrultusunda konut inşa
edeceğiz. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği Genel
Merkezi ve Kahramanmaraş şubesi ile birlikte çalışacağız.
Emeklilerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

KIRIKKALE ŞUBEMİZİN TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bartın Şubemizden
Seyahat Anlaşması

Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Zekeriya Aytekin ve yönetim
kurulu emeklilerin sorunlarını dile getirmek özellikle gündemde olan TOKİ
projesi ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kırıkkale Milletvekilleri
Ramazan Can ve Mehmet Demir’i ziyaret ettiklerini açıkladılar.
Konu hakkında bir açıklama yapan Dernek Başkanı Aytekin
Milletvekillerinin kendilerine ilgi gösterdiklerini ve sorunlarını dilediklerini
söyledi. Aytekin Ak Parti Milletvekili Ramazan Can’ın TOKİ projesi ile ilgili
olarak Toki Genel Müdürü Ergün Turan ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili olarak dernek binasında bir toplantı
yapılacağını belirtti.Milletvekili Can’la yapılan görüşmede emeklilere verilmesi
gerekli olan Promosyon konusunun Mecliste ve Hükümet nezdinde bir çalışma
yapmasını istediklerini belirtti. Aytekin ayrıca en düşük Emekli maaşının asgari
ücret seviyesine getirilmesini, 2000 ile 2008 yılları arasında Emekli olanlara da
intibak yasasının çıkarılmasının yanı sıra sağlıkta katkı paylarının kaldırılması
dileklerini Milletvekilleri Can ve Demir’e ilettiklerini ifade etti.
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Bartın Şubemiz ile Kamil Koç Otobüs Firması
arasında 10.03.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında geçerli
olmak üzere Şubemiz üyeleri ve ailelerinin
yararlanabileceği seyahat indirimi sağlandı. Yapılan
anlaşmaya göre % 20 oranında indirim ile Ankara'ya 25
TL, İstanbul'a
45 TL, İzmir'e 65 TL'ye seyahat
edilebilecek. Seyahat hakkından dernek üye kartını ibraz
edebilen üyelerimiz yararlanacak.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliği yolunda
büyük değişikliklere gitmesi olumlu bir gelişme
olmakla birlikte yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır.
Anayasalar; toplumsal sözleşme olduğundan,
TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin ve sivil
toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmalı,
uzlaşma kültürüyle ortak bir anayasa
yazılmalıdır. Çoğunluk anlayışı ile yazılan
anayasaların ömürleri de kısa olmaktadır. Bu
nedenle, toplumu kucaklayan ve hiçbir kesimi
dışlamayan ve özellikle de hukukun üstünlüğünü
ilke edinen bir anayasa yapılmalıdır. Hukuk,
bağımsız ve tarafsız işletildiğinde, herkesin
sığınacağı tek limandır. Türkiye'de yargıya olan
güvenin giderek düşmesi, en büyük risk olarak
görülmelidir. Hukuk sisteminde risk yerine güven
olmalı, yargıçlar vicdanları ile topluma güven
verecek kararlara imza atmalıdır. Adaletin
terazisi çok önemli olduğundan, hiçbir zaman
bozulmamalıdır. Hukukun üstünlüğünü
benimsemiş hiçbir ülkede, yargı üzerinde asla
baskı yaşanmaz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile ilgili
yapılan haksız ve mesnetsiz yorumlar ve görüşler,
birliğimize ve demokrasimize zarar vermektedir.
Ülkenin kurucu felsefesi ile Türkiye'nin aydınlık
yönü belirlenmiştir. Bu nedenle; Türkiye'nin
üniter yapısını güvence altına alan anayasamızın
ilk dört maddesi korunmalı, sosyal hukuk devleti,
toplumun en büyük güvencesi olarak görülmelidir.
Laiklik; devlet yönetiminin işleyişini
belirlediği gibi, din ve vicdan özgürlüğünü de
koruyan bir güvencedir. Yeni anayasa hazırlık
çalışmalarında en büyük çıkmaz olarak,

parlamenter sistem ile başkanlık sistemi
tartışmaları ön plana çıkmıştır. İktidarın tercihi
başkanlık sisteminden yana gözükse de, yapılan
kamuoyu araştırmalarında parlamenter sistemin
korunması yönünde çoğunluk görüşü oluşmuştur.
Kısaca, bu konuda bir mutabakat oluşmamıştır.
Türkiye, farklılıklar yönünden zenginliklere
sahip bir ülkedir. Bu değerlerin kıymetini iyi
bilmeliyiz. Bin yıldır birlikte yaşamış bir millet
olmamız nedeniyle ayrışmalardan uzak
durulmalıdır.
Terör, bütün ülkelerin en büyük düşmanı
olarak görülmelidir. Bu güzel vatanın hiçbir evladı
teröre kurban gitmemeli; analar, babalar, aileler
ve milletimiz ağlamamalıdır. Bu konuda siyasi
partilere de büyük görevler düşmektedir. Teröre
karşı ortak duruşlar gösterilmeli, tek vücut
olunmalıdır.
Asırlar boyu birlikte yaşamış ve kurtuluş
savaşında birlikte savaşmış bir milletin torunları
olarak bizlere düşen görev, bizlere emanet edilen
bu güzel ülkenin dünyaya örnek olacak bir şekilde
yönetilmesidir. Çatışma yerine uzlaşma ile
sorunlarımıza çözüm bulmalıyız.
Çevremiz ateş çemberine dönüşmüş, bu
dönemde en fazla dayanışmaya, birliğe ve sevgiye
ihtiyacımız vardır. Bir birimizi kırmadan ve
saygıda kusur etmeden, siyasi dile de dikkat
edilerek toplumsal barışa hep birlikte katkı
yapmalıyız.

Kayseri Şubemiz konut çalışmalarını hızlandırdı...
Kayseri Şube Başkanlığımız
emekliye ucuz konut projemiz
kapsamında başlattığı çalışmaların her
aşamasını üyeleriyle paylaşmaya devam
ediyor. Genel Başkan Yardımcımız ve
Kayseri Şube Başkanımız Gazi Aykırı
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “TOKİ
Mimar Sinan 1. Etap konut projesi ile
ilgili olarak emeklilerimize ayrılan 250
kontenjan için kura çekiminin 6 Mayıs
2016 tarihinde gerçekleştirileceğini ifade
etti. Aykırı bunun birinci Adım olduğunu
vurgulayarak; “ Mimar Sinan Mevkiinde
yine emeklilerimiz için yeni kontenjan
alınmıştır. Bunların başvuru şartları da
üyelerimize de (SMS) kısa mesaj olarak
duyurulacaktır. Bunun dışında TOKİ ile
sürdürdüğümüz talep örgütlenmesi
çalışmalarımız ve arsa tahsis
çalışmalarımız da hızla sürmektedir”
dedi.
Aykırı konut projesi çalışmalarının yanı sıra üyelerimizin
kaliteli sağlık hizmetlerine en uygun şartlarla ulaşabilmelerini
sağlayacak anlaşmalar yaptıklarını belirterek; “Özel Tekten
Hastanesi, Özel Magnet Tıp Merkezi, Özel Uzman Diş Hastanesi,
Özel Sesli Tıp İşitme Merkezi 'yle anlaşmalar yaptık, tüm
üyelerimize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

65 Yaş Kanunu
onaylandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6704 sayılı '65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.
Yasaya göre, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlar ile
sigortalı bir işte çalışanlar, nafaka bağlananlar veya nafaka bağlanması
mümkün olanlar ile Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık ödenenler
hariç olmak kaydıyla, muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını
doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe
aylık bağlanacak.
Bu kişilerin kendisi ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas
alınınca, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık
net tutarının üçte birinden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir
sağlaması mümkün bulunanlar muhtaç kabul edilemeyecek ve aylık
bağlanamayacak.
Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin
yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli hane
içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak.
Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar
engeli bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla kanıtlayanlara aylık
bağlanacak.
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ÇALIŞMA HAKKI KISITLANMAMALI
Ülkemizin istihdam yapısına bakıldığında, en
sorunlu alan olarak taşeron işçilerinin çalışma biçimleri
dikkat çekmektedir. Kamu işyerlerinde çok sayıda ihale
yoluyla taşeron işçi çalıştırılması giderek genişlemiş ve
2016 yılında 720 bin işçi sayısına ulaşılmıştır.

Gazi
AYKIRI
Genel
Başkan
Yardımcısı
Kayseri
Şube
Başkanı
www.tuedkayseri.org.tr

Taşeron işçi çalıştırma ile birlikte endüstri ilişkileri
büyük zarar görmüş, özlük haklar konusunda ise
çalışanlar arasında büyük bir eşitsizlikler yaşanmıştır.
Taşeron işçilerinin hiçbir güvencesi olmadığından,
eleştiri alan bir çalışma biçimine dönüşmüştür. Her
şeyden önce düşük ücret ve sosyal haklardan yoksun
bırakılan bir çalışma biçimi olan taşeron işçiler için
çözümler aranmaya başlanmıştır.
2014 yılında çıkarılan 6552 sayılı Kanunla, taşeron
işçilerinin izinleri ve kıdem tazminatlarını güvence
altına alacak değişikliklere gidilmiş, toplu iş sözleşmesi
yapılmasında yeni koşullar getirilmiştir. Toplu iş
sözleşmesi sürecinde Kamu İşveren Sendikaları
yetkilendirilmesi durumunda, toplu iş sözleşmeler ile
ihaleler üzerinde bir takım kazanımların sağlanması
öngörülmüştür.
2015 yılından itibaren toplu iş sözleşmesi süreci
sağlıklı yürütülememiş, Kamu İşveren Sendikaları ile
işçi sendikaları arasında anlaşmaya yönelik bir sonuç
elde edilmediğinden, uyuşmazlıklar, Yüksek Hakem
Kurulu'na intikal ederek toplu iş sözleşmeler
sonuçlandırılmaya çalışılmıştır.
2016 yılında yeni bir değişiklik gündeme getirilmiş,
“özel sözleşmeli personel” adı altında taşeron işçiler için

yeni bir düzenlemenin yapılacağı açıklanmıştır.
İşçi sayılması gereken taşeron işçilerinin “özel
sözleşmeli personel” statüde çalıştırılacağı açıklanmıştır.
Yapılan açıklamalarda, en büyük risk olarak emekli
hakkını elde etmiş veya emekli çalışanların işlerine son
verilecek olması, Anayasanın güvencesi altında olan
çalışma hakkının engellenmesi sonucunu getirecektir.
Hükümetin, bu yöndeki açıklamaları yeniden
değerlendirilmelidir. Aldığı aylıkla geçinemeyen
emeklilerin yeni sistemde çalıştırılmayacak olması,
büyük bir eşitsizlik örneği olacaktır.
Diğer taraftan taşeron işçilerinin düşük ücretle
çalıştırıldığı dikkate alındığında, bu kapsamda
çalışanlara bağlanacak emekli aylığı da düşük
olacağından, çalışma hakkının kısıtlanması yeni bir
mağduriyete neden olacaktır.
Yeni getirilecek olan sistemde taşeron işçilerinin bir
takım kurallara tabi olması, 720 bin işçinin bir kısmının
işsiz kalacağı endişesine yol açmıştır. Kamu işyerlerinin
ihtiyaçlarına ve yapılan işe göre değerlendirmeler
yapılacak olması, hak kayıplarını beraberinde
getirecektir. Esas olan, devletin işçi çalıştırma
kuralsızlığından ve hak kaybına neden olan istihdam
biçimlerini benimsememesidir.
Emekliliği gelenler ile halen çalışan emeklilerden;
emeklilerin çalıştırılmayacak olmasına yönelik
düzenlemelere yönelik olarak yoğun bir şekilde itirazlar
gelmektedir. Hükümetin, istihdamı yasaklaması yerine
teşvik etmesi gerekir.

BİREYSEL EMEKLİLİK ZORUNLU OLMAMALI
Sosyal güvenlik sistemimizin gelecek güvencesi
yönlerinin giderek zayıflatılması, emekli aylığına hak
kazanma koşulları ve aylık hesaplanma sistemlerinde
hak kayıplarının yaşanması karşısında, Hükümet
tamamlayıcı bir sistem olarak bireysel emekliliği
teşvik etmeyi planlamaktadır. Bu yönde yapılan resmi
açıklamalara bakıldığında, işe girecekler ile iş
değiştirenlerin bireysel emeklilik sistemine
katılmaları öngörülüyor. İşçilerin ücretlerinden
sigorta primleri ile birlikte bireysel emeklilik kesintisi
de yapılabilecektir. İş dünyası ve çalışan kesimler, bu
yönde yapılacak olan değişikliğe pek de sıcak
bakmıyor.
Bugüne kadar kurulan fonların iyi yönetilmediği
ve 125 fonun kapatıldığı dikkate alındığında, bu
yönde iyi bir yönetim tarzımız yoktur. Örneğin,
emeklilerin KEY kesintileri iyi değerlendirilmediği
gibi, ödemelerden emeklilerin büyük kısmının
yararlanmadığı da bir gerçektir. Bu bakımdan,
toplumda fonlara olan güven azdır.
Çalışanların aldığı ücretle geçim zorluğu çektiği
gerçeği karşısında, bireysel emeklilik sisteminin
zorunlu hale getirilmesi, ilgi görmemiştir. Böyle bir
düzenleme yerine emekli aylıklarını iyileştirecek olan
parametrelerde değişikliklere gidilmeli, emekli
aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye
çıkartılması hedeflenmelidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümleri ile birlikte emekli
aylıklarında eşitsizlikler giderek büyümektedir. Norm

ve standart birliğine ve sosyal güvenlikte tek çatı
sitemine aykırı bir uygulama ile karşı karşıyayız.
Öncelikle bu yönde bir değişikliğe ve iyileştirmeye
gidilmelidir.
Hükümet, tasarrufları artırmak üzere, bireysel
emeklilik sistemine yüzde 25 devlet katkısı vermektedir.
Bireysel emeklilik için verilen devlet katkısı, sigorta
primlerine de yansıtılmalıdır. Sosyal devlet, öncelikte
toplumun gelecek güvencesi olan zorunlu sigorta
sistemini desteklemeli, teşvikler ağırlıklı olarak bu
sisteme yapılmalıdır.
Türkiye Emekliler Derneği'ne intikal eden çok
sayıda sorun var. Bunların başında, düşük aylık
hesaplamaları gelmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin
vazgeçilmez parçası olan eşitlik ilkesi, mevzuatta
yapılan değişiklikler ile korunamamıştır. Yaşlılık,
maluliyet ve ölüm aylıklarında dönemsel farklılıkların
olması, emekli aylıklarına da yansımış, emekliler
arasında burukluğa neden olmuştur.

Recep ORHAN
Genel
Sekreter
Ankara
Şube Başkanı

Örneğin, ölüm aylıklarının hesaplanmasında, işe
giriş tarihi ve çalışılan dönemlere göre aylıklar
www.tuedankara.org.tr
hesaplanmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminde böylesine
bir çarpıklığın olmaması gerekirken, dönemlere göre
farklı ölüm aylığı alt sınırlarının olması, adil olmayan
bir uygulamaya dönüşmüştür.
Özellikle de 1 Ekim 2008 sonrasında ölen
sigortalılara bağlanan aylıklardaki azalmalar, hak
kayıplarına neden olduğundan, bu yönde değişikliklere
gidilmelidir.
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İstanbul Şubelerimiz “Emekliye Konut” için biraraya geldi

İstanbul Şube Başkanlarımız, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız Başkanlığında
toplandı. Proje ortağımız Denizbank adına İnşaat-Emlak
Segment Sorumlusu Hakan Varol'un da katıldığı
toplantıda konut projesi için önerilen araziler gezildi.

AFYON ŞUBEMİZİN EMEKLİ ÇAY BAHÇESİ AÇILDI

yaşlı ve genç neslin buluşma noktası olacak
Afyonkarahisar Belediyesi, emeklilere
yönelik gerçekleştirdiği desteğe bir yenisini daha
ekledi. Emeklilerin konut sahibi olması
konusunda Toplu Konut İdaresi ile girişimlerde
bulunarak 'Emekli Grubu Konut Projesi'
kapsamında 300 aileyi konut sahibi yapacak
Belediye bu kez de Afyonkarahisar Şubemiz ile iş
ortaklığı yaptı. Yapılan işbirliği neticesinde Taş
Medrese Çay Bahçesinde artık Derneğimiz
hizmet sunacak.
Afyonkarahisar Şubemize "Yaşlı ve Genç
Nesli Buluşturmak" amacıyla tashis edilen Çay
Ocağı'nın açılışı Belediye Başkanı Burhanettin
Çoban Genel Başkanımız Kazım Ergün, Genel
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız,
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Abdulkadir Konak ile Şube
Başkanlarımızın katılımlarıyla yapıldı.
İSTİŞARELER VE İŞBİRLİKLERİ SÜRÜYOR
Programın açılış konuşmasını Şube Başkanımız Ahmet Ege
yaptı. Belediye Başkanlığı ve Şubemiz ile yaşlı ve genç nesli
buluşturup, onları hayata tutundurmaya çalıştıklarını söyleyen
Ege; "Yaşlılara karşı duyulan saygı ve vefayı görünür kılma, aile
ortamı yaratma projemizin gerçekleşmesi dolayısıyla Belediye
Başkanımız Burhanettin Çoban'a emeği geçen herkese emekliler
adına şükranlarımı sunuyorum." dedi. Şube Başkanımız Ahmet
Ege, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile birlikte yürüttükleri
emekliyi konut sahibi yapma projesinin de emekli kesimi çok mutlu
ettiğini söyledi.
EMEKLİLERİMİZLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise törende yaptığı

konuşmada; “Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Ahmet Ege ve
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaklaşık 7 yıldır istişarelerimiz ve
işbirliklerimiz devam ediyordu. Bu işbirliğinin en güzel neticesi birinci
olarak emeklilere konut, ikincisi emekliler çay bahçesi açılışıdır. Emekli
vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceklerine inanıyorum. Yeni
düzenleme halkımıza hayırlı olsun inşallah." şeklinde konuştu.
HAYIRLI OLSUN
Genel Başkanımız Kazım Ergün açılış programının son
konuşmasını yaptı. Ergün Konuşmasında şunları söyledi; “Giderek
ağırlaşan ekonomik şartlar altında zorlu bir yaşam mücadelesi veren
emeklilerimiz için bir nebze de olsa nefes alma imkanı olarak
gördüğümüz bu alanın derneğimize tahsis edilmesi emekli
topluluğumuza büyük bir hoşnutluk yaratmıştır. Başta Belediye
Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban'a ve emeği geçen herkese sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz.
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TÜED NARLI EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİMİZ YAZA HAZIRLANIYOR...
TESİSİMİZ YILDA YAKLAŞIK 2000 EMEKLİMİZE HİZMET SUNUYOR...
Türkiye Emekliler Derneği ErdekNarlı Eğitim ve Sosyal Tesislerimiz
yaklaşık 4 dönüm deniz kıyısı arazi
üzerine kuruludur ve 150 yatak kapasitesi
ile üyelerimize hizmet vermektedir. Her yıl
yaz sezonunda yaklaşık 2000 emeklimiz
aileleriyle birlikte çok uygun şartlarda
tatil imkanına kavuşturulmuştur.

Genel Mali Sekreterimiz Ömer
Kurnaz, Erdek-Narlı tesislerimizin, her yıl
yüzlerce emekli ailesine hizmet sunduğunu
belirterek, “Dar gelirli emeklilerimiz
derneğimizin tesisi sayesinde tatil
imkanına kavuşmuş oldu. Torunlarıyla
birlikte yuva sıcaklığında tatil yapabiliyorlar. Bizler de onlara bu
imkanı sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tesisimiz, Marmara'nın incisi Erdek'in Narlı
Köyü'nde, Kapıdağ Milli Parkı'nda, denize sıfır
pırıl pırıl bir tesistir. Tertemiz havası, bozulmamış
doğası ile insanları kucaklayan tesisimizde wi-fi
internet imkanı da bulunmaktadır. Odalarda
televizyon ve buzdolabı bulunan tesisimizin bir de
okuma salonu ile oyun odası mevcuttur.
Tesisimizin sosyal medya sayfasında
etkinlikler ve üyelerimizin paylaşımları
görülebilmektedir.

Elazığ Şubemiz Ak Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze’yi
Elazığ Şube Başkanımız Vedat
makamında ziyaret etti

GÜR ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz;
AK Parti il Başkanı Ramazan
GÜRGÖZE ve yönetimini ziyaret etti
ve başarı dileklerini sundu.

Ziyarette Derneğimiz ve çalışmalarımız hakkında başkana
bilgi verildi. Bundan sonra da ilişkilerimizin geliştirilmesi
hakkında iyi niyet temennilerinde bulunuldu.
Başkan ve yönetimi şubemize davet edildi. Derneğimizin
TOKİ çalışmaları hakkında İl Başkanı GÜRGÖZE'ye kapsamlı
bilgiler verilerek, emekliye konut projemize destek istendi.

Eyidoğan'dan Kantarcı'ya Teşekkür
Eyidoğan; 'TOKİ için Belediye Başkanımız Sayın Bülent
Kantarcı müjdeyi verdi.’
Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan, Belediye
Başkanı Bülent Kantarcı tarafından açıklanan TOKİ ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Eyidoğan açıklamasında; "Emeklilerimizin merakla beklediği, kira öder gibi ucuz konut
projesi kapsamında toplu konut için Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı müjdeyi verdi.
Belediye Başkanımız ve Belediye Meclisinin son toplantısında onaylanan TOKİ arazisi
olarak Nadır mevkiinde (Nadır deresinden su depolarına kadar ) yapılması planlanan TOKİ'nin
meclis toplantısında müjdesi verildi. Biz dernek olarak emeklilerimiz adına çok sevindik. Emeği
geçen Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclisine çok teşekkür ederiz. Tamamlandığında ise
Çaycuma'mızın kalkınması, gelişmesi ve çağdaş modern yaşanılabilir kent olma yolunda çok
büyük mesafeler kaydedeceğine inanmaktayız.
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TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU

“TERÖR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
gündemiyle genel merkezimizde toplandı
Ülke genelinde son günlerde
yaygınlaşan hain terör saldırılarının
ardından toplanan genel yönetim
kurulumuz; yakınmanın ve
lanetlemenin ötesinde adımlar atılması
gerekliliği hususunda görüş birliğine
vararak, bu konuda bir çalışma
başlatılmasına kararıverdi. Bütün
teşkilatımıza da bu yönde yapılan
çağrılarla; şubelerimizin bulunduğu il
ve ilçelerde kamuoyunu etkileyebilecek
ve yönlendirebilecek kişiler ve
kuruluşlarla bir araya gelinmiş, terör
konusu oluşturulan bu platformlarda
masaya yatırıldı.
Bu toplantılardan birisi de Genel Merkezimiz tarafından 22
Mart 2016 tarihinde hayata geçirilip; Ankara, Çankaya, Sincan Şube
Yönetimlerimiz ile Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Türkiye
Öğretmenler Derneği Ankara Şube Başkanlığı'nın katılımıyla
gerçekleştirildi.
Ülkemizi yasa boğan ve toplum yaşamını derinden sarsan hain
terör saldırılarının önlenmesine yönelik; toplumun yaşam tecrübesi
en yüksek kesimi olan emeklilerimizin ve yaşlılarının fikir
alışverişinde bulunarak çözümler üretilebilmesini sağlamayı
amaçlayan toplantı, Genel Sekreterimiz Recep ORHAN ile Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif YILDIZ'ın
başkanlığında yapıldı. ORHAN, toplantının açış konuşmasında;
“Ülkemiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Hepimizin üzerine düşen
tarihi görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Türkiye Emekliler
Derneği olarak bu bilinçle yola çıktık. Yurt çapında bütün
teşkilatımızla harekete geçip, terör konusunu ve çözüm önerilerimizi
masaya yatırmak istedik. Buradan çıkacak sonuçları terörle
yapılacak mücadelelere ışık tutması amacıyla bir rapor haline getirip
hükümete ve parlamentomuza sunacağız. Emekliler bu ülkenin her
karışında alın teri, göz nuru olan insanlardır. Bu yüzden emekliler bu
ülkenin gerçek sahibidir. Bu sebeple de ülkesine en çok sahip çıkması
gereken kesimdir” dedi.
Toplantıda söz alan Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Arif YILDIZ da; toplumun en duyarlı kesiminin
emekliler olması gerektiğine dikkat çekerek; “Demokrasinin bütün
kurum ve kurallarıyla işletilmesi başlangıç noktası olmalıdır.
İktidarlar öncelikle demokrasinin temel taşları olan sivil toplum
kuruluşlarının önünü açarak bu kuruluşların çözüm üreten, katılımcı
birer sosyal yapı haline getirilmesine katkı sağlamalıdırlar” dedi.
Terör konusunda kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ifade
eden Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Ankara Şubesi Eski
Başkanı Sabri KIRLI, “Türkiye bu yaşananlara layık değil. Türkiye
Emekliler Derneği'nin çağrısı üzerine hazırlamış olduğumuz

RECEP ORHAN:
“Ülkemiz çok hassas bir dönemden geçiyor.
Hepimizin üzerine düşen tarihi görevlerimiz ve
sorumluluklarımız var.
Türkiye Emekliler Derneği olarak
bu bilinçle yola çıktık...”

kapsamlı raporu sunarak, emekli
ö ğ re t m e n l e r i m i z i n b u k o n u d a k i
görüşlerini çözüm önerilerine ışık tutması
arzusuyla, katkı sağlamak
düşüncesindeyiz” dedi.
Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Ankara Şubesi Başkanı
Varol TATLI da yaptığı konuşmada: “Emeklilerimiz sokağa çıkıp
mitingler düzenlemeli, çözüm önerilerini masaya yatıracak paneller
tertip etmeli, bu şekilde bir farkındalık yaratmalıdır. 'Savaş değil
barış, ölüm değil yaşam' sloganı benimsenmelidir” dedi.
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yunus
ATİKTÜRK ise yaptığı konuşmada, emekli derneklerinin bir araya
gelerek oluşturduğu Türkiye Emekliler Platformu'nun daha aktif rol
alarak, konunun ülke gündemine taşınması için harekete geçmesinin
kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. ATİKTÜRK; “Sendikaları da
kapsayacak geniş katılımlı paneller düzenleyelim. Türkiye Emekliler
Platformumuz buralardan elde edilen görüşler doğrultusunda çözüm
önerilerini de içeren bir bildirge yayınlasın” dedi.
Çankaya Şube Başkanımız M. Muammer YEĞİN de yaptığı
konuşmada, ülkenin adeta bir iç savaş ortamına sürüklenmek
istendiğine dikkat çekerek emekli derneklerinin ve diğer sivil toplum
kuruluşlarının konuya hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yaptı
ve; “Emekli derneklerimiz bir araya gelerek eylemlerin gerçekleştiği
yerlere karanfiller koymalı ve terörü lanetleyen bildiriler okunmalı”
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dedi.
D e r n e ğ i m i z
Danışmanlarından Hilmi
ŞİMŞEK ise terörün
küreselleştiğine dikkat çekerek terör sorununun artık tüm dünyanın
ortak sorunu haline geldiğini ifade etti. Hukukun sağladığı
güvencelerin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten
ŞİMŞEK; “Bununla birlikte kanun hakimiyeti tesis edilmeli. Sadece
gençler için değil, yetişkinler için de planlanmış bir eğitim sistemi
toplum yaşamına adapte edilmeli. Millet olma bilinci yükseltilmeli”
dedi.
Son olarak söz alan Basın Danışmanımız M. Emin
TANGÖREN; Derneğimizin nesilleri bir araya getirmeyi hedefleyen
projeler üzerinde çalıştığına dikkat çekerek; “Emekli kuruluşlarımız
ve yaşlılık platformu üyelerimizle, nesilleri millet olma bilincimizin
ilk kıvılcımının çakıldığı, Çanakkale'de buluşturarak ortak bir
etkinlik düzenlemek, bu etkinlik çerçevesinde masaya yatırdığımız
ortak akılla üretilmiş çözüm önerilerimizi kamuoyuna deklare etmek,
Çanakkale Şehitlerimizi anarak onların nezdinde teröre kurban
verdiğimiz şehitlerimiz için anıta çelenk bırakmak en doğru başlangıç
olacak düşüncesindeyiz. Bu amaçla kuruluşlarımıza ve ortak
çalışmalar yürüttüğümüz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bir
çağrı yaparak en kısa sürede harekete geçmeliyiz. Emeklilerimizce
yaşlılarımız torunlarının ellerinden tutarak, Çanakkale' den
yürüyüşe başlamalıdır” dedi.

ARİF YILDIZ:
“İktidarlar öncelikle demokrasinin temel taşları olan
sivil toplum kuruluşlarının önünü açarak
bu kuruluşların çözüm üreten, katılımcı birer
sosyal yapı haline getirilmesine
katkı sağlamalıdırlar...”
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Adana'dan teröre çözüm önerileri
Türkiye Emekliler
Derneği Adana Şubemiz
öncülüğünde çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının
katılımıyla, Adana'da
“Teröre Hayır
Platformu” oluşturuldu.
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubesi öncülüğünde çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Teröre hayır platformu”
oluşturuldu. Teröre hayır platformu üyesi başkanlar bir basın
toplantısı düzenleyerek, terörü lanetleyip, çözüm önerilerini
anlattı.
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube binası toplantı
salonunda gerçekleşen toplantıda teröre hayır platformu adına
konuşan Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanı Seyfi H.
İyiyürek basın açıklamaları, paneller düzenleyerek terörü kınamak
gerektiğini vurguladı. İyiyürek, “Atatürk ilkelerini savunmak ve
uygulamak, birlik beraberlik içerisinde bayrağımız altında
yurdumuzu korumak gerekli. Amerika, Rusya ve İsrail gibi dış
güçler devamlı terörü desteklemektedirler onları da kınıyoruz ve
düşman ilan ediyoruz.” dedi.
Önerilerinin olduğunu da hatırlatan İyiyürek, şunları söyledi:
“En uygun Anayasanın bir an önce yazılması ve ülkemiz
insanlarına daha değer verici önerilerin sunulması. Terörü dış
güçlerden arındırmak, Doğu ve Güney doğuda iş imkanları
sağlamak. İşi aşı olan insanlar kandırılamaz ve de terör önlenir. Dış
desteğin kesilmesi yani teröre silah veren ve satanların tespiti için
istihbaratın çok çalışır hale getirilmesi, vur kaç taktiğinin
önlenmesi için eğitimli asker ve polislerin yetiştirilmesi. Bazı

kesimlerin teröre verdiği desteğin kesilmesi. Hulasa devletin alacağı
olağan üstü kararlarla terör önlenebilir. Teröre yüzde 5'lik halk kesimi
yardımcı olmaktadır; buna göre Doğudaki halkın üzerinden korkuyu
silmek gerekmektedir. Yöredeki halka eğitim, teşvik, spor, iş, aş
götürülerek devletin var olduğunu benimsetmek gerekir. Aksi halde
terörü ne kadar lanetlesek de terör durmaz, gençlerimize yazık, ana
kuzuları gidiyor, acımız her gün tazeliyor, yeter artık diyelim.”
Devletin kanalıyla ilk okuldan başlamak kaydıyla genç ve yaşlılar
dahil eğitim verilmesinin önemli şartlardan olduğunu söyleyen
İyiyürek, “Eğitimde revizyon yapılıp her kesimi eğitmek
gerekmektedir. Kişiler arasında devamlı yapıcı diyalogda önem
taşımaktadır. Ayrıca yeniden öncelikli kalkınma planı başlatılıp
eğitimde sağlıkla ve sosyal projelerde öncülük yapılması bu güzel
yapıdır. Vatanımızda ezanlar susmamalı bayrağımız inmemeli
insanlarımız Çanakkale'de olduğu gibi tek vücut tek devlet
olmalıdırlar. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet, kederli ailesine
sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya platform üyesi olan Alevi Kültür Derneği Adana Şube
Başkanı Murtaza Moroğlu, Altı Nokta Körler Derneği Adana Şube
Başkanı Osman Alıcı, Çöz-der Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı
Ahmet Ateş ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı.

Sakarya Şubemizden terör toplantısı

Turan; “Terör ülkemizin
bugününden ve
yarınından çalıyor.

Genel Merkezimizin çağrısı doğrultusunda artan terör
olaylarına dikkat çekmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak
amacıyla Sakarya Şubemiz geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.
Toplantıya Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı
Erol Demir, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği
Sakarya Şube Başkanı Hayrettin Kaplan, Sakarya Muhtarlar
Derneği Başkanı Erdal Erdem, Şoför Odası Başkanı Feridun
Canbaz, İnşaatçılar Oda Başkanı Hasan Pınarcı, Otelciler Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Sezer, Diş Doktoru Ali
Palankalılar, Emekli Lise Öğretmeni Ahmet Erkent, Eczacı
Yılmaz Atabey, Sakarya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Sakarya Şube Üyeleri katıldılar.
Toplantıda teröre taviz ve destek veren devletlerin
kınanarak, terörist eylemlere girişen kişilerin ilk iş olarak
vatandaşlıktan çıkarılmaları önerildi. Ayrıca Büyükşehir
Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
bir araya gelerek kentin en büyük kent meydanında toplanıp,
şehit aileleri ve gazilerinde katıldığı büyük bir miting
düzenlenmesi, şehitlerimiz için mevlüt okutulması, şehit aileleri
ve gazilerin sık sık ziyaret edilerek onurlandırılmaları önerildi.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Sakarya Şube Başkanımız Sinan Turan; Teröre karşı
vatandaşlarımızın aynı duyarlılığı göstererek ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Turan;
“Terör ülkemizin bugününden ve yarınından çalıyor. Kalkınma planları yerine terörle mücadele
planları üreten bir ülke durumuna düşürüldük. Elbette ki buna boyun eğmeyeceğiz. Emekliler
olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.
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Bursa Şubemizden
sağlık anlaşması

Bursa Şubemiz Özel Bursa Anadolu Hastanesi ile
bir sağlık protokolü imzaladı. Üyelerimiz ve 1. derece
yakınlarının yararlanacağı protokole göre hastane
muayene hizmetlerinden %20 indirimle
yararlanılması kararlaştırıldı.
Ayrıca kalp ve damar cerrahisi uygulamalarından fark alınmaması,
diğer cerrahi girişimlerden de yataklı tedavi hizmetlerinden %10 indirimle
yararlanılması, diş polikliniği hizmetlerinin %10 indirim uygulanması
kararlaştırıldı. Şube Başkanımız Mesut Özşen ile Özel Bursa Anadolu
Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Taner Kaya tarafından imzalanan protokol
imza töreninde konuşan Özşen; “ Sayın Başhekim Doç.Dr. Taner Kaya'ya
ve Sayın Halka İlişkiler Müdürü Derya Batmazüney'e emeklilerimize
tanınan bu olanak için teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz böylelikle uygun
şartlarla özel sağlık hizmetlerinden yararlanmış olacaklar” dedi.

Hukuk Danışmanımız
Av.Cafer Tufan Yazıcıoğlu
TRT Ankara Radyosu'nun
konuğu oldu

TRT Ankara Radyosunda
yayınlanan “Saçlara Ak Düşende”
Programı kitap haline getirilecek.
Bu kitapta yer alması için Yaşlı Hakları ve Hukuku
konusunda prodüktör Zerrin Funda Celasın ile söyleşi
yapan Derneğimiz Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan
Yazıcıoğlu ayrıca “Günaydın Türkiye” programı içinde
TRT Ankara Radyosunda bant kaydı gerçekleştirdi.
Yazıcıoğlu Derneğimiz ve Gazi Üniversitesi'nce
hazırlanan “Emekli Profili” anketi sonuçlarını,
emeklilerin içinde bulunduğu durumu, emeklilikle ilgili
kanunları yorumlayarak dünya ve ülkemiz arasındaki
farklılıkları anlattı.

Yaşlılık Platformu, Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği gerçekleştirdi
Yaşlılık Platformu, yaşlılara saygı
haftası etkinliği çerçevesinde;
“Hepimizin Geleceği Yaşlılık” teması
ile Hacettepe Üniversitesin'de bir
program yaptı.

Hukuk Danışmanımız Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu panelde;
yaşlı haklarında dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri,
yaşlılık hukukunun yaşlı politikalarındaki önemini anlattı.

Etkinlikte, ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Sibel Kalaycıoğlu ülkemizde yaşlı bakımının dinamiklerini
içeren bir konferans verdi. Toplantıda Yaşlılık alanında
verilen hizmetlerde karşılaşılan güçlükler ve yaşlılık
alanında politika oluşturulmasında karşılaşılan güçlükler
konulu iki panel düzenlendi. Hukuk Danışmanımız Av.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu panelde; yaşlı haklarında dünyada
ve ülkemizdeki gelişmeleri, yaşlılık hukukunun yaşlı
politikalarındaki önemini anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Çoşgun Gürboğa ,
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, 75. Yıl
Huzurevi Müdürü Emin Türker, Türkiye Güçsüzler ve
Kimsesizlere Yardım Vakıf Başkanı Gülgen Dural, İzmir
Narlıdere Huzurevi Müdür Yrd. Doç. Dr. Nil Tekin ile Kasev
Temsilcileri verilen hizmetleri, karşılaşılan güçlükleri ve
beklentileri içeren sunum yaptılar.
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genel merkezimizden üyelerimiz için sağlık anlaşması
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi olarak
ETİMED Hastanesi ile 29 Mart 2016 tarihinden 29
Mart 2017 tarihine kadar sürecek şekilde indirim
anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre üyelerimiz ve
birinci derece yakınlarına %30 oranında indirim
sağlandı. Üyelerimiz indirim hakkını üyelik
kartlarını ibraz ederek faydalanabilecekler.
Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı ve ETİMED Hastanesi
Genel Müdürü Zeki Özkanoğlu tarafından imzalanan
anlaşmayla üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetine uygun
fiyatlarla erişimi hedeflendi. Aykırı imza töreninde yaptığı
konuşmada, protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diledi ve
“Genel Merkez olarak yaptığımız anlaşmalara bir yenisini daha
ekleyip üyelerimize hizmet veriyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi.

mersin şubemizden terör gündemli toplantı
“Artık Yas Tutmak İstemiyoruz”
Mersin Şube Başkanımız Cemal Akbudak, illerinde
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile bir
araya gelerek, artan terör olaylarını değerlendirdi.
“Artık yas tutmak istemiyoruz. Üzerimize düşen
görev ne ise hazırız” diyen Akbudak, birlik ve
beraberliğin önemine dikkat çekti.
Mersin Şubemizde yapılan terör gündemli
toplantıya Şube Yönetimimizle birlikte Emekli
Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği,
Muarif Gaziler Derneği Mersin Şube yöneticileri ile
bazı mahalle muhtarları ve Akdeniz Basın Birliği
yerel basın temsilcileri de katıldı. Toplantı sonunda
terör sorunu ve çözüm önerileri konusunda 4
önemli tespit ortaya çıktı.
1- Terörden beslenenlerin ekonomik kaynakları
ivedilikle kurutulmalı.
2- Kurtuluş Savaşı'ndaki Çanakkale ve Kuvay-i
Milliye ruhu insanlarımıza yeniden aşılanmalı.
3- Sosyal devlet anlayışı ile barış ve kardeşlik ruhu
yaygınlaştırılmalı.
4- Küresel güçlerin ekonomik paylaşımları ve
çıkarımları için bazı ülkeler üzerinden yürüttükleri
terör ve soğuk savaş girişimlerine global çapta etkin

tepkiler konulmalı.
YAŞLILAR HAFTASINDA
LATİN RÜZGARI…
Mersin Şubemiz; 18-24 Mart
Ya ş l ı l a r a S a y g ı H a f t a s ı
münasebetiyle Türkiye
Emekliler Derneği Özel
S e m i h a T o k a d l ı
Huzurevimiz'de ilginç bir
etkinlik düzenledi. Etkinlikte
Huzurevi Latin Dans
Grubumuz, Mersin İMKB
Sağlık Meslek Lisesi gönüllü
öğrencileri ile birlikte aylardır çalışmasını yürüttükleri
gösterilerini sundular. Kutlamada Latin danslarının
yanı sıra folklor ekibi de halk oyunlarıyla etkinliğe renk
kattılar. Mersin Şube Başkanımız Cemal Akbudak;
“ Ya ş l ı l a r ı m ı z g e n ç l e r e t a ş ç ı k a r t a c a k
performanslarıyla olgunluğun ve tecrübenin ne anlama
geldiğini bizlere çok açık bir şekilde gösterdiler.
Kendilerini bu anlamlı günlerinde gönülden
kutluyorum” dedi.

derneğimizden bilimsel çalışmalara tam destek
Prof. Dr. Sirel Karakaş koordinatörlüğünde düzenlenen ve Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi Psikoloji Bölümünün öğretim elemanı ve öğrencilerinin katıldığı
“Standardize Nöropsikolojik Test Eğitimi” 1-5 Şubat 2016 tarihlerinde Derneğimiz
Genel Merkezi'nde toplandı.
Nöropsikolojik testler insan zihninin bellek, dikkat gibi temel işlevlerinin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu testler İleri yaşlarda Alzheimer, çocuklukta
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi psikiyatrik/nörolojik hastalıkların
tanılanması, tedavinin etkinliğini değerlendirilmesi ve rehabilitasyon gibi alanlarda
psikologların sıklıkla kullandıkları araçlardır.
Çağdaş, ileri görüşlü, başarılı gençlerin yetişmesi konusunda derneğimiz pek çok
şekilde üniversite öğrencilerini desteklemektedir. Çatımız altında gerçekleştirilen
Standardize Nöropsikolojik Test Eğitimi de, genç psikolog adaylarının mesleki bilgi ve
tecrübelerini geliştirmelerine, tam donanımlı birer psikolog olmalarına büyük katkılar
sağlamıştır. Psikologların topluma faydalı birer birey olmalarında, benzeri diğer
eğitimler gibi bu eğitimin de yeri büyüktür. Derneğimiz, çatısı altında gerçekleştirdiği
test eğitimi yoluyla, gençlerin eğitimine verdiği desteği bir kez daha göstermiştir.
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Belediye Başkanı Toprak, Avcılar Şubemizi ziyaret etti
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, 18-24 Mart
tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla düzenlenen
kahvaltı programında Avcılarlı büyüklerle bir araya geldi.

BELEDİYE BAŞKANI TOPRAK
AVCILAR ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Biz Büyüklerimizi Saymak Üzere Ant İçen Bir Ulusun
Evlatlarıyız
Avcılar Belediyesi Bülent Ecevit Emekliler Parkı’nda “Yaşlılar
Haftası” dolayısıyla Avcılarlı büyüklerle kahvaltı yapan Avcılar
Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, “Bizler çocukluğumuzdan beri
okullarımızda ant içeriz, bizim andımızda şu vardır, küçüklerimizi
sevmek, büyüklerimizi saymak. Biz büyüklerimizi saymak üzere ant
içen ulusun evlatlarıyız. Onun için biz buradayız sizlerle beraberiz.
Değerli büyüklerimizle birlikte kahvaltı yapmak ve onlarla olan
sevgimizi saygımızı ifade etmek istedik. Biz lokmamızı paylaşırken
büyüklerini sayan, saygı duyan ve atasına karşı saygılı bir ulusun
evlatları olarak ‘Yaşlılar Haftası’nda bir arada olmayı istedik” dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, Yaşlılar Haftası
münasebetiyle Avcılar Şubemizi de ziyaret ederek, derneğimizin
çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Avcılar Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu,
"Belediyemiz her zaman emeklilerin yanında ve onlara destek olmak
için çalışıyor. Bu saygı duyulacak, takdir edilecek bir yaklaşım. Sayın
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı
Dr. Handan Toprak,
Yaşlılar Haftası
münasebetiyle
Avcılar Şubemizi de
ziyaret etti...

Konya Şubemizden Emeklilerimizi bir çatı altında
Huzurevi Ziyareti
toplamak istiyoruz

Konya Şubemiz 18-24
Mart Yaşlılar Haftası
münasebetiyle Meram
Emekliler Konağını
ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerimize derneğimizin
çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Şube Başkanımız
Gülhan Çağlar Yaşlılara sadece belirli gün ve haftalarda değil her gün
hak ettikleri saygının gösterilmesi gerektiğini belirterek; “ Onlar,
geleceğimize ışık tutan fenerler gibidir, yaşam tecrübelerinden
yararlanmak ve biz de gelecek nesillere bu tecrübeleri aktarmak
istiyoruz. Bu nedenle onları dinlemeye, talepleri öğrenmeye geldik”
dedi.
Çağlar; “Konya Şubemizin Sİ-SER İşitme cihazları Merkezi ile
emeklilerimiz ve yaşlılarımız için özel bir anlaşma yaptıklarına da
dikkat çekerek; “ Üyelerimiz artık Sİ-SER' in katkılarıyla işitme
cihazlarından ve firmanın sunacağı hizmetlerden %20 indirimli
olarak yararlanacaklar, emeklilerimize bu imkanı sundukları için
firma yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun dışında
MEDLİNE Hastanesi ile %20 indirim anlaşması, LENTİ Optik ile
%30 gözlük indirimi anlaşması yaparak üyelerimizin sağlık
hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya çalıştık. Ayrıca da KONTUR
Seyahat Firması'yla da anlaşma yaparak üyelerimizin seyahat
imkanından indirimli olarak faydalanmalarını sağladık. Bu
anlaşmalarımız artarak sürecektir” dedi.

To k a t Ş u b e
Başkanımız Kadir
Erüre, Güneş Medya
Ya y ı n G r u b u n u
ziyaret ederek; Güneş
Medya Yönetim
Kurulu Başkanı
Mehmet Aktürk ile
sohbet gerçekleştirdi.
T ü r k i y e
Emekliler derneğimiz
ve Tokat Şubemizin
çalışmaları hakkında bilgi veren ve icraatlarından bahseden Erüre;
"Bizim derneğimiz bütün emeklileri kapsıyor. Bizim derneğimiz 1970
yılında kurulmuş, Tokat'ta ise 1980 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
Hizmetlerimizin yanında Toki ile ilgili bazı çalışmalarımız oldu. Bununla
ilgili olarak Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizle istişare yaptık.
Onlarla beraber Toki Başkanlığına konuyu gündeme getirdik. İnşallah bu
sene 300 konutla konut yapımına başlayacağız. Evi olmayan dernek
üyelerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. İkinci olarak emeklilerimizin
seyahatler düzenleyeceğiz. Mayısın 15'ine kadar emeklilerimizin tatile
gitmelerini sağlayacağız. Bize bu konuda başvuru yapmaları halinde,
bizler onların formlarını doldurup genel merkezimize yolluyoruz. Topçam
firması ile anlaştık ve emeklilerimiz yolculuk yapmak istedikleri taktirde
bu firmadan indirimli bilet alarak yolculuklarını gerçekleştirebilecekler.
Ben bu avantajı Türkiye geneline yaymak istiyorum. Bu konuyla ilgili
yetkililer ile görüştüm, onlarda bizlere yardımcı olabileceklerini söylediler.
Gıda üzerine de bir anlaşmamız olacaktır. Bütün gıda marketlerini
dolaştık, bazı marketler ile de mutabakat sağladık. Yakında da bu
marketlerimiz ile de imzalarımızı atacağız. Şu an da 5700 üyemiz var"
İfadelerini kullandı.
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DÜNYA GÖZ HASTANESİ’NDEN;
ÇANKAYA VE SİNCAN
ŞUBELERİMİZİN ÜYELERİNE
GÖZ SAĞLIĞI SEMİNERİ
Özel DÜNYA GÖZ Sincan Hastanesi, Çankaya ve
Sincan Şubemizin üyelerine göz sağlığı semineri verdi. Sincan
ve Çankaya Şube Yöneticilerimizin de katıldığı seminerde göz
rahatsızlıkları ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

Katılımcıların dikkatle izlediği seminerde, Dünya Göz
Hastanesi yetkililerince, üyelerimize çok özel koşullarla sağlık
hizmeti sunulacağı da ifade edilirken, Çankaya ve Sincan Şube
Yöneticilerimiz yetkililere teşekkür ettiler.

KARDEŞ KURULUŞ “TADER” KONGRESİNİ YAPTI
Ankara'da Kurulan TADER'in Yeni Yönetim Kurulu belli oldu. Ali Fuat Ulay
tekrar başkan seçildi. Ankara’daki Tarsuslular Derneği Kurucu ve ilk Genel Başkanı
Semih ÖZSU “Derneği kurduğumuzda bir avuç Tarsuslu idik, yönetimimizle birlikte
yaptığımız yoğun çalışmalarda çok sayıda hemşerimize ve Ankara’da üniversitede
okuyan öğrencilerimize ulaştık ve TADER’i bir dost kapısı olarak açtık. Bir aile
ortamı sıcaklığıyla kucaklaştık. TADER’in dost kapısından giren herkes Tarsuslu
olarak kabul edilir...” dedi.
Başkan Ali Fuat ULAY kongrede tekrar başkan seçildikten sonra yaptığı
konuşmasında yeni projelerini şöyle açıkladı:
“ TADER olarak Tarsus’un tanıtımı ve kalkınması için çalışmalarımız daha da
yoğunlaşacak. Biz Ankara’da "Tarsus’un Sesi", "Tarsus’un Çatısı" olmayı devam
ettireceğiz. TADER’in kapısından giren herkesi Tarsuslu kabul edip kucaklamayı
sürdüreceğiz. Tarsus için çok önemli olduğunu düşündüğümüz, ilk kez Ankara’da
yaşayan Tarsuslu İş Adamlarımızı bir araya getirerek “Ankara’da Tarsus Güç Birliği
Platformu" 'nu, yine Ankara’da görevde bulunan Bürokratlarımızı ilk kez bir araya
getireceğimiz “Tarsus Sinerji Grubu” 'nu oluşturarak kentimize yönelik çalışmaları
başlatacağız. Tüm hemşerilerimizden beklentimiz; bize katılın, bize güç verin...”

Kongreye evsahipliği ve Divan Başkanlığı yapan
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Kurucu Genel Başkan
Semih Özsu’ya, TADER’in şükran şiltini sundu...

AYANCIK ŞUBEMİZE SGK ZİYARETİ

SGK Sinop İl Müdürü Yaşar Yılmaz, Ayancık
SGK İlçe Müdürü Ali Yılmaz ve beraberlerindeki
heyet Ayancık Şubemizi ziyaret etti.
Üyelerimizin Şubemize ilgisini de gören İl Müdürü
Yılmaz Derneğimizin Türkiye'nin en güzide kuruluşlarından
birisi olduğunu belirterek; “ Derneğinizle her zaman gurur
duyabilirsiniz” dedi. Şube Başkanımız Erden Ekim de konuk
heyete ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti
belirterek, Derneğimizin çalışmaları hakkında ayrıntılı
bilgiler verdi.

ŞUBEMİZİN BAŞKA KONUKLARI DA VARDI…
Ayancık Sinop arasında yolcu taşıyan Kurtuluş Yazıhanesi
Müdürleri ve Personeli de şubemizi ziyaret ettiler. Şubemizin
çalışmaları hakkında bilgi alan konuk heyet parası olmayan
emeklilerden ücret alınmayacağını özellikle de cenazelerde
ücretsiz araç temini için yardımcı olacaklarını söylediler.
Ayrıca Ayancık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü
Hayrettin Kaya da konuk heyetle birlikte şubemizi ziyaret edenler
arasında idi. Emeklilerin Belediyede olan işlemlerinde yardımcı
olacaklarını ifade etti.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

BAĞ-KUR SİGORTALILARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

TÜED Araştırma Müdürü

Sosyal güvenlik mevzuatında norm ve standart
birliğinin tam olarak oluşturulamaması, statülere göre eşitsizliklere neden
olmaktadır. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarında ve emekli aylığı
hesaplamalarında farklılıkların yaşanması, sigortalılar arasında da tepkiye
dönüşmüştür. Bağ-Kur kadın sigortalılar 7200 prim ödeme gün sayısı, erkek
sigortalılar 9000 prim ödeme gün sayısı koşulu yanında yaşın da yükseltilmesi, geç
emekliliğe neden olmaktadır. Diğer taraftan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı
hesaplamalarında üç ayrı döneme göre kısmi aylık hesaplamalarının uygulanması,
Ekim 2008 sonrasında çalışma süresi uzadıkça, emekli aylıklarının düşmesine
neden olmaktadır. Gerek aylığa hak kazanma koşulları, gerekse de aylıkların
hesaplanmasında karma sistem yerine adil bir hesaplanma ile tüm dönemler
dikkate alınarak, prim ödeme gün sayısı ve prim kazancı aynı olan sigortalılar
hangi tarihte emekli olursa olun, emekli aylıklarında farklılık olmamalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Anne ve babadan hangi durumlarda ölüm aylığına hak
kazanılır ?
CEVAP: Anne ve babadan ölüm aylığı alınması, ölüm tarihlerine
bakılmaktadır. Anne ve babanın ölüm tarihleri 1 Ekim 2008'den sonra ise,
iki aylık kıyaslanır ve çocuğa yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı
bağlanır. Bu aylıklardan birisinin Emekli Sandığı kapsamında olması
halinde, yetim çocuklara her iki aylık tam olarak ödenmektedir.
Anne veya babadan birisi 1 Ekim 2008'den önce ölmüşse bu
durumda sigortalılık statülerine bakılır. Statüleri aynı ise, her iki aylık
kıyaslanır ve yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir. Statüler
farklı ise, iki aylığa birden hak kazanılır. Anne ve babanın her ikisi Emekli
Sandığı kapsamında ise, yalnızca yüksek olan aylığa hak kazanılmaktadır.
SORU: Kısmi süreli çalışan birisiyim. Sigorta başlangıcım tarihim,
Ekim 2008. Emekli olma koşullarımı öğrenmek istiyorum ?
CEVAP: Kısmi süreli çalışanların, ay içerisinde çalışılmayan
günlerin primleri isteğe bağlı sigorta sisteminden ödenerek 30 güne
tamamlanması, emeklilik için büyük önem taşımaktadır. Sizin gibi
durumda olanların emekli aylığı koşulları iki aşamalı olarak
düzenlenmiştir. Birincisi; 7200 prim ödeme gün koşulu aranıyor. Bu koşulu
yerine getiren kadın sigortalılar 58, erkek sigortalılar 60 yaşında emekliliğe
hak kazanıyor. İkincisi; kısmi aylıktan yararlanma koşullarına tabisiniz. Bu
durumda, kadın sigortalılarda 4600 gün ve 61 yaş, erkek sigortalılarda 4600
gün ve 63 yaş koşulu aranmaktadır.
SORU: Üniversiteyi, Haziran 2016 tarihinde bitirdiğimde, genel
sağlık sigortasından yararlanma koşulum ne şekilde olacaktır ?
CEVAP: 6663 sayılı Kanunla, sizin gibi durumda olanların
mezuniyet tarihini takip eden iki yıl süreyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın,
genel sağlık sigortasından ücretsiz olarak yararlanma hakkı tanınmıştır.
Diğer taraftan, 25 yaşı geçmemek üzere, genel sağlık sigortası prim borcu
olanların da prim borçları silinmiştir.
SORU: 17 yıl devlet memurluğu hizmetin varken istifa ettim ve
SSK'lı olarak emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendi işimi kurdum ve
uzun süre Bağ-Kur'lu olarak 40'a yakın da işçi çalıştırdım. Bu sırada, en
büyük sorun olarak sigorta primlerini ödemede zorluk çektik ve prim
borculumuz çok yüksek tutarlara vardı. İşyerini kapatmak zorunda kaldık.
SGK, prim borcu nedeniyle, emekli aylığımın 1/3'ünden kesinti yapıyor.
Bizim gibi durumda olanlara yönelik bir çalışma var mı?
CEVAP: Emeklilerin bir işyeri kurması veya şirket ortağı olması,
ülke ekonomisine ve istihdama büyük bir katkı sağlamaktadır. İşlerin
bozulması ve iflas durumlarında ise, en büyük zararı emekliler

ödemektedir. Prim ve vergi borçları, emeklileri zor durumda bırakmaktadır.
Bir işyeri açmanın bedelini ağır bir şekilde ödeyen emeklilerin, kendilerine ait
işyerlerinde çalıştırılan sigortalılara ait ödenmemiş prim borçlarının emekli
aylıklarından 1/3 oranında yapılan kesintilerin 1/5'e çekilmesi talep
edilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda bu
yönde bir değişikliğe gidilmesi durumunda, prim borcu olan emeklileri kısman
de olma rahatlatacaktır.
SORU: Az tehlikeli sınıfta yen alan küçük bir işyerim var. İki kişi de
sigortalım bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönünden benim
yükümlülüklerimi öğrenmek istiyorum?
CEVAP: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yükümlülükleri,
1 Temmuz 2016 itibariyle yürürlüğe giriyor. Öncelikle, risk değerlendirmesini
ve acil eylem planının yapılması gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenli Genel
Müdürlüğü web sayfasından yararlanarak, risk değerlendirmesi ve acil eylem
planı yapılmalıdır. Diğer taraftan, 10 ve daha az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta
yer alan işyerleri için 6552 sayılı Kanunla, bazı kolaylıklar getirilmiştir. Buna
göre; 6331 sayılı Kanunun 6. maddesi 1/a bendi son cümlesi ile 15. madde 3
fıkrası, işveren veya işveren vekillerine bütün illerde açılan Anadolu
Üniversitesi ofislerine müracaat edilerek kayıt yaptırmaları ve 12 hafta süreyle
kurslardan yararlanmaları imkanını getirmiştir. Kurslar sonrasında yapılacak
sınavlarda 100 üzerinden 50 puan alan işveren veya işveren vekillerine iş
güvenliği sertifikası verilecektir. Sertifika ya sahip olan işveren veya vekilleri, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yerine getireceğinden, bu şekilde
dışarıdan hizmet almaya ihtiyaç kalınmayacaktır. Bu sürecin dikkatli izlenmesi
ve kurslara gidilmesi, işyerleri sahibi bakımından büyük bir imkan
getirdiğinden, ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi durumda, ya dışarıdan hizmet
satın alınacak veya bunu yapmayanlara büyük cezalar kesilecektir.
SORU: 1974-1991 yılları arasında Arnavutlukta 16 yıl, 7 ay 29 gün
çalışmam var. 1992-2008 döneminde ise, Emekli Sandığı hizmetlerim var. Aylık
hesaplanırken, her iki ülkedeki prim ödeme gün sayısı dikkate alınmasına
rağmen, Emekli Sandığı hizmetlerim oranlanarak 2009 yılında 446 lira aylık
bağlanmasının bir nevi hak kaybı olduğu yönündeki İdare Mahkemesine deva
açmama rağmen, sonuç alınmadı. Bu durumda ne yapılmalı?
CEVAP: Aylık hesaplamalarında iki ülke arasında imzalanmış olan
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi var. Sözleşmede; aylığın ne şekilde hesaplanacağı
açıkça yazıldığından, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire
Başkanlığı tarafından bağlanan aylık, mevzuata göre yanlışlık yoktur. Hiç
kimse, bu aylığın adil olduğunu söyleyemez. Bu gibi hallerde bağlanacak
aylıkların hakkaniyetli olması için mevzuatta değişikliklere gidilmesi
gerekmektedir.
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ÖZEL VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLAVE ÜCRETİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 72. Maddesinin birinci fıkrasında; Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun SGK'ca finansmanı
sağlanan sağlık hizmetleri için ödenecek bedelleri belirlemeye
yetkili olduğu kurala bağlanmıştır. Aynı Kanunun 73/2
maddesinde ise, Bakanlar Kurulu'nun; kamu idaresi sağlık
hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli
sağlık hizmeti sunucularına, sağlık hizmetleri fiyatlandırma
komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak
alınabilecek ilave ücretin tavanını belirleyebileceği
belirlenmiştir. Bu düzenleme de alınabilecek ilave ücret önce bir
katı olarak kabul edilmişken, sonradan iki katına çıkarılmıştır.
Alınabilecek ilave ücret ilkin %30 olarak belirlenmişken,
16.11.2009 tarihinde % 70'e, 17.03.2012 tarihinde %90'a ve
12.10.2013 tarihinde %200'e çıkarılmıştır. Bu süreler zarfında
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kurumun
ödeyeceği bedeller de herhangi ciddi bir artış yapmadığı gibi,
bazı kalemlerde indirime dahi gitmiştir. Anılan sürelerde tüfe
artış oranında emekli aylık artışlarından da anlaşıldığı gibi fazla
bir artış görülmemiştir.
25.05.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde kurum sağlık yardımlarından
yararlanacak kişilere verilecek sağlık hizmetlerinin kamu ve
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet satın almak
suretiyle yürütüleceği düzenlenmiş, satın almanın usul ve
esaslarının kurumca tespit edileceği belirtilmiştir. Kurum
,bunun üzerine sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi düzenlemiş,
bu sözleşme de; muayene, tetkik ve tedavi amacıyla yapılacak
her işlem öncesinde hasta veya hasta yakınının yazılı onayını
almak şartıyla kurumca ödenecek ücret dışında, ilave ücret
talebinde bulunabilme olanağı getirilmiştir.
Bu sözleşmenin iptali için Danıştay 10. Dairesinde açtığımız
dava, sağlık hizmetinde yararlanma yönünden kamu sağlık
kurum ve kuruluşlarının tercih edilmesi halinde ilave ücret talep
edilmediği gerekçesi ile reddedilmiş, Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu'da kararı onamıştır.
16.11.2009 tarihinde 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile ilave ücret oranının % 70'e çıkarılması nedeni ile
Danıştay 15. Dairesinde açtığımız iptal davası 19.01.2016
tarihinde reddedilmiştir. Danıştay Kanunun ilgili maddelerini
esas alarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma komisyonunun
belirleyeceği bedelin %70'ine kadar ilave ücret alınmasına
imkan veren kararı hukuka uygun bulmuştur. Mahkeme
kararını sadece Bakanlar Kurulu'nun kanundan gelen yetkisine
dayandırmış, %70'e çıkarılma şart ve nedenlerini ise hiç
tartışmamıştır. Karar temyiz edilecektir.
12.10.2013 tarihinde 2013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile oranın %90'ndan 200'e çıkarılması nedeniyle açılan
iptal davasında istenilen yürütmenin durdurulması talebi
reddedilmiştir. Bu karara muhalif kalan üye Yunus Çetin;
kanundaki düzenleme de Bakanlar Kurulunca ilave ücretin
tavan oranı belirlenirken sağlık hizmeti sunucularının giderleri
ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan
sübvansiyonlar gibi somut kriterlerin dikkate alınması, başka
bir deyişle de hukuken kabul edilebilir haklı ve somut nedenlerin
olması gerektiğini karşı oy yazısında belirtmiştir.
Başbakanlıktan yükseltilmenin nedenleri sorulmuşsa da somut
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bilgi ve belge sunulmadığı görülmüştür.
İlave ücretin artırılmasının hukuken
kabul edilebilir haklı ve somut bir
nedeni yoktur. Aynı dava da Danıştay
savcısı Mukaddes Aras'ta sağlık
hizmeti ile ilintili fiyat belirleme
yetkisinin hastanın sağlık hizmetine erişim hakkını engelleyecek
veya dolayısıyla genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin ödeyemeyeceği ağır bir maddi yük altında
bırakacak şekilde kullanılmasını, sağlıklı yaşam hakkına ve sosyal
devlet ilkesine aykırılık olarak kabul etmiştir. Dava devam
etmektedir.
Dünya Bankası raporuna göre; gelişmekte olan ülkeler
arasında Kamu-Özel sektör işbirliğinde en çok alt yapı yatırımı
yapan 2. Ülke Türkiye. 2002' de 25 Havaalanımız vardı. Şimdi 55.
Aynı sürede 10 bin km demir yolu yenilendi, karayolunda ise
Dünya'nın 13. Ülkesi olduk. 838 yataklı Konya-Karatay Entegre
Sağlık Kampüsü projesi, İslam Kalkınma Bankası'nın doğrudan
katıldığı ülkemizdeki ilk proje. İslam Kalkınma Bankası Dünya'da
ilk sağlık projesi. Sağlık Bakanımız Bakanlık Bütçesini 5'te 1'inin
Diyabet Hastalığına harcandığını, ülkemizde 8 milyona yakın
diyabetli yetişkin ile Avrupa 1.olduğumuzu, Dünya'da nüfusa oranla
Diyabetli Sayısı en yüksek 3. Ülke durumuna geldiğimizi
açıklayarak; koruyucu sağlık ve aktif yaşlanmanın önemine vurgu
yaptı.
Hatay kazılarında ortaya çıkarılan iskelet mozaikte resmi
açıklamaya göre “Neşeli Ol, Hayatını Yaşa” tavsiyesi yazıyormuş.
Kamu-Özel İşbirliği Projeleri için, Londra Merkezli bir fon
ülkemizde sağlık yatırımına 3 milyar dolarlık bütçe ayırmış.
Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek sadece kamunun
emekli maaşına bağımlı kalmayı ortadan kaldıracaklarını, zorunlu
bireysel emeklilik ile çalışmayı tamamladıklarını, kıdem
tazminatının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu,
kamunun emeklilik sisteminin büyük açık verdiğini, enflasyonun
%9 civarında seyrettiğini, bunun 5'in altına kalıcı bir şekilde
çekilmesi gerektiğini ve içeride tasarrufu artırmalarını açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Başkan Vekili yargının güvenilirliğini
%70'lerin altına düşmezken bugün %30'larda olduğunu, 2007-2013
yıllarının yargımız için utanç dönemi olarak yaşandığını, yargının
gerçek anlamda tarafsızlığını hakim kılmamız gerektiğini belirtti.
Evet sayın Başkanvekilim; öncelikle emek ile sermaye ye yargının
bakışında tarafsızlık ve adalet, devlet ile vatandaşa bakış açısında
eşitlik vicdan gerekiyor. Yargıya güven bunlar olmadığı için düştü.
Fikir üretemeyenler fikirlerini açık açık söylemeyenler cesur
olmayanlar, yaptıklarını tekrarlayıp alışkanlıkların esiri olanlar,
doğruyu ve çözümü zamanında göremeyenler, doğruya ve çözüme
destek vermeyenler kendi yollarını çizemezler. Sadece kendilerine
çizilmiş yoldan yürürler. AB ülkelerinde okuma alışkanlığı %21
iken bizde 0,01. Okunanların çoğu da fıkra, magazin, aşk kitapları. 4
kişilik ailenin cep telefonu gideri ayda 213 lira, kitap gideri yılda 6,5
lira. İhtiyaç sıralamamızda kitap 235. sırada. Deneyimlerimizi
ülkemizin inşasına dönüştürmek zorundayız.
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