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15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ni ve Milleti'ni hedef 
alan hain bir saldırı ile karşılaştık. Gazi 
Meclise, devlet kurumlarına ve Türk 
Milleti'ne bomba yağdıran, Türk Silahlı 
Kuvvetleri içine kümelenmiş hain 
teröristler, ülkemizde kaos yaratmaya ve 
halkın özgür iradesi ile seçilen Hükümeti 
yıkmaya, darbe yapmaya kalkıştılar. 

Türk Mil let i ,  tar ih  boyunca 
zorluklarla mücadele etmiş, vatan 
savunması söz konusu olduğunda, kendini 
siper etmede hiç tereddüt etmemiştir. Bu 
duruma en iyi örnek Kurtuluş ve 
Çanakkale savaşlarıdır. Türk Milletinin bir 
diğer özelliği de, kurtuluş savaşında esirlere 
bile insanca davranmasıdır. Bu yönüyle de, 
Türk Milleti asildir ve her dönem 
mağdurun yanında yer almıştır.  

VATAN 

EN KUTSAL DEĞERDİR BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 4. sayfada

Devamı 3. sayfada

TARSUS ŞUBEMİZDEN 

BAKAN ELVAN’A ZİYARET

Devamı 8. sayfada

Çalışma Bakanı SOYLU

Başkanlar Kurulumuzla Görüştü

TBMM Başkanı KAHRAMAN’a

Geçmiş Olsun Ziyareti

Başkanlar Kurulumuz

ATAMIZIN Huzurundaydı

Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve 
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Başkanlar Kurulu 
toplantısı münasebetiyle 
Ankara’da bulunan 107 Şube 
Başkanımızla, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerimiz 
TBMM Başkanı İsmail 
KAHRAMAN’ ı ziyaret ettiler. 
Genel Başkanımız Kazım 
ERGÜN Başkanlığındaki 
heyetimiz; Demokrasiye ve 
Cumhuriyetimize bağlılığımızı 
bir kez daha Gazi Meclisin 
çatısı altında Meclis 
Başkanına ifade etti. 

TBMM Başkanı KAHRAMAN’a 
kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir 
buket takdim eden Genel Başkanımız 
ERGÜN ayrıca Büyük Önder 
Atatürk’ün emekliliğine ait belgeleri 
içeren eğitim yayınımız da sundu. 
Ziyarette bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız ERGÜN; “Kurtuluş 
Savaşımızı da yönetmiş olan Gazi 
Meclisimizi hedef alan hainler, Türkiye 
Cumhuriyetimizin kalbine 
saldırmaktan çekinmemişlerdir. 
Anadolu işgal altındayken bile büyük 
Türk Milleti’nin sarsılmaz iradesinin 
sembolü olan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisimize böylesi bir saldırı 
yaşanmamıştır.

Bugün yaşanan sahnelerden de 
anlaşıldığı gibi söz konusu hainlerin, 
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
masum neferlerini düşürdükleri çirkin 
haller de milletimizin vicdanını derinden 
yaralamıştır.

Yüce milletimizin gösterdiği büyük 
ve onuruna yakışan demokrasi refleksi 
sayesinde atlatılan bu elim hadisede; 
yaşamlarını yitiren Demokrasi 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine ve milletimize de başsağlığı 
diliyoruz. Yine bu hain saldırılarda 
yaralanan vatandaşlarımıza da acil 
şifalar diliyoruz.

Türkiye Emekliler Derneğimiz; 
Büyük Önder Atatürk’ümüzün yattığı 
Anıtkabir’in hemen yanındaki Genel 
Merkezi, yurtçapında faal olan 107 
Şubesi ve 920 Bin üyesiyle; 
Demokrasimize, Laik Sosyal Hukuk 
Devletimize, Parlamenter sistemimize ve 
Anayasamızda açıkça ifade edilen üniter 
devlet düzenimize sonuna kadar sahip 
çıkmaya devam edecektir” dedi. 

Genel Başkanımızın ardından söz 
alan TBMM Başkanı KAHRAMAN’ da, 
böylesine hassas bir dönemde 
parlamenter demokrasiye ve Büyük 
Meclise gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifade ederek; “ 
Elim bir hadise yaşadık. Şahsen böyle 

bir günün yaşanacağına asla ihtimal 
vermezdim. Kendi meclisini 
bombalayacak kadar kendinden geçmiş 
bu hainleri nefretle kınıyorum. Elbette 
yaşanan bu hadiselerden çıkartılacak 
önemli dersler var. Ama öncelikle bu 
hain saldırının önlenmesinde kendisini 
siper eden yüce milletimize sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

TBMM Başkanı KAHRAMAN’a

Geçmiş Olsun Ziyareti
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Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz 
ve beraberinde Tarsus Şube Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan heyetimiz Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret 
ettiler. Ziyaret sırasında Bakan Elvan'a 
konut projemiz hakkında ayrıntılı bilgi veren 
Ömer Kurnaz TOKİ tarafından yürütülen 
çalışmaların hızlandırılması için destek 
olmalarını istedi.

Tarsus Şubemizce hazırlanan raporu Bakan 
Elvan'a sunarken bir konuşma yapan Genel Mali 
Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer 
Kurnaz; “Dar gelirleriyle yaşam mücadelesi veren 
emeklilerimizin yıllarca hayal ettikleri gibi bir ev sahibi 
olabilmeleri için başlattığımız konut projemizin hızla 
yürütülebilmesi için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
başlatmış olduğumuz çalışmalara zatıâlinizin 
desteklerini beklemekteyiz. Yapılacak bu çalışmalarla 
milyonlarca emeklimizin yüzleri gülecek evlerinde 
bayram havası esecek” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek; “ Emeklilerimizin 
huzur ve refahı hükümetimizin öncelikli hedefleri 
arasındadır. Başlatılan bu güzel proje ile dünyaya 
örnek olacak önemli bir çalışma başlatılmış olması 
Ülkemiz adına da umut verici bir gelişmedir. Bu konuda 
üzerimize düşen görevleri hakkı ile yapmak elbette ki 
öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır. Konut 
çalışmalarının hızlandırılması ve emeklilerimizin en 
kısa sürede konutlarına kavuşabilmeleri için yapılacak 
çalışmaları yakinen takip edeceğim. Şimdiden 
emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

TARSUS ŞUBEMİZDEN BAKAN ELVAN’A ZİYARET
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Ulu önder Atatürk liderliğinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temelleri sağlam atılmış; 
büyük Türk Milleti, demokrasiyi özümsemiş ve 
yaşam tarzı olarak kabul etmiştir.    

Demokrasilerde, darbelere yer yoktur. 
Halkın özgür iradesi ile seçtiği Hükümet, 
darbelerle değil, halkın tercihi ile değiştirilebilir. 

15 Temmuz 2016 tarihinde; Türk 
Milletinin vakur duruşu, darbecilerin planlarını 
bozmuş ve darbelere karşı direnen Türk Milleti, 
dünya tarafından hayranlıkla izlenmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Türk Milleti'ne çağrısı ve sokaklara 
sahip çıkılması, darbecilere karşı halkın 
direnmesi ile tarih yazılmıştır. 15 Temmuz 2016 
tarihinde darbelere karşı kendini siper eden 
Türk Milleti, iç ve dış düşmanların oyunlarını 
boşa çıkartmıştır. 

Milletimizin iradesinin hür olması, 
demokratik sistemin korunmasında en büyük 
güç kaynağımız olmaktadır. Hür irade ile 
darbeler önlenir ve demokrasiye sahip 
çıkılabilir. En büyük tehlike ise, hür iradeden 
yoksun, başkalarının emrine giren hainlerin 
ülkemizin ve milletimizin birliğini tehdit eden 
gizli emelleridir. 

Devletin yönetilmesinde en büyük değer 
liyakat olmalıdır. Bir ülkenin en büyük 
zenginliğinin eğitim ve kültür olduğu gerçeğinin 
benimsenmesi gerekiyor.  

Bu ülkenin her taşında emeği olan 

emeklilerin oluşturduğu Türkiye Emekliler 

Derneği, ülkesine, bayrağına ve vatana sahip 

çıkmada öncü bir kurumdur. Ülkenin en büyük 

gönüllü sivil toplum kuruluşu olan, emeklilerin 

güçlü örgütü Türkiye Emekliler Derneği, 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını bir kere 

daha teyit ederek, demokrasi nöbetlerinde en 

önde yer almıştır. 

Ülkemizin ve milletimizin birliği,  

toplumsal barış bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Bu ülkede yaşayan ve bu 

topraklara sahip çıkmakla yükümlü olan herkes, 

iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmalıdır. 

Türkiye Emekliler Derneği, bu konuda kendine 

düşen görevi her zaman olduğu gibi bugün de 

yerine getirmektedir.

Yaşları ve yaşam tecrübeleri gereği, 

t o p l u m u n  e n  b i r i k i m l i  k e s i m i  o l a n  

emeklilerimiz; yıllarca bu ülkenin imar ve inşası 

için alın teri dökmüş, el emeği harcamış 

insanlardır. Ülkemizi, büyük önderin koyduğu 

hedefler doğrultusunda; çağdaş medeniyetler 

seviyesine ulaştırmak için her birimiz bir ömür 

harcadık. Bizler bu vatanın, bu milletin, bu 

bayrağın sevdalısıyız. Bayrağımızı ve devletimizi 

son nefesimize kadar savunmasını da biliriz.

Ne mutlu Türk'üm diyene…

VATAN EN KUTSAL DEĞERDİR

Genel Başkanımız Kazım Ergün 
ve beraberinde; Genel Başkan 

Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 
Sekreterimiz Recep Orhan, Genel 
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, 
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Arif Yıldız, Hukuk 
Danışmanımız Cafer Tufan 

Yazıcıoğlu, Genel Başkan 
Danışmanımız Hilmi Şimşek ve 
Araştırma Müdürümüz Namık 

Tan’dan oluşan heyetimiz, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 

Ahmet Erdem’i makamında ziyaret 
ettiler.

Ziyaret sırasında, 
emeklilerimizin talep ve beklentilerini 

Erdem’e anlatan Genel Başkanımız 
Ergün, çözüm bekleyen sorunlarımızı 

dinlediği ve ortak çalışma zeminleri 
oluşturularak bu sorunların masaya 

yatırılması için gereken her türlü 
çabayı sergileyeceklerini ifade eden 

Erdem’e teşekkür etti.

Genel Başkanımız ERGÜN ve Yönetim Kurulumuz 

ÇSGB Müsteşarı ERDEM’i Ziyaret Etti...



TÜED -5-

Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılan 
itirazlarımızı gölgede bırakacak, darbe girişimi ile 
karşılaştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, 
Gazi Meclise, devlet kurumlarına ve milletimize 
yönelik darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin içine yerleşmiş hainlerin 
ülkemiz ve milletimiz üzerinde kaos yaratmaya 
kalkışması, kurutuluş ve Çanakkale savaşlarına 
benzer bir direnişin gösterilmesi ile püskürtülmüştür. 
Milletimizin bu direnişi sırasında hayatlarını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. 

Türkiye Emekliler Derneği olarak temsil etmekten 
gurur duyduğumuz emeklilerimizin taleplerini 
gündeme getirmekteyiz. Temmuz 2016 itibariyle, 
emekli aylıklarına farklı zamlar uygulanmıştır. 
Memur emeklilerine yüzde 5, işçi ve Bağ-Kur emekli 
aylıklarına ise yüzde 3.63 artış yansıtılmıştır. Bu iki 
örnek ile farklı statülerden emekli aylığı alanlara 
farklı artışların öngörülmesi, emekliler arasında 
burukluğa neden olmuştur. 

Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlikte eşit 
uygulamaların emekli aylıklarına yansıması için norm 
ve standart birliğini savunmaktadır. Emekli 
aylıklarında eşitliğin sağlanabilmesi için gösterge 
sistemine dönülmesi gerekmektedir. 4447 ve 5510 
sayılı Kanunlarla emekli aylıkları hesaplanma 
sisteminde köklü değişikliklerin yapılması, 2000 
öncesi ve sonrasında bağlanan emekli ayıklarında 
büyük bir eşitsizliğe neden olmuştur. 2000 sonrası 
çalışmaların katsayılarının ve aylık bağlama 
oranlarının düşük belirlenmesi ve emekli aylığı 
hesaplamalarının ikili veya üçlü karma sisteme göre 
yapılması, emekli aylıklarında kayıplara neden 

olmuştur. Özellikle, Ekim 2008 sonrası emekli olanların 
kayıpları giderek artmakta ve bu duruma bir çözüm 
bulunması gerekmektedir. 

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 öncesi dönemde 
uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer 
alan gösterge sisteminin yeniden getirilmesini talep 
etmektedir. Bu yönde yapılması gereken değişikliklerin 
geciktirilmesi, 2000 sonrasında emekli olanları 
cezalandıran bir uygulamaya dönüştürecektir. 

Türkiye Emekliler Derneği'nin uzun yıllar verdiği 
mücadele sonucunda, 2000 öncesi emekli aylıklarında 
oluşan eşitsizlikler 6283 sayılı Kanunla intibaklar 
yapılarak giderilmiş, prim kazançları ve prim ödeme 
gün sayıları eşit olanların aylıkları da eşitlenmiştir. 

Aynı uygulamanın, 2000 sonrası emekli olanlara da 
uygulanması gerekmektedir. 2000 sonrası emekli 
olanların mağduriyeti, 2000 öncesi emekli olanlara göre 
daha fazla olduğundan, Hükümetin ve SGK'nun bu 
gerçeği değerlendirmesi ve Türkiye Emekliler Derneği 
ile müzakere etmesi büyük önem taşımaktadır. 
Emeklileri temsil eden Türkiye Emekliler Derneği, 
emeklilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için 
görevli bir kuruluştur. Emeklilerin talepleri, 
Derneğimize gelmekte ve mağduriyetlerin giderilmesi 
istenmektedir.  

Adil bir sosyal güvenlik politikalarına yönelik 
hedeflerin seçim bildirgelerinde ve Hükümet 
Programlarında yer alması, sorunun çözümü için önemli 
bir güvence olarak değerlendirilmelidir. Emekli aylığı 
hesaplamaları ve artışlarının adil bir uygulamaya 
dönüştürülmesi sağlandığında, sosyal barışa katkısı da 
büyük olacaktır. Yüzdeli zamlar adil olmadığından, 
norm ve standart birliği sağlanana kadar emekli 
aylıklarına seyyanen zamlar uygulanmalıdır.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMALARI VE ARTIŞLARI ADİL OLMALI

Gazi
AYKIRI

Genel
Başkan

Yardımcısı
-

Kayseri
Şube

Başkanı

Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran irade, 
ülkesini ve milletini koruma adına kurtuluş savaşını 
vermiş, demokrasiyi yönetim biçimi olarak 
benimsemiştir. Her şeyden önce, bu güzel ülkemizin 
bağımsızlığı için bedel ödeyen şehitlerimize minnet 
borcumuz vardır.

En büyük varlığımız, ülkemizin birliği ve 
bütünlüğüdür. Bu topraklarda doğan ve yaşayanların, 
öncelikle devletine ve milletine sahip çıkması 
gerekirken, bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içine kümelenmiş hainler, 15 Temmuz 
2016 tarihinde ülkemize ait uçaklarımız ve tanklarımız 
ile TBMM, devlet kurumları ve milletimizin üzerine 
bomba atacak kadar vatan düşmanı olduklarını 
yaşadık. 

Cumhurbaşkanımız sayın Tayyip Erdoğan'ın 
çağrısı ile milletimiz darbecilere karşı büyük bir direniş 
göstermiştir. Bu direniş sırasında silahlara karşı 
kendini siper eden yüce Türk Milleti, yeni bir 
kahramanlık örneği göstermiş, darbecilerin hain 
hedefleri boşa çıkarılmıştır. 

Devlet ve millete yönelik içten ve dıştan düşmanca 
saldırılar karşısında, milletimiz demokrasiyi ve 
ülkemizin bütünlüğünü korumak için büyük bir 
dayanışma göstermiştir. TBMM'sinde temsil edilen 
siyasi partiler; ortak bildiri yayınlayarak darbe 
girişimlerini kınamıştır. Gazi Meclisin hedef alınması, 
milletin hedef alınmasıdır. Milletimiz; devletine, 
Meclisine ve demokrasine sahip çıkacak yüceliği bütün 
dünyaya göstermiştir.  

Türkiye Emekliler Derneği; millet, bayrak ve vatan 
söz konusu olduğunda her türlü göreve hazırdır. 
Geçmişte alın teri dökmüş, ülkenin imarı için çalışmış 

emeklilerimiz, her türlü iç ve dış tehditlere karşı 
devletinin yanında yer almıştır. Meydanlarda 
demokrasi nöbeti tutanların büyük kısmını emekliler 
oluşturmaktadır. 

Demokrasi ve özgürlüğün olmadığı ülkelerde, 
evrensel hakların korunamadığı ve geliştirilmediği 
gerçeğinin bilinmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti; 
sosyal hukuk devleti ilkelerini Anayasasında 
benimsemiş, sosyal haklar ve sosyal güvenlik hakları, 
sosyal politikaların en kapsamlı uygulamaları olmuştur. 

Darbeler ile demokratik sistem ortadan kaldırıldığı 
gibi, temel hak ve özgürlükler de kullanılamaz duruma 
gelmektedir. Ulu önder Atatürk'ün liderliğinde kurulan 
Cumhuriyetimizin temelleri sağlam atılmış, ülkeyi 
yöneten hükümetler millet iradesi ile seçilmiştir. Seçimle 
gelen hükümetlerin seçimle gitmesi, demokrasilerde en 
temel kuralıdır. Demokrasiye yönelik büyük bir tehdit 
olan darbelere karşı direnmek, toplumsal bir görev 
olarak görülmelidir. 

Ekmeğimizin büyütülmesi,  temel hak ve 
özgürlüklerin korunması, ülkemizin ve milletimizin 
bütünlüğünün sağlanması için Cumhuriyete ve 
demokrasiye sahip çıkılmalıdır. Demokrasi elden 
gittiğinde, haklarımızı kaybedeceğimiz gibi, orunumuzu 
da kaybedebiliriz. Bu gerçeğin iyi görülmesi gerekiyor. 

Terör, ülkemizin gelirlerini heba ettiği gibi, on 
binlerce insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşatmıştır. Kurtuluş savaşı vermiş, Çanakkale de şehit 
olmuş bir neslin evlatları olarak, bizlere emanet edilen 
ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmada dikkatli ve 
duyarlı olmalıyız.  

www.tuedkayseri.org.tr

MİLLET VE DEVLET KAYNAŞMASI

Recep 
ORHAN

Genel
Sekreter

-
Ankara
Şube

Başkanı

www.tuedankara.org.tr
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Başkanlar 

Kurulumuz

ATAMIZIN 

Huzurundaydı

Başkanlar Kurulu toplantısı 
münasebetiyle Ankara’da bulunan 107 
Şube Başkanımızla, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Anıtkabir’i 
ziyaret ettiler. 

Genel Başkanımız Kazım ERGÜN Başkanlığındaki 
heyetimiz;  Demokrasiye ve Cumhuriyetimize 
bağlılığımızı bir kez daha Atamızın huzurunda ifade etti. 
Anıtkabir özel defterini imzalayan Genel Başkanımız 
ERGÜN, özel deftere şunları yazdı:

“Büyük Önderimiz Yüce Atatürk,
Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan 

yürüyerek; ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine 
ulaştırmak için alın terimizi, göz nurumuzu ülkemizin 
inşası, milletimizin birlik ve beraberliği yolunda gururla 
sarf ettik. Onurlu bir çalışma yaşamının ardından da 

emeklilik mertebesine eriştik.
Bugün burada; Türkiye’nin emeklilerini temsil 

eden 107 Şube Başkanımızla; milletimizin birlik ve 
beraberliğine, demokrasimize, Cumhuriyetimize, ilke ve 
devrimlerinize bağlılığımızı bir kez daha tekrar etmek; 
manevi huzurunuzda saygıyla eğilmek maksadıyla 
toplanmış bulunuyoruz.

İlelebet Türkiye Cumhuriyetimizin bekası, yüce 
milletimizin birlik ve beraberliğinin sarsılmaz teminatı 
olarak nöbetlerimizin başında olacağız.

Rahat uyuyunuz…
Anıtkabir’deki törenin ardından Başkanlar Kurulu 

heyetimiz Genel Merkezimizde toplanarak; 
Türkiye Emekliler Derneğimiz; Büyük Önder 

Atatürk’ümüzün yattığı Anıtkabir’in hemen yanındaki 
Genel Merkezimiz, yurtçapında faal olan 107 Şubemiz ve 
920 Bin üyemizle; Demokrasimize, Laik Sosyal Hukuk 
Devletimize, Parlamenter Sistemimize ve Anayasamızda 
açıkça ifade edilen üniter devlet düzenimize sonuna kadar 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
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Önde gelen 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ile birlikte TBMM’de ortak açıklama yaptı. Derneğimizi, 
Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün temsil ettiği TBMM ziyaretinde, ortak 
metin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. STK’ların 
bildirisinde şu ifadeler yer aldı: 

“Bugün ülkemizin önde gelen, 538 sendika konfederasyonu, meslek ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeyiz.

Meclisimiz, geçen Cuma demokrasiye kasteden alçakça saldırıların 
hedefi oldu. Vatan hainleri tarafından, tarihinde ilk defa bombalandı. 
Kahramanca direndi. Gazi unvanını bir kez daha hak etti. Açıktır ki, demokrasi 
ve hukuk devleti yoksa sivil toplum kuruluşları da yoktur. Bugün burada bir 
araya gelen bizler, ülkemizin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek 
görmüyoruz. Cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar halkımızın direnişi, 
ülkemizin geleceğine dair hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin bütün demokratik 
kurumları ve milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında demokrasimizi 
sahiplendi. Medya çalışanları, silahlı baskınlara direnerek, milletin haber alma 
özgürlüğünü korumak için kendi canlarını tehlikeye attı. Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak, mecliste grubu bulunan 
tüm siyasi partilerin genel başkanları ve kitle örgütleri ilk andan itibaren dik 
durarak, darbecilerin hesaplarını boşa çıkardılar.

Milletimiz, yollarda tanklar araçları ve insanları ezerken, havadan 
bombalar düşerken; yoğun ateş altında, yılmadan alanları doldurdu. 
Milletimiz, demokrasi konusundaki kararlılığını ve azmini ortaya koydu. 
Kahraman emniyet güçlerimiz ve şerefli Türk askerleri, darbe teşebbüsünün 
başarıya ulaşmaması için yeminlerine sadık kalarak, canlarını ortaya koydular. 
Hainleri suçüstü yakaladılar. Türkiye, bir bütün olarak kendisine yakışanı 

yaptı. Demokrasimiz olgunluk imtihanını başarıyla geçti.

Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kurumları, artık 

kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Ülkemizin 93 

yıldaki tüm siyasi ve ekonomik kazanımlarına kast edenler, başarısız oldular.

Bizler, önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak, Cuma gecesinin o karanlık 

saatlerinin birlik ve beraberlik içinde aşılmış olmasından mutluyuz. Bugün burada, 

Cuma gecesi oluşan demokrasi mutabakatının devam etmesini talep etmek üzere 

Gazi Meclisimizdeyiz. Bundan böyle ülkemizin geleceği için adımlar atılırken, 

bugünkü demokrasi mutabakatı hiç unutulmasın. Ortak akıl daim olsun. Milletin 

kayıtsız şartsız egemenliğini hiçe sayan, bu darbe teşebbüsü; ülkemizin kurumsal 

altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini hepimize gösterdi.

Bu yönde tedbirlerin alınacağı, adımların atılacağı yer; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’dir. Bir yandan, milli egemenliğe saldıran vatan hainlerinden hukuka 

uygun olarak, yüce Türk adaleti önünde hesap sorulmalı. Öte yandan, bu tür alçakça 

saldırıları engellemek için siyasetin alması gereken tedbirler hızla hayata 

geçirilmeli. Kahraman ordumuzu ve vatansever askerlerimizi de hiçbir şekilde 

yıpratmamalıyız.

Bizler, ülkemizin 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum 

kuruluşu temsilcisi olarak, bugün yüce Meclisimizi ziyaret ederek, demokrasi 

nöbetine devam ediyoruz.

Bizler, milli iradeye sahip çıkıyoruz. Geleceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, 

daha huzurlu; daha müreffeh, daha demokratik bir ülke bırakmak hepimizin 

görevidir.

Bu nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya odaklanmalıyız”.

Derneğimizi, Genel Başkanımız

Kazım ERGÜN temsil etti...
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BAŞKANLAR KURULU HEYETİMİZ 

ÇALIŞMA BAKANI SOYLU’NUN MAKAMINDA…

1 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 
Başkanını ziyaret eden Başkanlar 
Kurulumuz ardından 2 Ağustos Salı günü 
Anıtkabir’i ziyaret ederek Büyük Önder 
A t a t ü r k ’ ü n  m a n e v i  h u z u r u n d a  
Cumhuriyetimize ve Demokrasimize 
bağlılığımızı bir kez daha ifade etmiştir. 
Ardından Genel Başkanımız Kazım 
ERGÜN Başkanlığındaki heyetimiz 3. 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı sayın Süleyman SOYLU’yu 
makamında ziyaret ettiler.

Çalışma Bakanı SOYLU’ ya kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir buket 
takdim eden Genel Başkanımız ERGÜN ayrıca Büyük Önder Atatürk’ün emekliliğine 
ait belgeleri içeren eğitim yayınımızı da sunarak geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Ziyarette bir konuşma yapan Genel Başkanımız ERGÜN; “Türkiye Emekliler 
Derneğimiz; Büyük Önder Atatürk’ümüzün yattığı Anıtkabir’in hemen yanındaki 
Genel Merkezi, yurtçapında faal olan 107 Şubesi ve 920 Bin üyesiyle; Demokrasimize, 
Laik Sosyal Hukuk Devletimize, Parlamenter sistemimize ve Anayasamızda açıkça 
ifade edilen üniter devlet düzenimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir.

Diğer taraftan; yavaş yavaş normalleşme sürecine dönülmeye başlandığı için bu 
ziyaretimiz vesilesi ile emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını da sizinle paylaşmak 
istiyoruz. Bu sorunların başında İNTİBAK meselemiz gelmektedir. Emekli yıllardır bu 
sorunun çözümü için beklemektedir. Diğer taraftan bir türlü çözüme kavuşturulamayan 
PROMOSYON meselesi de huzursuzluk yaratmaktadır. Yine emeklinin KONUT sorunu 
da çözüm beklemektedir. Bu konularda zatıalinizin gereken hassasiyeti göstereceğine 
inanıyoruz” dedi.

Genel Başkanımızın ardından söz alan Çalışma Bakanı SOYLU; “ 21. Yüzyılda 
hiç görmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Türkiye bu milletindir. Tüm sivil 
toplum örgütlerimizle birlikte sorumluluklarımız dünden daha fazladır. Türkiye için yeni 
bir milattır. Milletimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütleri en iyi şekilde 
görevlerini yaptılar. Bu memlekette İstiklal Mücadelesinin niçin kazanıldığı bir kez daha 
anlaşılmıştır. Sizlerin nezdinde tüm sivil toplum örgütlerimize canı gönülden 
teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum, çünkü bazen bir TV kanalında, bazen 
Ankara’da, bazen kendi memleketlerinde, bazen halkın içinde üzerlerine düşen vazifeyi 
son derece duyarlılıkla yerlerine getirmişlerdir. Bu tabloları hayranlıkla izledim, bu 
milletin bir parçası olmaktan onur duyarak takip ettim.

Ayrıca sorunlarınızın hepsinin bilincindeyiz. Bunların çözümü için gerekli 
hassasiyeti göstereceğimizden hiç endişeniz olmasın. Yine sözünü ettiğiniz konut 
projenizin kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınıp hayata geçirilebilmesi için Çalışma 
Bakanlığı olarak, SGK olarak, Emek İnşaat olarak gereken her şeyin yapılması için 

çalışma başlatacağız. Bu 
çalışmayı sizinle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Burada 
güzel bir imkan var, SGK’ da 
emeklileri temsil eden siz 
varsınız, yine çok güçlü bir 
yapı olan ve yine çok güçlü bir 
temsil kabiliyetine sahip olan 
T ü r k i y e  E m e k l i l e r  
Derneğimiz var, TOKİ gibi, 
Emek İnşaat gibi güçlü 
i m k a n l a r ı m ı z  v a r .  
H ü k ü m e t i m i z  ö z e l l i k l e  
emeklilerimizin ev sahibi olması ve inşaat sektörümüzün de gelişmesi için önemli bir adım 
sayılabilecek bir proje olarak görmektedir. Hükümetimizle, Bakanlığımla, SGK’ yla ve 
Teşkilatınızla birlikte bunları hayata geçirebilme imkanımız var. Bunun için çalışacağız.

Diğer taraftan promosyon konusunda da çalışmalarımızı durdurmuş değiliz. 
Bankalarla belli bir noktaya geldik. Ancak daha yüksek oranlar için pazarlıklarımız sürüyor. 
Önümüzdeki günlerde bu sorunun çözümü içinde ciddi adımlar atılacağına inanıyoruz. Bu 
Bakanlık sizin karargâhınızdır. Bakanlıktaki her arkadaşım emrinize amadedir” dedi.
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Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu; 1-2 Ağustos 
2016 tarihinde Ankara'da TÜED Genel Merkezi'nde 
toplanmış ve gündemdeki konuları değerlendirmiştir. 
Başkanlar Kurulumuz, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain 
kalkışmanın ilk hedefi olan; Türkiye Büyük Millet 
Meclisimize giderek, Meclis Başkanımız Sayın İsmail 
Kahraman'ı ziyaret etmiştir. 1 Ağustos 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen bu ziyarette 107 Şube Başkanımız ve Genel 
Yönetim Kurulumuz; başta demokrasi olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyetimizin ve Anayasamızın vazgeçilmez 
ilkelerine vurgu yaparak; her zaman bunlara sahip 
çıkacağımızı ve bağlı kalacağımızı ifade etmiş, geçmiş olsun 
temennilerimizi sunmuştur.
Başkanlar Kurulumuz 2 Ağustos 2016 tarihinde ise büyük 
önder Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda 
bulunmak ve Cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha 
ifade etmek maksadıyla Anıtkabir'i ziyaret etmiştir.
Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya kaldığı darbe 
girişiminin devlet ve millet dayanışması ile püskürtülmesi, iç 
ve dış bütün oyunların bozulmasının dünyaya önemli bir 
mesaj olduğuna dikkat çekilen Başkanlar Kurulu 
bildirisinde Türk Silahlı Kuvvetleri içine kümelenmiş 
hainlerin ağır bir şekilde cezalandırılması istenmiştir. 
Türkiye'nin bütünlüğünün ve demokrasi ile yönetilmesinin 
korunmasının önemine dikkat çekilen Başkanlar Kurulu 
Bildirisinde şu görüşlere yer verilmiştir: 
· Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milletinin gözbebeği 
olarak baktığı bir Kurum olmasına rağmen, 15 Temmuz 
2016 tarihinde yapılan darbe girişimi milletimizi derinden 
yaralamış, demokrasiyi ve devletimizi ortadan kaldırmaya 
yönelik hainlerin darbe girişimi tarihe kara bir leke olarak 
yazılmıştır. 
· Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak, 
Türkiyemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi 
olan Türkiye Emekliler Derneğimizin; bu hain girişimin 
hemen akabinde, bütün teşkilatımızla gerekli hassasiyeti 

gösterdiğinden ve bundan sonra da Türkiye Cumhuriyetimizi 
hedef alan hain saldırılara direnmeye devam edeceğinden hiç 
kimsenin en küçük bir şüphesi bile olmamalıdır. 
· 

16 Temmuz 2016 itibariyle demokrasi 
nöbetlerine emeklilerimiz büyük bir 
katılım göstermiştir. Ülkemizin 
kalkınmasında ve uygarlık seviyesine 
yükseltilmesinde büyük pay sahibi olan 
emeklerimiz, Cumhuriyetin değerlerine 
ve demokrasiye sahip çıkma konusunda 
taviz vermeyecek bir topluluktur. İç ve 
dış düşmanlara karşı bütün kesimlerin 
dayanışma içinde bütünleşmesi 
gerekmektedir. Siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları ve milletin fertleri 
olarak kutuplaşmaktan uzak 
durulmalıdır. 

· Darbe girişimini püskürten Türk Milleti; Cumhuriyetin 
kurucusu ulu önder Atatürk'ün hedeflerinden taviz 
verilmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. 
· Ülkemiz ve milletimizin bir daha bu tür kaosları 
yaşamamasını temenni eder, darbe direnişinde hayatlarını 
kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar dileriz.

BAŞKANLAR KURULUMUZ’DAN

DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1979 
yılından bu yana eğitim veren bir devlet 
üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Vakfı Başkan Vekili Recai Ergün ile Vakıf üyeleri 
Cevat Rıza ve Yusuf Kaçmaz ülkemizi 
ziyaretlerinde Derneğimize de misafir oldular. 
Derneğimiz de Genel Başkanımız Kazım Ergün 
başkanlığında bir heyetle toplantı yapan heyet 
başkanı Recai Ergün; “Üniversitemizin tüm 
programları YÖK tarafından tanınmaktadır. 
Ayrıca birçok programımız uluslararası 
kuruluşlar tarafından da akredite edilmiştir. Bir 
dünya üniversitesidir. 19 bin öğrencinin yarıya 
yakını uluslararası öğrencilerdir. Üniversitemiz 
kütüphanesi spor alanları, sosyal etkinlikleri ile 
tüm dünyanın takdirine şayan olmuştur. Türkiye 
Emekliler Derneği yöneticilerini üniversitemize 
davet ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği 
üyelerinin çocuk ve torunlarına okul 
ücretlerinde, konaklamada gerekli indirimi sağlayacak anlaşmayı yapmak istiyoruz. 
Uluslararası standartlarda eğitim almak onların hakkıdır” dedi. Genel Başkanımız Kazım 
Ergün; “ Ziyaretten çok memnun olduklarını, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve 
Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni her zaman takdir ettiklerini, en kısa sürede üniversiteyi ziyaret 
ederek, karşılıklı anlaşmaların yapılacağını söyledi.  

· Zor bir süreçten geçtiğimiz günümüzde, 
emeklilerimizin sorunlarını değerlendirmek elbette yeri ve 
zamanı olmamasına rağmen, şartların hızla normale 
dönmesi ile birlikte emekli aylıklarında oluşan farklılıkların 
çözümü için İNTİBAK yapılmalıdır. 5510 Sayılı Kanun'un 
55. Maddesine göre emekli aylıklarına yapılan tüfeye 
endeksli yüzdeli artışların emeklileri koruyan bir sistem 
olmadığı gerçeği değerlendirilmeli, seyyanen zammı esas 
alan yeni bir artış sistemi getirilmelidir. 

· Emeklilerin büyük beklentisi olan banka promosyonları 

sonuçlanmalıdır. 

· Emeklilerin konut sahibi olması için TOKİ ile birlikte 

yürütülen, Türkiye Emekliler Derneğimizin altın projesine 

katkı ve destek devam etmelidir. Hedefimiz; devletimizin 

katkıları ile evi olmayan emeklileri ev sahibi yapmaktır. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…  

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAŞKAN VEKİLİ VE 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DERNEĞİMİZDEYDİ

Recai ERGÜN: “Türkiye Emekliler Derneği üyelerinin 
çocuk ve torunlarına okul ücretlerinde, konaklamada 
gerekli indirimi sağlayacak anlaşmayı yapmak istiyoruz.”

TÜED BAŞKANLAR KURULU: “Türkiye Cumhuriyetimizi hedef alan hain saldırılara direnmeye 

devam edeceğimizden hiç kimsenin en küçük bir şüphesi bile olmamalıdır...” 
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GEBZE ŞUBEMİZ YENİ HİZMET BİNASINDA

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Gebze 
Şube Başkanlığımız tarafından alınan yeni hizmet binası Genel 
Başkanımız Kazım Ergün tarafından hizmete açıldı.

Açılışa Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Başkan 
Danışmanımız Hilmi Şimşek, Gebze Kaymakamı Mehmet 
Arslan, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Hilal Kaplan, ADD 
Gebze Şube Başkanı Nilgün Aydın, ÇYDD Gebze Şube Başkanı 
Nurcan Çınar, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı 
Melek Arıkan, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kenan Çelik, Gebze Kent Politikaları Üretim ve Geliştirme 
Derneği Başkanı Ali Fuat Bilir ve emeklilerimiz katıldılar.

Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kazım 
Ergün, derneğimizce emeklilere sunulan hizmetlerin daha 
kaliteli bir standartta yürütülebilmesi için bu hizmet 
bir imlerinin çağın gereklerine göre donatı larak 
kullanılmasının, emeklilerin hak arama mücadelesinde önemli 

bir basamak olduğunu ifade etti. Ergün konuşmasında şunları 
söyledi; “46 yıldır emeklinin hizmetinde olan bir kuruluşuz. 
Emeklilerin hak ve çıkarlarını korumak için yıllardır onurlu ve 
gururlu bir mücadele sürdürmekteyiz. Bütün bunların yanı sıra da 
emeklilerimize yakışan çağdaş sosyal tesisler inşa ediyor ve 
hizmetlerine sunuyoruz. Gebze Şubemizin bu yeni hizmet binası da 
gönülden inanıyorum ki emeklilerimizin ve bizlerin haklı gururu 
olan çağdaş tesisler arasında yerini alacaktır. Emeği geçen herkesi 
şahsım ve Genel Yönetim Kurulum adına yürekten kutluyorum. 
Yapılan bu hizmetler emeklinin hak arama mücadelesini bir 
basamak daha yukarıya taşımak için atılan önemli adımlardır. Bu 
eserin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Gebze Şube 
Başkanımız Sayın Ali Tunç’a ve yönetimine, yine büyük katkılar 
sağlayan Petrol-İş Sendikası yönetimine teşekkür ediyor, 
teşkilatımıza ve emekli topluluğumuza hayırlar ve uğurlar 
getirmesini diliyorum” dedi.

Iğdır Şube Başkanımız İsa Bilir ve 
yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman'ı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette “Emekliye Ucuz Konut” projemizden söz 
eden Bilir; “Konut projemiz Türkiye genelinde hızla yol 
aldı. Bizler de Iğdır'lı emeklilerimiz adına sizlerden 
destek bekliyoruz. Sizlerden alacağımız destekle 
emeklimizin faydasına daha güzel projeler üretmeyi 
hedefliyoruz” dedi. Vali Alpman ise; “Ziyaretiniz bizleri 
çok memnun etti. Yaptığınız projeleri yakından takip 
ediyoruz ve elimizden gelen imkanlar dahilinde 
projelerinizin, özellikle konut projenizin destekçisiyiz. 
Emeklimizin duasını almak bizim de en büyük hedefimiz 
ve amacımız, sizlerle birlikte adım atmaktan, yanınızda 
yer almaktan mutlu olacağız” dedi. 

IĞDIR ŞUBEMİZ VALİ ALPMAN'I ZİYARET ETTİ
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2016 yılının İKİNCİ 6 ayında emekli aylıklarına 
yapılacak artışlar belli oldu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen emekli 
zamları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla 
2016'nın ikinci altı ayı için belirlenmiş oldu.

SSK Emeklisi Taban Aylığı 1.339,18 TL.
2016 yılı TEMMUZ ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur 
emekli zamları, 5510 sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir 
önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar 
olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre 
Ocak/Haziran 2016 döneminde 6 aylık enflasyon % 3,63 oldu. 
Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi 
olan 2000'den önce emekli olmuşların, en düşük işçi emeklisi 
aylığı 1.339,18 TL oldu.

SSK 2000 Sonrası Emeklisi Taban Aylığı 798,24 TL. 
2000'den sonra emekli olan işçi emeklilerinin 770.28 Lira olan 
taban aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 798,24 
Lira'ya yükselmiş olacak.

Bağkur Esnaf Emeklisi Taban Aylığı 1.163,38 TL.
Diğer taraftan, en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 1.163,38 
Lira oldu.

Bağkur Tarım Emeklisi Taban Aylığı 916,55 TL.
En düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da enflasyon 
zammıyla 916,55 TL oldu.

Memur Emeklisi Taban Aylığı 1.610,01 TL.
En düşük memur emeklisi aylığı ise, toplu görüşmelerden elde 

edilen %5'lik zamla 1.533,34 Lira'dan, 1.610,01 Lira'ya 
yükselecek.
Seçim öncesi çıkarılan 6655 sayılı yasa gereği; işçi ve bağkur 
emekli aylıklarına, Ocak 2016 ayında yapılan enflasyon artışları 
sonrasında 100 Lira seyyanen artış da uygulanmıştı. 
KAZIM ERGÜN: ''Hayatımızda hiç yeri olmayan tüketim 
kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları, bizim için adil 
olmayan sonuçları doğuruyor.''
Kısa adı TÜED olan; Türkiye Emekliler Derneği'mizin Genel 
Başkanı Kazım Ergün; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca düzenlenen 
emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan tüfe rakamlarıyla 
2016'nın ikinci altı ayı için belirlenmiş oldu" dedi. Ergün, bütün 
vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak; "2016 yılı 
ikinci altı ayında uygulanacak artışlar yaşam mücadelesi altında 
giderek ezilen emekli topluluğumuzun beklentilerinden yine uzak 
kaldı. TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı 
yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden 
emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı 
oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. 
Hayatımızda hiç yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan 
enflasyon hesaplamaları bizim için adil olmayan sonuçları 
doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda 
yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz.
Diğer taraftan; uygulanan zamlara rağmen hala bir norm ve 
standart birliği yakalanamamıştır. Bunun nedeni de yıllardır 

dikkat çektiğimiz İntibak düzenlemesinin yapılamamış 
olmasıdır. 2000 öncesi emeklilerimiz için bir çalışma yapıldı. 
Bu konuda emeği geçenlere minnettarız. Ancak, 2000 
sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz 
bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli 
beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan 
kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce 
TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır.
Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan 
bir tek şey istiyoruz. Bu bayram, emeklinin yaşadığı son 
buruk bayram olsun. Bir sonraki bayramı coşkuyla, 
bayrama yakışır şekilde kutlayalım. Promosyon sorunumuz 
çözülmüş, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış 
olsun. İşte o zaman; bütün Türkiye'yi bayram yerine 
çeviririz" dedi.

TEMMUZ 2016 zamları belli oldu
KAZIM ERGÜN: “Promosyon sorunumuz çözülmüş, 

intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. 

İşte o zaman; bütün Türkiye'yi bayram yerine çeviririz…”

ACI KAYBIMIZ
Derneğimizin Genel Mali Eski Sekreteri 

ve Erzurum Eski Şube Başkanımız 

Sayın ENVER AĞCAKALE, 
(31.08.1948 - 08.06.2016)

Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. 
Merhum Başkanımıza Allah’tan Rahmet, 

kederli ailesine ve camiamıza,
Başsağlığı ve sabırlar dileriz.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU



TÜED -14-

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 
emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar banka 
promosyonu verilmesi için yürütülen görüşmeler bankaların 
tekliflerini yükseltmemesi nedeniyle henüz sonuçlanmadı. 
Bankalar, emeklilerin aylıklarını hesapta kısa tutma süresini 
gerekçe göstererek yıllık 100 liralık teklifi yükseltmeye sıcak 
bakmazken, SGK rakamı yükseltecek senaryolar üzerine 
çalışmaya başladı.

Türkiye Emekliler Derneği'nin 
(TÜED), 2007/21 sayılı Başbakanlık 
genelgesiyle kamuda çalışanlara maaşları 
karşılığında verilen banka promosyonunun 
emeklilere de aylıkları karşılığında 
verilmesi talebiyle gündeme gelen 
promosyon tartışmaları, AK Parti'nin 
konuyu seçim beyannamesine almasıyla 
ciddiyet kazanmıştı.

Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli 
aylıklarına zam yapılması ve ticari faaliyette bulunan 
emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin 
kaldırılması gibi seçim sürecindeki vaatlerini hayata geçiren 
hükümet, emeklilerin aylıklarına banka promosyonu 
verilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Rakam 150 liraya çıkabilir
SGK tarafından Türkiye Bankalar Birliği ve özel 

bankalarla bir süredir yürütülen promosyon görüşmelerinde, 
taraflar arasında çetin pazarlıkları sürerken, tarafların 
rakamda uzlaşamaması nedeniyle henüz anlaşma 
sağlanamadı.

Emeklilerin aylıklarını hesapta kısa tutma süresini ve 
bankamatik kullanmak yerine gişeden işlem yapmasını gerekçe 
göstererek yıllık 100 liralık teklifi yükseltmeye sıcak bakmayan 
bankaların, SGK'nın aylıkları gününden birkaç gün önce hesaba 
yatırması koşuluyla yıllık 150 lira rakamına çıkabileceği 
konuşuluyor.

Emeklilerin ciddi miktarda banka promosyonu alması için 
pazarlıklarını sürdüren SGK'nın ise bu durum karşısında rakamı 
yükseltecek farklı senaryolar üzerine çalışmaya başladığı 
öğrenildi.

- 152 milyar liralık ödeme söz konusu
SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si 

malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye 
emekli aylığı bağlanmış, sisteme yeni dahil olanlarla birlikte geçen 
yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira 
tutarında ödeme bankalar aracılığıyla yapılmıştı.

- "Laf olsun diye bir rakam reva görülmemeli"
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu 
verilmesini ilk defa kendilerinin talep ettiğini ve yaklaşık 10 yıldır 
her platformda dile getirdiklerini söyledi.

Hükümetin emeklilere promosyon verilmesi sözünü 
vermesinden memnuniyet duyduklarını ama promosyon 
görüşmelerin yılan hikayesine dönmesinden de endişe ettiklerini 
ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

“Yetkililerin promosyon vaadinin üzerinden yaklaşık 7 ay 
geçti. Her vaadi yerine getiren hükümetin bu vaadini de hayata 
geçirmesini istiyoruz. Ancak bu rakam basında yazdığı gibi yıllık 
100 lira civarında bir rakam olursa iyi olmaz. Milyonlarca emekli 
yılda bir maaşa denk gelecek promosyon beklerken 100 liralık 
rakam hayal kırıklığı yaratır. Bankalar bu rakamı aylığını 
taşıyana zaten veriyor. Ülkenin bugünlere gelmesinde alın teri olan 
emeklilere laf olsun diye bir rakam reva görülmemeli. Verilecekse 
hakikaten beklentileri karşılayacak bir rakam verilmeli."

TÜED Genel Başkanımız Ergün:

“Milyonlarca emekli yılda bir maaşa denk gelecek 

promosyon beklerken 100 liralık rakam 

hayal kırıklığı yaratır.”

ERGÜN:

“Beklentileri 

karşılayacak 

bir rakam 

verilmeli."
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Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği yönünden en 
çok dikkat çekilen bir ülke olması nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile birlikte bütün işyerleri kapsama alınmış, 1 Temmuz 2016 
itibariyle 10 ve daha az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri için 6552 sayılı 
Kanun’la yapılan değişikliklere göre işveren veya işveren vekillerine sertifika 
programı fırsatı getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine 
getirmeye yönelik sertifika programı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi'nin illerdeki büroları tarafından koordine edilmektedir. Yılda üç 
defa açılan kurslara kayıtlarını yaptıran işveren veya işveren vekilleri, 100 
üzerinden 50 puan alması durumunda sertifika sahibi olacaktır. Dışarıdan 
hizmet satın alınmadan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yerine 
getirecektir. Türkiye Emekliler Derneği şubelerimiz başta olmak üzere bu 
kapsamda olan işyerlerine duyurulur.

SORU: Emekli Sandığı emeklisiyim. 4 yıl önce belediyede kadrolu 
olarak çalışmaya başladım ve emekli aylığım kesildi. Kamu işyerinden 
ayrıldığım zaman çalışmalarım emekli aylığıma yansır mı? 

CEVAP: Emekli Sandığı uygulamasında, memur emeklisi 
olanların kamuda yeniden kadrolu çalışması durumunda kesilen aylıklar 
çalışılan süre kadar hizmet birleştirmesi yapılarak emekli aylığı yeniden 
hesaplanmaktadır. Çalışılan süre kadar da ikramiye ödenmektedir. 

SORU: SGK tarafından tarafıma bir yazı gönderilerek 2 yılı 
kapsayan süre ile ilgili yetim aylığı ödemelerinin yersiz yapıldığı 
belirtilmekte ve 2014-2016 dönemini kapsayan 13.000 lira geri 
istenmektedir. Bu durumda ne yapmam gerekir?

CEVAP: Sizin gibi durumda olanların mağdur olduğu bir gerçek. 
SGK, yeteri kadar bilgilendirme yapmadığından, yetim aylıkların 
ödenmesinde sorun yaşanmaktadır. 2008 öncesi dönemde öğrenci belgesi 
getirildiğinde, yetim aylıklarının ödenmesinde her hangi bir sorun yoktu. 
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 34. 
maddesiyle müracaat tarihi koşulu getirildi. Bir başka ifadeyle, öğrenci 
olunan tarih yerine SGK'na müracaat esas alındığından, öğrencilik 
durumlarının geç bildirilmesi yersiz ödemelere neden olmaktadır. Sizin 
gibi durumda olanların liseyi bitirmeleri ile birlikte SGK'na bilgi 
verilmemesi, üniversiteye kayıt yaptırıldığı tarihinin geç bildirilmesi 
yersiz ödemeye yol açmaktadır. SGK sizi 20 yaşına kadar lise öğrencisi 
olarak değerlendirmiş,  yetim aylığınız ödenmeye devam etmiştir. 
Üniversiteye kaydınız iki yıl sonra bildirildiğinden ve müracaat tarihi 
geçerli olduğundan, iki yılın ödemelerin geri istenmektedir. Mevzuatın 
böylesine karmaşık olması, uygulamalarda mağduriyete neden 
olmaktadır. Tek Dava açılarak bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi 
ile yersiz ödemelere yargı ile çözüm bulunabilir.

SORU: Emekli aylıklarına yüzde 3.63 artış yapıldı. 1150 lira aylık 
almaktaydım. Artışla birlikte, emekli aylığım 41.75 lira artışla 1191.75 lira 
oldu. Emekli Sandığı alt sınır aylığı 2016 Temmuz ayında 1633,75 liraya 
yükselmiştir. En azından taban aylıklarda eşitlik sağlanamaz mı? 

CEVAP: Yıllardır bu eşitsizliğin düzeltilmesini Türkiye Emekliler 
Derneği gündeme getirmektedir. Sosyal güvenlikte eşitlik temel kural 
olarak benimsenmediği sürece, emekliler arasında farklılıklar şikayet 
konusu olmaya devam edecektir. Tek bir asgari ücret uygulaması gibi, üç 
sosyal güvenlik kurumunu da kapsayan taban aylık uygulaması 
getirilmelidir. Devlet, sosyal güvenliği tek çatı kuralına göre yönetmeli ve 
emekli aylıklarında eşiklik sağlanmalıdır. 

SORU: Yaştan dolayı iki yol daha beklemem gerekiyor. İşten 

ayrıldığımda, kıdem tazminatım ve sağlık hakkım nasıl etkilenir?
CEVAP: 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık 

süresi ve 3600 gün prim ödemesine sahip olanlara kıdem tazminatının 
ödeneceği İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır. SGK'dan kıdem tazminatı 
yazısını almanız ve işyerine yazılı olarak vermeniz durumunda kıdem 
tazminatınız ödenecektir. İşten ayrıldığınız günden itibaren 100 gün süreyle 
genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceksiniz. 100 günün 
sonrasında ise, gelir testi için oturduğunuz ilçenin kaymakamlığına bağlı olan 
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeniz gerekmektedir.  

SORU: 4/a kapsamında 2005 yılında SSK'dan emekli oldum ve bu 
tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken 2011 
yılında sürekli iş göremezlik geliri bağlandı. Her iki aylık ve gelir tamdan 
ödenmediğinden ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi gereğince, her iki ödeme aynı 
statüden yapıldığından; yüksek olan aylık tamdan, düşük olan sürekli iş 
göremezlik gelirinin ise yarısı ödenmektedir. Statüler farklı olması 
durumunda ise, her iki ödemede tamdan ödenir. 

SORU: 1 Mayıs 2002 sigortalı girişim var. Ne kadar prim ödemem 
gerekir ve hangi yaşta  emekli olabilirim? 

CEVAP: 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan 
kadın sigortalılar; 7000 gün ve 58 yaş veya 4500 gün, 25 yıl sigortalılık süresi ve 
58 yaş koşulu aranmaktadır. Erkek sigortalılar için ise, 7000 gün ve 60 yaş veya 
4500 gün prim ödenmesi ve 25 yıl sigortalık süresi ve 60 yaş koşulu 
aranmaktadır. 

SORU: Kamuoyunda karma emekli aylığı ile emekli aylıklarında 
düşmelerin olduğu ile ilgili yazılar var. Bu konuda bilgi alabilir miyim?

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatımızda üç önemli değişik yapılmıştır. 
Her bir değişiklik, emekli aylıklarında farklılığa neden olmuştur. Özellikle 1 
Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara bağlanan ve bağlanacak aylıklarda 
hak kaybının olmasına itirazlar gelmeye başlamıştır. Sigorta mevzuatımızda 
karma emekli aylığı tanımı şöyledir: Çalışılan dönemlerdeki kanun 
hükümlerine göre karma emekli aylığı hesaplanıyor. Örneğin; 2000 öncesi 
çalışması olanlara 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu hükümleri, 2000-Eylül 
2008 döneminde 4447 sayılı Kanun hükümleri, Ekim 2008 sonrası dönemde 
çalışması olanlara 5510 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak karma 
emekli aylığı hesaplaması yapılmaktadır. Ekim 2008 sonrası dönemde çalışma 
süresinin uzaması ile birlikte emekli aylıklarında kayıplar dikkat çekiyor. 
Türkiye Emekliler Derneği, bu haksızlığın giderilmesi için emekli aylığı 
hesaplamalarında tüm dönemleri kapsayan tek bir kriterin getirilmesini talep 
etmekte ve emekli aylıklarında eşitliğin sağlanmasını savunmaktadır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

AYIN YORUMU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİ YÜRÜRLÜKTE
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

KESİLEN YAŞLILIK AYLIĞI İLE İLGİLİ 

ANYASA MAHKEMESİ DEĞERLENDİRMESİ
Bağ-Kur kapsamında bir sigortalı 2000 yılında emeklilik 

talebinde bulunarak kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. 2007 
yılında yapılan bir müfettiş soruşturmasında bir kısım ödeme 
primlerinin sorunlu olduğu, bu ödemelerin başka şahıslara 
ait ödemeler olduğu tespit edilmiş, yaşlılık aylığının 
bağlandığı tarihten kesilmesine, ödenen yaşlılık aylıklarının 
faiziyle tahsiline karar verilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet 
Savcılığına kurum çalışanları hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuş, savcılık zamanaşımı nedeniyle takipsizlik 
kararı vermiştir. Sigortalı hakkında yapılan şikayet' te 
konusu suç teşkil eden eylemine rastlanmadığından 
takipsizlik kararına hükmedilmiştir.                                  

Emeklimiz yerel mahkemede işlemin iptali için dava 
açmış, yerel mahkeme sosyal güvenliğin bir hak olduğu kadar 
ödevde olduğunu, ödevin yükümlüğünün daha fazlasının 
kamuda bulunduğunu, kurumun prim hesaplarını doğru ve 
dürüst bir şekilde tutma ve takip etme yetki ve sorumluluğu 
olduğunu tespit etmiştir. Yerel mahkeme, emeklinin davalı 
kurumu yanılttığına dair bir eyleminin bulunmadığından, 
tahsil edilen primleri yıllarca kullanıp, emeklilik talep 
tarihinde, talebin yasaya uygun olduğunu denetleyip yaşlılık 
aylığı bağlayan kurumun iptal işleminin iyi niyet ve 
hakkaniyet ilkelerine uygun düşmeyeceğine karar vermiştir. 

Kararı inceleyen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi emeklinin 
primlerini ödediğine ilişkin 25 yıl sonra bir belge ibraz 
edememesini, hileli sigortalılık süresinin, sigortalının da 
katılımıyla oluşan hileli bir işlem sonucu olduğunu kabulü ile 
kararı bozmuştur. Yargıtay, iptal edilen hizmet süresinden 
sonra kalan surelerin kısmi yaşlılık aylığı yönünden yeterli 
olup olmadığının araştırılarak varsa kısmi yaşlılık aylığı 
şartlarının oluştuğu tarihten itibaren aylık bağlanmasını, 
ayrıca, kesilen aylığa ilişkin prim borcunun sonradan ödenip 
ödenmediğinin tespitini de istemiştir. Emekli, iptal edilen 
prim borcunu kurumun bildireceği gecikme zammı ve faizi ile 
ödemesi halinde, ödemeyi takip eden aybaşından itibaren 
yeniden aylık bağlanabileceği yine Yargıtay'ca kabul edilen 
hususlardandır.

Yargıtay bozma kararına uyan yerel mahkeme, 2010 
tarihinden geçerli kısmi yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğine 
hükmetmiş,  karar bu defa Yargıtay 21. Hukuk Dairesince 
onanmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru, 
2013/ 679 başvuru numarası ile 20.04.2016 tarihinde 
reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkının ihlal 
edilmediğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi 
yürürlükteki mevzuatta, önceden prim ödeme şartıyla veya 
şartsız olarak sosyal yardım alma hakkı şeklinde bir ödeme 
yapılması öngörülmüş ise yargısal içtihatlara paralel olarak 
ilgili mevzuatın aradığı şartları yerine getiren bireyin 
mülkiyet hakkı kapsamına giren bir menfaatinin olduğunu 
kabul etmiştir. Emekliye, yaşlılık aylığı ödenmesini, mülkiyet 
hakkı kapsamında bir menfaat olarak yorumlamıştır Bu 
yönüyle aylığın kesilmesi mülkiyet hakkına müdahale olarak 

kabul görmüştür.
  A n a y a s a  M a h k e m e s i ,  

müdahalenin  ih la l  o luşturup 
oluşturmadığını incelemiş, 5510 sayılı 
kanunun 96. maddesindeki hükmün açık olduğunu, dolayısıyla 
müdahalenin hukuki dayanağının yeterli olarak var olduğuna 
karar vermiştir. Bu durumda kanuni dayanağı bulunduğu 
anlaşılan mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin, kamu yararı 
meşru amacının bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir. 
Anayasa mahkemesine göre, yasama ve yürütme organlarının, 
toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak, neyin kamu yararına 
olduğunu belirlemede geniş bir takdir yetkisi vardır. Kamu 
yararı konusunda bir uyuşmazlığın çıkması halinde 
uzmanlaşmış ilk derece ve temyiz yargılaması yapan 
mahkemelerin uyuşmazlığı çözmek konusunda daha iyi 
konumda olduğu kabul görmüş, Anayasa Mahkemesi'nin 
bireysel başvuru incelemesinde açıkça temelden yoksun veya 
keyfi olduğu anlaşılmadıkça yetkili kamu organlarının kamu 
yararı tespiti konusundaki takdirine müdahalesinin söz konusu 
olmayacağına hükmedilmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne göre, 
kamu yararı doğası gereği geniş bir kavramdır. Neyin toplumun 
genel çıkarına olduğu konusunda da çok farklı görüşlerin ortaya 
çıkması kaçınılmazdır. Neyin kamu yararına olduğu, yasama ve 
yürütme organlarının siyasi, ekonomik ve sosyal tercihlerine 
göre farklılaşabileceği gibi değişen ekonomik sosyal ve siyasi 
koşullar kamu yararı amacıyla yapılan bir iş ya da hizmetin 
değiştirilmesini gerekli kılabilir. Bu yorum hukuk devleti ile 
bağdaşmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararında; 5510 sayılı kanunun 96. 
maddesindeki düzenlemenin anayasal sınırlar içinde kanun 
koyucunun takdirinde olduğunu ve kuralın meşru bir amacının 
bulunduğunu belirterek, mülkiyet hakkına yapılan müdahalede, 
kamu yararı ile bireysel yarar arasında makul bir dengenin 
gözetilip gözetilmediğini incelemeye geçmiştir. Anayasanın 13. 
maddesindeki ölçülülük ilkesi temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasına ilişkin başvuruda öncelikli olarak dikkate 
alınması gereken bir güvencedir. Bu sebeple mülkiyet hakkına 
yapılan müdahalelerde hedeflenen amaca ulaşabilmek için 
seçilen müdahalenin, elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığı 
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Anayasa 
Mahkemesi, kurum işlemini hukuki bulmuş, başvurucu aleyhine 
ölçüsüz ve ağır bir yüke sebep olan bir uygulama olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. Emeklinin tek geliri yaşlılık aylığı elinden 
alınıyor, bu ona ağır bir yük olmuyor, aç kalması Anayasa 
Mahkemesince uygun bulunuyor. Zamanaşımından zaten hiç söz 
edilmiyor.

Anayasa Mahkemesi, emekli dul ve yetimleri mağdur 
etmeye, Devleti hep haklı çıkarmaya, hukuk devletinin ana 
ilkelerini ihlal etmeye devam ediyor. Anayasa değişecekse öncelik 
bu konulara verilmelidir.
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