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ERGÜN:
“Promosyon
ve İntibak
olmazsa
olmazımızdır...”
TÜED Genel Başkanımız Kazım
Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
emeklilere aylıkları karşılığında banka
promosyonu verilmesini ilk kez
kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır emeklilerin aylıkları karşılığında belli bir
miktar banka promosyonu alabilmesi için mücadele ettiklerini
belirten Ergün, promosyon taleplerinin bugün hükümet tarafından
kabul görmesinin ve bu yönde bankalarla bir takım görüşmelerin
yürütülmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.
Promosyon pazarlığının uzamasının ve yapılan bazı olumsuz
açıklamaların emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını ve üzdüğünü
ifade eden Ergün, şöyle konuştu:
“Türkiye Emekliler Derneği yaklaşık 1 milyon üyesiyle
Devamı 8. sayfada

Türkiye'nin en büyük emekli sivil toplum kuruluşu. Üyelerimiz haklı
olarak promosyon görüşmelerinin neticesini yakından takip ediyor.
Görüşmelerin uzaması nedeniyle özellikle son günlerde Türkiye'nin dört
bir yanındaki üyelerimizden çok sayıda telefon alıyoruz. 'Ne oldu bizim
promosyon işi, Keçiören Metrosu bile bitti promosyon görüşmesi bitmedi'
diyorlar. Baştan sona kadar da haklılar. Yaklaşık bir yıldır 'pazarlıklar
sürüyor' şeklindeki açıklamalarla emekliler daha fazla oyalanmamalı. Bu
açıklamalar emeklilerin kafasını karıştırmanın dışında bir işe yaramıyor.
Madem pazarlıklar devam ediyor biz de pazarlık masasında olmalıyız.
Türkiye Emekliler Derneği'nin o masada olması kesinlikle hükümetin
elini daha da güçlendirecektir."

BATMAN TÜED - TOKİ KONUTLARINDA
ANAHTAR TESLİMİ BAŞLADI
Batman Şube Başkanımız
Hüseyin Ekmen, TOKİ
aracılığı ile Batman'a
kazandırdığı bin 442
konutun anahtar teslimine
ilişkin önemli açıklama
yaptı.
Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen;
“TOKİ 2. Bölge C–10, C–11, C–12, C–13,
C14, C–15, C–16, C–17, C–18, C–19,
C–20, C–21, C–22 Blokların Anahtar
teslim işlemleri 10 Ağustos'tan itibaren
başlamıştır.”

Hüseyin EKMEN
TÜED Batman
Şube Başkanı
Devamı 14. sayfada

BİRLİĞİMİZİ
KORUYALIM

BAŞYAZI

Türkiye, zor bir süreçten
geçmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin
püskürtülmesi ile birlikte devletin ve
milletin kenetlenmesi, geleceğimiz ve
demokrasimiz adına en büyük kazancımız
olarak değerlendirilmelidir.
Darbe girişimine engel olunurken,
devletine ve vatanına sahip çıkmada
hepimizi gururlandıran bir mücadele
verilmiştir. Kurtuluş savaşı vermiş bir
milletin vakur davranışı bütün dünya
tarafından ilgiyle izlenmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti, demokrasiyi özümsemiş bir
ülkedir. Ulu önder Atatürk'ün açtığı bu
aydınlık yolda hiç kimse bizi test
etmemelidir. Cumhuriyetin kuruluş
felsefesi ve ortak değerlerimiz devlet
politikasında temel ilkemiz olarak
benimsenmelidir.

Devamı 4. sayfada

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK
ÜSKÜDARLI EMEKLİLERİMİZİ DİNLEDİ
Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar
Şube Başkanımız Fatma Önerge´nin ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette
konuşan Külünk, kendisinin de emekli
olduğunu ve emeklilerin sorunlarını
yakından takip ettiğini dile getirdi.
Üsküdar Belediyesi İkinci Bahar Kahvesi´ni

ÖNERGE:
ziyaret eden Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin
“Emekli sorunlarına
Külünk, emeklilerle biraraya gelerek onların
sorunlarını dinledi.
ilgi bekliyor,
Başta konut projemiz olmak üzere, derneğimizin
çözüm bekliyor.
çalışmalarını ilgiyle izlediğini ifade eden konuk
Çözümün hep
milletvekilimiz Külünk, “Emeklilerimiz için atılan böyle
güzel adımları desteklemek elbette görevimiz. Yapılan
parlamentoda
samimi çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacağız.
olduğuna
Emeklilerimizin sorunlarının parlamento gündemine
inandık, hep de
getirilmesi için de üzerime düşen görevi en iyi şekilde
yerine getireceğimden şüpheniz olmasın” dedi.
inanacağız...”

BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Bartın Milletvekili
Yılmaz Tunç, beraberinde
AK Parti Bartın
İl Başkanı Yaşar Arslan
ve İl Başkan Yardımcısı
Yusuf Aldatmaz ile birlikte,
Bartın Şubemizi
ziyaret etti.

Milletvekili Tunç ve beraberindeki heyet,
Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve Yönetim
Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ettiler.
Tunç, İntibak yasası olarak bilinen düzenleme ile 2013
Ocak ayından itibaren emeklilerimizin yasadan
faydalandıklarını böylece, prim ödeme gün sayıları ve ödenen
prim miktarları eşit olan, fakat farklı tarihlerde emekli
olanların emekli aylıkları arasındaki farkın giderildiğini
söyledi.
Tunç, intibak yasası ile birlikte 2000 yılından önce emekli
olanların da gelişme hızından pay aldığını böylece eşitliğin
sağlanmış olduğunu belirterek, SSK emeklileri ile 12 bin 68
civarında Bağ-Kur emeklisinin aylık olarak 10 ile 350 lira
arasında maaşlarına zam olarak yansıdığını, bundan sonra

artık enflasyon oranı ne ise emekli maaşlarına da otomatik
yansıyacağını söyledi. Tunç, 2013 yılında uygulanan İntibak
Yasası'ndan 1 milyon 920 bin emeklinin istifade ettiğini
belirterek, bunun devlete maliyetinin ise yaklaşık 2.8 milyar lira
olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bartın şube
başkanımız Ali Kalaycı, derneğimizin başlattığı toplu konut
projesinin dünyaya örnek bir proje olduğuna değinerek; “TOKİ
ile yürüttüğümüz çalışmalarla emeklilerimizi ev sahibi
yapabilmenin gayreti içerisindeyiz, bu anlamda sizlerin değerli
katkılarına bizlere umut olmaktadır. Çalışmaların en kısa
sürede tamamlanıp, emeklilerimizin yıllardır özlemini
çektikleri yuvalarına kavuşabilmeleri için başlatılan bu değerli
projeye bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve
destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
TÜED -2-

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar,
İskenderunlu emeklilerle buluştu
Ak Parti Hatay Milletvekili, TBMM
İdare Amiri
Orhan Karasayar,
İskenderun ziyaretleri çerçevesinde bu
kez Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
İskenderun Şubemizi ziyaret etti.
Milletvekili Karasayar'ın ziyaretine Ak Parti
İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, Ak Parti
İskenderun Kadın Kolları Başkanı Gül Nalcı ve diğer
konuklar katıldılar.
Ziyarete teşekkür eden TÜED İskenderun Şube
Başkanımız Mustafa Uyan; “15 Temmuz hain darbe
girişimini el birliğiyle püskürttük. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumu, devletimizin ve
milletimizin kenetlenip, hain girişime karşı direnmesi
sonucu yaralarımızı sarmaya başladık. Her zaman
devletimizden, vatanımızdan ve bayrağımızdan
yanayız” dedi.
Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise
özetle; “15 Temmuz hain darbe girişimini Çanakkale
ruhuyla el birliğiyle savuşturduk. Kırk elli yıldır
devletin içine sinsice sızmış hainleri hemen her yerden
temizliyoruz. Bayrağımızdan, vatanımızdan ve
devletimizden daha önemli bir şey yok. 15 Temmuz'dan
ders almamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik ruhunu
bundan sonra da sürdürmemiz gerekiyor. Rusya ile
ilişkilerimiz normale dönüyor. Suriye ile de ilgili bizim
açımızdan olumlu gelişmeler var. Türkiye olarak bir ve
beraber olduğumuz sürece ülkemiz daha da büyüyüp
gelişecektir” diye konuştu.

Milletvekilleri;
Can, Öztürk
ve Demir
Kırıkkale Şubemizi
ziyaret ettiler
Kırıkkale Milletvekilleri; Ramazan Can,
Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir’in yanısıra İl
Başkanı Mürsel Akçay ile İl Genel Meclisi
Başkanı Murat Çaykara bayram öncesi Kırıkkale
Şubemizi ziyaret ederek, emeklilerimizin
sorunlarını ve taleplerini dinlediler.
Ziyaret sırasında konuşan Kırıkkale Şube Başkanımız
Zekeriya Aytekin, emeklilerin sorunlarıyla ilgi olarak yaptığı
değerlendirmede, konut projelerimiz hakkında konuk vekilleri

bilgilendirdi. Aytekin; “ Tespit edilen 120 dönüm arsanın Toki’ye
devredilerek emeklilerimize konut yapılmasını sağlıyoruz. Bu
aşamadan sonra çalışmalar giderek hızlanacaktır. Sayın
milletvekillerimizden süren bu konut çalışmalarımıza destek
vermelerini ve çalışmaları hızlandırmalarını talep ediyoruz. Ayrıca
sayın vekillerimizden; 2000 sonrası emeklilerimizin intibakı ile
promosyon taleplerimizin çözümü, seyyanen zam uygulamasına
geçilmesi ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılması için de desteklerini
bekliyoruz. Bizleri dinlemeye geldikleri ve bayram öncesi emeklinin
hatrını sordukları için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Konuk milletvekilleri de burada yaptıkları konuşmalarda,
emeklilerin taleplerini parlamento gündemine taşıyacaklarını ifade
ederek, emeklilerin bayramını kutladılar.
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BİRLİĞİMİZİ KORUYALIM
Zor dönemlerde, siyasi
farklılıklar bir tarafa bırakılmalıdır.
Yeni Kapı Mitingi'nde, devletimize ve
demokrasimize sahip çıkılmada örnek
b i r d a y a n ı ş m a y a ş a n m ı ş t ı r.
Birlikteliğimiz korunmalı ve ortak
dayanışma sürdürülmelidir.
Ülkemizin imarında ve
çağdaşlaşmasında büyük pay sahibi
olan emeklilerimiz ve onların güçlü
kuruluşu Türkiye Emekliler Derneği
devletimizin ve milletimizin yanında
yer almış, üzerine düşen bir görev
olduğunda hiçbir sorumluluktan
kaçınmamıştır.

Tek devlet
çatısı altında
bütün
vatandaşlarımız
eşit haklara
sahiptir.

Devletimizi yıkmaya çalışan iç ve dış güçler
karşısında uyanık ve dikkatli olmaya devam
etmeliyiz. Terör, ülkemizin en büyük sorunudur.
Bu sorunun ortadan kaldırılması konusunda
herkesin dik durması gerekiyor. Ülkemizde terör
nedeniyle çok sayıda insanımızın hayatını
kaybetmesi ile birlikte büyük bedeller ödenmiştir.
Etnik veya mezhep kavgasının çıkması için
ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır.
Bu oyunların boşa çıkarılması için tek devlet, tek
bayrak ve tek millet en büyük güvencemiz olarak
görülmelidir. Farklılıklarımızın zenginlik olduğu
gerçeğinin bilinmesi gerekiyor. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nda her bireyin

Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Konya Şubesi
Başkanımız Gülhan Çağlar,
“TOKİ’nin emeklileri ev sahibi
yaptığı projeye Konya’dan
binlerce başvuru yapıldı” dedi.
Konya Milletvekili Hacı Ahmet
Özdemir’i ziyaret eden Konya Şube
Başkanımız Gülhan Çağlar ve şube

özgürlükleri ve hakları güvence altına
alınmıştır. Tek devlet çatısı altında
bütün vatandaşlarımız eşit haklara
sahiptir. Çağdaş devletlerin yapması
gereken de budur.
Milletimizin ortak değerlerinin
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir
sorunu yoktur. Her soruna siyaset
içinde çözüm aranmalı, milletin
huzuru ve refahı için mücadele
etmelidir.

Çevremizdeki ülkelerde yaşanan
insanlık dışı görüntüler ülkemizi de
yakından etkilemektedir. Türkiye'nin
sınır güvenliği oldukça önemlidir. Ülke sınırların
güvenli olması, devletimizin en temel hakkıdır.

Ortadoğu bataklığından çıkılması
konusunda her devlet ders çıkarmalı ve sorunlara
çözüm bulunmada demokratik yöntemler
benimsenmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti, İslam Ülkeleri için
tercih edilecek ve referans alınacak tek ülkedir. Zor
bir dönemden geçtiğimiz günümüzde herkesin
güveneceği tek liman yargıdır. Yargının tarafsız ve
bağımsız olması, hukuk devletine olan güveni
artıracaktır. Olağanüstü hal döneminden bir an
önce çıkılmalı ve suçlular yargıda hesap
vermelidir.

yöneticilerimiz, milletvekilinden Toki
çalışmalarımıza destek olmalarını istedi.
Toplu konut projemizin emeklilerin
uygun şartlarla evsahibi olabilmeleri için
örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken
Özdemir de yaptığı değerlendirmede,
üzerlerine düşen bütün görevlere hazır
olduklarını belirterek; “Emeklilerimiz için
ne yapılsa azdır. Konut projeleri için de
Ankara’da ne yapılması gerekiyorsa
yapacağız” dedi.
TÜED -4-

Konya
Şubemizden
Milletvekili
Hacı Ahmet
Özdemir’e
Toplu Konut
Ziyareti

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

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

Sosyal güvenlik, evrensel insan hakları
sözleşmesinde toplumların en büyük güvencesi olarak
kabul edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte
yapılan düzenlemeler ile çalışanların korunması ve
geleceklerinin güvence altına alınması bakımından iş ve
sosyal güvenlik hukuku en kapsamlı sosyal politika
araçları olarak benimsenmiştir. Her türlü sosyal
tehlikeye karşı çalışanların korunması için iş kazası ve
meslek hastalıkları, maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası
ile gelir ve aylık bağlanması, sosyal devletin en temel
görevleri olarak kabul edilmiştir.
Ülkemizde sosyal güvenlik siteminin primli ilk
düzenlemesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile
getirilmiştir. Gerçek anlamda sosyal güvenlik
uygulaması 52 yıllık bir geçmişe sahiptir. 52 yıllık
süreçte sistemin yönetimi ve istikrarı tam olarak
sağlanmadığından, emekli aylıklarında eşitsizlikler
dikkat çekmeye başlamış; yapılan değişikliklerde norm
ve standart birliği kurulamaması, günümüzde de en
önemli sorun olarak gündemde durmaktadır. Sosyal
güvenlik haklarının geliştirilmesi gerekirken, eşitliği
korumayan uygulamalara gidilmiş, nimet/külfet
dengesi bozulmuştur. Özellikle, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan
değişiklikler, emekli aylıklarının düşmesine neden
olmuş, bu konuda yoğun eleştiriler yapılmaya
başlanmıştır. Sosyal güvenliğin zayıflayan yönü
karşısında, başka düzenlemeler ile destek sağlanması
hedeflenmiştir.
En önemli destek aracı olarak bireysel emeklilik
sistemi öngörülmüştür. 7 Ekim 2001 tarihinde
yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu
ile tasarrufların artırılması ve emekli aylıklarına ek

destek sağlanması için sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaş
koşulu öngörülmüştür. Sistemin cazip duruma
getirilmesi için 2013 yılından itibaren birikimlere yüzde
25 devlet katkısı getirilmiştir. 1 Eylül 2016 itibariyle
bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6 milyon
433 bin kişi olarak açıklanmıştır. Fon tutarı ise, 49,7
milyar lira olarak hesaplanmıştır.
25 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6740
sayılı Kanunla bireysel emeklilik sistemine çalışanların
otomatik olarak katılması öngörülmüştür. 1 Ocak 2017
itibariyle işçi ve memurların ücretlerinden bireysel
emeklilik sistemine yüzde 3 kesinti yapılacaktır. TÜRKİŞ başta olmak üzere işçi ve memur sendikaları, sistemin
zorunlu olmaması gerektiği yönündeki uyarıları
karşısında sisteme otomatik olarak dahil olan
çalışanlara ilk iki ay içinde itiraz edilmesi ve sistemden
çıkma hakkı tanınmıştır.
Yapılan değişiklikler incelendiğinde, zorunlu sigorta
olan emeklilik hukukunun korunması ve geliştirilmesi
gerekirken, bireysel emeklilik siteminin öne çıkarılması,
sosyal güvenlik sistemini zayıflatacak değişiklikler
olarak bakılmalıdır. Bireysel emeklilik sisteminden
bağlanacak aylıkların hesaplanması, gerçek bir sosyal
güvenlik sistemine göre kurgulanmadığından, 10 yıl ve
56 yaşını tamamlayanların emeklilik aylığı yerine,
toptan ödeme yolunu tercih ettikleri görülmüştür. Bu
yönüyle de, bireysel emeklilik sistemi gerçek anlamda
sosyal güvenlik normunun çok gerisinde kalmıştır.
Çalışanlar ve emekliler, iş ve sosyal güvenlik
haklarının giderek zayıflatılmasından endişe
duymaktadırlar. Sosyal devletin asli görevi olduğundan,
sosyal güvenlik hakları geliştirilmeli ve emeklilere
insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylık ödenmelidir.

SOSYAL GÜVENLİKTE HAKLARI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER
52 yıl gibi bir uygulaması olan sosyal güvenlik hakları
genel hatlarıyla değerlendirildiğinde, mevzuatta yapılan
değişikliklerin sistemin eşitlik ilkesini giderek bozmuş
olduğu, emekli aylıklarında önemli farklılıklara yol
açıldığı açıkça görülmektedir.
Anayasamızda temel bir insan hakkı olarak kabul
edilen ve devlete de önemli görevler verilen sosyal
güvenlik haklarının korunması ve geliştirilmesi
konusunda duyarlılık gösterilmemiş, her hükümet
döneminde yapılan değişikliklerde sistemin kurgusunu
bozmuştur. Özellikle de, çalışanlar ve emekliler arasında
eşitliği sağlamaktan giderek uzaklaşan 4447 ve 5510 sayılı
kanunlar ile yapılan değişikliklerde, aylığa hak kazanma
koşulları ağırlaştırılmış ve aylık hesaplanmasında
kayıplara neden olan güncellenme katsayısı ve aylık
bağlama oranlarının eşitlik sağlanamamıştır. Bu yönde
yapılan değişiklikler, norm ve standart birliğini dikkate
almadığından, çalışanlar ve emekliler arasında
burukluğa neden olmuştur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile tek çatı hedefine de aykırılık öngören
değişikliklere gidilmesine yoğun itirazlar yapılmıştır.
Gösterge sisteminin getirilmesi yönündeki Türkiye
Emekliler Derneği'nin talepleri dikkate alınmaması,
önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmiştir. Emekli
aylıkları yetersiz kaldığından, SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine altı aylık tüfe artışına göre emekli
aylıklarına yüzdeli artışların yapılması, emeklileri
koruyan bir sistem olmayacağı yönündeki uyarılarımız
karşılık bulmuş, bazı dönemlerde seyyanen artışlar
yapılmıştır.
Devlet emeklilerine ayrımcı bir yaklaşım içinde
olmaması gerekir. Bütün emeklilere tek bir sistem
üzerinden bakılmalı, aylıkların hesaplanması ve artışında
adil değişikliklere gidilmelidir.
Çalışanlar ve emekliler arasında en temel sorun

olarak görülen aylığa hak kazanma koşullarında ve emekli
aylıklarının hesaplanmasında tek bir kriter getirilmelidir.
Örneğin, işe giriş tarihleri aylığa hak kazanmada ve aylığın
hesaplanmasında büyük bir etken olmaktadır. Sosyal
güvenlik sisteminde temel kural prim kazançları, prim
ödeme gün sayıları temel alınmalı, aylıkların
hesaplanmasında nimet/külfet dengesi gözetilmelidir.
Yapılan değişikliklerde; hakkaniyetten giderek
uzaklaşan kademeli geçiş hükümlerine göre aylığa hak
kazanma koşullarının belirlenmesi ve karma sisteme göre
emekli aylıklarının hesaplanması mağduriyete neden
olduğundan masaya yatırılmalı, 2000 öncesinde dönemde
olduğu gibi gösterge sistemine dönülerek intibak
uygulamalarına gidilmelidir.
1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurların 5510 sayılı
Kanun kapsamına alınması, gelecekte memur emeklileri
arasında da farklılığa neden olacaktır. Görüldüğü gibi,
eşitlikten giderek uzaklaşan bir sigorta sistemi uygulaması
bulunmaktadır. Bütün yönleriyle işçi, esnaf ve memur
emeklilerinin haklarında geriye gidiş olmadan, gösterge
sistemi esaslarında derece ve kademeler belirlenerek emekli
aylıkları yeniden hesaplanmalıdır. Türkiye Emekliler
Derneği'nin mücadelesi sonucunda 2000 öncesi emeklilere
intibak yapılmış ve 2013 itibariyle emekli aylıkları yeniden
hesaplanmıştır. Benzer intibak 2000 sonrası emekli
olanların hak kayıplarının karşılanması için de
yapılmalıdır. Türkiye Emekliler Derneği bu konuda teknik
destek vermeye hazırdır.
Türkiye'nin de onayladığı 102 sayılı ILO Sözleşmesi,
sosyal güvenlikte eşitliği öngörmektedir. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda norm ve
standart birliği esas alınarak kapsamlı değişiklere gidilmeli,
emeklilere insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylıklar
ödenmelidir.
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Ömer
KURNAZ
Genel Mali
Sekreter
Tarsus
Şube
Başkanı
www.tuedtarsus.org.tr

BURSA ŞUBEMİZDEN
DÖRT DÖRTLÜK
ANLAŞMALAR…

ÖZŞEN:
“İndirim
anlaşmalarımız
sürecek...”

ayda
120 TL
taksitle
Umre

Bursa Şube Başkanlığımız, dar gelirleriyle yaşam
mücadelesi veren üyelerimizin biraz olsun
rahatlayabilmeleri için bütçelerine küçük katkılar
sağlayacak indirim anlaşmalarına imza attı.
Anlaşmalar hakkında bir açıklama yapan Bursa Şube
Başkanımız Mesut Özşen; “Üyelerimizin geçim sıkıntısını ve
yaşam koşullarını çok iyi biliyoruz. Aile bütçelerine küçük
katkılar sağlayabilmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde
sürüyor. Bir yandan TOKİ kanalıyla üyelerimizi ev sahibi
yapmaya çalışırken diğer taraftan da proje ortağımız
Denizbank'la alternatif konut projeleri üretiyoruz. Bunun
yanı sıra Haziran ayında ÇİÇEK TURİZM şirketiyle
yaptığımız anlaşmayla üyelerimizi ayda 120 TL taksitle
Umre'ye gönderiyoruz.
Ayrıca MESAM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ ile yaptığımız anlaşma sayesinde
üyelerimizin diş sağlığı ve tedavileri kapsamında indirimli
olanaklar sunuyoruz.
Yine ORKİDE Temizlik Şirketi ile yapılan anlaşma
sayesinde; koltuk, halı, yatak gibi ev eşyalarının temizliği konusunda indirim olanakları
sunduk.
Bursa'da faaliyet gösteren ÇINAR GÖZ MERKEZİ ile yapılan anlaşma sayesinde
üyelerimiz ve 1. Derece yakınları; muayenelerde % 50, tetkik ve tedavilerde % 15,
operasyonlarda ise %20 indirim hakkı kazandılar.
Bunların yanı sıra Bursa'da 17 düğün salonu bulunan ATALAY PRENS DÜĞÜN
SALONLARI Şirketi ile yaptığımız sözleşme gereği %10 indirim imkanı kazandık” dedi.

ACI KAYIPLARIMIZ
Gemlik Eski Şube Başkanımız Sayın Hüseyin
Yener (12.03.1940-24.08.2016) Hakkın Rahmetine
kavuşmuştur. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve camiamıza, başsağlığı ve sabırlar
dileriz.
Şişli Şube Eski İdari Sekreteri Sayın Fatma
Selma Özkan Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.

Hüseyin Yener dualarla uğurlandı...

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve
camiamıza, başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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Fatma Selma
Özkan

AVCILAR
ŞUBEMİZ
KAYMAKAM
DOĞAN'I
ZİYARET
ETTİ
Avcılar Şube Başkanımız Necdet
Kömeçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız Kömeçoğlu yaptığı açıklamada;
“Kaymakamımız sayın Doğan'a sosyal sigortaların Avcılar'daki
ünitesine emekli, dul ve yetimlerin maaşlarının bağlanması ile

ilgili talepte bulunduk. Buna karşılık kaymakamlık binasında sosyal
güvenlik kurumuna iki oda vererek talebimize cevap verdi. Artık
Esenyurt'lu emeklilerde işlemlerini Avcılar'da yapabilecek.
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Doğan ise; “Şube
başkanı Kömeçoğlu bize geldiğinde sosyal güvenlik
müdürlüğümüzün yaptığı işlemler arasında bazı işlemler yer
almıyordu. Vatandaşlarımız Bahçelievler'e gitmek zorunda
kalıyordu. Emeklilerimiz ciddi güçlükler çekiyordu. Bizde bu
sorunu çözmek için iki odamızı boşalttık. Emeklilerimizin
sıkıntılarını çözmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

ERZURUM’DA TOKİ SEFERBERLİĞİ
Erzurum Şehitler semtinde
250.000 m2 hazine arazisinin
ifrazı yapılarak emeklilerimize
konut yapılmak üzere Toki'ye
tapu devri yapıldı.
Diğer yandan, halen sürmekte olan çalışmaları
yerinde inceleyen Şube Başkanımız Ahmet Değen ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, emeklilerimizin en kısa
sürede konutlarına sahip olabilmeleri için konut
yapım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade
ettiler.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Erzurum
Şube Başkanımız Ahmet Değen, derneğimizin dünyaya
örnek projesiyle başlayan konut seferberliğinin
emeklilerimizin yıllardır hayal ettikleri evlere
kavuşuncaya kadar süreceğini belirterek; “Toki
yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki yıl
60-65 Bin konut daha üretileceğini ifade ettiler bize.
Bunlar emeklilerimiz için umut verici gelişmeler.
Geçim sıkıntısı içerisindeki emeklilerimizin evsahibi
olabilmeleri ve hayal ettikleri evlerinde oturabilmeleri
için vargücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Erzurum Şubemiz
Toki çalışmalarını
yakından takip ediyor...
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ERDEK NARLI TESİSLERİMİZDE ÜYELERİMİZE
“SAĞLIKLI YAŞAM” SEMİNERİ

ŞİİR KÖŞESİ
Benim bir memleketim var
Yanar tutuşur
Semâsındaki kuşları
Durmaz uçuşur
Yemyeşil bahçelerinde
Bülbülleri ötüşür
Geniş ovalarında
Koyun, kuzu meleşir
Pamuk tarlalarında
Yanık türküler söylenir
Toprağı verimlidir bereket saçar
Doğru olan insanları kötülükten kaçar

GÜNEYİN
CENNETİ
ŞİRİN TARSUS

İnsanları hiç dinlenmeden
Gece gündüz çalışır
Dere, tepe, düz demez
Zorluklara alışır
Oğlu, torunu, kızı, gelini
Sıcakta çalışırlar
Çıkarmazlar seslerini
Onlar her zorluğa alışıktırlar

TÜED Erdek Narlı Dinlenme Tesislerinde konaklayan üyelerimize yönelik
" Sağlıklı Yaşam" konulu seminerden gelişim ve şifa dolu kareler...

Onlar yanıktırlar
Kiminin elleri nasırlıdır
Çapa vurmaktan
Kiminin sırtları yamalıdır
Harman kurmaktan
Kiminin yüzleri sararmıştır
Sarılığa tutulmuş gibi
Kiminin yüzleri kararmıştır
Tıpkı bir kömür gibi
Onlar sıcaktan sararmıştır
Onlar güneşten kararmıştır
Genç kızları cehennem ateşinde
Çalışırken düşünüyorsa
Biliniz ki;
Askerdeki yavuklusunu
Hatırladığı için düşünüyordur
İsmin çok eskiden konulmuş
Yedi defa ters dönmüşsün
TARSUS olmuşsun
Manzaran güzeldir, menendir yoktur
Her şeyin güzeldir, üstelik de çoktur
Kabristanın var güzel mi güzel
Tarihi ve mesire yerlerin
Güzelden de güzel

Narlı Eğitim ve Sosyal Tesislerimizde “Sağlıklı
Yaşam” semineri gerçekleştirildi. Eğitim
Danışmanı, Yaşam Koçu ve Nefes Eğitmeni Emel
Algül, üyelerimize unutamayacakları bir gün
yaşattı.
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz'ın da katıldığı seminerde, üyelerimiz nefes
kontrolü egzersizlerini hep birlikte gerçekleştirdiler. Üyelerimizin semineri ilgiyle
izlediklerini ve son derece memnun kaldıklarını belirten Kurnaz, “Narlı Eğitim
Tesislerimizde üyelerimize çok özel bir tatil imkanı sunduğumuz gibi böylesi
aktivitelerle memnuniyetlerini bir kat daha artırabildiğimizi görmek, bizleri ziyadesiyle
mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimiz 2017 Yaz Dönemi programlarımızda da yer alacak”
dedi.
Eğitim etkinliğini kendi ifadeleriyle tanımlayan Algül de;
“Kendine verebileceğin en büyük hediyenin başkalarının yaşamlarına dokunabilmek
olduğunu bir daha gördüm. Şikayetlerle değil işe yaradığını hissedebileceğin şeylerle yaşamı
kucaklayabiliyorsan evet YAŞAMDA ben de varım diyebiliyorsun demektir. En büyük engel
kendine "yapamam, işe yaramaz" dediğin sınırlar. Bu gün o güzel insanların kaç yaşında olursa
olsun, kendine izin verdiğinde belki bacağındaki ağrıya rağmen çocuklar gibi ağız dolusu
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kahkahalar atıp havalara zıpladıklarını gördüm. Bana bu fırsatı veren başta kendime çok teşekkür
ediyorum. TÜED Başkan'ı sayın Kazım Ergün'e, TÜED Genel Mali Sekreter'i çok sayın ve sevgili
Ömer Kurnaz'a, TÜED Basın Yayın Danışmanı çok sayın ve sevgili Emin Tangören'e, Dahi Adam
Eğitim Merkezimiz Kurucu ortaklarından çok sevgili Kağan Yıldırım hocama, Narlı Tesisleri müdürü
çok sevgili Birol Şeker'e, çok sevgili dünya güzeli eşi Funda Hanım'a dostluğu ve sevgisi için çok
teşekkür ediyorum. ÖNCE İNSAN...” dedi.

Gözlükule, Musalla, Donuktaş
Altından geçme Senpol kuyunla
Demirkapı'daki Felahoğlu Muhammet Nurettin ile
Bey değirmeninde Bac köprün ile
Eski Mahalle düğünlerinin
Neşeli tekerlemeleri ile
“Bir atalım nereye?
Damadı sevdiğinin kucağına hey
Bir atalım nereye damadı
Bac köprüsünden aşağı hey” sözleriyle
Küçük Minare camisindeki Melik Tahir ile
Makam Camisinde Danyal Alehisselâm ile
Saathanede ki Kırkkaşık ile
Ulu camideki Şit Aleyhiselâm ve Lokman Hekim ile
İlk ezanı okuyan Bilâl-i Habeş ile
Her şeyinle güzelsin efsane Tarsus
Büyük ilim adamı Tarsus'lu profesör Zenon ile
Alimlerin alimi Allame
Kasım Bin Selam ile
Tarsus'u fetheden kahraman Hakan
Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile
Bütün yılanların şahı Şahmeran
Şahmeran Kral Hamamın ile
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Allah'ın hikmetiyle
Üç yüz dokuz yıl yatıp uyuyan
Yedi kardeşler, yedi uyurlar
Ashab-ı Kehf ziyaret dağınla
Gönülleri fethettin
Yıllar boyunca Tarsus
Ya Kancık kapın o tarihi
Mısır Kraliçesi
Kleopatra ile
Aşkın sembolüsün tarihte Tarsus
Hele okaliptüs Karabucak ormanın
O barajın o şelalen
Baharda coşar
Hele bir parkın var emsali yoktur
Kendisi büyüktür çamları çoktur
İçindeki havuzu
Renge renk katar
Önündeki satıcılar
Türlü yemişler satar
Bilenler bu parka hızlıca geçer
Çiçekler arasından bir güzel seçer
Çiçek başında böcek
Çiçek başında kelebek
Koparma bak başında kelebek
Koparma zerafet saçar
Zemine rengarenk çiçek
Yiyeceğin pek çoktur
Hem de bir değil
Ulaş üzümün, o karpuzun
O yaramış kavunun
Acılı Tarsus kebabınla
Meşhur Tarsus baklavanla
Zehir zemberek cin biberli
Humus yemeğinle
Lokman Hekim'in padişah kuvvet macunu
Cezerye'n ile
Meşhur Tantuni kebabınla
Hele o kıpkırmızı dertlere deva
Şalgam suyunla
Her şeyinle güzelsin
Efsane Tarsus
Her sabah erkenden inekler sağılır
Turfanda sebze, meyve yurda,
Bizim elden dağılır
Pele der ki severim
İnsan olan herkesi
Birbirini sever genci babası dedesi
Tarsus'un mazisinde doludur
Hem merdi hemi de efesi
Çukurova'da bol olur
Kavun ve karpuz
Güneyin cennetisin bence
Şirin ve efsane Tarsus
Mahir ÜNAT
(Tarsuslu Pele)
Tarsus Şube Üyemiz

Karaman Şube Başkanımız Abdullah YILMAZ
Güven Tazeledi
Kurnaz, Katip üyeliği ise
Konya Şube Başkanı
Gülhan Çağlar ile Ereğli
Şube Başkanı Fevzi
Aldemir üstlendiler.

Karaman Şubemiz, 03 Eylül 2016 Cumartesi
günü 3. Dönem Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün'ün yürüttüğü kurulda, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer

Kongrenin açılışında bir
konuşma yapan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, derneğimizin her
zaman demokrasimize ve anayasal
düzenimize sahip çıktığını
belirterek; “Cumhuriyetimize,
anayasal bütünlüğümüze, birlik ve
beraberliğimize, hukukun
üstünlüğüne, demokratik ve laik
sosyal devlet ilkemize hep sahip
çıktık, bundan sonra da çıkmaya
devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini, milletimizin
kardeşliğini bozmaya çalışanlar hep vardı. Ama hiçbir zaman başarıya
ulaşamadılar ve asla da ulaşamayacaklardır” dedi.
Seçim sonuçlarına göre Abdullah Yılmaz yeniden Şube
Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Cafer Öz,
Ziya Uysal, Recep Altıntaş, Mustafa Hilmi Ergin oldu. Denetim
Kurulu üyeliklerine ise Habib Uysal, Hüseyin Koçak, Serap Arslan
olarak seçildiler.

Düzce Şubemiz Genel Kurulu'nu
Gerçekleştirdi

İmamoğulları, Gölcük Şube
Başkanı Ali Osman Kılıç ve
Körfez Şube Başkanı M.
Derviş Ilgaz, Divan
Heyeti'nde yer aldılar.
Genel Kurula Hukuk
Müşavirimiz Av.Cafer Tufan
Yazıcıoğlu ile Teknik Hizmet
Müdürümüz Öner Aysert’te
katılmışlardır.

Düzce Şube Genel Kurulumuz; 03 Eylül
2016 Cumartesi Günü Düzce Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez
Salonu'nda toplandı. Divan Başkanlığını Genel
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız'ın yürüttüğü toplantıya Genel Merkez
Denetim Kurulu Üyesi ve Gebze Şube Başkanı
Ali Tunç, Kadıköy Şube Başkanı Nahit

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, örgütlenmenin
önemine değinerek; “Demokratik haklarımızın korunması ve
geliştirilmesinin vazgeçilmez basamağı örgütlenmektir. Bu hakkımızı sonuna
kadar kullanmalıyız. Emeklilerimiz örgütlenme bilincinden uzaklaştıkça
kazanımlarımız da tek tek elimizden gider” dedi.
Kongre sonunda yapılan seçimin sonuçlarına göre; İrfan Hakoğlu güven
tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu
Üyelerine ise; Adnan Ayaz, Asım Kiremitçi, H. Adnan Karasu, İsmail Akyol
seçilirken; Denetim Kurulu Kadir Erdoğan, Fevzi Mutan,
Sadık Durmuş'tan oluştu.
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GEMLİK ve KAHRAMANMARAŞ ŞUBELERİMİZDEN
ÜYELERİMİZ İÇİN İNDİRİMLİ “UMRE” ANLAŞMASI

Gemlik ve Kahramanmaraş
Şubelerimiz, üyelerimizin
Umre ziyaretlerini 36 ay
taksitle ve çok uygun fiyatlarla
yapabilmesi için Çiçek
Turizm'le anlaşma
imzaladılar.
Anlaşma kapsamında üyelerimiz ve
birinci derece yakınları kutsal
ibadetlerini çok uygun ödeme
koşullarıyla yerine getirebilecekler.

BUCA ŞUBEMİZDEN DAYANIŞMA ÖRNEKLERİ
Buca Şube Başkanlığımız üyelerinin
her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya
devam ettikleri gibi düğün ve nişan gibi
mutlu günlerinde de onları yalnız
bırakmıyorlar.

Etem Yüksel; “Yardımlaşma ve dayanışmanın güzel
örneklerini sergileyebilmemiz için her zaman şubemizin
yanında olan hayırsever dostlarımıza desteklerinden
ötürü sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”
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Sosyal dayanışmanın güzel örneklerini sergileyen
Şubemiz bilindiği gibi başta Ramazan ayı olmak üzere
yıl boyunca mağdur üyelerine de destek olmaya
çalışıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Buca Şube
Başkanımız Etem Yüksel; “Özellikle Ramazan ayı'nın
kutsiyetine yakışır şekilde yardımlaşma ve
dayanışmanın güzel örneklerini sergileyebilmemiz için
her zaman şubemizin yanında olan hayırsever
dostlarımız sayın Ali Tekin ve muhterem babası Ahmet
Tekin'e gıda yardımımız için desteklerinden ötürü
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca sayın Remzi
Başak ve bu örnek çalışmaları organize eden şubemizin
Eğitim ve Teşkilat Sekreteri sayın Cemal Alkan'a da
şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür faaliyetler toplumsal
birlikteliğimizi ayakta tutan güzel dayanışma
örnekleridir. Emeği geçen herkese değerli
katkılarından ötürü şube yönetim kurulum adına
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AFYON ŞUBEMİZDEN UMRE ANLAŞMASI
Çiçek Turizm şirketi ile Afyon
Şube Başkanlığımız arasında UMRE
ziyareti için protokol imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre 136 TL'den başlayan taksitler ve
36 aya varan vadeyle üyelerimiz kutsal topraklara ziyaretlerini
gerçekleştirebilecek. Protokole ilişkin açıklama yapan Afyon
Şube Başkanımız Ahmet EGE; “Üyelerimizden yoğun bir talep
aldık, ben ve yönetimim konunun üzerinde ciddiyetle bir
çalışma gerçekleştirip Çiçek Turizm'le anlaşmamızı yaptık.
Anlaşmaya göre sadece üye vatandaşlarımız değil, onların
eşlerine, çocuklarına, dost ve akrabalarına aynı şartlarla imkan
sağladık. Umre ziyaretleri 20 günlük olup, ilk ziyaretlerimiz
Kasım Ayı'nda başlayacak. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız
şubemizi ziyaret ederek bilgi alabilirler. Herkese hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

MANİSA ŞUBEMİZDEN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Manisa Şube Başkanımız
Hasan Karaoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri illerine yeni
atanan Vali Mustafa Hakan
Güvençer'e hoş geldin
ziyaretinde bulundular.
Ziyarette derneğimizi tanıtan Şube
Başkanımız Karaoğlu, “Evsiz Emekli
Kalmasın” projemizden bahsederek,
kendilerinden de bu konuda destek
beklediklerini belirtti. Vali Güvençer ise; “
Yaptığınız çalışmalarınızı ve sizleri yakından
tanımaktan mutluluk duydum. Emeklilerimiz
için yapılan her türlü hizmetin yanındayız,
desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ANLAŞMASI
Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut
ve beraberindeki heyet Genel MüdürBaşhekim Op.Dr. Ziya Boyacıoğlu 'nu
ziyaret ederek, emeklilerimizin daha
kaliteli hizmet alabilecekleri Özel Medikar
Hastanesi ile protokol imzaladılar.
Protokole göre şube çalışanları ve üyelerimiz Özel
Medikar Hastanesinin sunduğu kaliteli sağlık
hizmetlerinden farklı ve ayrıcalıklı şekilde faydalanacaklar.
Anlaşma sonrası Şube Başkanı Bulut; “Özel bir sağlık
kuruluşu ile anlaşmış bulunuyoruz. Üyelerimize hayırlı
olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” temennisinde
bulundu.
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Ereğli'de Emekliler için
TOKİ kura çekimi yapıldı

Başbakanlık Toplu konut idaresi
(TOKİ) tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde,
'Emekli Grubu Konut Projesi' kapsamında
emekliler için yapılması planlanan 334
konuta müracaat eden Emekliler için kura
çekimi yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi Sinema salonunda Noter
huzurunda
gerçekleştirilen kura çekimine AK Parti
Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kdz.Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Fatih

Çakır, TOKİ Proje Uzmanı Süleyman Hilmi Önal, Türkiye
Emekliler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkan Yardımcımız Saip
Erarslan ve projeye başvuruda bulunan çok sayıda emekli vatandaş
katılırken, İlçe 'de hayata geçiştirilecek projede 334 hak sahibi
belirlendi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Şube Başkan Yardımcımız
Saip Erarslan, TOKİ projesiyle emeklilerimizin evsahibi
olabilmeleri için yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü belirterek, “Bu
çalışmalara çok değerli katkılar sunan bütün değerli
siyasetçilerimize, yerel yöneticilerimize, TOKİ yönetimine ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların yaygınlaştırılması
ve daha çok emeklimizin evsahibi olabilmesi için de talebimizi
kendilerine ilettik. Umuyor ve diliyoruz ki, yeni çalışmalar da hızla
başlatılır ve evsiz emeklimiz kalmaz” dedi.

Elazığ Şubemizden
TOKİ müjdesi geldi
Emekliler adına tahsis edilen
53 dönümlük arsa,
108 dönüme çıkarıldı...
Elazığ Şube Başkanımız Vedat
Gür, Derneğimizin dünyaya örnek
konut projesiyle başlattığı çalışmada,
TOKİ ile gelinen noktaya ilişkin bilgi
verdi.
Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gür;
“Emekliler adına tahsis edilen 53 dönümlük arsa, 108 dönüme

çıkarılarak Emeklilere konut yapılmak üzere Milli Emlak
Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünce arsalar TOKİ ye devredildi.
Bayram öncesi Derneğimiz TOKİ Başkanlığı’nı ziyaret
etti. TOKİ konutlarının yapımı için bayram sonrası gelineceği
söylenmişti. Bayram sonrası TOKİ’den gelen heyet Meryem dağı
(Çevre yolu üstünde) eteğinde bulunan 108 dönümlük arsanın
tapularını TOKİ genel müdürlüğüne devretti.
Meryem Dağı Elazığ'ın gelecekteki en güzide yerleşim
bölgesi olacak, Elazığ'ın gelişmeye en müsait bölgesi olacak.
İnşallah Emeklilerimiz de, “Dünyada mekan ahirette iman” misali
en kısa sürede mekanlarına kavuşacak.” dedi.
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BATMAN TOKİ KONUTLARINDA
ANAHTAR TESLİMİ BAŞLADI

Batman Şube Başkanımız Hüseyin
Ekmen, TOKİ aracılığı ile Batman'a
kazandırdığı bin 442 konutun anahtar
teslimine ilişkin önemli açıklama yaptı.
Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen; “TOKİ 2. Bölge
C–10,C–11,C–12,C–13,C14,C–15,C–16,C–17,C–18,C–19,C–

20,C–21,C–22 Blokların Anahtar teslim işlemleri 10 Ağustos'tan
itibaren başlayacaktır. Ziraat Bankası Batman-Belde Şubesine %1
Katma Değer Vergisi (KDV) daire bedeli yatırılacak. İstenen
belgeler, Nüfus cüzdanı, 2. ödemede yaptığınız Satış Sözleşmesi,
konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve
fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair fatura ile TOKİ'ye
gidip orda bulunan TÜMAŞ yetkilisine evraklarınızı teslim edip,
anahtarlarınızı teslim alabilirsiniz, ifadelerini kullanarak, tüm
emeklilerimize hayırlı olsun, evlerinde mutlulukla otursunlar”
dileklerinde bulundu.

DANIŞTAY SAĞLIKTA FARK ÜCRETİ ALINABİLECEĞİNİ
2'YE KARŞI 3 OYLA KABUL ETTİ
Özel Hastanelerin ve Üniversite hastanelerinin
alabileceği fark ücretini %90'dan % 200'e çıkaran
Bakanlar kurulu Kararının iptali için açılan dava da
Danıştay 2 kabul oyuna karşılık 3 ret oyu ile iptalin
reddine karar verdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk
Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu; “Türkiye Emekliler Derneği Hukuk
Bürosu olarak Danıştay 15.daire 2013/13078 esasında sağlıkta fark ücretinin
tavanını %200'e çıkartan 2013/ 5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
iptali istemiyle dava açmıştık. Danıştay 3'e 2 oranı ile davamızı ret etti.
Dosyada gerek tetkik hakimi gerekse Danıştay Savcısı %200 belirlenirken
somut kriterlerin dikkate alınmadığını beyan ederek, Bakanlar Kurulu
kararının iptalini istemişlerdi. Karara muhalif olan 2 üye yazdıkları azlık
oyu gerekçelerinde fark ücreti alınmasının tavanını %200'e çıkarırken
bunun gerekçesinin somut bilgi ve belgelerle açıklanmasını istenildiği halde
herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı bu nedenle kararın iptali
gerektiğini beyan etmişlerdir. Hukuk bürosu olarak Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde bulunacağız. Akabinde
Anayasa mahkemesine bireysel başvuru ve İnsan Hakları Mahkemesine
başvuru hakkımız var” dedi.
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YAZICIOĞLU:
“Anayasa mahkemesi’ne bireysel başvuru
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
başvuru hakkımız var”

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

BİREYSEL EMEKLİLİK ALTERNATİF OLAMAZ

TÜED Araştırma Müdürü

6740 sayılı Kanunla, bireysel emeklilik
sisteminde esaslı değişikliklere gidilmiş, 1 Ocak 2017 itibariyle iki ay
içerisinde bireysel emeklilik sisteminde kalmaya itiraz edilmemesi
durumunda işçi ve memurların ücretlerinden yüzde 3 kesinti yapılacaktır.
Bireysel emeklilik sisteminin gönüllü bir tasarruf uygulaması olduğu
gerçeğinin iyi bilinmesi gerekiyor. TÜRK-İŞ'in itirazları sonucunda, 6740
sayılı Kanunda sistemde kalıp kalmama tercihinin sigortalılara bırakılması,
olumlu bir kazanımdır. Bireysel emeklilik sisteminin kuruluş amacında,
sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olarak değerlendirilmemiş, daha çok
tasarrufları artırma ve yaşlılık dönemlerinde ek katkı yapacak bir uygulama
olarak bakılmıştır. 6740 sayılı Kanun da bu hedefe uygun çıkarılmış, sistemin
teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25 devlet
katkısı ile birlikte katılımcı sayısı 6 milyon 623 bin 286 kişiye yükselmiştir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Kadın sigortalı olarak 2004 yılında Bağ-Kur
girişim var. Emeklilik koşullarımı öğrenmek istiyorum.
CEVAP: 4447 sayılı Kanunla, 2000 sonrası sigorta girişi
olanlar için önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda
olan Bağ-Kur sigortalıları için iki seçenek belirlenmiştir.
Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi, 5400 prim ödenmesi ve 60
yaş koşuludur. İkinci seçenekte ise, 9000 gün karşılığı olarak
25 yıl prim ödenmesi ve 58 yaş koşulu aranmaktadır.
SORU: İş kazası geliri alan eşimi kaybettim. Bu
durumda, eşimden hem iş kazası geliri, hem de ölüm aylığı
alabilir miyim?
CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi b fıkrası 1.
bendine göre sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen
eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri tamdan
ödenir.
SORU: İşe girmeden önce malul raporum
bulunmaktadır. Emeklilikte hangi koşullar aranıyor?
CEVAP: 1 Ekim 2008 öncesi malul olarak ilk defa
sigorta girişi olanların 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 primi
bulunması durumunda yaş koşulu aranmaksızın emekli olma
hakları vardır. 5510 sayılı Kanunla 1 Ekim 2008 sonrası malul
olarak işe girenlerin emeklilik koşullarında prim ödeme gün
sayısında kademeli bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
01.10. 2008-31.12.2008 sigorta girişi olanların prim ödeme
gün sayısı 3700, 01.01.2009-31.12.2009 sigorta girişi olanlar
için 3800 gün, 01.01.2010-31.12.2010 sigorta girişi olanlar için
3900 gün, 01.01.2011 sonrası sigorta girişi olanlar için 3960
gün koşulları aranmaktadır.
SORU: Emeklilere promosyon verilmesi konusunda
sonuç alınmaması, emeklileri üzmektedir. Bu konuda,
Türkiye Emekliler Derneği'nin bir girişi mi var mı?

CEVAP: Emeklilere promosyon verilmesini ilk gündeme
getiren kuruluş Türkiye Emekliler Derneği'dir. 21 Ekim 2015
tarihinde yapılan Türkiye Emekliler Derneği 21. Genel
Kurulu'nda devlet sözü olarak dönemin Başbakanı sayın prof. dr.
Ahmet Davutoğlu, 2016 yılında emeklilere promosyonun
ödeneceğinin müjdesini vermesine rağmen, bugüne kadar
kararın açıklanmaması emeklileri üzmektedir. 2 Ağustos 2016
tarihinde Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Kurulu Üyeleri, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret etmiş,
promosyon konusu özel bir gündem maddesi olarak ele alınmış,
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Zorluk çıkaran bankaların
dayatmalarının ortadan kaldırılacağı ve bu konunun en kısa
sürede sonuçlanacağı bilgisi verilmiştir.
SORU: Kamudan emekli olanlara 30 yıldan fazla hizmeti
olanlara ikramiyelerin ödenmesini öngören Torba Kanunun
çıkmaması hak sahibi olanlar üzerinde belirsizlik yaratmıştır. Bu
konuda bilgi alabilir miyiz?
CEVAP: Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, 30 yıl
üzerinde kamuda hizmeti olanlara ikramiyelerinin dava yoluna
gidilmeden ödenmesini öngören Torba Kanun Tasarısının
Kanunlaşmaması, yeni bir belirsizliğe neden olmuştur.
Derneğimize bu konuda çok sayıda sorular gelmektedir. Söz
konusu Kanun Tasarısının görüşüldüğü TBMM komisyon
çalışmalarında ikramiyelerin ödenmesine ilişkin güncellenmenin
yapılması gerektiğini Türkiye Emekliler Derneği tarafından
yazılı olarak sunulmuş, dava açma yoluna gidilmemesi için
tasarının bir an önce kanunlaşmasını talep etmiştir. TBMM 1
Ekim 2016 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğinden,
ikramiyelerin ödenmesini öngören tasarı Ekim 2016 sonrasına
kalmıştır. Kanunun gecikmesi nedeniyle, dava açma konusu
emeklilerin tercihlerine bırakılmıştır.
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Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

SAĞLIKTA
FARK ÜCRETİ
çokluğuyla reddetmiştir. Danıştay;
“Bakanlar Kurulunca tavan
fiyatının en yüksek sınırdan
belirlenmesi ile kuruma geniş bir hareket alanı tanınmıştır.
Kurum, bu hareket alanı içinde kamu menfaati için en uygun
olanı belirleyecektir” gerekçesi ile kurumun belirlemesinin
ayrı bir dava konusu oluşturacağını bildirmiştir.
Karara katılmayan iki üye yazdıkları azlık oyu
gerekçelerinde; “Bakanlar kurulunun yetkisi tartışılamaz,
ilave ücretin tavanını belirlemeye bakanlar kurulu yetkilidir,
bu tavan dahilin de alınabilecek ilave ücret oranlarını kurum
belirleyecektir. Ancak, kabul edilebilir, haklı ve somut
nedenler olmalıdır. %90'dan %200'e oranı çıkarırken bunun
gerekçesinin somut bilgi ve belgeleriyle birlikte açıklanması
istenildiği halde herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı
görülmüştür. Tavan oranının %200 olarak belirlenmesini
hukuken kabul edilebilir, haklı ve somut bir nedeni olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu nedenle düzenleme iptal edilmelidir”
demektedirler.
Şimdi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde
temyiz isteminde bulunduk. Sonra Anayasa Mahkemesi,
nihayet İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Banker
Timothy Ash; “ Türkiye'de kamu borçlarının milli gelire oranı
düşüktür. Bankacılık sistemi sağlamdır, hükümet ve toplumda
iş çevreleri leyhine güçlü bir kültür yerleşmiştir. Türkiye'de
kağıtlara atlamanın zamanıdır, fiyatlar yeterince düştü”
diyor. Ash devamla; “Türkiye'de piyasalarda olası düşmeler
geçicidir, hükümet ve toplumda sermaye leyhine yerleşmiş
olan güçlü kültür belirleyicidir, gerisi teferruattır” beyanını
ekliyor.
Bireysel emeklilik sistemini kaçınılmaz görenler uzun
vadeli BES Fonlarında artış ile birlikte enflasyonla mücadele
ve istikrarlı büyümeye katkı sağlanacağı düşüncesindeler.
BES'i ülkemizdeki bireysel tasarruf oranının yükselmesini
sağlayan ve cari açık sorunumuza deva olan bir sistem olarak
görüyorlar. BES'te toplanan fon miktarı yükseldikçe
ekonomimize sağladığı olumlu etkileri daha güçlü
hissediyorlar. Kapitalizm salt mal ve hizmet üretim ve ticareti
ile ilgilenen NEO-LİBERALİZM'in etkisi altında. Sosyal
fayda ilkesi terk edildi, devletin ekonomideki rolü azaltıldı.
Sosyal dışlanmışlık, savaşlar, mülteci sorunları, topluma
sosyal maliyetleri arttıkça artıyor. Sermayenin sadece bir
üretim faktörü değil aynı zamanda sosyal ilişki olduğu
unutuluyor. Emeğin ve emeklinin sosyal kazanımları süratle
tasfiye ediliyor, sermayenin açığını emek ve emekli kapatıyor.
Bu hukuku ve adaleti de etkiliyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
hakkında kanunun 73. maddesi; Kamu İdaresi Sağlık
Hizmeti sunucuları dışındaki Vakıf Üniversiteleri dahil
sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucularınca, Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen
Sağlık Hizmetleri bedeline ek olarak, Genel Sağlık
Sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden
giderler ve maliyetler gibi kriterler dikkate alınarak, bu
bedellerin 2 katına kadar alınabilecek ilave ücretin
tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu'nu
yetkilendirmiştir. Buna göre 17.03.2012 tarihli resmi
gazetede yayınlanan 2012/2939 sayılı bakanlar kurulu
kararı ile daha önce %90 olarak belirlenen ilave ücret
tavan oranı, 12.10.2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan
2013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %200 olarak
belirlenmiştir. Bu kararın iptali istemi ile Türkiye
Emekliler Derneği Hukuk Bürosu olarak üyemiz Seyde
KOÇ adına Danıştay 15. Daire 2013/13078 esasında dava
açmıştık. Davamız 2016/847 karar sayısı ile reddedilmiştir.
Davada Danıştay tetkik hakimi %90 oranının %200'e
çıkarılmasını gerektiren hususun ne olduğunu ve bu karar
alınırken 73. madde de sayılan kriterlerin dikkate
alındığına ilişkin yeterli bir bilgi ve belge sunulamadığını
belirterek kararın sebep unsuru yönünden sakat olduğu,
bu nedenle iptali gerektiğini bildirmiştir. Aynı dava da
Danıştay Savcısı; Bakanlar Kurulunca ilave ücretin tavan
oranı belirlenirken, sağlık hizmeti sunucularının giderleri
ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan
sübvansiyonlar gibi somut kriterlerin dikkate
alınmadığını; Anayasa'mızın 2. Maddesinde devletimizin
niteliğinin sosyal bir hukuk devleti olduğunun
vurgulandığını, 5. Maddesinde insanın maddi ve manevi
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmak devletin temel amaç ve görevleri arasında
sayıldığı, 17.madde de düzenlenen yaşama hakkının,
sağlıklı yaşama hakkına sahip olmak anlamına geldiğini,
kişiyi ödeyemeyeceği ağır bir maddi yük altında
bırakmanın sağlıklı yaşam hakkına ve sosyal devlet
ilkesine aykırı olduğunu bildirmiş, kararın iptali yönünde
mütalaa vermiştir.
Danıştay 15. Dairesi, emekli davacının bu defa dava
açma hakkı olduğunu kabul etmiş; bunu da davanın sağlık
hakkına erişime ilişkin olması gerekçesine dayandırmıştır.
Daha önce sade vatandaş emeklinin dava açma hakkını
kabul etmeyen Danıştay için bu önemli bir gelişmedir.
Ancak Danıştay, bakanlar kurulunun 5510 sayılı kanunla
kendisine verilen yetkiyi kullandığını bu yetki sınırları
içinde kalarak bir tavan oranı belirlediğini kabul ederek
davayı üç üyenin ret oyu, iki üyenin kabul oyuyla, oy
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