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Bütçeler, her ülkenin yıllık
hedeflerinin belirlenmesi bakımından
büyük önem taşımaktadır. Ekonomik ve
sosyal hayatımızı yakından ilgilendiren
2017 Bütçesi incelendiğinde, cari
transferler ve faiz harcamaları en
kapsamlı giderler olarak dikkat
çekmektedir. 2017 yılı bütçesinde bütçe
giderleri 645,1 milyar lira, bütçe gelirleri
598.3 milyar lira olarak hedeflenmiştir.
Gelirler kapsamında en büyük bütçe
gelirini 511.1 milyar lira vergi gelirleri
oluşturmuş ve 2017 bütçe açığı 46,9
milyar lira olarak öngörülmüştür.
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ŞAHİN’DEN KARABÜK ŞUBEMİZE
ANLAMLI ZİYARET

TBMM Eski Başkanı ve
AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin:
“ Promosyon için bankalarla görüşmelerimiz sürüyor...”

2000 SONRASI İNTİBAKTA;
YARGITAY'DAN
EMEKLİYE KÖTÜ HABER

TÜED Hukuk Danışmanı
Av. Cafer Tufan
YAZICIOĞLU:

"ANAYASA
MAHKEMESİ'NE
GİDİYORUZ..."
2000 öncesi emekliler için yapılan
intibakın, 2000 yılı sonrası emekli
olanlara da yapılması ve böylece
oluşan eşitsizliğin ortadan kaldırılması
talebiyle, İbrahim Avcı adlı emekli
tarafından açılan davada Yargıtay
karar verdi.
Ankara 3. İş Mahkemesi'nde görülen ve ret kararı
verilen davada, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/19852
esasında yaptığı incelemede, mahkemece verilen ret
kararını, 2016/13065 sayılı kararıyla onadı.
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin
Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, eşitsizliğin
ortadan kalkması için dernek üyesi İbrahim Avcı adına

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti
Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,
Karabük Milletvekili Prof. Dr.
Burhanettin Uysal, Ak Parti Karabük İl
Başkanı Timurçin Sağlar, Kadın Kolları
Başkanı Hülya Kocakavak Şube
Başkanlığımızı ziyaret ederek,
derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi
aldılar.
Karabük Şube Başkanımız Celal
Bulut yaptığı bilgilendirmede,
derneğimizin dünyaya örnek olacak sosyal
projelerle emeklilerimize hizmet etmeye
çalıştığına dikkat çekerek, “Başta konut
projelerimiz olmak üzere bütün bu sosyal
çalışmalarda parlamentomuzun desteği
önemlidir” dedi.
Mehmet Ali Şahin de yaptığı
konuşmada, bu çalışmaları dikkatle
izlediklerini belirterek, Promosyon işinin
hükümet meselesi olduğunu ve bankalarla
görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

açılan davada, konunun 2000 sonrası emeklilere verilmesi
gereken hakkın mahkemece reddedilmesi üzerine, Yargıtay'a
başvurduklarını belirterek; “Yargıtay'dan umduğumuz
sonucu ne yazıkki alamadık. Dosyadaki bilirkişi raporu ve
Ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen, Yargıtay
mahkemenin verdiği ret kararını onamıştır. Bu aşamada,
üyemiz; konuyu bireysel başvuru hakkını kullanarak,
Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaktır. Derneğimiz 2000 öncesi
emeklilerin intibakında olduğu gibi 2000 sonrası
emeklilerimizin intibak hakkı için başlattığı hukuk
mücadelesini sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdürecektir.
Diğer taraftan, hükümetimizden de beklentimiz; 2000
öncesi emeklilerimizde olduğu gibi bir yasayla 2000 sonrası
emeklilerimize de intibak hakkı tanınması için parlamentoda
bir çözüm üretmesidir. Emeklilerimiz yıllardır bu
düzenlemeyi beklemekte ve umutlarını sürdürmektedirler.
Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren bu mağduriyetin giderilmesi
parlamentomuzun öncelikli görevleri arasında olmalıdır”
dedi.
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KONYA EREĞLİ'DE EV BEKLEYEN EMEKLİLERİN GÖZÜ AYDIN

EREĞLİ EMEKLİLERİNE KONUT MÜJDESİ
Türkiye Emekliler Derneği
Konya Ereğli Şubesi
Başkanı Fevzi Aldemir ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Gürsel Aldemir, Konya
Milletvekilimiz Halil
Etyemez'le birlikte TOKİ
Başkanı Mehmet Ergün
Turan'ı ziyaret etti.
Ereğli de emekliler için yapılacak olan
konutlar için tahsis edilen arsanın tapu
alma işlemlerinin başladığı müjdesini
aldılar. Ziyarete Halkapınar Kaymakamı
Erdal Çetinbaş ve Halkapınar Belediye
Başkanı Fahri Vardar da iştirak etti.
Ereğli Şube Başkanımız Fevzi Aldemir,
ilgilerinden dolayı Konya Milletvekili
Etyemez'e ve TOKİ Başkanı Turan'a
teşekkür etti.

ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Isparta Şube
Başkanlığımız
Vali Şehmus
Günaydın'ı
şubemizde
ağırladı.

Isparta Şubemizden
Tanışma Kahvaltısı
Isparta Şube
Başkanlığımız bayan
üyelerine tanışma ve
dayanışma kahvaltısı
tertip etti. Kahvaltı
sırasında dernek
faaliyetlerini anlatan Şube
Başkanımız Abdulkadir
Ersal ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltıya katılan üyelerimizle tek tek
ilgilenerek, onların beklentilerini ve sıkıntılarını dinlediler.
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Derneğimiz ve şube
çalışmalarımız hakkında bilgi
alan Günaydın; “İlimizin
gönüllü üye sayı bakımından
en büyüğü olan derneğinizde
bulunmak bizleri mutlu etti.
Çalışmalarınızı hem şahsım,
hem de valilik olarak yakinen takip ediyoruz.
TOKİ konusunu ise arkadaşlarımızla sürekli
etüd ediyoruz. Bu süreci hızlandırmak için, siz
şube yetkilileri ve konu ile ilgili tüm yetkiligörevli kişilerle bir araya gelip, her ne yapılması
gerekiyorsa hep birlikte çözüme kavuşturmak
için çalışalım, sizlerde müsterih olun. Hayırlı
haberleri üyelerinize birlikte duyuracağız” dedi.
Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal ise;
“Sayın valimizin şubemize yaptığı ziyaret bizleri
onure etti. TOKİ konusunda verdiği destekten
dolayı da ayrıca mutlu olduk. Kendilerine çok
teşekkür ediyoruz” dedi.

2017 BÜTÇE HEDEFLERİ VE EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ
Ekonominin büyümesi ve toplumun refahın
artması için yatırım ve istihdam politikaları sonuç alıcı
olmalıdır. Kırılgan ekonomik risklerin her dönem
bedelleri olmaktadır. Geçmişte yaşanan ekonomik
krizler ile milyonlara varan işini kaybedenler olmuş ve
kapanan işletmeler ile ülkemiz insanı yoksullaşmıştır.
2016 yılının değerlendirilmesi yapıldığında; döviz
kurunda yaşanan yükseliş ve reel ekonominin üzerinde
oluşan baskılar, istihdamı olumsuz etkilemiş ve işsizlik
oranı yüzde 11'in üzerine çıkmıştır. 2016 yılı için
ekonomik büyüme yüzde 3.1 olarak tahmin
edildiğinden, 2017 yılında yatırım ve istihdamın teşvik
edilmesi ve korunması öncelikli hedefimiz olmalıdır.
15 Temmuz darbesi ve sonrasında yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin
dayanıklı olması, olumlu bir gelişmedir. 2017 Bütçe
hedeflerinde köklü değişikliklere gidilmemiş, 2016 yılı
hedefleri ölçü alınarak gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Vergi gelirleri, bütçeler için temel kaynak
olduğundan, bu alanda bir sorun ile karşılaşılmaması
son derece önemlidir. Ödeme gücü zayıflayan kesimler
için vergi ve sigorta primlerinin yeniden
yapılandırılması, bütçe ve işletmeler bakımından
önemli destek olmuştur.
Sosyal güvenlik haklarının korunması ve
geliştirilmesi için, istihdamın ve prim gelirlerinin
artması, büyük önem taşımaktadır. 2017 yılında SGK
gelirleri 282 milyar 609 milyon, giderler 304 milyar 349
milyon lira olarak hesaplanmış ve gelir-gider dengesi 21.623 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Gelir
kalemleri incelendiğinde, birinci sırada 206.969 milyon
lira ile prim gelirleri, ikinci sırada 47.746 milyon lira
olarak devlet katkısı ve üçüncü sırada 21.623 milyon
lira açık finansmanı karşılığı olarak bütçeden transfer
ödenekleri yer almaktadır. 2017 Genel Bütçeden,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na bütçe transferi olarak

116.638 milyar lira pay ayrılmıştır.
SGK, sosyal devletin yükümlülüklerini yerine
getirmektedir. Gelir ve aylık alanlar ile birlikte aile
bireylerinin sağlık güvencesi yanında, ödeme gücü
olmayan ve gelir testi sonucuna göre devlet tarafından
genel sağlık sigortası primleri de SGK Bütçesinden
ödenmektedir. Bu yönüyle bakıldığında, neredeyse
toplumun tamamına hizmet sunan bir kurum olması
nedeniyle, SGK'ya daha fazla pay ayrılması, emekli
aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye
yükseltilmesi, sosyal devletin en temel uygulaması
olarak benimsenmelidir.
Sosyal devlet ilkelerini benimsemiş ülkelerde,
sosyal hakların korunması ve geliştirilmesinde devlete
önemli sorumluluk verilmiş, gelir ve aylık alanların
insanca yaşamaya yetecek bir gelir elde etmeleri siyasi
iktidarların da en büyük yükümlülüğü olarak
değerlendirilmektedir.
2000 sonrasında emekli olanların hak kayıpları
ile karşılaşması, tüm kesimlerce ortak bir sorunumuz
olarak bakılmalı ve bu yönde değişikliklere
gidilmelidir. 2000 sonrasında emekli aylığı hesaplama
kriterleri farklılık gösterdiğinden, 2000 öncesine göre
hak kayıpları dikkat çekmektedir. Devlette devamlılık
esastır. SGK, çalışılan dönemlerde yürürlükte olan
kanunlara göre karma emekli aylığı hesapladığından,
emekli aylıklarında farklılıklara neden olmaktadır.
Karma sistem yerine, bütün dönemleri kapsayan tek
bir kriter getirilmeli, prim kazançları ve prim ödeme
gün sayıları aynı olanlara eşit aylık bağlanması yoluna
g i d i l m e l i d i r.
2017 Bütçesi, bu yönüyle
değerlendirilmeli ve hak kayıpları giderilmelidir. 2017
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını dilerim.

----------

KURNAZ'DAN MUHTARLAR DERNEĞİ'NE ZİYARET

Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus
Şube Başkanımız Ömer Kurnaz;
muhtarlığın, devletin temel taşı
olduğunu vurguladı.
Muhtarlar Günü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Tarsus Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, Başkan
Mustafa Naci Güllü'ye ve çalışma arkadaşlarına başarı
dileklerini ileten Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube

Başkanımız Ömer Kurnaz, daha sonra
Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin
Aydın'ı da ziyaret etti.
Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı
Güllü ziyaret sırasında yaptığı
konuşmada “Geçtiğimiz yıl çıkan yasa
ile 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü
olarak tayin edildi. Geçtiğimiz yıl ilk
olduğu için bazı eksiklerimiz oldu fakat
bu yıl daha kapsamlı kutlama yapıldı.
Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği
Genel Merkez yönetiminde olan ve her
zaman bizlere desteğini esirgemeyen
sayın Ömer Kurnaz ve yönetim kurulu
üyelerine yaptıkları nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi
sunuyorum. Sayın Ömer Kurnaz'ın da eski bir muhtar olması
ilişkilerimizin her zaman sağlam kalmasına neden oluyor.
Ankara'da Tarsusluların dost kapısı olan sayın Ömer Kurnaz'a
çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Kurnaz ise “19 Ekim tarihinin bundan böyle Muhtarlar
Günü olarak kutlanacak olmasından dolayı oldukça mutluyum.
Eski bir muhtar olarak, muhtarlığın çok mücadelesini yaptık. En
zor mesleklerden birinin muhtarlık olduğunu defalarca kez
gündeme taşıdık. Zamanında muhtarlarımız mühür parasına
muhtaç edilmişti. Fakat son dönemlerde muhtarlarımızın şartları
iyileştirildi ve belli bir ücret bağlandı, muhtarlarımızın önü
açılarak, hür olarak çalışmalarının önü açıldı” dedi.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU OLANLAR İÇİN GETİRİLEN FIRSATLAR
1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye'de ikamet eden nüfusun
tamamı genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Genel
sağlık sigortası primli sistem üzerine kurulduğundan,
sosyal güvencesi olmayanların tescil işlemlerini
yaptırmaları bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.

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

Uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle de
sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası tescil
işlemlerinde beklenen sonuçların alınmaması üzerine,
sosyal güvencesi olmadığı halde genel sağlık sigortası prim
borçları oluşmaktadır. Bu duruma, torba kanunlarla
çözüm aranmakta ve herkesin sisteme dahil edilmesi için
büyük bir çaba gösterilmektedir.
6736 sayılı Torba Kanunla daha önce gelir testine
gitmediği için yüksek borçlarla karşılaşanlara gelir testi
yapılması için fırsat tanınmıştır. Genel Sağlık Sigortası
borcu olanların 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 4 ay içinde
gelir testine başvurmaları gerekiyor.
6736 sayılı Kanunla önemli düzenlemelere gidilmiş ve
birikmiş olan genel sağlık sigortası prim borçlarının
silinmesi veya yapılandırılması konusunda izlenecek
yöntem şu şekilde belirlenmiştir. Öncelikle ikamet edilen
yerlerdeki kaymakamlılıklara bağlı sosyal yardım ve
dayanışma vakıflarına müracaat edilerek gelir testi
yaptırılması gerekmektedir. Buradan elde edilecek
sonuçlara göre genel sağlık sigortası prim borçları iki
aşamalı olarak değerlendirilecektir.
Birincisi; daha önce hiç gelir testi yaptırmamış
olanların, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Sosyal Yardım ve
Dayanışma Vakıflarına gelir testi için müracaat
etmelerinde yarar vardır. Gelir testi sonuçları tescil
edildikleri gelir testi seviyesinden daha düşük çıkması

durumunda, tescil başlangıç tarihinden itibaren genel sağlık
prim borçlarının sıfırlanması mümkün olacaktır.
İkincisi; daha önce gelir testi yaptırdıkları halde prim
borçlarını ödememiş olanlara da kolaylıklar getirilmiştir.
2016 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait ödenmemiş
prim borçları için yıl sonuna kadar SGK'ya başvurulması
gerekmektedir. Genel sağlık sigortası prim borçlarının peşin
veya ilk taksitini 1 Ocak 2017'ye kadar ödemeleri hâlinde,
gecikme cezası ve gecikme zammı borçları silinecektir.
Kimler Gelir Testi Yaptıracak?
Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmamakla
birlikte kendisine bakmakla yükümlü kimsesi
bulunmayanlar, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir
veya aylık almayanlar veya bunların bakmakla yükümlüsü
olmayanlar, genel sağlık sigortasının kapsamında
bulunmayanlar, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa
20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya
başlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorundalar.
Sonuç olarak, 1 Ocak 2012 itibariyle getirilen genel
sağlık sigortası olumlu bir uygulama olmakla birlikte
sigortalı olmayanların tescil yaptırmamaları ve gelir testine
gitmemeleri nedeniyle, yüklü miktarda prim borcunun
oluşması, sağlık hizmetinin alınmasını engelleyen bir
uygulamaya dönüşmüştür. Genel sağlık sigortası
primlerinin silinmesi veya yapılandırılması için dönem
dönem torba kanunlarla çözümler getirilmektedir. Her
şeyden önce, sağlık hizmetleri devletin asli görevi
olduğundan, sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek
uygulamalara son verilmelidir. Sağlık, temel bir insan
hakkıdır.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMALARI ADİL OLMALI
Sosyal güvenlik sisteminin dağınık olması ve üç
ayrı kurum tarafından sürdürülmesi, beraberinde
eşitsizleri de getirmiştir. Bu konuya çözüm bulunması
amacıyla, uzun bir dönem çalışmalar yapılmıştır.
Sosyal güvenlik sisteminin geçmiş dönemlerdeki
uygulamalarına bakıldığında, yapılan her bir
değişiklik hak kaybına neden olmuştur. 4447 sayılı
Kanunla 1 Ocak 2000 sonrası dönem için gösterge
sisteminin kaldırılması, emekli aylıklarının
hesaplanmasında farklılığı da beriberinde getirmiştir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan alt
sınır emekli aylığı aylık bağlama oranı olan yüzde 70'in
yüzde 35'e düşürülmesi, 2000 sonrası dönemde emekli
aylıklarının hesaplanmasında büyük kayıplara yol
açmıştır. Görüldüğü gibi, aynı çatı altında olan
sigortalıların haklarında eşitliği bozan değişikliklere
gidilmesi, yeni mağduriyetlerin yaşanmasına neden
olmuştur.
Diğer taraftan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur
sigortalılarının farklı mevzuatlara tabi olmaları bir
başka haksızlığı öngörmüştür. Bu soruna çözüm
bulunması için önemli bir fırsat olan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda
birliktelik kurulamamıştır. 5510 sayılı Kanunda
sigorta tanımı yapılırken, işçiler 4/a, esnaf 4/b,
memurlar 4/c statülerinin korunması, eşitliği
sağlamaktan uzak kalmıştır.
1 Ekim 2008 sonrası dönemdeki emekli aylığı
hesaplamalarında temel kriter olan güncellenme
katsayısı ve aylık bağlama oranlarının düşürülmesi,
2008 sonrasında emekli olanların aleyhine bir durum
ortaya çıkmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, aylığa hak kazanma koşullarında ve

aylık hesaplama parametrelerinde eşitliği
öngörmediğinden yoğun bir şekilde itirazlar gelmeye
başlamıştır. Ekim 2008 sonrasında bağlanan emekli
aylıklarının önceki dönemlere göre emekli aylıklarının
giderek azalması, sistemin yeniden sorgulanmasını da
beraberinde getirmiştir.
Çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre
emekli aylığı hesaplamalarında karma bir sistem
uygulandığından, Ekim 2008 sonrasında emekli
olanların haklarında kayıplar ön plana çıkmıştır. Bu
durumun düzeltilmesi ve aylık hesaplama sisteminin
değiştirilmesi gerekmektedir.
SGK istatistikleri incelendiğinde, 2000 öncesi alt sınır
emekli aylığı serisi kullanılmakta ve 2000 sonrası seriye
yer verilmemektedir. Bunun nedeni de, 2000 sonrası
emekli aylıklarının düşmesi nedeniyle, sağlıklı bilgilere
tam olarak erişilememektedir.
Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında
eşitliğin sağlanması ve haksızlık yapılmaması için
gösterge sistemine dönülmesini ve emekli aylıklarının
intibak kurallarına göre yeniden hesaplanmasını talep
etmektedir. 2000 öncesi emeklilerin intibaklarının
yapılması olumlu bir adım olmuş, aynı uygulamanın 2000
sonrasında emekli olanlara da yansıtılması, var olan
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için de bir fırsat
olacaktır.
Hizmeti alanlar ile ve hizmeti sunanların bir araya
gelmeli, sağlıklı bir sistemin kurulması için çaba
gösterilmelidir. Sosyal güvenlik, sosyal devletin en
kapsamlı uygulaması olduğundan sistemin yeniden
kurgulanması ve eşitliği esas alan değişikliklerin
yapılması konusunda siyasi iktidarında bu konuyu
gündemine alması gerekmektedir.
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ASİMDER'den
Iğdır Şubemize Ziyaret
Uluslararası Asılsız Ermeni
İddialarıyla Mücadele Derneği
(ASİMDER) Genel Başkanı Göksel
Gülbey, beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri Kurban Oluz ve Nizamettin Uca
ile Iğdır Şube Başkanlığımızı ziyaret
ettiler.
Ziyarette konuşan ASİMDER Genel
Başkanı Gülbey, derneklerinin 1915-1918
yıllarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Ermeni
çeteleri tarafından yapılan katliamlarla
Azerbeycan Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni
devlet askerlerinin yaptığı katliamları içeren
fotoğrafları çeşitli şehirlerde sergiye açtıklarını ve
halkı Ermeni lobisi yalanı karşısında
bilgilendirdiklerini belirtti. Gülbey; “Şehrimizin
başucunda bulunan sınırımızdan 500 metre
ilerideki Ermenistan Metsamor nükleer
santralinden sızan radyasyon gazından dolayı
şehrimizde çok sayıda kanser ölümleri mevcut. Bu
konuda gerekli tedbirlerin alınması gerekmekte.
Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarının
tüzüklerindeki kurulma amaçlarının dışında da bir
amaçları, toplumsal olaylara sessiz kalmamak ve
sesi duyulmayan insanlarımızın sesi olmaktır.
Buradan yola çıkarak tüm STK'lar bir araya gelip
platformlar oluşturmalı, toplumumuzun
sorunlarına duyarlı olmalıyız” dedi ve Şube
Başkanımız Bilir'e yeni dönemde seçilmiş
olmasından dolayı başarılar dileyerek, tebrik etti.
Şube Başkanımız Bilir ise; “ASİMDER'in

çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Bölgemizde Metsamor
nükleer santralinin sebep olduğu sıkıntılar olduğunu biliyorum.
Ben Ermenistan sınırında bulunan bir köyde büyüdüm,
köyümüzde her ailede kanserden ölen insanımız var, bunlara ben
de şahit oldum. Engelli çocuk ve hayvan doğumlarını
anlatmıyorum bile. Bunların sebebi de Ermenistan'da bulunan
Metsamor nükleer santralidir, bu konuda ve diğer toplumsal
konuların anlatılmasında veya çözüm noktasında kurulacak tüm
platformlara da yer almaya hazırım” dedi.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, Şube
Başkanımız Bilir'e, Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı
katliamları içeren çeşitli tarih kitapları hediye ederek, ziyareti
tamamladılar.

Gebze Şube Başkanlığımızdan
Giyim Anlaşması
Gebze Şube Başkanlığımız üyeleri
için yaptığı anlaşmalara yenisini
ekledi.
Moda Giyim ile anlaşma imzalayan Şube
Başkanımız Ali Tunç ve yönetim kurulu üyesi Ramazan
Kibar; “Üyelerimizin ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde
firmalarla anlaşmalar yapıyoruz. Sağlık ve gıda
anlaşmalarımızdan sonra giyim ürünlerinde de indirim
anlaşması yaparak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Üyelerimiz Moda Giyim'den indirimli alışveriş
yapabilecekler, herkese iyi alışveriler dileriz" dediler.
Moda Giyim'in sahibi Talat Osmanoğulları ise
“Üyelerinize ve bizlere hayırlı olsun” diyerek anlaşmayı
imzaladı.
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TRABZON ŞUBEMİZDEN BARO BAŞKANINA TEBRİK ZİYARETİ
Trabzon Şube Başkanlığımız
2 Ekim 2016 tarihinde yapılan
Baro Başkanlığı seçimlerinde
Baro Başkanlığına seçilen Av.
Sibel SUİÇMEZ'İ makamında
ziyaret etti.

Burhan Bayraktar;
“Hukukun üstünlüğüne
en çok ihtiyaç duyduğumuz
bu dönemde
size ve ekibinize
üstün başarılar diliyoruz.”

Ziyaret sırasında Şube Başkanımız
Burhan Bayraktar; “Hukukun üstünlüğüne en
çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çalışkan
ve yardımseverliği ile kendisini yakından
tanıdığımız, kişiliğine ve hizmetlerine saygı
duyduğumuz, Şubemizin de üyesi olan size ve
ekibinize üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca bu
seçim sonucu Cumhuriyet değerlerine ve
Büyük Önder Mustafa Kemal'in kadınlara
seçme ve seçilme de temsil hakkı verilmesi
h u s u s u n d a ö n e m l i b i r k a z a n ı m d ı r.
Trabzon'umuza, Ülkemize ve halkımıza
sunacağınız değerli hizmetlerden ötürü sizi
kutluyor, başarılar diliyoruz” dedi.
Av. Suiçmez ise; “Ziyaretten çok
memnun kaldım, sizin gibi önemli bir sivil
toplum kuruluşunun da desteğini görmek beni
ziyadesiyle mutlu etti. Size ve yönetim kurulu
üyelerinize teşekkür ediyorum” dedi.

RİZE ŞUBEMİZ VALİ BEKTAŞ'IN MAKAMINDA
Rize Şube Başkanlığımız Rize Valisi Erdoğan
Bektaş'ı makamında ziyaret ettiler. Rize' de
emeklilerimiz adına yapılması planlanan TOKİ konut
projesi için arsa bulma çalışmaları hakkında Vali
Bektaş'tan destek istediler. Vali Bektaş
ise;
“Emeklilerimize yapılacak konutlar için arsa arama
çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
Emeklilerimizin ve sizlerin gönlü müsterih olsun, en
kısa sürede size güzel haberler vereceğiz” dedi.
Rize Şube Başkanımız Recep Ali Derman ise;
“Sayın valimize konumuza verdiği önem ve destekten
dolayı teşekkür ederiz, kendisinden güzel haberleri
bekliyoruz” dedi.

ANTALYA ŞUBEMİZDEN AŞURE GÜNÜ
Antalya Şube Başkanlığımız geleneksel
hale getirdiği aşure günü etkinliğini bu yılda
gerçekleştirdi. Başta üyelerimiz olmak üzere
yüzlerce Antalyalı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Kazanlarla pişen aşureler dağıtılırken bir
konuşma yapan Şube Başkanımız İbrahim
Tezcan; “ Toplumumuzun kutsal değerleri,
gelenekleri ve görenekleri var, bunları yaşatmak
için bizlerde yoğun çaba sarfetmeli ve gelecek
nesillere bu değerleri aktarabilmeliyiz. Bu
yüzden her yıl bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.
Herkese afiyet olsun” dedi.
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DERNEĞİMİZDEN SAĞLIKTA DEV ANLAŞMA... TÜED EMEKLİ BONUS
KART AİDATI OLMAYAN
TÜED-DÜNYAGÖZ ÜYELERİMİZ İÇİN
KREDİ KARTI OLMA ÖZELLİĞİYLE
DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR...
İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALADI...

muayenelerde,
tetkiklerde ve
laboratuvar hizmetlerinde
yüzde 30 indirim...

Türkiye Emekliler Derneğimiz
ile DünyaGöz Hastaneleri
arasında protokol imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre
üyelerimiz göz
muayenelerinden,
tetkiklerinden ve Laboratuvar
hizmetlerinden yüzde 30
indirimli olarak
faydalanabilecekler.

Yine yapılan anlaşmaya göre; Genel Ameliyat, Özellikli
Ameliyat ve Lazer Ameliyatlarda üyelerimize yüzde 15 oranında
indirim uygulanacak.
Bunların dışında; Katarakt Ameliyatlarında (Fako+iol) (tek
göz) üyelerimizden 1.250 TL ücret alınacak. Üyelerimiz ve
birinci derece yakınları bu hizmetlerden, üyelik kimlik
kartlarını göstererek yararlanabileceklerdir.
Anlaşmanın imza töreninde konuşan Genel Başkanımız
Kazım Ergün, üyelerimizin göz sağlığına önem verdiklerini ifade
ederek; “Alanında uzmanlaşmış büyük bir sağlık kuruluşu olan
DünyaGöz Hastaneleriyle yapılan bu anlaşmayla üyelerimize
kaliteli sağlık hizmetlerinden, indirimli olarak yararlanma
imkanı sunuyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Törene; 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, Basın Danışmanı Emin
Tangören, Proje Müdürü Tuğba Akgül katılırken; DünyaGöz
Hastaneleri adına İş Geliştirme Müdürü Cihan Kaya ve İş
Geliştirme Ankara Bölge Yöneticisi Ali Olgun Boydak katıldılar.
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Katarakt Ameliyatlarında
(Fako+iol) (tek göz)
üyelerimizden
1.250 TL ücret alınacak.

Türkiye Emekliler Derneği ile
Denizbank arasında yapılan
anlaşma ile dernek üyelerine özel
Emekli Bonus Kredi Kartı
verilmesi sağlanmıştır. Bu kart için
herhangi bir kart ücreti ödenmiyor.
Kart ile Denizbank
Bonus Kart’ın tüm
özelliklerinden yararlanıldığı gibi,
biriken bonuslarla Bonus Program
ortaklarından bedava alıveriş
yapılabiliyor. Özel kampanyalarla
elektrik, doğalgaz, su, telefon
faturalarında veya market
harcamalarında sağlanan
indirimlerden faydalanıyor.
Anlaşma yapılan işyerlerinden
indirimli alışveriş yapılabiliyor.
Daha düşük faiz oranlarıyla, uygun
vadelerle taksitli nakit avans
çekebilme imkanı var.
Bu kartı almak için
Denizbank’tan emekli maaşını
alma şartı yok. Ancak maaşınızı
Denizbank’tan alırsanız ekstra
hizmetlerden de
yararlanabiliyorsunuz.
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Türkiye Emekliler Derneği ile
Denizbank arasında anlaşma
işlemlerini gerçekleştiren ve yürüten
hukuk danışmanımız Cafer Tufan
Yazıcıoğlu; “Amerika Emekliler
Derneği (AARP) üyelerine bu kartı
yıllık 15
dolara veriyor. AARP’ nin
yaptığı anlaşmalı iş yerlerindeki
indirimden yararlanan üyeleri
yapılan bir araştırmaya göre
bütçelerine aylık % 35 tasarruf
sağlıyorlar. Kartı alan emekli üye
sayısı arttıkça indirim
sağlanan iş yerleri sayısı ve
indirim oranı artacak. AARP 15
milyon üyeye sahip ve yıllık bu
karttan gelir 5 milyar dolar, bundan
da kazançlı çıkan, hizmet alan
dernek üyeleri. Üyelerimizi dernek
üyelik kartını
göstererek bu kartı almaya davet
ediyorum. Sayımız artsın ki işyerleri
karşısında daha güçlü pazarlık
yapabilelim. Kazanan üyemiz
olacak” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ KAZIM ERGÜN SAFRANBOLU'DAYDI
Genel Başkanımız Kazım Ergün, beraberinde
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif
Yıldız, Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki ile
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Hukuk
Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu’ndan oluşan bir
heyetle, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u
makamında ziyaret etti. Ergün, ziyarette yaptığı
açıklamada, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere
Karabük'e geldiklerini söyledi. Safranbolu'nun çok
güzel olduğunu ifade eden Ergün, "Safranbolu kendini
kanıtlamış, dünya çapında tanınan, merak edilen bir
ilçe. İlçe turizmde ülkemizin gurur kaynaklarından
birisi olmuştur. Bu anlamda da geçmişte görev yapan
yöneticilerimize ve yaklaşık 7 yıldır görev yapan ve
Safranbolu'da hizmet bayrağını oldukça yukarılara
çıkaran başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine
sağlıklı bir ömür ve başarılar diliyorum." diye
konuştu. Aksoy da ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Emekliler Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
iç içe güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Aksoy;
"Başkanımızla yaklaşık 7 yıl öncesine dayanan bir
samimiyetimiz bulunmakta.
Karşılıklı ziyaretler yapmaktayız. Belediyemiz
emeklilerimiz için yapımına başlanan TOKİ konutlarının
arsalarını üretti, TOKİ'ye teslimi yapıldı ve 450 konutun
yapımı başladı.
Emeklilerimizin belediye hizmetlerinden daha fazla

yararlanması için çalışmalarımız devam etmekte.
Yine değerli Şube Başkanımız ve yönetimiyle belirli
periyotlarda bir araya gelerek hasbıhal ediyor, çalışmalarımızı
değerlendiriyoruz, emeklilerimiz için ne yapsak az” dedi.

BURSA ŞUBEMİZ TOKİ KONUTLARINI İNCELEDİ
Bursa Şube Başkanımız Mesut Özşen ve
yönetim kurulu üyelerinden oluşan
heyetimiz TOKİ tarafından emeklilerimiz
için yapılan Hasanağa 1201 konutlarının
inşaat çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat
sahasını gezen Şube Başkanımız Özşen'le
yönetim kurulu üyelerimiz, şantiye genel
koordinatörü Murat Kılıç'tan inşaatlar
hakkında bilgi aldılar. Özşen konuya
ilişkin yaptığı açıklamada; “ TOKİ' nin
emeklilerimiz için yaptığı konutların
inşaatlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini
görmek bizleri son derece memnun etti.
Emeği geçenlere şükranlarımızı
sunuyoruz, yeni projelerinde bir an önce
başlatılmasını temenni ediyoruz” dedi.

ERGÜN’DEN BARTIN İL DERNEKLER MÜDÜRÜNE ZİYARET
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Bartın şube
Başkanımız Ali Kalaycı, Çaycuma Şube Başkanımız
Nizamettin Eyidoğan ile Hukuk Danışmanımız
Cafer Tufan Yazıcıoğlu; Bartın İl Dernekler
Müdürü Ekrem Ali Altıntaş’ı makamında ziyaret
ettiler. Ziyaret sırasında konuşan Genel Başkanımız
Ergün; “Derneğimiz, ülkemizin en büyük gönüllü
sivil toplum kuruluşudur. Sergilediğimiz seçkin
çalışmalarla dünyaya örnek olacak projeler
üretmekte ve bunları emeklilerimize sunmaktayız.
Emekliye hizmeti, kutsal sayan bir kuruluşuz” dedi.
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Afyonkarahisar Şube Başkanlığımız Jeotermal Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi açmayı hedefliyor
Afyonkarahisar
Şube Başkanımız
A h m e t E g e ,
Afyonkarahisar' da
Türkiye genelindeki
tüm emeklilerimizin
faydalanabileceği 200
yataklı Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Merkezi yapmayı
planladıklarını söyledi.
Şube Başkanımız Ahmet Ege, Afyonkarahisar'daki
termal sulardan Türkiye'deki tüm emeklilerimizi
faydalandırmak adına Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi açmayı hedeflediklerini belirtti. Ege, "Afyon
jeotermal bir bölge, doğudan, batıdan gelen insanların
buluşma noktası. Türkiye genelinde emeklilerin
faydalanabileceği 200 yataklı Jeotermal Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi kurulmasını Ankara'da

Başkanlar Kurulunda dile getirdim ve Genel Yönetim
Kurulumuzda kabul etti, inşallah önümüzdeki süreç
içerisinde hızlı bir şekilde çalışmalara başlayıp, tüm
yolların kesiştiği noktada Merkezi kurmak için adım
atacağız. Afyon'un suları çok şifalı. Bölge merkezi bir
noktada. Genel Merkezimizin bölgeye bakışı da bu yönde.
Sayın Belediye Başkanımızla da konuyu paylaştım, uygun
bir arazi bize tahsis edilebilirse hedefimizi daha kısa bir
süre içinde gerçekleştireceğiz. Şube olarak en büyük
hedefimiz böyle bir tesisi emeklimizin hizmetine sunmak”
dedi.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZDEN UMRE ANLAŞMASI
Kahramanmaraş Şube
Başkanlığımız Hac ve
Umre ibadetini yerine
getirmeyi özlemle
bekleyen üyelerimize
müjdeyi verdi.

36 ay vade, 120 TL taksit imkânı ve
yüzde 0 faizle hazırlanan
Hac ve Umre paketi
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Konuya ilişkin açıklama yapan Şube
Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı;
“Üyelerimiz için yaptığımız anlaşmalara bir
yenisini eklemekten mutluyuz. Hac ve Umre
organizasyonu ile ilgili çok talep alıyorduk.
Konuyla ilgili çalışmalara başladık ve bu
doğrultuda Çiçek Turizm ile görüşmeler
yaptık. 36 ay vade, 120 TL taksit imkânı ve
yüzde 0 faizle hazırlanan Hac ve Umre paketini
imzaladık. Bu anlaşma ile emeklilerimizin
yüzünü biraz güldürebilirsek ne mutlu bizlere,
üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

TORBALI ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ İLK
GENEL KURULU'NU GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Kurul 7 Ekim 2016
Cuma günü Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın Divan
Başkanlığında toplandı. Divan
Başkan Yardımcılığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan
Katip Üyeliğini Eşrefpaşa Şube
Başkanımız Baki Yapıcı, Bayraklı
Şube Başkanımız Selahattin Öztürk
ve Buca Şube Başkanımız Etem
Yüksel'in yürüttüğü Genel
Kurul'da, seçim sonuçlarına göre
Hilmi Süha Ergün Şube Başkanlığı
görevine seçildi. Yönetim Kurulu
Üyeleri ise; Ahmet Kasap, Fatma
Yaman, Şafak Parlak, Ertuğrul
Altındağ ve Denetim Kurulu üyeleri
ise; Eşref Özsoy, Cengiz
Sönmeztekin, Fatma Yeşil olarak
seçildiler.

URLA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ DA
İLK GENEL KURULU'NU
GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Kurul 8 Ekim 2016 Cumartesi günü Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı’nın Divan Başkanlığında ve Genel
Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz'ın Divan Başkan
Yardımcılığında toplandı. Divan Katip Üyeliğini, Eşrefpaşa
Şube Başkanımız Baki Yapıcı, Bayraklı Şube Başkanımız
Selahattin Öztürk ve Ödemiş Şube Başkanımız Ali Solar'ın
yürüttüğü Genel Kurul'da, seçim sonuçlarına göre Birol
Gülümsek Şube Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu
Üyeleri ise; Halil Aktan, Halil Uzunsoy, Mehmet Erkamoğlu,
Halil Alpaslan Menteşe ve Denetim Kurulu üyeleri ise; Nuriye
Akten, Hasan Ak, İhsan Varol olarak seçildiler.

MENEMEN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ’DA DA
GENEL KURUL HEYECANI VARDI
Genel Kurul 9 Ekim 2016 Pazar günü Genel Başkan
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın Divan Başkanlığında
toplandı. Divan Başkan Yardımcılığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini
Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı, Buca Şube
Başkanımız Etem Yüksel ve Ödemiş Şube
Başkanımız Ali Solar'ın yürüttüğü Genel Kurul'da
seçim sonuçlarına göre Şükrü Kurt güven
tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı görevine seçildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Arif Aras, Buket Su,
Muradiye Deniz, Durmuş Ali Dursun ve Denetim
Kurulu üyeleri ise; Hülya Akgün, Abdurrahman
Durmuş, Ali Kırbaş olarak seçildiler.
TÜED -12-

DEVREK ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
GENEL KURULU'NU GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Kurul 15 Ekim 2016 Cumartesi
günü Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün
Divan Başkanlığında toplandı. Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız ve
Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin
Eyidoğan, Divan Katip Üyeliğini Safranbolu
Şube Başkanımız Saim Tiryaki ve Yenice
Şube Başkanımız Nuri Uzunkara' nın
yürüttüğü Genel Kurul'a Sosyal Güvenlik
Uzmanımız Namık Tan'da katıldı. Seçim
sonuçlarına göre Hilmi DEDE güven
tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı
görevine seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise;
Süleyman Taşçı, Orhan Deliacı, Halit Kaya,
Kaya Altunbaş ve Denetim Kurulu üyeleri
ise; Mansur Acar, Recep Kaya, İsmail
Boncukoğlu olarak seçildiler.

ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ DA
İLK GENEL KURULU'NU GERÇEKLEŞTİRDİ
Genel Kurul 15 Ekim 2016 Cumartesi
günü Genel Başkan Yardımcımız Gazi
Aykırı'nın Divan Başkanlığında toplandı.
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve Adana Şube
Başkanımız H.Seyfi İyiyürek, Divan Katip
Üyeliğini, Yüreğir Şube Başkanımız Nakış
Kocatürk ve Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı'nın
yürüttüğü Genel Kurul'da, seçim sonuçlarına
göre Bahri Özbey Şube Başkanlığı görevine
seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Ramazan
Özbek, Abdurrahman Çevik, Mahmut Canlı,
Ahmet Bozan ve Denetim Kurulu üyeleri ise;
Hidayet Özdemir, Mehmet Kızıl, Mustafa
Gözel olarak seçildiler.

ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN UMRE ANLAŞMASI
Elazığ Şube Başkanlığımız Azad Tur ile
emeklilerimize özel Umre anlaşması imzaladı.
Anlaşmaya göre; üyelerimiz, anne, baba, eş ve çocukları ile birinci
derece yakınları AZAD TUR tarafından kişiye özel olarak hazırlanmış
ve onaylanmış dernek kimlik kartı ile birlikte müracaatları halinde tüm
indirim ve kolaylıklardan yararlanacaklar. Anlaşmayla sağlanan
indirim oranları ise; tüm işlem ve müracaatlarda % 10 indirim, % 20
peşin kalan 8 taksit olarak ödeneceği şeklinde belirlendi.
İmza töreninde, Şube Başkanımız Vedat Gür; “Üyelerimiz için
yaptığımız anlaşmalar ve hizmetler devam ediyor, bizler de üyelerimize
bu imkanları sunmaktan mutluyuz. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
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GLOBAL SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİ
ANKARA'DA YAPILDI

ŞİİR KÖŞESİ

TÜRKİYEM
Ben bir çocuk sen bir ana
Odur ki bağlıyım sana
Hangi semte hangi yana
Hey dönsem de Yuvam sensin
Elim gülüm obam sensin Türkiyem,
Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde; Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
desteğiyle düzenlenen “Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı (Health
Sumex)” 19-21 Ekim tarihleri arasında Başkent Ankara'da
gerçekleştirildi.
20 ülkeden 3 Bin'den fazla uzman ve sektör temsilcisinin katıldığı zirvede
Derneğimizi Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanımız Gültekin Bakırözü temsil etti.
Zirve, sağlık turizminde Avrupa'nın en gözde pazarlarının başında gelen Türkiye'nin yeni
ve karlı iş olanakları yakalamasına, sektörün gelişimine ve ihracata ivme kazandıracak.
Sektör profesyonelleri, kamu ve özel üniversitelerin hastaneleri, ulusal ve uluslararası
satın alma heyetleri, sigorta şirketleri dev kongrede bir araya geldi.
Zirveye ilişkin bir değerlendirme yapan Bakırözü, “Gelişen dünyada özellikle ileri
yaş sağlığı ve ileri yaş turizmi konularında daha yoğun çalışmalar gerçekleştirilmesi
gerekliliğine dikkat çektik. Zirveye katılan uzmanlar da bu konuya ciddi olarak eğilme
gerekliliği konusunda bize hak verdiler. Umuyor ve diliyorum ki, ülkemiz bu alanda
dünyaya örnek olacak etkin projeler geliştirecektir. Derneğimiz de bu alanda üzerine
düşeni hakkıyla yerine getirecektir” dedi.

ESENYURT ŞUBEMİZDEN EDİRNE GEZİSİ

Türkiye Emekliler Derneği Esenyurt Şube Başkanlığımız üyeleri için Edirne Gezisi
tertipledi. Etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan Esenyurt Şube Başkanımız Cafer Cengiz;
“Bu gezimize otobüs vererek yardımcı olan sayın Esenyurt Belediye Başkanı Necmi
Kadıoğluna teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu etti. Bu tür etkinliklerimiz sürecek.
Üyelerimizin memnuniyetleri bizlerin de bu konuda çalışma isteğini artırıyor” dedi.
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Gözel vatan manan derin beşiyisin
Gözellerin aşık diyor serin serin
Sen güneşin kucağısın
Şiir sanat ocağısın Türkiyem,
Ey azat gün azat insan doyunca
İç bu bahardan bizim ğallı ğalçalardan
Ser çınarlar gölgesine
Alkış güneş ülkesine Türkiyem
Geç bu dağdan geç
O dağdan Amasya'dan Zonguldağ'dan
Afrika'dan Hindistan'dan
Konak gelir bize kuşlar zülüm
Elinden kurtulmuşlar Türkiyem
Ankara'nın gülü renk renk
Memleketimin kızları tek
Demle çayı dök ver içek
Anamın dilber gelini
Yadlara açma elini Türkiyem
Cafer CENGİZ
TÜED Esenyurt Şb. Bşk.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU
Namık TAN

EMEKLİ AYLIKLARI ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

TÜED Araştırma Müdürü

Emekli aylıklarına yapılan zamların yüzdeli olması ve altı aylık tüfe
artışına göre belirlenmesi, emeklileri koruyan bir sistem olarak
görülmemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan
hesaplamalar ve enflasyon sepetinde yer alan maddelerin büyük
çoğunluğu emeklilerin harcamalarını temsil etmekten uzak kaldığından,
emekli aylığı zamlarında farklı ve adil bir sistem getirilmelidir. Emekli
Sandığı emeklilerine kamu sözleşmeleriyle elde edilen zamlar
uygulanırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyona endeksli artışların
yapılması da kendi içinde adil olmayan ve farklılık getiren bir uygulamaya
dönüşmüştür. Statülere bakılmaksızın emeklilere yapılacak zamlarla ilgili
tek bir kriter getirilmelidir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Yargıtay, intibak konusunda emeklileri üzen bir
karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yargıtay'dan
umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık. Dosyadaki bilirkişi
raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen,
Yargıtay kendisini bağlama yerine sorunun çözümünü siyasete
havale mi etti?
CEVAP: Bireysel başvuru hakkı kullanılarak intibak
talebi, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecektir. Burada esas olan,
Hükümetin soruna çözüm getirecek intibak kanununu çıkarması
gerekiyor. 2013 yılında 2000 öncesi emeklilere uygulanan 6283
sayılı intibak kanunu kriterlerinin 2000 sonrası emeklilere de
uygulanması için değişikliklere gidilmesi gerekiyor. İntibak,
eşitlik olarak tanımlanmaktadır. Emekli olunan tarihlere
bakılmaksızın prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları aynı
olanların aylıklarındaki farklılıkların kaldırılması ve eşitliğin
sağlanması için emeklilerin beklentilerine cevap verilmelidir.

tanınmamıştır. Bu durumda olanların silinmiş olan prim borçlarına
ihtiyaç olması durumunda güncel değerler üzerinden ödemeleri
saklı tutulmuştur.
SORU: Emekli olmama rağmen, benimle birlikte oturan
çocuğum için ailemizin gelirine göre yapılan gelir testinden genel
sağlık sigortası priminin ödenmesi isteniyor. Ne yapmalıyım?

CEVAP: Eşinizden almakta olduğunuz aylık ve gelir,
çalışmanız durumunda kesilmez. Bu konuda, mevzuatta
engelleyen bir durum yoktur.

CEVAP: 1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe giren genel sağlık
sigortası toplumun tümünü kapsama aldığından, genel sağlık
sigortası tescili zorunlu olması nedeniyle, sorunlar yaşanmaya
başlanmıştır. Gelir testine gidilmesi ile belirlenen kriterlere göre
genel sağlık sigortası primlerinin ne şekilde ödeneceği
hesaplanmaktadır. Sizin gibi durumda olan çok sayıda emeklimiz
bulunmaktadır. Ailede oturan kişi başına düşen gelir brüt asgari
ücretin üçte birinden fazla tespit edilmesi durumunda, işsiz olan
çocuğunuza borç çıkarılmaktadır. Ailede, asgari ücretin üçte
birinden az bir gelir tespit edilirse, çocuğunuzun genel sağlık
sigortası primi devlet tarafından karşılanmaktadır. 6736 sayılı
Kanunla genel sağlık sigortası prim borcu olanlar için bir fırsat
getirilmiştir. Ödenmemiş olan primlerin gecikme zammı ve gecikme
cezası silinmekte, asıl borcun taksitlendirilmesi için 2 Ocak 2017
tarihine kadar SGK'na müracaat edilmesi gerekiyor.

SORU: Son yedi yılda üç ayrı kurumda hizmetlerim var.
Emekli olmam durumunda hangi kriterler dikkate alınacak?

SORU: Yaş ve sigortalılık süresi koşullarının belirlenmesinde
hangi kriterler dikkate alınmaktadır?

CEVAP: 2828 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesini Öngören
Kanuna göre, son yedi yılda hizmetinizin fazla olduğu kurumdan
emekli olacaksınız. Bize gelen bilgilere göre son yedi yılda
hizmetiniz memur kapsamında fazla olduğundan, Emekli
Sandığı'ndan emekli olacaksızınız.

CEVAP: Emekliliğe hak kazanma koşullarında uygulamalar
şu şekilde yapılmaktadır;
1-SSK’lılar için işe giriş tarihinde emeklilik primleri
ödendiğinde, 18 yaş öncesi hizmetler yaşın tespitinde dikkate
alınıyor.
2-Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da ise yaşın tespitinde 18 yaş
öncesi hizmetler işe giriş tarihi olarak dikkate alınmıyor.
3-Sigortalılık süresinin başlangıcında ise SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı’nda 18 yaşın dolduğu tarih esas alınıyor.
4-18 Yaş öncesi emeklilik primlerinin ödenmesi durumunda
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda prim ödeme gün sayısına ilave
ediliyor.

SORU: Eşimden ölüm aylığı ve iş kazası geliri almaktayım.
Çalışmam durumunda aylığım kesilir mi?

SORU: Bağ-Kur borcum nedeniyle prim borçlarımı
yapılandırmadım ve silinmiş durumdadır. 6736 sayılı Kanuna
göre yapılandırma yapma hakkım var mı?
CEVAP: 2016 Haziran ayı itibariyle Bağ-Kur prim borcu
olanlara yapılandırılma getirilmiş, önceki dönemlerde prim
borçları dondurulmuş veya silinmiş olara ise yapılandırma hakkı

TÜED -15-

Av. Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı
tfnyazici@yahoo.com

EMEKLEYEN EMEKLİ
Türkiye kişi başına ortalama 2140
Euro'luk net finansal varlık ile
uluslararası karşılaştırmada 44'üncü
sırada. En yoksul Doğu Avrupa ülkesi olan Romanya'nın yarısı
kadar. Finans krizindeki aşırı borçlanmanın ardından hane
halkları borç azaltmayı daha önemli görmeye başlamış.
TUİK’in yayınladığı sağlık harcamaları istatistiklerine göre
2015 yılında yüzde 10,4 artan sağlık harcamaları, 104 milyar 568
milyon liraya ulaştı. Bunun 51.083 TL’ si hastane giderleri. Sağlık
harcamalarının GSYH’ya oranı % 5,4. Sağlık harcamalarının
yüzde 78,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı. Hane halkının
cepten sağlık harcaması 2015 yılında yaklaşık yüzde 3 artarak
yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Kişi başı sağlık harcaması 1345
TL, 496 dolar. Dördüncü Sanayi Devrimi'nde küresel ekonomide
verimli bir şekilde yer alabilmemiz için iyi bir eğitim yanında iyi
bir sağlıkta gerekli. Dünya ekonomik forumu işlerin geleceği
raporunda dördüncü Sanayi Devrimi'nde giderek yaşlanan bir
toplumda bakım hizmetlerinin önem kazanacağını Tıp
Teknisyenliği, Fizyoterapistler ile işyeri ergonomisinde uzmanlık
gerektiren işlerin öne çıkacağını belirtiyor. Emekliden alınan
katkı payları ile sağlık giderlerini azaltmaya çalışmaya son
verilmelidir.
ABD’de bulunan Freedom House’un açıkladığı internetin
ülkelerde ne kadar özgür olduğu 2016 yılı raporunda Türkiye'nin
kategorisi kısmen özgür seviyesinden özgür olmayan ülke
seviyesine indirildi. Sıfır en özgür, 100 en az özgür notu verilen
raporda, Türkiye 61 puanla özgür olmayan ülke kategorisine
yerleştirilen 20 ülke içinde. Geçen sene 58 puanla kısmen özgür
ülke kategorisindeymişiz. 2011 yılından bu yana 16 puan
gerilemişiz.
Rapora göre sadece 14 ülkede ilerleme
kaydedilirken, 34 ülkede olumsuz gidişat tespit edildi. Acaba bu
çalışma internet kullanmayı bilmeyen emekliler için bir anlam
ifade eder mi? Onların son teknolojileri öğrenme hakları olmadan
ülkeler özgür ülke olarak değerlendirilebilir mi?
GSMH Rakamlarına baktığımızda son 10 yılda nominal 4
misli bir artış var. Ancak OECD ve AB ortalamasıyla Türkiye
kıyaslanınca diğer ülkelerle aramızdaki fark azalmamış, bilakis
artmıştır. 1960'larda kişi başı milli gelir hesaplamasında İspanya,
Yunanistan ve Güney Kore'nin ilerisindeydik, şimdi gerilerine
düştük, dünyada üstün zekalı çocukların ortalaması yüzde 5 iken,
Türkiye'de bu oran 2,2 dir. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 12,
Güney Kore'de yüzde 28'e çıkmaktadır. Türkiye hukukun
üstünlüğü endeksinde 180 ülke arasında 59 uncu sırada yer
alabilmiştir. Yurtdışında vatandaşlarımızın tahmini 150 milyar
doları olduğu tespiti var, ülkeye getirmeye uğraşıyoruz ama
herhalde onlara güven veremiyoruz.
Toplumumuzda planlı, bilgiye dayanan, karşılaştırmalı
analizler ve tartışma yapma geleneği oluşturulmalı, enerjimizi
dünyadaki yeni gelişmelere uyuma odaklamalı, yönetişim
kalitesini geliştirmeli, geçmişe saygı anlayışı ile geleceğimizi
kurmalıyız. Yoksa sadece emekli değil tüm toplum emeklemeye
devam edecek.

6753 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
bir geçici madde ile 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net
asgari ücretin altında kalanlara bu tutar ile 2016 Ekim-KasımAralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret
arasındaki fark tutarı ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca
ilave edilecek. Asgari ücretli böylece ilave asgari geçim
indiriminden yararlanarak net ücretini muhafaza edebilecek.
Emekli, dul ve yetimin niçin bir asgari aylığı yok. Bugün
bağlanan aylıklar asgari ücretin yarısına düştü. Sosyal devlet
nerede kaldı? Emeklinin aldığı zamdan bir aylık süre
geçmeden, enflasyon karşısında kaybının önüne geçilmesi
gerekmez mi? Anayasa'nın 10'uncu maddesiyle yaşlılarımız
için gelen pozitif ayrımcılık onlara negatif ayrımcılığa
dönüşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan gelir ve
yaşam koşulları araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre, gelir
eşitsizliği bir önceki yıla göre artış kaydetti. Buna göre
Türkiye'de Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,006 puan
artarak 0,397’e yükseldi. Gelir gruplarına göre incelendiğinde
en büyük artış yüzde 14,8 ile en yüksek yüzde 20'lik gelir
bölümünde oldu. Diğer gelir gruplarındaki artış oranları yüzde
12,1 ile yüzde 12,6 arasında değişim gösterdi. Gelir türleri
itibariyle ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir. Fert
gelir artışının en yüksek olduğu gelir türü yüzde 17,5 ile
müteşebbis gelir oldu. Açıklanan verilere göre Çin 594 dolar
milyarderi ile 535 milyardere sahip ABD’yi geçerek,
zirvede yer aldı. Bütçe açığımız 2017'de GSYH’nin %
1,9’una kadar çıkacak. bütçe başlangıç ödeneklerine göre bu
49,6 milyar TL açık anlamına geliyor. artışın ana nedeninin
yatırım bütçesindeki artış olacağı açıklandı. hükümet herşeyin
tasarrufu olabileceğini, ancak yatırımın olamayacağını, alt
yapı, istihdam oluşturan, büyümeye katkı veren yatırımlara
devam edileceğini açıkladı. mali disiplinden vazgeçilmiyor.
başlangıç ödeneği itibari ile yatırım ödeneği 2017’de
GSHY’nin % 2,8’ine yükselecek. Emekliye bir şey yok.
Dünyanın önde gelen sigorta ve varlık yönetim
şirketlerinden ALLIANZ, elliden fazla ülkede hane halkının
varlık ve borç durumunu gösteren Allianz, küresel varlık
raporunun yedincisini yayınladı. Rapora göre finansal
varlıklarda güzel yıllar artık geride kaldı.
Büyüme
oranlarında 2015 yılında yarıdan fazla düşüş tespit edildi.
Rapora göre Türkiye'deki brüt finansal varlıklar, 2015 yılında
güçlü büyüme grafiğini sürdürerek 2014’e oranla yüzde 17,1
arttı. Banka mevduatları, Menkul Kıymetler ve sigortalar ile
bireysel emeklilik fonları dahil 3 Varlık sınıfı 2015 yılındaki
büyümeye katkıda bulunmuş. Sigorta ve emeklilik fonları,
yaklaşık yüzde 25'lik oranla en güçlü artışı göstermişler ve
varlık portföyünün yüzde 7’sine ulaşmışlar. Hane halkımızın
tasarruf davranışlarında henüz yeterli bir role sahip değiller.
Özel sektörün borç artışı 2014'te yüzde 7.9’luk düzeyden
2015’ de yüzde 9’a ulaşmış. Hane halklarımızın borç oranı
Ilımlı durumdaymış. Biz de borç % 23,1, gelişmekte olan
ülkelerde yüzde 33. Geçtiğimiz 10 yıl içinde dinamik varlık
artışına rağmen, hane halkları dünya seviyesine yetişemiyor.
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