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Türkiye, zor bir süreçten geçmektedir. 
İçte ve dışta oluşan tehditler, ülkemizin 

bekasını  hedef almaktadır. Asırlar boyunca 
birlikte yaşamış, et ve tırnak gibi bir bütünlük 
gösteren büyük Türk Milleti’nin, bu zorlukları 

da aşacağından en küçük bir kuşkumuz 
yoktur. Hepimize düşen görev, birlikteliğimizi 

ve ortak değerlerimizi korumak olmalıdır. 
Türkiye, demokrasiye ve cumhuriyetin 

değerlerine sahip çıkan bir ülkedir. Milletimiz, 
demokrasi konusunda çok duyarlı 

olduğundan, terör örgütlerinin kaos çıkarma 
girişimleri boşa çıkmaktadır. Şurası bir gerçek 
ki, İslam ülkeleri içerisinde laik ve demokratik 

ilkeleri kapsayan anayasası olan tek ülke 
Türkiye'dir. Bu nedenle, ülkemiz üzerinde 

oynanan oyunlar çok iyi okunmalı, sorunların 
çözümünde toplumsal dayanışma ön planda 

tutulmalıdır. Farklılıklarımızın zenginlik 
olduğu gerçeği ile hareket edilmelidir. 

Ülkemizin ve milletimizin birlikteliğini her 
şeyin üzerinde görmeliyiz.

2017'DEN 

BEKLENTİLER BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

DERNEĞİMİZİN 10 YILDIR PEŞİNİ BIRAKMADIĞI 

PROMOSYON MÜCADELESİNDE SOMUT ADIM ATILDI...

OCAK 2017 zamları belli oldu...

Devamı 8. sayfada

Devamı 9. sayfada

ERGÜN: “Biz bu sepeti istemiyoruz… 

  Biz Öncelikle İntibak istiyoruz…”

Bin lira altında emekli maaşı alanlara 
bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira 
arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 
bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 
450 lira, bir seferde ödeme yapılacak.

EMEKLİYE PROMOSYON GELDİ

2017 yılının BİRİNCİ 6 
ayında emekli aylıklarına 
yapılacak artışlar belli oldu.

5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'nun 55. 
Maddesi uyarınca 
düzenlenen emekli zamları 
TÜİK tarafından açıklanan 
TÜFE rakamlarıyla 
2017'nin birinci altı ayı için 
belirlenmiş oldu.

2017 yılı OCAK 
ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur emekli zamları, 5510 sayılı 
yasanın 55. maddesi uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin 
gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda; 
TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Temmuz/Aralık 2016 
döneminde 6 aylık enflasyon %4,73 oldu. 
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Sakarya Milletvekilleri Şaban Dişli ve Mustafa İsen 
Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyarette Şube Başkanımız Sinan 
Turan emeklilerimizin promosyon ve intibak  sorunlarından 
ve üzerinde titizlikle çalışılan Konut Projelerimizden bahsetti. 

Konuk milletvekilleri ziyaret sırasında yaptıkları 
konuşmalarda; İlçe Belediyelerine arsa temini konusunda 

gerekli talimatları vereceklerini ve TOKİ ile de gerekli 
bağlantıları kurup çalışmaların hızlanması için çaba sarf 
edeceklerini söyleyerek, bu konutlar mutlaka yapılacak dediler.

Şube Başkanımız Turan; “Yapılan ziyaretten çok memnun 
kaldık ve bizleri mutlu ettiler, kendilerine teşekkürlerimizi 
sunar, hizmetlerinde başarılar dileriz” dedi.

SAKARYA MİLLETVEKİLLERİ 

ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİLER

1977-1980 yılları TBMM Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldak üyesi olan CHP Zonguldak eski Senatörlerinden, 
Başkent üniversitesi kurucu üyesi halen Başkent üniversitesi 
Mütevelli Heyeti üyesi Behiç Sonbay ve CHP Niğde Milletvekili 
Ömer Fethi GÜRER Genel Merkezimizi ziyaret ettiler.Genel 
Başkanımız Kazım Ergün’ün evsahipliğinde gerçekleşen 
ziyarette; Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 

Yıldız, Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Genel 
Başkan Danışmanımız Hilmi Şimşek ve Araştırma Müdürümüz 
Namık Tan da hazır bulundular. Ziyarette derneğimizin 
çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Genel Başkanımız 
Ergün; “Başta Toki ve Denizbank’la gerçekleştirdiğimiz konut 
projeleri olmak üzere, emeklinin yaşamını kolaylaştıracak birçok 
alanda çalışmalar yürüten yegane kuruluşuz” dedi.

Zonguldak Eski Senatörü SONBAY ve

Niğde Milletvekili GÜRER, 

ERGÜN’ü Ziyaret Etti...



TÜED -3-

2017 Yı l ı  Bütçes i  ve  göstergeler ine  
bakıldığında; iç ve dış borçların giderek 
yükselmesinin ekonomi üzerinde büyük bir risk 
oluşturduğu görülmektedir. Bu risk, Dolar'da 
yaşanan aşırı yükselmeyle daha da artmaktadır.

2017 yılı birinci altı ay göstergeleri 
incelendiğinde; çalışanlar ve emekliler arasında 
eşitlik sağlanamadığı dikkat çekmektedir. Özellikle, 
yüzdeli zamların gelir ve aylıkları düşük olan 
kesimleri koruyan bir sistem olmaması nedeniyle, 
itirazlar ile karşılaşıyoruz. 

Sosyal güvenlik kapsamında yer alan 
emeklilere iki farklı zam sisteminin uygulanması, 
h a k l a r  b a k ı m ı n d a n  e ş i t l i k t e n  g i d e r e k  
uzaklaşılmasına yol açmaktadır. SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine altı aylık tüfe artışının, Emekli Sandığı 
emeklilerine kamu sözleşme hükümlerinin 
uygulanması, norm ve standart birliğinin 
kurulmasını da zorlaştırmaktadır. 

5502 sayılı Kanun'la, Sosyal Güvenlik Kurumu 
oluşturulmuş; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek 
çatı altında toplanmıştır. Sigorta ve emeklilerin 
haklarını düzenleyen mevzuatta birliktelik 
sağlanamadığından,  ayl ığa hak kazanma 
koşullarında ve emekli aylıklarının hesaplanmasında 
farklılıklar devam etmektedir.   

Norm ve standart birliğinin kurulmasını 
öngörecek değişikliklere gidilmelidir. 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
temel maddeleri kadar geçici maddeler de 
içerdiğinden; 2000 öncesi, Ocak 2000 - Eylül 2008 
dönemi ve Ekim 2008 sonrası dönemlerdeki 
çalışmalar olması durumunda, karma emekli aylığı 
hesaplanması ile norm ve standart birliğinden 
giderek uzaklaşılmaktadır. 

Türkiye Emekliler Derneği, intibak ile prim 
kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, 

emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın eşit aylık 
alabilmelerini istemekte ve bunun için de; “intibak” 
yapılmasını talep etmektedir. Hükümetimiz, 2000 
öncesi emeklilerin intibaklarını yapmış ve 
farklılıklara son verilmiştir. Emeği geçenlere 
teşekkür borçluyuz. Hükümetimizden beklentimiz, 
2000 sonrası emekliler için de intibak yapıldığında, 
bütün emekliler arasında eşitlik sağlanacaktır. 

Promosyon konusunda Türkiye Emekliler 
Derneği 10 yıldır kesintisiz bir mücadele 
sürdürmüştür. Bu mücadelenin sonucunda bu hak da 
elde edilmiştir. Yıllardır Türkiye Emekliler 
Derneği'nin gündeminde olan promosyon konusunda 
sonuca varılması, beklentileri tam olarak 
karşılamasa da, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 
Bankalar, emeklilerin parasını kısa süreli de olsa, 
değerlendirmektedir. Makro ekonomik göstergelere 
bakıldığında, bankaların karlarının çok yüksek 
olması karşısında böylesine cimri davranmalarını 
anlamakta güçlük çekiyoruz.

Türkiye Emekliler Derneği'nin altın projesi 
olan TOKİ vasıtasıyla emeklilerimizin ev sahibi 
olması konusunda, Hükümetimizin destek vermesi ile 
birlikte Genel Merkezimiz ve şubelerimiz tarafından 
konut talepleri toplanmış ve bazı illerimizde sonuç 
alınması, emeklilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle 
karşılanmıştır.  

2017 yılında emeklilerimizi ev sahibi yapma 
konusunda Derneğimiz tarafından yürütülen 
projelerin hızlandırılması, emeklileri mutlu 
edecektir. TOKİ projelerini yeniden gözden 
geçirmeli, emeklilerimize daha fazla destek olmalıdır. 

2017 yılının, başta milletimiz ve emeklilerimiz 
olmak üzere bütün insanlık için hayırlı olmasını, 
dünyaya barış ve huzur getirmesini dilerim.

2017'DEN BEKLENTİLER

Türkiye Emekliler Derneği Konya Ereğli Şubesi 
Başkanımız 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 konutlara 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.

KONYA EREĞLİ'DE EV BEKLEYEN EMEKLİLERİN GÖZÜ AYDIN...

EREĞLİ EMEKLİLERİNE KONUT MÜJDESİ... Ereğli de 
emekliler için 
yapılacak olan 
konutlara
tahsis edilen 
arsanın 
tapu alma 
işlemleri 
başladı...
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Batman’ın Gercüş ilçesinde TOKİ 
tarafından emeklilere yönelik hayata geçirilmesi 
planlanan proje, düzenlenen toplantıyla ele 
alındı.TOKİ'nin Gerçüş ilçesinde emeklilere 
yönelik hayata geçireceği proje için Gerçüş 
Kaymakamlığı makamında değerlendirme 
toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ünal Koç, toplantıda yaptığı 
konuşmada, projenin bir an önce hayata 
geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun için yer belirleme çalışmalarının 
başladığını ve TOKİ ekibinin en kısa sürede 
konuyla ilgili olarak Gercüş'teki yerel 
dinamiklerle bir araya geleceğini dile getiren 
Koç, bu noktada sorunların çözümü için gereken 
tüm çalışmayı yapacaklarını ve sürecin takipçisi 
olduklarını belirtti.

Toplantıda, TÜED Batman Şube 
Başkanımız Hüseyin Ekmen ise projeye ilişkin 
gelinen aşamayla ilgili sunum yaptı.

TOKİ tarafından diğer ilçelerde inşa 
edilecek konutlara yönelik değerlendirmelerin 
de yapıldığı toplantıya, AK Parti Batman İl 
Başkanı Diyaettin Uçar, AK Parti İlçe Başkanı 
Ali Öner ve Batman Emekliler Derneği 
yöneticileri katıldı.

Kısa adı TÜED olan Türkiye 
Emekliler Derneği Genel 
Başkanı Kazım ERGÜN, 
İstanbul'da yaşanan hain terör 
saldırısı hakkında bir açıklama 
yaptı. Terör odaklarının hain 
saldırılarından korkmadıklarını 
belirten Ergün; “Ne görev 
verilirse verilsin, biz hazırız” 
dedi.

ERGÜN açıklamasında şunları söyledi: 

”Kınalı kuzularımız birer birer toprağa 
düşerken, yüreklerimiz kan ağlıyor. Gencecik 
fidanlarımız, ülkemizin geleceği olan pırıl pırıl 
çocuklarımız, terör bataklığında kayboluyor. Türkiyemiz 
yine zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin ilk imtihanı 
değil bu hain saldırı. Ancak son olmasını ve bu terör 
bataklığının artık kurutulmasını istiyoruz.

Hain saldırıda şehit düşen evlatlarımızın tertemiz 
alınlarından öpüyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz. Yüce milletimizin başı sağolsun.

Milletimiz artık hunhar terör saldırılarını 
lanetlemekten, arkasındaki odaklara beddualar etmekten 
yoruldu. Bu şer odaklarının beslendiği bataklıkların 
kurutulması, ülkemize ve insanımıza karşı yürütülen lanet 
saldırıların durdurulması için hep birlikte mücadele 
etmeliyiz.

Bizler bu ülkenin imarına ve inşasına ömürlerimizi 
verdik. Evlatlarımız, torunlarımız bizim yaşadığımız 
sıkıntıları yaşamasın, müreffeh bir Türkiye'de, geleceğe 

umutla bakarak yaşasınlar diye yıllarca çalıştık, çabaladık. 
Şimdi ise evlatlarımız evlerine sağ salim gelebilsinler diye dua 
ediyoruz.

Yüce milletimize ve şehitler emaneti vatanımıza 
dayatılan bu hainliklerin son bulması için üzerimize ne 
düşüyorsa yapmaya hazırız. Bizler; yaşı 70, işi bitmiş insanlar 
değiliz. Ülkemiz için, milletimiz için nerede ve hangi vazifeyle 
mücadele etmemiz gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz bu 
vatanı da, bu evlatları da, torunlarımızı da sokakta bulmadık. 
Bütün kutsal değerlerimizi; Cumhuriyetimizi, milletimizi, 
evlatlarımızı, vatanımızı, demokrasimizi, devletimizi 
korumak için daha ilkokul sıralarında ant içtik. Ve bu andın 
yerine getirilmesi için ne gerekiyorsa, canımız pahasına 
yapmaya hazırız.

K o r k m u y o r u z …  Y ı l m a y a c a ğ ı z …  
Başaramayacaklar…”

Gercüş'te Emekliler İçin Toki Projesi Hayata Geçiyor...

ERGÜN: “KORKMUYORUZ… YILMAYACAĞIZ… BAŞARAMAYACAKLAR…”



TÜED -5-

Eğitim sistemi bir ülkenin her yönüyle kalkınması 
ve istenen mutluluğa ulaşmasının en önemli mihenk 
taşıdır. Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranı 
erkeklerde % 10 civarı, kadınlarda % 3 civarı 
seviyesindeydi. Ulu Önder Atatürk eğitimin bir ülke için 
ne denli önemli olduğunu bilerek işe vatandaşlarının 
eğitim düzeylerinin yükseltilmesi çabası içine girmiştir. 
O zor şartlar dahilin de bile eğitimi ön plana almıştır. 
1923 1.İzmir İktisat Kongresinde ilim, fen, teknik ve 
tarihsel milli kültürü tez elden seviyesini yükseltmeyi 
hedef koyarak Cumhuriyet rejiminin kalıcılığı ve 
nimetlerinden bütün vatandaşların adil istifade 
edebilmeleri her yönüyle kalkınmış olan ülkenin 
varlığıyla mümkün olacağını işaret etmiştir.

İ ş te  Köy Enst i tü ler i  Atatürk'ün aydın  
düşüncelerinin eseri olarak doğmuş, kalkınma 
köylüden başlayacak, dengeli kalkınma, kadın erkek 
eşit tekniğe ve milli kültüre dayalı tatbikli eğitim 
sağlanacaktır. Köy enstitüleri 40'lı yıllarda amaca 
uygun fayda yaratmaya başladı ancak çıkar çevreleri ve 
kapitalist dünya bunu Türk Milleti'ne çok gördü. 
Ülkemizin coğrafi konumu dünyayı korkuttu. Ne yazık 
ki millet olarak makus talihimiz tersine çevrildi. 
Ezberci, lümpen eğitim ön plana çıktı. Bütün dengeler 
şaştı. Bugün her yerde üniversiteler bulunuyor, 
diplomalı genç iş bulamıyor. Edindiği mesleğinde bilgisi 
yok. Çünkü dengeli kalkınma ve sahici milli kültür 
erozyona uğradı. Dünya yerinde durmuyor. Türkiye 
geliştikçe ve ekonomi büyüdükçe eğitim alanları 
çoğalmaktadır. 

Eğit im; sanayileşmenin en büyük aracı  
olduğundan, nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan en 
temel araç olmuştur. Tek başına sermayenin hiçbir 
değeri yoktur. Üretim araçlarının en temel girdisi, 

insandır. İnsanımızın refahının yükselmesi için de eğitim 
birinci hedefimiz olmalıdır. 

Çok partili bir sisteme geçen ülkemiz, karma 
ekonomik sistem ile birlikte eğitimde de önemli reformlar 
yapılmış, okul ve öğretmen yurdun her köşesinde sayı 
olarak artmış ve eğitimden herkesin yararlanması 
hedeflenmiştir. 

Bugün eğitim politikamızın nitelik ve nicelik 
yönünden iyi bir yerde olmadığını raporlardan 
görmekteyiz. Örneğin, matematik ve fende, uluslar arası 
sıralamada hedeflerimizin çok gerisinde bulunuyoruz. 
Eğitimdeki eksik yönler giderilmeli, ilim ve fen gibi 
kriterler eğitim politikamızın vazgeçilmez değerleri 
olarak benimsenmelidir. 

Günümüzde, fen liseleri çıtamızı yükselten eğitim 
kurumlarıdır. Bu sayıların çoğaltılması ve eğitimin 
bilimsel yönünün teşvik edilmesi dikkate alınmalıdır. 
Eğitim, hiçbir zaman politik araç olarak görülmemelidir. 

Eğitimin yaşı olmadığından, yaşam boyu eğitim de 
toplumun dinamik olması ve tecrübelerin çalışma 
hayatına aktarılması için, mesleki eğitimler de 
desteklenmelidir. 

Türkiye Emekliler Derneği yüklenmiş olduğu 
sorumluluğu çok daha başarılı ifa edebilmesi için kendi iç 
bünyesinde şubeler nezdinde eğitimlere önem verecektir. 
2017 yılında hazırlanacak eğitim programlarıyla sosyal 
güvenlik hakları konusu ve iç işleyiş ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılacaktır. Bütün emeklilerin 
Derneğimiz çatısı altında toplanmaları çağrısını yapıyor, 
emekli arkadaşlarıma sevgi, saygı ve sağlıklar temenni 
ediyorum.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Sosyal sigorta sistemimizde malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası, uzun vadeli sigorta kolu olarak 
uygulanmaktadır. Malullük aylığı koşulları 
belirlenirken, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten 
sonra çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren 
sigortalılar, malul sayılmakta ve aylık bağlanmaktadır.  

Sigortalılara, malullük aylığı bağlanabilmesi için 
çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiğinin 
b e l g e l e n m e s i  g e re k i y o r.  S G K  t a r a f ı n d a n  
yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca 
düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi 
belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca 
tespit edilen sigortalılar, malul sayılmaktadır. Malul 
sayılan sigortalılardan ikinci koşul olarak, 1800 gün 
prim ödenmesi ve 10 yıl sigortalılık süresi 
aranmaktadır. Başka birinin bakımına muhtaç olan 

sigortalılar için ise, sigortalılık süresi aranmaksızın 
sadece 1800 gün prim ödenmesinin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre, 
malullük sigortasından aylık bağlanabilmesi için 
sigortalı çalışanların işten ayrılması, Bağ-Kur'luların 
ise işyerini kapatması/devretmesi koşulu aranıyor. 

Malullük aylığı alanların hangi durumlarında 
aylıklarının kesilip/kesilmeyeceği konusunda tam 
bilgilendirilmediğinden, özellikle de sigortalı bir 
işyerinde çalışan, SSK statüsünde malullük aylığı 
alanların, SSK'lı bir işyerinde çalıştığı SGK'na 
bildirilmediğinden, bu şekilde çalışanlara yüklü 
miktarda borçlar çıkarılmaktadır. Bu konuda, Türkiye 
Emekliler Derneği'ne çok sayıda müracaat geldiğinden, 

malul aylığı alanların SSK'lı bir işyerinde 
çalışmaları sırasında, malul aylıklarının 
kesilmesi gerektiği halde, ödenmesi ve 
s o n r a d a n  S G K  t a r a f ı n d a n  t e s p i t  
edildiğinden, borçlar çıkarılmakta ve 
mağduriyetler yaşanmaktadır. 

Bu yazımızda; malullük aylığı alanların 
h a n g i  d u r u m l a r d a  a y l ı k l a r ı n ı n  
kesilip/kesilmeyeceği sigorta statülerine göre 
farklılık göstermektedir. Maluliyet aylığı 
alanların aşağıda yer alan kurallara dikkat 
etmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılan 
malullük aylığı ödemeleri haksız kazanç 
olarak değerlendirilmekte ve faizleri ile 
birlikte geri istenmektedir.

www.tuedkayseri.org.tr

Arif 

YILDIZ

Genel Eğt.

ve Teşk. Sekr.

-

Kartal

Şube

Başkanı

www.tuedkartal.org.tr

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

EĞİTİM SİSTEMİMİZ
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Genel Sekreterimiz ve Ankara Şube 
Başkanımız Recep Orhan, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Kartal Şube 
Başkanımız Arif Yıldız, Sincan Şube 
Başkanımız Ali Ulukan, Sincan Şube Mali 
Sekreterimiz Abdulvahap İnan, Genel Merkez 
Hukuk Danışmanımız Av.Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, Sosyal Güvenlik Uzmanımız 
Namık Tan, Ayaş Belediye Başkanı Bülent 
Taşan’ı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette Belediye Başkanı Taşan, Ayaş’ta içinde 

rehabilitasyon merkezi olan ve Ayaş’ın şifalı sularının da 

bulunduğu hastanenin en kısa zamanda açılacağının müjdesini 

verdi. Ayrıca Taşan; “Dernek üyelerinin talep örgütlenmesi 

yapması halinde TOKİ ile birlikte Ayaş’ta konut projesi 

çalışmalarında belediye olarak her türlü desteği veririz, 

Ayaş’ımızda uygun hazine arazileri var, emeklimizin Ayaş’ın 

şifalı suları, temiz havası, hormonsuz sebze ve meyvesi ile mutlu 

bir yaşam süreceklerini garanti ediyorum” dedi.

Genel Sekreterimiz Orhan ise; “Bizlerde Ankara Şube 

Başkanları olarak Ayaş’ta TOKİ proje çalışması konusunda 

hazırlıklarımızı tamamlayalım. Vereceğiniz desteklerden ötürü 

şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

ANKARA ŞUBELERİMİZDEN KONUT ATAĞI
Recep ORHAN: “Ankara merkezde ve 

Ayaş’da konut çalışmaları başlatıyoruz...”

ORHAN: “Ankara’da da Denizbank’la  yapılan ortak projeyle,

emeklilerimize uygun ödeme koşullarında konutlar üreteceğiz...”
Türkiye Emekliler Derneğimizce başlatılan konut seferberliğine sadece TOKİ 

vasıtasıyla devam etmediklerini, bunun yanı sıra Denizbank’la da emekliler için 300 aya 
varan uygun vadelerle ve fiyat avantajlarıyla kaliteli konut üretimine de başladıklarını 
ifade eden Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Konya, İstanbul ve Bursa’nın ardından 
Ankara için de konut çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Orhan; “Bütün imkanları 
seferber ediyoruz. Denizbank’la da ülke genelinde konut üretimine başladık. Sırada 
Ankara var. Ankaralı üyelerimize kaliteli konutları neredeyse piyasa koşullarının yarı 
fiyatına ve 300 aya varan vade seçenekleriyle sunmaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz; 
emeklilerimizin torunlarıyla birlikte, güvenli bir sitede, her türlü konfora sahip kaliteli 
konutlarda hak ettikleri yaşam kalitesine uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla 
ulaşabilmesidir. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

ANKARA ŞUBELERİMİZ

AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI

BÜLENT TAŞAN’I

ZİYARET ETTİ
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Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube 
Başkanımız Ömer Kurnaz ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri İstanbul'da meydana gelen hain terör 
saldırısı sonrasında Tarsus Belediye Başkanı 
Şevket Can'ı ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.

 
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısının 

hepimizi derinden üzdüğünün altını çizen Kurnaz; 
"Vatanımız bir bütündür, vatanımızın bölünmesi asla 
mümkün değildir. Terör yandaşları ne yaparlarsa yapsınlar, 
vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bizler bu konuda kararlıyız. 

Başta biz emekliler olmak üzere, bu 
ülkede birlik ve beraberlik içerisinde 
y a ş a m a k  i s t e y e n  g e n ç l e r  d e  
vatanımıza sahip çıkacaklardır. Ben 
buradan sizin şahsınızda bu hain 
saldıra da şehit olan polislerimize ve 
sivil vatandaşlarımıza başsağlığı, 
yaralı larımıza da aci l  ş i falar 
diliyorum. Belediye Başkanımızın, 
emniyet güçlerine verdiği destek 
Tarsus'ta birçok olayların önüne 
geçilmesini sağlamıştır. Bizler sayın 
başkanımızın çalışmalarını da çok 
yakından takip ediyor ve bu 
çalışmalarını takdir ediyoruz. 
Halkımız yapılan hizmetlerden 
memnun, şuan hiç bir şikayet yok. 

Zaten bizlere bir şikayet gelirse bunu sizinle paylaşırız. Bizim tek 
isteğimiz ülkemize huzur ve barışın gelmesidir" şeklinde 
konuştu.

Belediye Başkanı Şevket Can ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek "İstanbul Beşiktaş'taki üzücü olayı 
şiddetle kınıyoruz, bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, 
şükranla ve minnetle anıyorum, yaralılarımıza da Allah'tan acil 
şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. 
Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle birlikte olduğu sürece Allah'ın 
izniyle, vatandaşlarımızın duası ve desteğiyle bu ülkeyi hiç kimse 
bölemeyecektir" dedi.

TARSUS ŞUBEMİZDEN TERÖRE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Belediye Başkanının ardından İlçe 
Emniyet Müdürü Salim Çakan'a da taziye 
ziyaretinde bulunan Kurnaz ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ziyaret esnasında yaptıkları 
açıklamada; "Son olaylardan sonra 
verdiğimiz şehitlerimizden dolayı Emniyet 
Teşkilatımıza başsağlığı dilemek için bugün 
buradayız. Türkiye Emekliler Derneği olarak bizler büyük 
bir teşkilatız ve dün olduğu gibi bugün de emniyet 
güçlerimizin yanındayız. Bu hain saldırı sonrasında 
hayatlarını kaybeden şehit polislerimize ve sivil 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil 
şifalar diliyoruz" dediler.

Olaydan duyduğu büyük üzüntüye dile getiren Kurnaz 
"İnşallah bu son olur diyoruz ama görüyoruz ki hainler 
Kayseri'de 14 askerimizi şehit ettiler. İnşallah sizlerin 
çalışkanlığı, ülkemizdeki insanlarımızın yurtseverliği, bu 
sinsileri yok edecektir. Onlar emellerine ulaşmadan, ülkemiz 
bölünmeden ve parçalanmadan, sizlerin de gayretli 
çalışmalarıyla yok olacaklardır. Bize düşen bir görev de 

olursa, 'yaş yetmiş iş bitmiş' demeyin her zaman sizlerin 
yanınızdayız ve emrinizdeyiz" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Salim Çakan ise, “Göstermiş olduğunuz 
hassasiyetten dolayı teşekkür ederim, bu menfur saldırı 
sonrasında bizleri yalnız bırakmayan siyasi parti 
temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm Tarsuslu 
hemşerilerimize sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bu güzel bir hassasiyettir. Devlet gücünü milletinden 
alır. İyi günde ve kötü günde milletiyle vardır. Bizler 24 saat 
devletimizin işini yaparken halkımızla birlikte şehrimizin 
güvenliğini, genel anlamda ulusal güvenliğimizi, sizlerin desteği 
sayesinde yürütüyoruz ve bundan sonra da yürütmeye devam 
edeceğiz" dedi.

Tarsus Şube Heyetimiz 

İlçe Emniyet Müdürü 

Salim Çakan’ı da 

Ziyaret Etti...
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Emekli maaşları 

İntibak bekliyor

Milli gelir hesaplarının değiştirilmesi, emekli maaşlarının geriye 
dönük yeniden hesaplanmasını gündeme getirdi.  2010'dan sonra emekli 
olanları zam heyecanı sardı. Güncel hesaplamanın, maaşlara 524 liralık 
artış getirmesi bekleniyor. 

Milli gelir hesaplarının değişmesi, refaha göre maaşı hesaplanan 
emeklileri heyecanlandırdı. Beklenen düzenleme yapılırsa, 2010'dan sonra 
emekli olanlar yeni bir zamma kavuşacak. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm 
aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 'Güncelleme Katsayısı'ndaki en 
önemli parametre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) gelişme hızı.

GERİYE DÖNÜK ARTIŞ GÜNDEMDE 
Türkiye İstatistik Kurumu, 12 Aralık'ta, GSYİH hesaplamasıyla ilgili 

değişikliği açıkladı. Bu gelişmenin ardından 2010 yılı ve sonrası emekli 
olanların aylıklarının yeniden hesaplanması gündeme geldi. Yeni 
hesaplamanın yapılması, bu emeklilerin daha yüksek aylık almaları 
sonucunu doğuracak. Emeklilerin yıllık 514 lira artış elde etme imkanı 
olacak.

DÜZENLEME İÇİN GÖZLER SGK'DA 
Bu gelişme emeklileri heyecanlandırdı. Gözler Sosyal Güvenlik 

Kurumu'na (SGK) çevrildi. Henüz yetkililerden bu konuda açıklama 
gelmedi ancak emeklilerde, 2017'nin ilk aylarında bir düzenleme yapılması 
beklentisi oluştu. Beklenen düzenleme yapılırsa, maaşlar yeniden 
hesaplanacak. 2010 ve sonrasında emekli olanlar da, 2017'de yapılacak 
çifte zam ve promosyonun yanı sıra ek maaş artışına kavuşacak.. 

2000 yılı sonrası için intibak şart oldu...
 
Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Güneş Gazetesi'ne 
güncellemeyi değerlendirdi. Yazıcıoğlu, ”Yapılan 
güncellemeyi SGK dikkate almalı ve emekli 
maaşlarını yeniden hesaplamalı. Çünkü maaşlar 
arasında yeni bir makas aralığı olacak. Bu konu, 
2000 yılı sonrası emeklilerine intibakın şart 
olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Güneş Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "2017 yılında 
emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye 
bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli 
maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin 
lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin 
lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir 
seferde ödeme yapılacak." dedi.

2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleştiğini 
belirten Yıldırım, bu artışın yıllık enflasyonun üzerinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, 
"Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim ama ileride imkanlarımız arttıkça, ülkemiz 
zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Emeklilerin ömürleri boyunca Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için çalıştıklarını ve 
gayret ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi 
şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:
"2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme 

yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira 

arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde 
ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı, emekli maaşını bankalara yatırıyor, devlet. Bu yatırdığı bankalar, bu 
parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle imkan sağladılar. Asgari bu kadar, daha 
fazlasını vermek isteyen olursa amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok."

Ödemeler 3 ay içerisinde yapılacak
Promosyon alacak emeklilerin sayısına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle 

sürdürdü:

“11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira 
aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira 
alanlar da yüzde 20 civarında. Hayırlı olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için 
yapılan bir çalışmadır. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz 
emeklilerimize, maaşlarına ilave 
olarak promosyon şeklinde 
sağlamıştır."

Hesapların bankada 3 yıl 
tutulmasının karşılığı olarak bu 
ödemenin yapılacağının altını 
çizen Yıldırım, ödemenin bir 
seferde ve 2017'de emeklilerin 
maaş aldığı takvime uygun 
olarak bir ile üç ay içerisinde 
yapılacağını ifade etti. 

DERNEĞİMİZİN 10 YILDIR PEŞİNİ BIRAKMADIĞI 

PROMOSYON MÜCADELESİNDE SOMUT ADIM ATILDI...

E M E K L İ Y E  

PROMOSYON 

GELDİ...

Başbakan Yıldırım emeklilere ödenecek promosyon rakamlarını 

açıkladı:

“Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 

2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde 

emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak..."
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2017 yılı OCAK ayından 
geçerli olacak işçi ve 
Bağkur emekli zamları, 
5510 sayılı yasanın 55. 
Maddesi uyarınca, bir 
önceki 6 aylık dönemin 
gerçekleşen enflasyon 
oranı kadar olacak. Bu 
durumda; TÜİK'in yaptığı 
hesaplamalara göre 
Temmuz/Aralık 2016 
döneminde 6 aylık 
enflasyon % 4,73 oldu. 

Bu hesaplamalara göre; 5510 
sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 
2000'den önce emekli olmuş 
SSK'lıların, en düşük işçi emeklisi 
aylığı 1.402,53 TL oldu.

SSK 2000 Sonrası Emeklisi 
Taban Aylığı 836 TL. 

2000'den sonra emekli olan işçi 
emeklilerinin 798,24 Lira olan 
taban aylıkları da bu artışla ek 
ödeme dahil olarak 836 Lira'ya 
yükselmiş olacak.

Diğer taraftan, en düşük 
Bağkur esnaf emeklisi aylığı 
1.218,40 Lira oldu.

En düşük Bağkur tarım 
emeklisi aylığı da enflasyon 
zammıyla 950,77 TL oldu.

En düşük memur emeklisi 
aylığı ise, toplu görüşmelerden 
elde edilen %3'lük zamla 1.610,01 
Lira'dan,  1 ,658,31 Lira'ya 
yükselecek.

 

KAZIM ERGÜN: “Enflasyon 
sepeti bizim yaşantımızdan çok 
uzak. Emeklinin yaşam 

standardını yansıtan yeni bir sepeti 
birlikte oluşturup, hesaplamaları ona 
göre yapalım.''

Kısa adı TÜED olan; Türkiye Emekliler 
Derneği'mizin Genel Başkanı Kazım Ergün; 
“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca 
düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından 
açıklanan tüfe rakamlarıyla 2017'nin birinci altı 
ayı için belirlenmiş oldu" dedi. Ergün, bütün 
vatandaşların Yeni Yılını da kutladı ve 
İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen hain 
saldırıyı nefretle kınadıklarını da ifade etti. Hain 
saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet 
dileyen Ergün, “Yaralılara da acil şifalar, 
hunhar saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine 
ve ülkemize de başsağlığı diliyorum” dedi.

İNTİBAK… İNTİBAK… 
İNTİBAK

Ergün Açıklamasını şöyle sürdürdü:
"2017 yılı birinci altı ayında uygulanacak 

artışlar yaşam mücadelesi altında giderek 
e z i l e n  e m e k l i  t o p l u l u ğ u m u z u n  
beklentilerinden yine uzak kaldı. TÜİK'in 
enflasyon hesabının bizim mutfağımızı 
yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. 
İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına 
uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, 
hesaplamaların buna göre yapılmasını 
istiyoruz. Hayatımızda hiç yeri olmayan 
tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon 
hesaplamaları bizim için adil olmayan 
sonuçları doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi 
olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden 
çözüm üretmelerini bekliyoruz.

Diğer taraftan; 2000 öncesi emeklilerimiz 
için bir çalışma yapıldı ve İntibak hayata geçti. 
Bu konuda emeği geçenlere minnettarız. 
Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de 
intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik 
olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli 
beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği 
ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak 
düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine 
taşınması ve yasalaştırılmasıdır.

Emekliler arasındaki farklılıkların acilen 
giderilmesi gerekmektedir. Norm ve Standart 
Birliği'ne ihtiyaç vardır. Aynı kurumdan aylık 
alanların bile 2000 öncesi, 2000 sonrası gibi 
ayrımcılığa tabi tutulması sonucu yaşanan ve 
neredeyse yüzde 100'lük kayıplara varan 
haksızlıklar giderilmelidir.”

OCAK 2017 zamları belli oldu...

Kazım 
ERGÜN:

“2000 sonrası 
emeklilerimiz için de 

intibak yapılması, 
kaçınılmaz bir 

gereklilik olmuştur. 
Parlamentomuzdan 

öncelikli 
beklentimiz, aylıklar 

arasındaki 
adaletsizliği ortadan 
kaldıracak kalıcı bir 

intibak 
düzenlemesinin bir 

an önce TBMM 
gündemine 

taşınması ve 
yasalaştırılmasıdır.”

KAZIM ERGÜN: “Biz bu sepeti istemiyoruz… 

  Biz Öncelikle İntibak istiyoruz…”
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Kısa adı TÜED olan TÜRKİYE EMEKLİLER 
DERNEĞİ’mizin, İstanbul Şubeler Platformu’nu oluşturan 
Şubelerimizin Başkan ve yöneticileri ile üyelerimiz; Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız 
Başkanlığında; hain terör saldırısının gerçekleştirildiği 
Beşiktaş’ta, şehitlerimizin manevi huzurunda saygı 
duruşunda bulundular ve hunhar saldırının yapıldığı yere 
çiçek bıraktılar.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği İstanbul 
Şubeler Platformu, İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı 
hakkında bir açıklama yaptı. Terör odaklarının hain 
saldırılarından korkmadıklarını belirten TÜED; “Ne görev 
verilirse verilsin, biz hazırız” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği'nin 
İstanbul'da faaliyet gösteren 13 
Şubesince oluşturulan TÜED İstanbul 
Şubeler Platformu (AVCILAR ŞUBE, 
BAKIRKÖY ŞUBE, BAYRAMPAŞA 
ŞUBE, BEŞİKTAŞ ŞUBE, BEYKOZ 
ŞUBE, ESENYURT ŞUBE, EYÜP 
ŞUBE, KADIKÖY ŞUBE, KARTAL 
ŞUBE, MALTEPE ŞUBE, ŞİŞLİ 
Ş U B E ,  Ü S K Ü D A R  Ş U B E ,  
ZEYTİNBURNU ŞUBE) adına 
açıklamayı yapan TÜED Genel Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif 
YILDIZ şunları söyledi: 

“Hain saldırıda şehit düşen evlatlarımızın tertemiz 
alınlarından öpüyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Yüce milletimizin başı sağolsun.

Milletimiz artık hunhar terör saldırılarını lanetlemekten, 
arkasındaki odaklara beddualar etmekten yoruldu. Bu şer 
odaklarının beslendiği bataklıkların kurutulması, ülkemize 
ve insanımıza karşı yürütülen lanet saldırıların durdurulması 
için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Bizler bu ülkenin imarına ve inşasına ömürlerimizi 
verdik. Evlatlarımız, torunlarımız bizim yaşadığımız 
sıkıntıları yaşamasın, müreffeh bir Türkiye'de, geleceğe 
umutla bakarak yaşasınlar diye yıllarca çalıştık, çabaladık. 
Şimdi ise evlatlarımız evlerine sağ salim gelebilsinler diye dua 
ediyoruz.

Yüce milletimize ve şehitler emaneti vatanımıza dayatılan 
bu hainliklerin son bulması için üzerimize ne düşüyorsa 
yapmaya hazırız. Bizler; yaşı 70, işi bitmiş insanlar değiliz. 
Ülkemiz için, milletimiz için nerede ve hangi vazifeyle 
mücadele etmemiz gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz bu 
vatanı da, bu evlatları da, torunlarımızı da sokakta bulmadık. 
Bütün kutsal değerlerimizi; Cumhuriyetimizi, milletimizi, 
evlatlarımızı, vatanımızı, demokrasimizi, devletimizi 
korumak için daha ilkokul sıralarında ant içtik. Ve bu andın 
yerine getirilmesi için ne gerekiyorsa, canımız pahasına 
yapmaya hazırız.”

ARİF YILDIZ:  “Bi r l i ğ imi z i ,  
beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü 
yetmez. Biz bu hain saldırıları 
yüzyıllardır yaşıyoruz. Hiç bir güç bize 
boyun eğdiremedi...”

TÜED İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU’NDAN

TERÖRE KARŞI TEK SES; “KORKMUYORUZ...”
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TÜED Girişimleri Sonuç Verdi...
Sakarya'da Evi olmayan emekliler için hazırlanan konut 

projesi 2017 yılında hayata geçirilecek
TÜED Adapazarı Şubemizin, TOKİ vasıtasıyla 

emeklilerimize konut yapılması için başlattığı girişimde müjdeli 
haber geldi. Sakarya Valiliğinin Derneğimize göndermiş olduğu 
yazıda 2017 yılında emeklilerimize konut üretilebilmesi için 
Adapazarı Camili Mahallesinde 3 parselin TOKİ’ye 
devredilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi. Valilik yazısında 
ayrıca önerilen bu arsalar üzerinde TOKİ tarafından yapılacak 
konut projelerine Valilikçe gerekli her türlü desteğin sağlanacağı da 
söylendi. 

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler 
Derneği Adapazarı Şube Başkanımız Orhan Büyü, " Biz üyelerimizden konut talep eden 
kişilerin listelerini Valiliklere bildiriyoruz. Valilikler TOKİ'ye bildiriyor, TOKİ'de bu talepler 
doğrultusunda nerede hangi projeyi uygulayacağına karar veriyor. Biz TÜED Adapazarı 
Şubesi olarak bu taleplerin toplanarak TOKİ'ye iletilmesine öncülük ettik ve Sakarya'da 
2017 programında emekliye konut projesinin hayata geçmesini sağlamış bulunuyoruz. Proje 
2017 yılı itibariyle uygulamaya geçecektir" dedi.

Nerelere yapılacak?
Konutların yapılacağı alanlar için de konuşan Başkan Büyü, “Biz yaptığımız ilk 

başvuruda Sakarya'nın Yenikent bölgesindeki 3 alanı özel olarak isim belirtmek suretiyle 
talep ettik. Karaman ve Camili arasında kalan 1503, 1504 ve 1505 nolu adaların konut 
yapılmak üzere TOKİ'ye devredilmesini biz Valilik'ten talep ettik. Bu alanların kullanım 
hakkı AFAD'a aitti. Yapılan girişimler sonucu AFAD, bölgenin TOKİ tarafından 
kullanılmasının bir mahsuru olmayacağı söylendi. Bu çalışmalar sonucu bizim önerdiğimiz 
bu alanlar Valilik tarafından uygun bulundu ve TOKİ'ye bildirildi. Biz bu alanların dışında 
Karasu, Serdivan, Geyve ve Akyazı'da da konut yapılması için bazı alanları önerdik. Çünkü 
sadece Yenikent'e yapılacak olan konutlar talebi karşılayamayabilir. Yalnız Akyazı'da 
önerdiğimiz bölgenin Ballıkaya Barajı'ndaki su havzası içinde kalacağından ve risk teşkil 
edileceğinden uygun bulunmamıştır. Bu proje bütün ev olmayan emeklilere hayırlı olsun" 
dedi.

SAKARYALI EMEKLİLERİMİZE MÜJDE

ORHAN BÜYÜ: 

“Biz TÜED Adapazarı 

Şubesi olarak 

taleplerin toplanarak 

TOKİ'ye iletilmesine 

öncülük ettik ve Sakarya'da 

2017 programında 

emekliye konut projesinin 

hayata geçmesini 

sağlamış bulunuyoruz. 

Proje 2017 yılı itibariyle 

uygulamaya

 geçecektir" dedi.

Konya Şube Başkanlığımız ile Özel Medicana Hastanesi arasında 
üyelerimize özel indirim anlaşması sağlandı. Üyelerimiz, Medicana'da 
sağlık hizmetlerinden yüzde 20 indirimli olarak faydalanabilecek. 
Anlaşma sırasında Şube Başkanımız Gülhan Çağlar, Medicana Anlaşmalı 
Kurumlar Uzmanı Eda Özlü ve Muhammet İyitaşçılar hazır bulundular. 
İmza töreninden sonra Çağlar; “Üyelerimiz için yaptığımız anlaşmalara 
bir yenisini daha ekledik. Güzel bir anlaşma oldu, herkese sağlıklı günler 
diler, hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 

KONYA ŞUBEMİZDEN 

SAĞLIK ANLAŞMASI

Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru ve yönetim kurulu üyeleri 
Eskişehir Şehir Gazetesine “İntibak” hakkında görüş verdiler. Verdikleri 
görüşte Şube Başkanı Duru; “Dernek olarak İntibak konusunda 22 sene 
uğraştık. Gelmiş geçmiş tüm hükümetlere bunu anlattık ama 2011 yılında 
6283 sayılı yasa ile 1975'ten 1999'a kadar olan emeklilerin intibakları yapıldı. 
Bu yapılırken 3 milyondan fazla dosya gözden geçirildi. 3 bin kişiye yüksek 
maaş, 2600 kişiye de eksik maaş yatırıldığı tespit edildi. Eksik olan maaşlar 
toptan olarak ödendi. 3 bin kişiye da fazla maaş bağlanması konusunda da 
geri alma girişimi oldu, biz de bunda emeklilerin kabahati olmadığını 
söyledik ve biz kazandık. 2000'den sonra emekli olanlara da intibak 
yapılmalıdır. Bu konuda Ankara 3.Asliye Hukuk Hakimliği' ne başvurduk. 
Bilirkişi tayin edildi. Bizim lehimize sonuç vermesine rağmen mahkeme 

aleyhimize karar verdi. Temyiz ettik, Yargıtay aleyhimize karar verdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Eğer sonuç çıkmazsa Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. İç hukuk yolları tükenince bu olacak” dedi.

ARİF DURU: 

“AİHM'E GİDİYORUZ…”
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Erzincan Şube Başkanlığımız ile Anadolu Group Sigorta 
Hasar Danışmanlık Şirketi arasında trafik kazası sonrası mağdur 
olan üyelerimizin araçlarının trafik sigortalarından hak ettikleri 
tazminatların alımı yönünde Şube Başkanımız Fehmi Kaya, 
Anadolu Group Danışmanlık AŞ. Bölge Müdürü Serkan Ovayurt ve 
il müdürlerinin katılımı ile Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi 
imzalandı. İmza töreni sonrası Şube Başkanımız KAYA; “ Trafik 
kazası sonrası sakat kalan, yaralanan veya ölen mağdur yakınlarının 
zorunlu trafik sigortalarından hak etmiş oldukları maddi ve manevi 
tazminat haklarının alınması ve mağdur ailelerin mağduriyetlerinin 
giderilmesi yönünde önemli bir sözleşmeye imza atmış olduk. 
İmzalanan protokol ile sadece ilimizde değil tüm Türkiye'de geçerli. 
Diğer İl temsilcilikleri ile ortak çalışma hedefledik ve bu yönde 
mağduriyet yaşayan emeklilerimizin derneğimize veya bulundukları 
il derneklerine başvurmaları halinde dernek olarak her türlü yardım 
ve yönlendirme yapacağız. Hepimize hayırlı olsun” dedi. 

BAKİ YAPICI: "EMEKLİNİN ONURU KIRILDI”
İzmir’de “60 yaş kartı”nın iptal 

edilmesi, emeklilerimizin tepkisine neden 
oldu.

Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki 
Yapıcı “Bu kararla emeklilerin onuru 
kırıldı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
son Meclis toplantısında, 60-64 yaş 
arasındaki vatandaşların yıllık 125 lira 
bedelle toplu ulaşımdan faydalanmalarını 
sağlayan "60 yaş kartı" nın iptal edilmesi, 
emeklilerin tepkisine neden oldu. 
Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı, 
"60 yaş kartı"nın 1 Ocak 2017'den 
itibaren kaldırılması kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

"Hukuki süreç başlatacağız”

Kartların kullanımdan kaldırılmasıyla 
kent genelindeki emeklilerin evlerine 
hapsolacağını savunan Yapıcı, şöyle devam etti:

"Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan daha önce 
randevu talebimiz olmuştu ama bir türlü bir 
araya gelemedik.

Kaldırılan 60 yaş kartlarıyla ilgili Genel 
Merkezimize bilgi verdim. Avukatlarımız ve 
hukuk danışmanlarımız hukuki süreci 
başlatacak. Emekliler toplu ulaşımı çoğunlukla 
hastane ya da eczanelere giderken kullanıyor."

“Ya Eczaneye Ya Hastaneye”
Yapıcı, "Emeklilerin otobüs ve İZBAN'ı 

keyfi olarak işgal edeceğini düşünmüyorum. 
Belli saatlerde yoğunluk var ama bunu emekliye 

mal etmemek gerekir. Alınan bu kararla emeklilerin onuru kırıldı. 
Bizleri emekli olarak bir kenara itmemeleri gerekiyor" diye konuştu.

ERZİNCAN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

ANADOLU GROUP SİGORTA HASAR DANIŞMANLIK

İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

EŞREFPAŞA ŞUBEMİZDEN 60 YAŞ KARTI TEPKİSİ

Yüreğir Şube Başkanımız Nakış Kocatürk ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından geçmişten bu güne, canını bu güzel 
vatanımız uğruna feda eden şehitler için mevlit okutuldu. 
P ro g r a m d a  k o n u ş a n  K o c a t ü r k ;  “ T ü r k  S i l a h l ı  
Kuvvetlerimizin ve Emniyet mensuplarımıza yapılan hain 
saldırıları lanetliyoruz. Sorumluların en kısa sürede hak 
ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Bu yapılanların 
karşılığında devletimiz mislisiyle cevap verecektir. İçimize 
sızan hainler yok edileceklerdir. Şehit olan polis, asker ve 
vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Bu saldırıları gerçekleştiren 
hainleri bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahi ve kasideler 
okunan Mevlid-i Şerife MHP Yüreğir İlçe Başkanı 
Yıldıray Şener, CHP Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı 
Nejat Altınok, Adana Şube Başkanımız Seyfi İyiyürek 
ve yönetim kurulu üyeleri, Kazazedeler Dernek 
Başkanı Bilal Abeş Gür ve Emekliler de hazır 
bulundu.

YÜREĞİR ŞUBEMİZDEN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT
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ŞİİR KÖŞESİ

EMEKLİLİK 

ÇÖKTÜ SERİME
Gençlik gidip yaş kemale erince
Şimdi emeklilik çöktü serime
Gençliğime ben elveda ederken
Şimdi emeklilik çöktü serime

Gençlik günlerimi çalışarak geçirdim
Bu genç ömrümü yedim bitirdim
Bahçe ektim türlü meyve yedirdim
Şimdi ihtiyarlık çöktü serime

Bayram gelse hiç yüzümüz gülemez
Torunlara bayram harçlığı veremez
Hanımına bir çift terlik alamaz
Şimdi emeklilik çöktü serime

Maaş azdır aybaşına yetmiyor
Borçlularım yollarımı bekliyor
Herkes benden alacağını istiyor
Şimdi emeklilik çöktü serime

Hançer vursalar hiç kanım akmaz
Doktora gitsem doktorlar bakmaz
Yerimden kalkamam dizlerim tutmaz
Şimdi emeklilik çöktü serime

Kabakçıoğlu derdim artar eksilmez
Bayramda kimseye hediye alamaz
Odun kömür yok sobayı yakamaz
Şimdi emeklilik çöktü serime

Hasan KABAKÇIOĞLU
TÜED Sivas Şubesi Üyesi

Bursa Şubemiz üyeleri Çiçek 
Turizm'in Bursa Bölge 
Temsilcisi Hasan Şimşek 
eşliğinde 4 gün Medine, 9 
gün Mekke olmak üzere 
toplam 14 günlük programla, 
hayırlı yolculuklarına 
dualarla uğurlandılar. 

Bu hizmetten faydalanmak 
için Şube Başkanlığına müracaat 
edilmesi yeterli oldu. Programlar 14-
21-28 günlük olarak da düzenlendi.

Hareket esnasında Şube 
Başkanımız Mesut Özşen; “Çok 
mutlu ve gururluyuz. Üyelerimizin 
hayırlı yolculuklarında katkımızın 
olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. 
Hepsinin yolları açık olsun, 
dualarınızda bizleri de unutmayın” 
dedi.

BURSA ŞUBEMİZ UMRE YOLCULARIMIZI UĞURLADI

BURSA ŞUBEMİZİN HİZMETLERİ BİTMİYOR

Diğer taraftan Bursa Şube Başkanlığımız Özel Mavi Dünya Diş Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği ile muayene teşhis ve tedavi planlaması, panoramik röntgen ücretsiz, 
tedavi hizmetleri için % 25, cerrahi uygulamalar % 15 iskonto olmak üzere protokol 
imzaladı.

Şube Başkanımız Özşen ve Diş Sağlığı Polikliniği İşletme Müdürü Halit Köksal; 
“Üyelerimize hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” dediler.

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Yönetim 

Kurulumuz, Kaymakamlığa yeni atanan Gürbüz 

Karakuş'a makamında hoşgeldin ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette konuşan Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek, 

derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi vererek; “Sivil 

toplum kuruluşları arasında gönüllülük esasına dayanan en 

büyük kuruluşlardan birisi olarak, emeklinin hak arama 

mücadelesini tam 46 yıldır gururla sürdürüyoruz” dedi.

Ziyarete evsahipliği yapan Gemlik Kaymakamı 

Gürbüz Karakuş da heyetimizin ziyaretinden duyduğu 

memnuniye t i  be l i r terek ,  “Geml ik ' te  yaşayan  

emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 

elimizden gelen bütün hizmetleri sunmaya hazırız” dedi.

GEMLİK ŞUBEMİZ’DEN KARAKUŞ’A ZİYARET



TÜED -15-

2017 yılı birinci altı ayda emekli aylıklarına yapılan artışlar, statülere göre farklılık 
gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 4.73, memur emekli aylıklarına Kamu 
Sözleşmesi gereğince, yüzde 3 artış yapılmıştır. Bu artışlara göre, 2000 öncesi emekli olanların 
taban aylıkları sırasıyla SSK 1402 TL, Bağ-Kur 1281 TL, memur emekli aylığı 1658 TL olarak 
hesaplanmıştır. 2000 sonrası emekli olanların taban aylıkları SSK kapsamında olan emeklilere 
836 TL, Bağ-Kur kapsamında olanlara ise 750 TL aylıklar ödenmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin getirmiş olduğu farklı düzenlemeler, statü farklılıklarını 
artıran uygulamaya dönüşmüştür. SGK, mevzuatta birlikteliği sağlayacak değişikliklere 
gitmeli, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylıklar ödenmelidir. 
Emekliler arasında böylesine oluşan farklılıklar burukluğa neden olduğundan, eşitliği 
öngörecek değişiklikler yapılmalıdır.  

Bu tür eşitsizlikler kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve statülerine bakılmaksızın 
norm ve standart kriterleri esas alınarak aylıklar eşitlenmelidir.

SORU: 1994 sigorta girişim var ve yaşımda 50. Prim 
ödeme gün sayım ise, 7545 gündür. Ne zaman emekli olabilirim? 

CEVAP: Emekli aylığına hak kazanmada üç kriter 
bulunmaktadır. Yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı 
aranıyor. 1994 yılı sigorta girişinize göre, 25 yıl sigortalılık 
süresi 2019 yılında yerine geleceğinden, bu tarihten önce emekli 
olma şansınız yoktur.  

SORU: 2017 yılı zamları adil mi? Yüzdeli zamlar yerine 
seyyanen artışlar yapılmasını savunmalısınız. Bu konuda bilgi 
verilmesini talep ediyorum.

CEVAP: TÜİK tarafından yapılan hesaplamalar göre 
aylık tüfe artışları hesaplanıyor. Bu hesaplama ile genel 
enflasyon açıklanıyor. Emeklileri temsil etmeyen yüzlerce 
madde ile tüfe artışları düşük belirleniyor. Türkiye Emekliler 
Derneği, emekli aylıklarının artışında daha adil bir 
düzenlemenin yapılmasını ve refahtan pay verilmesini 
savunuyor. Emekli aylıklarının giderek düştüğü bir dönemde 
yüzdeli zamlar yerine, seyyanen artışlar yapılmalıdır. 

SORU: SSK'dan emekli olurken, 8 yıllık kamuda geçen 
hizmetimin dikkate alınmadığını öğrendim. Bu konuda ne 
yapmalıyım. 

CEVAP: Tahsis talebinde bulunduğunuzda, Emekli 
Sandığı hizmetlerinizin de belirtilmesi ve hizmet birleştirilmesi 
gerekirdi. Emekli Sandığı hizmetlerinizin dikkate alınmasını 
talep eden yeni bir dilekçe ile dosyanızın bulunduğu yerdeki 
Sosyal Güvenlik Merkezi'ne müracaat etmeniz gerekiyor. Bu 
şekilde emekli aylığınız yeniden hesaplanacaktır.

SORU: Emekli iken, taşeron firmada çalışırken aylığımı 
almaya devam ettim. İşten ayrıldıktan sonra, taşeron firmada 
çalıştığım süreye ilişkin almış olduğum emekli aylıklarının 
yersiz ödeme olduğunu belirten borç yazı aldım. Ne 
yapmalıyım?

CEVAP: Sizin gibi mağdur edilen çok emekli olduğundan, 
çalışılan döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi kesilmesi 
gerekirken, tüm sigorta kollarına göre prim ödendiğinin tespit 
edilmesi durumunda,  ödenen aylıklar faizleri ile birlikte geri 
isteniyor. İşyerlerinin işe giriş bildirgesinde yanlış kod 
işaretlenmesi sonucunda bu tür mağduriyetler yaşanıyor.  
Emeklilerin sosyal güvenlik destek primi koşulu ile çalıştığı bilmesi 
ve emeklilerimizin de kontrol etmesi, bu tür yanlışlıkların 
olmaması için çok önemlidir. 

SORU: SSK'dan emekli aylığı alırken, 506 sayılı Kanunun 
63/A fıkrasına göre aylığımın yükseltilmesi için 4 Ekim 2007-11 
Kasım.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile işe girdim ve emekli 
aylığımı durdurdum. 11 Kasım 2017 tarihinde yeniden aylık 
talebinde bulundum. 28 gün çalışmamın karşılığı olarak aylığıma 3 
TL artış yapıldı. Eylül 2007 tarihinde benim gibi çalışması olan 
emeklilere ise, 200 TL aylıklarında iyileştirilme yapıldı. Bu haksız 
durum için ne yapmalıyım?

CEVAP: Sizden önce aylıklarını durdurarak çalışması olan 
emeklilerimizin bir ay çalışmasına rağmen, 200 TL aylıklarında 
artış yapılmış, bu durumun önünü kesin 23 Ekim 2007 tarihinde 
yürürlüğe giren 5698 sayılı Kanundan sonra emekli aylıklarını 
durduran emeklilerimizin tahsis talebinde bulunanlara ise, 3-5 TL 
arasında artışlar yapıldı. Bu fırsattan yararlanan emeklilerimize, 
intibak gibi gelişme hızı ve tüfe artışları ile güncelle yapıldığından, 
emekli aylıklarında 200 TL artış yapılmıştır. Sizin gibi durumda 
olan ve tahsis talebi 5698 sayılı Kanunun yürürlüğü olan 23 Ekim 
2007 sonrasında tahsis talebinde bulunan emeklilerin sadece 
çalıştıkları süreye karşılık gelen kısmi aylık hesaplanmakta ve 
önceki hizmetlerin güncellenmesi yapılmadığından, bir aylık 
çalışma karşılığı 3-5 TL gibi bir artış ile sınırlı kalmıştır. 2000 
sonrasında emekli olanların aylıklarında eşitsizliğin sağlanması 
için    intibak yapılmalıdır. İntibak yapıldığında, İntibak 
yapıldığında, 200 TL alanlara bir artış olmayacak, 3-5 lira arasında 
artış alanların hakları temsil edilecektir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SEYAHAT HAKKI
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri 

mal ve hizmet tarifeleri hakkında kanunun 1.maddesine, 
12.07.2013 tarihli 6495 sayılı kanunun 88. maddesi ile eklenen 
ek fıkra ile 65 yaş ve üzeri kişiler için demiryolları ve deniz 
yollarının şehir içi hatları ile Belediyeler, tarafından kurulan 
şirketler, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler 
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma 
hakkı getirilmiştir. Aynı madde ile demiryolları ve 
denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise % 50 indirimli 
yararlanacakları belirlenmiştir. Bu maddede belirtilen 
kurum ve kuruluşlar, belediyeler tarafından kurulan 
şirketler, birlikler, müessese ve işletmelerde 60 ile 65 yaş 
arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden 
ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.

Yine 1. Maddeye eklenen ek fıkra ile ilgili kurumların 
belediyeler ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs 
ya da şirketler ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının 
kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almakla 
görevlendirilmişlerdir. Ücretsiz veya indirimli seyahat 
hakkının kullandırılmaması halinde bu haktan 
faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi 
üzerinden 50 tam bilet bedeli tutarında idari para cezası 
mülki idare amiri tarafından uygulanacaktır. Ücretsiz ve 
indirimli yararlanmaya ilişkin esaslar Maliye, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın görüşleri alınarak, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenecektir. Bu kanunun yayını tarihinden önce yapılan 
ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına son verilecektir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik 4 Mart 2014 tarihli 
resmi gazetede yayınlanmıştır. Ücretsiz veya indirimli 
seyahat hakkı yönetmeliği kanuna açıklık getirmiş 6. 
Maddesindeki düzenleme ile 65 veya 65 yaş üstü kişilerin 
ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmeleri için NÜFUS 
CÜZDANI'NI yeterli görmüştür. Onlar için ayrı bir seyahat 
kartı düzenlenmesine gerek görmemiştir. Nüfus cüzdanının 
ibraz edilmesi halinde seyahat hakkının kullanılmasının 
herhangi bir gerekçe ile engellenemeyeceği de açıkça 
düzenlenmiştir. Seyahat kartı şehitler gaziler ve yakınları için 
düzenlenecek ve bedelsiz olarak verilecektir. Ücretsiz seyahat 
kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve 
esaslar hakkındaki yönetmelik 6 Ocak 2016 tarihli resmi 
gazetede yayınlanmıştır. 

Uygulamaya bakalım, belediyeler ücreti mukabilinde 65 
veya 65 yaş üzerindekilere kart veriyor. 65 yaş ve üzeri kanun 
düzenlemesinde olmasına rağmen Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 65 yaşını doldurmamışlara verdiği kartı iptal etti. 
Bunlar bir sabah otobüs ve metrolar da “KARA LİSTEYE 
ALINMIŞ KART” ibaresiyle karşılaştılar. Bazı belediyeler 
kırsal kesimde oturana kart vermezken bazı belediyeler 
başka şehirden gelene hakkını veriyor, bazıları vermiyor. 
Demiryolları “ben yıla bakarım, nüfus cüzdanındaki ay ve 
gün beni ilgilendirmez” diyor. Oysa kanun onların eski 
uygulamalarına son vermiş ve bu kanunun uygulanacağını 
belirtmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 
görüş aldım diyor. Görüşe göre yaş 
hesabı yapılırken 6 aylık bir bebek, 1 
yaşında kabul edilmeyecek bunun 
gibi 16 Kasım 1951 tarihinde doğmuş bir kişi kanunun 
uygulanması bakımından ancak 16 Kasım 2016 tarihinde 65 yaş 
ve üzeri olarak kabul edilecektir. Çelişkiye bak. 65 yaş 16 Kasım 
2015 tarihidir, üzeri ise 16 Kasım 2016 tarihidir. Bebek 1 yaşına 
girinceye kadar yaşında değildir. 1 yaşına girince 1 yaşında denir. 
1 yaşı bitiminde 1 yaş üzeri denir. Kanunla ve yönetmelikle 
çelişiyorlar. 

Yasalarımıza bakalım; 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu'nun 11. Maddesi “Ergenlik 18 yaşın doldurulmasıyla 
başlar” diyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi 
“12 yaşını doldurmamış, 12 yaşını oldurmuş, 15 yaşını 
doldurmamış ibarelerini kullanıyor. 298 sayılı seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun “18 yaşını 
dolduran” diyor. 4857 sayılı İş Kanunu “18 yaşını doldurmamış”, 
“16 yaşını doldurmuş” ibarelerini kullanıyor. 5510 sayılı kanun 
da “doldurmak” diyor. 65 yaş aylık hakkını düzenleyen 2022 
sayılı kanun 65 yaşını bitirmiş olmayı şart koşuyor. Kısaca tüm 
yasalarımız yaş bitimini baz alırsa bunu açıkça yazıyor. 4736 
sayılı kanun “65 yaş ve üzeri” ayrımını yapıyor. Yani 65 yaşa 
giren bundan yararlanacak. Aksini düşünse yapacağı iş “65 
yaşını doldurmuş olmak” derdi. Ayrıca bu tanım Dünya Sağlık 
Örgütü'nün yaşlılık tanımı. Kanunda bu esas alındı. Kanuna 
yorum verirken onun gerekçelerine meclisteki genel kurul ve 
tartışmalarına bakmak gerekir. 

Ankara'da bir kısım gençler 65 yaş ve üzerinin ücretsiz 
seyahat hakkının ortadan kaldırılması için sosyal medyada 
kampanya düzenlemişler. Oysa bu düzenleme halkoyu ile kabul 
edilen Anayasa'nın 10.maddesi ile yaşlılar için gelen pozitif 
ayrımcılık nedeni iledir. Diğer taraftan BM'ler artık aktif yaşlılık 
endeksi yapıyor. Bu endekste evden çıkıp seyahat etmek sağlıklı 
yaşlılık için önem arz ediyor. Şimdi bizde kampanya yapıyoruz; 
“65 yaş ve üzeri seyahat hakkına sahip çık”.

Bu yasayı meclise getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize ve TBMM üyelerine tekrar 
teşekkür ediyoruz. Onları da bu hakkı korumaya, sahip çıkmaya 
davet ediyoruz. Gençlere anayasa'yı okumalarını tavsiye 
ediyoruz ve unutmasınlar seneler çabuk geçiyor. Biz şimdiden 
onların haklarını da koruyoruz ama onlar sabah erken seyahate 
başlıyor, okulda yoruluyorlar. Bir kampanya da onlar için 
başlatıyoruz; “yaşlılarımız lütfen otobüs ve metro da gençlere yer 
veriniz” onlar yorgun ve sağlık için bizim ayakta kalmamız 
lazım.

Umarız bu kampanyalara destek veren medya ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı bizim kampanyamıza da duyarsız 
kalmayacaktır.  
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