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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

YATIRIM VE ÜRETİM 

HEDEFLERİ
BAŞYAZI

Devamı 3. sayfada

Türkiye ekonomisi 2017 yılında 
yüzde 7.4, 2018 yılının birinci çeyreğinde 
yüzde 7.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 
büyümüştür. Milli gelirde öngörülen artış, 
ekonomide zorlukların ve küresel 
baskıların yaşandığı bir dönemde ülkemiz 
üzerinde oluşturulmaya çalışılan bulutları 
dağıtmıştır. Bu gelişmeye karşın, yapısal 
sorunlar gündemde durmaktadır. Döviz ve 
faizlerdeki  yüksek oranlı artışlar, 
ekonomimiz üzerinde baskı oluşturmuş ve 
yaz ayı olmasına rağmen, Ağustos Ayında 
fiyatların hedeflerin çok üzerinde 
açıklanması, emeklilerin ve ücretiyle 
geçinenlerin alım güçlerinde daralmalara 
neden olmuştur.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin, Narlı Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde, 
"Sağlıklı Yaşam" seminerlerinin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Yoğun ilgi gören farkındalık seminerinde 
üyelerimiz, hayata başka açılardan da bakabilmeyi öğreniyor. Eğitim Danışmanı, Yaşam Koçu ve Nefes 
Eğitmeni Emel Algül, eğitim tesislerimizde 3 yıldır verdiği seminerlerin emeklilerimize, yaşama sımsıkı 
sarılmayı, duyarlı olmayı ve sağlıklı yaşlanmayı öğretmeyi hedeflediğini belirtti...

Devamı 2. sayfada

Devamı 8. sayfada

AYANCIK BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZDEMİR ÜYEMİZ OLDU

Devamı 2. sayfada

MERSİN ŞUBEMİZ 
MİLLETVEKİLLERİNİ AĞIRLADI

TÜED’İN TALEBİYLE YAPILAN
TOKİ PROJELERİYLE 
8000 EMEKLİ KONUT SAHİBİ OLDU

Devamı 9. sayfada

EMEKLİLER, "SAĞLIKLI YAŞAM" SEMİNERİMİZDE 

"BEN VARIM" 

DEDİ...
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Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay 
Antmen Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. Şube Başkanımız Cemal Akbudak ve 
yönetim kurulu üyeleri Veli Tol, Zuhal İyidil, 
Salih Yüzgeç, Ahmet Şenol Keskin'in hazır 
bulunduğu ziyarette, emeklilerin tüm 
sorunları masaya yatırılarak, öncelikle TOKİ 
projesinin biran evvel çözüme kavuşturulması 
için çalışmaların hızlandırılmasına karar 
verildi. Ardından hastanelerde kesilen katkı 
paylarından, intibak sorununa kadar içeriği 
olan bir dosya milletvekillerine sunuldu.
Şube Başkanımız Cemal Akbudak; “Milletvekillerimize 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Desteklerini 

bizlerden esirgemiyorlar. Vermiş olduğumuz dosyayı tek tek 
inceleyerek çalışmalara başlayacaklarını ifade ettiler. 
Çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Ayancık Şubemiz, Ayancık Belediye 

Başkanı Aslan Özdemir'i makamında 

ziyaret etti. 

Ziyarette Şube Başkanımız Erden Ekim, derneğimiz hakkında 

bilgi vererek, TOKİ konut projeleri konusunda Belediye 

Başkanından destek istedi. Başkan Özdemir derneğimizi 

yakından tanıdığını, sorunların hepsinden bilgisi olduğunu ve 

TOKİ ile ilgili yapılacak çalışmalarda destek olacağını söyledi.  

Ardından Belediye Başkanı Aslan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi 

İlyas Özdemir ve Ayşe Özer'le birlikte derneğimize üye olarak, 

hayırlı olsun temennisinde bulundular.

AYANCIK BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR ÜYEMİZ OLDU

MERSİN ŞUBEMİZ 

MİLLETVEKİLLERİNİ 

AĞIRLADI

Kastamonu Şube Başkanlığımız 
Kastamonu Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş'ı makamında 
ziyaret etti. 

Ziyarette emeklinin sorunları ve 
dileklerini aktaran Şube Başkanımız 
İsmail Buturoğlu; “Belediye 
Başkanımızı ziyaret ederek, 
derneğimize göstermiş olduğu 
destekten dolayı kendilerine teşekkür 
etmek istedik. Başarıları daim olsun” 
dedi.

Belediye Başkanı Babaş ise; 
“Ziyaretinize çok teşekkür ederim. 
Derneğinizin faaliyetlerini takip 
ediyorum. Hepinize kolaylıklar 
dilerim” dedi. 

KASTAMONU ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
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SİVAS'TA EMEKLİLER KÜLTÜR EVİ AÇILDI
Sivas Şube Başkanlığımız, Sivas Belediyesi 
tarafından 15 Temmuz Şehitler 
Meydanı'na kazandırılan Emekliler 
Kültürevi açılışına katıldı. Açılışa Vali 
Vekili Yeliz Yıldızhan, AK Parti Sivas 
Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye 
Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, 
AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Şube 
Başkanımız Ziyaeddin Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, emekliler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
 

Açılış töreninde konuşan Şube 
Başkanımız Ziyaeddin Yılmaz, “Biz 
emeklileri düşünerek böyle güzel bir 
ortam hazırlayan Belediye 
Başkanımıza ve emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Emekliler Kültürevi'nin 
Sivas'a ayrı bir renk ve güzellik katacağını ifade ederek; “Bu 
alan yakın zamana kadar harabe görünümlü ve valilik 
binamızı da kapatan bir görüntüden ibaretti. Şimdi ise bir 
meydana dönüşmüş durumda. Proje, emeklilerimize yönelik 
sosyal yönü ön planda olan bir çalışma oldu. İstedik ki 
emeklilerimiz burada kendi akranlarıyla, arkadaşlarıyla, 

dostlarıyla sohbet ortamı bulsunlar. Bunu yaparken de sosyal 
ve kültürel faaliyetleri de içerisinde birlikte yürütsünler. 
Burası aynı zamanda bir kütüphane, aynı zamanda bir kültür 
merkezi, aynı zamanda birçok programların yapılacağı 
seminer salonlarını da bünyesinde barındırıyor, tüm 
emeklilerimize hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından 
kurdele kesilerek kültür evinin açılışı gerçekleştirdi.

Türkiye, yeni yatırım ve teşvik 
politikalarıyla, milli geliri büyütecek 
hedefler belirlemelidir. Türkiye, coğrafi 
yönden stratejik bir ülke olduğundan, dış 
b a s k ı l a r  i l e  k a r ş ı l a ş ı y o r u z .  
Komşularımızdaki krizlere, ülkemizi 
çekmeye çalışanların emelleri boşa 
çıkmıştır. Türkiye, sınır güvenliğini 
koruduğu gibi, komşu ülkelerin toprak 
bütünlüğünün korunmasına da çalışan 
bir ülkedir.

Ülkemiz üzerinde oluşturulmaya 
çalışılan ekonomik krizleri de, millet ve 
devlet dayanışması ile aşacak bir güce 
sahip olmamız, en büyük zenginliğimiz 
olarak görülmelidir. İnsan gücümüz, bütün 
sektörlerde yeni projelere imza atmaktadır. Yerli ve 
milli yatırım hedeflerimiz bütün alanlarda etkin 
olarak değerlendirilmeli, katma değeri yüksek ürünler 
planlanmalı, ihracatı artıran, ithalatı azaltan 
ekonomik ve sosyal  kararlar uygulamaya 
konulmalıdır. 

Türkiye, kendi ayakları üzerinde duracak bir 
ülke olduğunu, her zor dönemde ispatlamış bir ülkedir.  
Özel sektör ve yabancı sermaye, yeni dönemde yatırım 
ve istihdam yaratacak alanlara yönlendirilmelidir. 
Yatırım ve istihdam, işsizlik ve yoksullukla mücadelede 
en temel hedefler olarak benimsenmelidir.

Yatırım ve üretime daha çok kaynak ayrılmalı, 
katma değeri yüksek ürünlerimiz ile fabrikalarımız 
çoğalmalı, ar-ge yatırımları öncelikli hedefler olarak 
belirlenmelidir. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi; 
eğitim, yatırım, üretim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı 
planlaması ile sağlanabilir. 

Büyüme oranları, ülke ekonomisi için büyük 
değer taşımaktadır. Büyümenin topluma adil bir 
şekilde yansıması için, gelir dağılımı da kendi içinde 

dengeli olmalıdır. Gelir dağılımı 
sonuçlarına bakıldığında, yüzde 20'lik 
nüfus gruplarına göre beş bölümden 
oluşan dağılımın, toplumun bütün 
kesimlerine adil yansıması için yeni 
araçlar ve politikalar benimsenmelidir. 
Sosyal güvenlik, ücret ve vergi ile 
yoksullara yönelik uygulanan sosyal 
yardımlar, gelir dağılımını kendi içinde 
adil bir yapıya kavuşturacak araçlar 
olarak değerlendirilmeli ve toplumun 
refahının artması hedeflenmelidir. 

Siyaset, topluma ve ülkeye hizmet 
yarışı olarak görülmeli, iktidar ve 
muhalefet ülkemizin daha ileri bir 

ekonomiye sahip olması ve toplumun refahının 
artmasına yönelik projeler belirlemelidir. 

Demokrasinin temel unsurları olan siyasi 
partiler ile birlikte sivil toplum kuruluşları da etkin 
çalışmalıdır. Sendikalar ve dernekler, çalışanların ve 
emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması 
ve iyileştirilmesi için mücadele vermektedir. Bilimsel 
çalışmalar ile sosyal diyalog etkin işletilmeli, sorunlara 
birlikte çözüm aranmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 
RecepTayyip Erdoğan'ın 100 günlük programda 
açıkladığı, bin liranın altında kalan emekli aylıklarının 
bin liraya yükseltilmesi, bu kapsamda olan 
emeklilerimizi memnun etmiştir. Diğer taraftan, 2000 
sonrası dönemde emekli olanların en büyük beklentisi 
olan intibakın yapılması, nimet/külfet dengesini 
sağlayacağı gibi, emekli aylıklarında da eşitliği 
öngörecek bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. 

Bütün sorunları aşacak bir güce sahip olan 
ülkemizin yarınlara güvenle bakması için toplumsal 
dayanışma ve milli duruş gösterilmeli, farklılıklarımız 
zenginlik olarak değerlendirilmelidir. 

YATIRIM VE ÜRETİM HEDEFLERİ

Millet ve devlet 
dayanışmasının, 

ekonomik
başarıdan 

geçtiği gerçeği
iyi bilinmelidir.
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Eğitimci Özgür Pişkin, Batman Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü bünyesinde yürüttüğü “Serbest 
Zaman Yönetimi Açısından, Emeklilerin Rekreatif Faaliyetlere 
Duydukları İhtiyaç ve Rekreatif Faaliyetlerinin İncelenmesi: 
Batman İli Örneği'' adlı akademik tezini, Şube Başkanımız 
Hüseyin Ekmen'e, katkılarından dolayı teşekkür ederek, 
takdim etti.

          
Şube Başkanımız Ekmen ise; “Emeklilerimizin sorunları ile ilgili yaptığı 

akademik çalışmadan dolayı Eğitimci Özgür Pişkin'i tebrik ediyorum. Batman'da ilk 
defa emekliler ile ilgili bir akademik çalışmanın yapılması bizleri mutlu etmiştir. 
Batman'da 2017 SGK verilerine göre 32.801 kişinin emekli aylığı aldığı, bu 
emeklilerimizin her birinin en az 4 kişilik bir ailelerinin olduğunu düşündüğümüzde 
131.204 kişilik bir topluluğun, emekliler ve sorunları ile ilgili gelişmeleri çok yakından 
takip ettiklerini ve bizlerden yoğun beklenti içerisinde olduklarını biliyoruz. Şube 
olarak bizimde yetkililerden beklentilerimiz, yerel yönetimler tarafından emeklilerin 
serbest zamanlarını geçirebilecekleri, emeklilere yönelik sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin düzenlenebileceği, gazete, dergi ve kitap gibi yayınların takip 
edilebileceği, ikramların ücretsiz olacağı emekli evi açılmalı, emeklilere yönelik boş 
zamanların sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları daha fazla görev üstlenmeli, 
emeklilere yönelik sosyal tesisler artırılmalı, emeklilere maddi ve manevi teşvikler 
verilerek emeklilerin motivasyonu artırılmalı, emeklilere yönelik olarak halk eğitim 
merkezleri bünyesinde, emekliliğe hazırlık eğitimi programları hazırlanmalı, 
emeklilerin sahip oldukları bilgi birikimlerini genç kuşaklara aktarabilecekleri 
panel, söyleşi vb. oturumlar düzenlenmeli, emekli kadınlara yönelik olarak Halk 
Eğitim Merkezlerinde, emeklilerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri 
etkinlikler düzenlenmeli, emeklilerin ilerleyen yaşları ile birlikte artan kas ve güç 
kayıplarını önlemek için düzenli egzersiz programları düzenlenmeli” dedi.

Bursa Şube 
Başkanlığımız üyelerini 

Maşukiye, Sapanca ve 
Abant Gölü'ne götürdü. 

Üyelerimizin yoğun katılımı ile 

gerçekleşen geziye Şube Eğitim ve 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz İsmail Birkan 

eşlik etti. Üyelerimiz yapılan geziden 

memnuniyetlerini belirterek, teşekkür ettiler. 

EMEKLİLER 
TEZ KONUSU OLDU

BURSALI ÜYELERİMİZ SAPANCA'DA

Konya Ereğli Şube Başkanlığımızın Yönetim 
Kurulu Üyeleri Gürsel Aldemir, Hüseyin Yurdakul, 
Vahap Karaca ve Ömer Civcik Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret 
ederek, TOKİ projeleri için bilgi alışverişinde 
bulundular. 

Belediye Başkanı Özgüven; “Ziyaretinize teşekkür ederim. 
TOKİ projeleri ile yakından ilgileniyorum. İleri tarihlerde ihtiyaç 
duyulduğu takdirde sizlerle ortak bir proje ile yeni kısım çalışması 
yapabiliriz. Bu konu ile ilgili çabanızı görüyorum, ben de elimden 
geldiğince bu çalışmalarda destekçinizim” dedi.

KONYA EREĞLİ ŞUBEMİZ BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜVEN'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Fiyat artışlarına göre emekli aylıklarına yapılan 
artışlar, emeklileri koruyan bir sistem olmaktan 
çıkmıştır. Her ay farklılık gösteren tüketici fiyat 
artışlarının hesaplanmasında 407 madde kapsama 
alınmış, 12 ana grup ve 43 alt grup üzerinden aylık tüfe 
artışları açıklanmaktadır. Tüketici fiyat artışlarının 
hesaplanmasında temel alınan ana gruplar içerisinde en 
ağırlıklı grup olan gıda harcamaların payı yüzde 23 ile 
sınırlı tutulmuştur. Temsil sistemi tartışmalı olan bu 
hesaplanma yöntemiyle, çalışanlara ve emeklilere 
yapılan zamlar da düşük kalmıştır. Emeklilerin 
harcamalarına bakıldığında, gıdanın payı yüzde 35'ın 
üzerindedir. TÜİK'in araştırmalarında, harcamalar 
içerisinde gıdanın payının yüzde 23 olması, hayatın 
gerçekleri ile bağdaşmamıştır. 

Derneğimiz tarafından yapılan çalışmada; TÜİK'in 
madde bazındaki fiyat artışları incelenmiş ve 
emeklilerin harcamalarını temsil eden fiyat artışlarının 
genel enflasyonun çok üzerinde olduğu dikkat 
çekmiştir. 

Diğer taraftan, genel enflasyona endeksli emekli 
zamlarının, emekliler arasında da eşitliği bozduğu 
görülmüştür. Yüzdeli artışlar, emekli aylıkları düşük 
olanlara katkısı çok sınırlı olduğundan, seyyanen 
z a m l a r ı n  g e t i r i l m e s i n i  v e  u y g u l a n m a s ı n ı  
savunmaktayız. Örneğin, yüzde 5 zammın, bin lira aylık 
alana katkısı 50 lira iken, 3000 lira aylık alana katkısı 
150 lira olmaktadır. Emekliler arasında farklılığı 
büyüten yüzdeli artışlar yerine seyyanen zamlar ile 
birlikte emeklilere refahtan da pay verilmelidir. 

Son iki ayda fiyat artışlarına yapılan artışlar, 
emeklilere yapılan zamların neredeyse iki katından 

fazladır. Elektrik ve doğalgaza yapılan artışlar, 
emeklilerin aylıklarını küçültmüş, harcamalarını 
artırmıştır. Ağustos Ayında gıda harcamalarına yapılan 
yüksek artışlar, emeklilerin alım gücünü düşürmüştür. 
Döviz kurları ve faizlerdeki artışlar, ülke ekonomisini 
daraltırken, emekli aylığı alanları ve ücretiyle geçinenleri 
de yoksullaştırmıştır.  

Ülkenin gelişmesinde alın teri dökmüş olan 
emeklilerimizin vergi ve primlerinin karşılığı tam olarak 
ödenmeli, insanca yaşamaya yetecek bir aylık 
belirlenmelidir. Açlık ve yoksulluk kriterlerine göre hayat 
standardını sağlayacak gelir güvencesinin sağlanması, 
aynı zamanda sosyal devletinde öncelikli görevi olarak 
görülmelidir.   

Türkiye, enflasyonla mücadele de AB ülkelerinin 
oldukça gerisinde kalmıştır. Üretim ve yatırım 
ekonomisini uygulayan ülkelerin, ihracatı ve marka 
değerleri yüksek olduğundan, toplumsal refahları da 
artmaktadır. Ekonomisi gelişmiş AB ülkelerinde kişi 
başına düşen milli gelir, ülkemizin üç katına denk 
gelmektedir. 

Enflasyonla mücadelede, üretim en temel güvencedir. 
Sanayileşmeyi ve üretimi temel alan ülkelerdeki fiyatlar 
sınırlı artmıştır. Üretim, istihdamın da güvencesidir. AB 
ülkelerinde ar-ge çalışmaları ve eğitim, sistemin temel 
taşları olarak görülmektedir. Doğal kaynakları yetersiz 
kalan ülkelerin eğitim sistemiyle, marka ve katma değeri 
yüksek ürünlere yöneldikleri dikkat çekmiştir. Güney 
Kore ve Finlandiya örnekleri ve başarıları, ar-ge ve eğitim 
reformlarını bir sonucudur.  

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Türkiye Emekliler Derneği, 48 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Bu dönem içerisinde emeklilerin hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için önemli 
çalışmalar yapılmış ve ülkeyi yönetenlere her türlü 
teknik destek verilmiş, sorunların çözümü için talep ve 
önerilerimiz,kamuoyuyla da paylaşılmıştır. 

Sigorta mevzuatımız incelendiğinde, üç önemli 
kuruluş olan SSK; Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 
kapsamında olan sigortalıların aylığa hak kazanma 
koşulları ve emekli aylığı hesaplamalarında eşitlik 
s a ğ l a n a m a m ı ş t ı r.  B u n u n  y a n ı n d a ,  s i g o r t a  
mevzuatlarında yapılan değişiklikler, hak kayıplarını da 
beraberinde getirmiş ve özellikle de 1 Ekim 2008 
sonrasında emekli olanlara bağlanan aylıklar düşük 
kalmıştır. Bu sorun, Hükümetinde gündemine taşınmış 
ve 100 günlük icraat programında bin liranın altında 
kalan emekli aylıkların bin liraya yükseltileceği kararı 
kamuoyuyla da paylaşılmıştır. 

1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
dönemsel farklılıkları çözme yerine artırmayı 
öngörmüştür. 1 Ekim 2008 sonrasında çalışılan 
dönemlerdeki hizmetlerin karşılığı olarak emekli aylığı 
hesaplamalarında uygulanan güncellenme katsayısı ve 
aylık bağlama oranları, önceki uygulamalara göre 
kayıpları öngörmüştür. Bu uygulama ile mağdur olan 
emeklilerin sayısı artmaktadır. Bu nedenle, aylık 
hesaplamalarında yeni bir modelin getirilmesi gerekiyor. 

Derneğimize gelen telefonlarda, aynı iş yerinde 
çalışanlar bir birinin aylıklarını kıyaslamakta ve 
haksızlığa uğradıklarını belirten değerlendirmeler 
yapmaktadır. İki yıl önce emekli olanların iki yıl sonra 
emekli olanlara göre daha az aylık aldıkları iddia 
ediliyor. Bu değerlendirme ve eleştirinin nedeni, karma 
emekli aylığı hesaplanma sistemidir. 2000 öncesi 
sigortası olanlara, 2018 yılında aylık hesaplanırken üç 

ayrı kısmi aylık üzerinden tam aylık bulunmaktadır. 1 

Ekim 2008 sonrası dönemde çalışılanların primlerine 

uygulanan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı 

yetersiz kaldığından, emekli aylıkları 800 liraya kadar 

düşmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında emekli olanların 

yoğun itirazları ile karşılaşılıyor. Hükümet, bu 

mağduriyeti gördüğünden, bin liranın altındaki 

aylıkların bin liraya yükseltileceği müjdesi verilmiştir.  

Bu taahhüdün bir an önce icraata dönüşmesi gerekiyor. 

Asgari ücret gibi, taban emekli aylığı da sistemin 

temeli olarak görülmelidir. Sosyal güvenlik sistemi, kendi 

içinde de eşitliği öngörmeli ve bu yönüyle de taban emekli 

aylık büyük bir önem kazanmaktadır. Sigorta sisteminin 

uygulamasına bakıldığında, prim kazançları yönünden 

alt ve üst sınır tutarlar, her yıl açıklanırken, aynı 

uygulama emekli aylıkları için de geçerli olmalıdır. 2000 

öncesi dönemde her yıl taban aylıklar bilinirken, 2000 

sonrasında emekli olanların taban emekli aylıkları serisi 

bilinmemektedir. Bu uygulama, sosyal güvenlik 

sistemimize büyük zarar vermektedir.  

Bir diğer haksız uygulama ise, emekli aylıklarına 

yapılan yüzdeli zamlarda görülmektedir. Özellikle de, 

yüzdeli zamlar ile emekli aylıklar arasındaki farklılıklar 

büyüdüğünden, seyyanen zamların tercih edilmesi ve bu 

yönde değişikliğe gidilmesi, emeklilerimizin en büyük 

beklentisi olarak değerlendirilmelidir. 

Sosyal güvenlik sistemininevrensel normu olan ve 

ülkemizin de onayladığı 102 sayılı ILO Sözleşmesi, sosyal 

güvenlikte eşitliği esas alan bir içeriktedir. Sigorta 

mevzuatımızın 102 sayılı Sözleşme esaslarına göre 

yeniden düzenlenmesi, sosyal devletin de bir 

yükümlülüğü olarak değerlendirilmelidir.

www.tuedkayseri.org.tr

MEVZUATTAKİ FARKLILIK SORUN YARATIYOR

FİYAT ARTIŞLARININ EMEKLİLERE YANSIMASI 

Ömer

KURNAZ

Genel Mali 

Sekreter

-

Tarsus

Şube

Başkanı

www.tuedtarsus.org.tr



TÜED -6-

Türkiye Emekliler Derneği'nin projesi olan ucuz 

ve kaliteli konut üretmek amacıyla Kasım 2017 

tarihinde TOKİ tarafından ihalesi yapılan 927 

konutluk projenin hızla ilerlediğini belirten Kırıkkale 

Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin; “Projenin her 

aşamasında derneğimiz yönetimi çalışmaları takip 

etmekte olup, ev talebinde bulunan emeklilere de 

gerekli bilgiler verilmektedir. Zaman içerisinde 

emekl i l er imiz  ta lep ler in i  yapmaya  devam 

etmektedirler. Konuyla ilgili bilgi ve haberleri 

derneğimizden almaları önem arz etmektedir. 

Derneğimiz öncülüğünde yapımı devam eden projede 

emeği geçen Belediye Başkanına ve 

Kırıkkale Milletvekillerine de, teşekkürü 

borç bilmekteyiz” dedi.

 927 konutluk emekli evlerinin 24 

dairelik 39 bloğun 15 adedi, 8 aylık kısa bir 

sürede tamamlanmış durumda. Okul, 

Cami ve diğer sosyal çalışmalarında 

parelel olarak devam ettiği projede şehre 

yeni bir cazibe merkezi kazandırılması da 

hedefleniyor.

KIRIKKALE'DE EMEKLİ KONUTLARI HIZLI İLERLİYOR

ELAZIĞ ŞUBEMİZDEN İNDİRİM ANLAŞMALARI
Elazığ Şube Başkanlığımız 

her geçen gün anlaşmalı 
kurumlara yenisini ekliyor. Şube 

Başkanımız Vedat Gür; 
“Yaptığımız anlaşmalar 

üyelerimizden büyük talep 
görüyor. Her gün bir 

büyüğümüzün duasını alıyoruz. 
Bu en büyük mutluluk. Onlardan 

aldığımız destekle yine 2 ayrı 
kuruluşla indirim anlaşması 
imzaladık. Tüm üyelerimize 

hayırlı olsun” dedi.
Yapılan anlaşmalara göre; 

Tüm üyeler Taş Konak Düğün 
Salonu ile Düğün, Nişan, Sünnet, Toplantı ve Organizasyonlarda % 20 
indirim, Erkaya Fotoğrafçılık ile de Düğün, Nişan, Sünnet, Toplantı ve 

Organizasyonların fotoğraf ve kamera çekimlerinde % 50 indirim 
hakkına sahipler. 

927 konutluk emekli evlerinin 
24 dairelik 39 bloğunun 15 adedi, 

8 aylık kısa bir sürede tamamlandı...

Nişan, Düğün %20
Fotoğraf, Video %50

indirimli...

Tavşanlı Şubemiz, Özel Kütahya 
Hastanesi ile üyelerimize özel indirim 

anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya 
göre, üyelerimiz kimlik kartlarını ibraz 
etmeleri halinde muayene, tetkik, genel 
ameliyatlar ve yatak ücretlerinde % 20 
indirimden faydalanacaklar. Hastaneye 

ulaşım ise ücretsiz servislerle 
sağlanacak olup, hafta içi her gün 

Sultan Avm önünden saat 09:30'da 
kalkacak.

Şube Başkanımız Mehmet Özsarı; 
“Güzel bir anlaşma oldu. Üyelerimize 

sağlıklı günler dileriz. Ayrıca üye kartı 
olmayan üyelerimiz ücretsiz olarak 

şubemizden temin edebilirler” dedi.

TAVŞANLI ŞUBEMİZ SAĞLIK ANLAŞMASI İMZALADI

muayene 
tetkik 
genel ameliyatlar 
ve yatak 
ücretlerinde 
% 20 indirim
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Körfez Şube Başkanlığımız 
üyelerimizle birlikte Edirne'den 
Konya'ya uzanan güzel bir gezi 
gerçekleştirdiler. Edirne ve Konya'nın 
tarihi ve kültürel mekanların da 
gönüllerince gezen üyelerimiz, Bursa 
Şube Başkanımız Mesut Özşen'i de 
ziyaret ettiler. 

Yapılan gezilerden 
memnuniyetlerini 
belirten 
üyelerimiz, 
“Şimdiye kadar 
görmediğimiz yerleri Şubemiz sayesinde 
gezmiş oluyoruz. Tüm Şube yönetimine 
ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” 
dediler.

Şube Başkanımız M.Derviş Ilgaz ise; 
“Üyelerimizi mutlu etmek birinci 
vazifemiz. Katılan herkese teşekkür 
ederiz” dedi.

Körfez Şube Üyelerimiz
Edirne, Konya ve 
Bursa’yı Gezdi

Nizip Şube Başkanımız 
Abdullah Aslan, genel kurul 
toplantısından sonra göreve 
yeni seçilen yönetim kurulu 
üyeleri Hüseyin Yıldız, 
İbrahim Erdoğan, Mehmet 
Aslan, Hüseyin Yıldırım ile 
birlikte Nizip Kaymakamı 
Kemal Şahin ve Nizip Belediye 
Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı 
makamında ziyaret ettiler. 

Şube faaliyetlerinden ve derneğimizin 

projelerinden bahseden Şube Başkanımız 

Abdullah Aslan; “Nizip'te 4500 üyemizle faaliyet 

gösteren en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. 

Emeklilerimizin sıkıntısı büyük, onlara elimizden 

geldiğince yardımcı olmak en büyük isteğimiz. 

Nizipli emeklilerimiz 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım 

hakkını kullanamıyor. Güzergah uygun olmadığı 

için SGK'ya ulaşamıyor. Sizlerden bu ve bunun 

gibi birçok konuda destek bekliyoruz” dedi.

NİZİP ŞUBEMİZDEN PROTOKOL ZİYARETLERİ
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Kısa adı TÜED olan 
Türkiye Emekliler 
Derneğimizin, Narlı 
Eğitim ve Sosyal 
Tesisleri'nde, "Sağlıklı 
Yaşam" seminerlerinin bu 
yıl 3'üncüsü düzenlendi. 
Yoğun ilgi gören 
farkındalık seminerinde 
üyelerimiz, hayata başka 
açılardan da bakabilmeyi 
öğreniyor. Eğitim 
Danışmanı, Yaşam Koçu 
ve Nefes Eğitmeni Emel 
Algül, eğitim 
tesislerimizde 3 yıldır 

verdiği seminerlerin 
emeklilerimize, yaşama 
sımsıkı sarılmayı, duyarlı 
olmayı ve sağlıklı 
yaşlanmayı öğretmeyi 
hedeflediğini belirterek, 
şunları söyledi:

“TÜED'in organize ettiği, Balıkesir 
Erdek Narlı dinlenme kampında 
'Sağlıklı Yaşam' konulu 
seminerimizden farkındalık, sevgi 
ve coşku dolu kareler... Yaşama 
Sanatı Atölyesi olarak 3 yıldır 
buluştuğumuz eğitim kamp 
çalışmamızda bizi destekleyen 
başta TÜED Genel Başkanı çok 
sayın ve sevgili Kazım Ergün 
Bey'e, TÜED Genel Mali Sekreteri 
çok sayın ve sevgili Ömer Kurnaz 

beyefendiye, TÜED Basın Yayın 
Danışmanı çok sayın ve sevgili 
Emin Tangören beyefendiye sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. Yine Narlı 
Tesisleri müdürü çok sayın ve 
sevgili Birol Şeker Bey'e ve sevgili 
dünya güzeli eşi Müdür Yardımcısı 
Funda Hanım'a 
konukseverlilikleri, eğitime yönelik 
duyarlılıkları, sevgileri için sonsuz 
teşekkürlerimi iletiyorum. Mazeret 
ve şikayetlerle değil kendi 
gerçekleriyle yaşamı kucaklayan ve 
"BEN VARIM" diye hep bir 
ağızdan birlik bilinciyle haykıran 
çok değerli, çok sayın ve çok sevgili 
katılımcılara tek tek şükranlarımı 
sunuyorum. İyi ki varsınız...Önce 
Yaşam ve İnsan" dedi.

Seminerlerin olumlu 
yansımalarının ve 

memnuniyetlerin, üyelerimizce 
kendisine de her fırsatta iletildiğini 
belirten Genel Başkanımız Kazım 
Ergün; "Yaşam boyu eğitimin 
önemine inanıyoruz. Hele de 
öğrendiklerimiz yaşantımıza 
böylesine güzel katkılar sağlıyor, 
farkındalıklar yaratıyorsa 
inancımız daha da büyüyor. Bu 
seminerlerin gerçekleşmesini 
sağlayan değerli hocamız sayın 
Emel Algül'e sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz. Ayrıca Genel Mali 
Sekreterimiz sayın Ömer Kurnaz'ı, 
Basın Danışmanımız sayın Emin 
Tangören'i, Eğitim Tesisimizin 
değerli yöneticileri Funda Şeker ve 
Birol Şeker'i ve emeği geçen bütün 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu 
güzel ve verimli çalışmaların 
devamını diliyorum" dedi.

Ergün; 
"Yaşam boyu eğitimin 
önemine inanıyoruz. 
Hele de öğrendiklerimiz 
yaşantımıza böylesine 
güzel katkılar sağlıyor, 
farkındalıklar yaratıyorsa 
inancımız daha da 
büyüyor...”

EMEKLİLER 

"SAĞLIKLI 

YAŞAM" 

SEMİNERİMİZDE 

"BEN VARIM" 

DEDİ...
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Emeklilerin konut 
sorununa çözüm üretmek için 
TOKİ’yle ve bankalarla 
yaklaşık dört yıldır kapsamlı 
çalışmalar yürüten Türkiye 
Emekliler Derneği (TÜED), 
ucuz konut projelerinin, 
Devlet desteğiyle çok daha 
hızlı yaygınlaşacağına dikkat 
çekti...

Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, 
Türkiye Emekliler Derneği için; 3 Bin 500 
emekliyle yapılan alan araştırması sonuçları 
dikkate alınarak başlatılan projelerle 
emeklilerin uygun koşullarla ev sahibi 
olabilmeleri hedeflendi.

TÜED - TOKİ 
PROJELERİYLE 
8000 EMEKLİ 
KONUT SAHİBİ 
OLDU...

TÜED Sosyal Projeler Grubu, "Emekliye Ucuz Konut 
Projesi"nin ilk olarak TOKİ kanalıyla hayata geçirildiğini 
belirterek; "TOKİ vasıtasıyla sürdürülen çalışmalarla, bugüne 
kadar 7 Bin 779 emeklimiz ev sahibi oldu" dedi. 

İlk adımın Batman'da atıldığını ve burada tamamı emekliler 
için yapılan Bin 472 konutun sahiplerini bulduğunu ifade eden 
TÜED yetkilileri şunları söyledi:

"TOKİ'yle bu projeler kapsamında iki yöntemle çalışmalar 
gerçekleştirildi. Bunlardan birisi 'Talep Toplama Yöntemi' idi. Bu 
kapsamda şubelerimiz emeklilerimizin taleplerini toplayarak 
bulundukları il ve ilçelerin; valiliklerine, kaymakamlıklarına ve 
belediyelerine sundular ve kendilerinden emeklilere konut 
yapılabilmesi için arazi talebinde bulundular. Tespit edilen araziler 
emeklilere konut yapılabilmesi için TOKİ'ye devrettirildi.

İkinci yöntem ise, 'Kontenjan Ayırma Yöntemi' oldu. Buna 
göre de; TOKİ mevcut planlamaları kapsamında ürettiği 2+1 
konutların yüzde 25'ini emeklilerimize ayırdı.

Her iki yöntemle bugüne kadar; 33 ilde ev sahibi olan 7 Bin 
779 emeklimiz bulunuyor. Dar gelirleriyle yaşam mücadelesi 
verirken ev sahibi olabilme imkanına kavuşan emeklilerimiz adına 
TOKİ'ye ve emeği geçen yerel yöneticilere teşekkür ediyoruz.

Tabii bu rakamlar, Türkiye Emekliler Derneğimiz ve Gazi 
Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen alan araştırmasındaki 
talepleri tam anlamıyla karşılamamakta. Araştırmaya göre 
emeklilerimizin yüzde 27.1'i kirada oturuyor. Yani yaklaşık 3 
Milyon 300 Bin emeklimiz kiracı.

Yine araştırma 
sonuçlarına göre; 
emeklilerimizin yüzde 
27.5'i de gecekonduda 
yaşıyor. Bu da; 3 
Milyon 400 Bin emekli 
demek.

DERNEĞİMİZE 
300 BİN EMEKLİ BAŞVURDU...

Derneğimize son 3 yıl içerisinde konut talebiyle başvuruda 
bulunan yaklaşık 300 Bin emeklimiz bulunuyor. Elbette ki, 
TOKİ'nin tek başına bu talepleri karşılaması mümkün değil. Bu 
yüzden derneğimiz de talepleri ve yapılan bilimsel araştırmayı 
dikkate alarak, alternatif konut projeleri üretti. Bankaları, arsa 
sahiplerini, müteahhit firmaları ve emeklileri bir araya getirerek 
güvenli bir sistem oluşturdu. Tamamı banka güvencesinde, kaliteli 
ve ucuz konutlar üretmek için yola çıkan derneğimiz; ilk olarak 128 
daireli Konya Meram projesini hayata geçirdi. Ardından Bursa 
projesi başladı. Bursa'da 130 konut tamamlanmak üzere, İstanbul 
Silivri'de de projeler hazırlandı. Burada da 100 konut yapılması 
planlanıyor.

DEVLET DESTEĞİ DE OLURSA, 
EMEKLİYE ÖZEL KONUT 
KREDİLERİ SAĞLANABİLİR...

TÜED Proje Grubu, söz konusu konut projelerine bilhassa 
devlet destekli özel faiz oranlı konut kredileriyle destek olunması 
halinde, emeklilerin çok uygun taksitlerle ve kira öder gibi ev sahibi 
olabilmesinin de önünün açılacağına vurgu yaptı. Son günlerde 
konut kredilerindeki faiz oranlarının emeklinin bütçesini çok aştığı 
belirtilirken, yapılacak desteklemeyle emeklinin konut sorununun 
çözümüyle birlikte, sektöre de büyük canlılık getirileceğine dikkat 
çekildi.

TÜED: "EMEKLİYE UCUZ KONUT İÇİN, 
  DEVLET DESTEĞİ ŞART..."

TÜED’İN
TALEBİYLE YAPILAN

TOKİ 
PROJELERİYLE 
8000 EMEKLİ 
KONUT SAHİBİ 

OLDU...
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BALIKESİR

ŞUBEMİZ

19. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

BANDIRMA

ŞUBEMİZ

11. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Antalya Şube Başkanlığımız 18. Olağan Genel 
Kurulunu 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Uşak Şube 
Başkanımız Ali Zorba'nın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız İbrahim Tezcan yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Akkoca, Mustafa 

Ali Akdaş, Baturay Günan, Fahrettin Daniş Akaydın, Denetleme 

Kurulu Üyeleri ise; Turgut Akın, Sezer Özdemir (Yılmaz), 

Abdurrahman Altıngeyik olarak seçildiler.

ANTALYA

ŞUBEMİZ

18. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Balıkesir Şube Başkanlığımız 19. Olağan Genel 
Kurulunu 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 
Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız, Bandırma Şube Başkanımız Mitat Günüç'ün yaptığı 

genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Kenan Siyer yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Orhan Alemdaroğlu, 

Özdemir Kalkan, İsmail Kalkan, İsmail Mercan, Denetleme 

Kurulu Üyeleri ise; Fikret Arabacı, Burhanettin Tankut, 

Mehmet Bayer olarak seçildiler.

Bandırma Şube Başkanlığımız 11. Olağan Genel 
Kurulunu 2 Ağustos 2018 Perşembe günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 

Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Arif Yıldız, Balıkesir Şube 

Başkanımız Kenan Siyer'in yaptığı genel kurul 

sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Mitat Günüç yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Hasan Kasapoğlu, İ. 

Bilgin Akalın, Şeyhmus Kozan, İrfan Canbaz, Denetleme Kurulu 

Üyeleri ise; Fettah Kara, İlhan Işık, Eyüp Avcı olarak seçildiler. 
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ISPARTA 

ŞUBEMİZ

22. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Isparta Şube Başkanlığımız 22. Olağan Genel 
Kurulunu 12 Ağustos 2018 Pazar günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız, Divan Katip Üyeliğini Antalya Şube Başkanımız İbrahim 
Tezcan ve Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege'nin 

yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Faik Yıldız, Elmas Öz, 
Sabri Şahin, Mehmet Şevik, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Nuri 
Tavlı, Mehmet Tunç, Hasan Daşyol olarak seçildiler.

TAVŞANLI

ŞUBEMİZ

23. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Kütahya Şube Başkanlığımız Olağan Genel 
Kurulunu 14 Ağustos 2018 Salı günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 
Üyeliğini Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif 
Yıldız, Tavşanlı Şube Başkanımız Mehmet Özsarı'nın yaptığı 
genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız İlhan Bintez yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Ali Rıza Güneş, İ. Sami 

Eskikent, Üzeyir Ergani, Yahya Kuşdemir, Denetleme Kurulu 

Üyeleri ise; Ali Osman Arısoy, Enbiya Baş, Recep Taşpınar 

olarak seçildiler.

KÜTAHYA

ŞUBEMİZ

OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Tavşanlı Şube Başkanlığımız 23. Olağan Genel 
Kurulunu 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 

Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan 
Katip Üyeliğini Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir 
Ersal, Domaniç Şube Başkanımız Kemal Sert'in yaptığı 
genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Mehmet Özsarı yeniden göreve 
seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Şerif Hasçelik, 
Ali Ramazan, Hüseyin Kaynak, Tarık Sarıöz, Denetleme Kurulu 
Üyeleri ise; Ahmet Külcü, Zeynel Çardak, Mustafa Çetin olarak 
seçildiler.
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SAKARYA

ŞUBEMİZ

21. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Sakarya Şube Başkanlığımız 21. Olağan Genel 
Kurulunu 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü 
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel 
Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz 
Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Körfez Şube 
Başkanımız M. Dervil Ilgaz'ın yaptığı genel kurul sonuçlarına 

göre;
Şube Başkanımız Sinan Turan yeniden göreve seçilerek güven 

tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Adem Başoğlu, Ahmet Erkent, 
Remzi Berk, Yalçın Ercan, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Ercan 
Çakar, Ahmet Pınarcı, Fahri Arslan olarak seçildiler.  

ESKİŞEHİR

ŞUBEMİZ

23. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Bursa Şube Başkanlığımız 22. Olağan Genel 
Kurulunu 26 Ağustos 2018 Pazar günü gerçekleştirdi. 
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz 
Ömer Kurnaz, Divan Katip Üyeliğini Adana Şube 
H.Seyfi İyiyürek, Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut'un yaptığı 
genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Mesut Özşen yeniden göreve seçilerek 

güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Ahmet Arif Tezbulur, İsmail 

Birkan, Bayram Sağır, Osman Zeki Çağlayan, Denetleme Kurulu 

Üyeleri ise; Özhan Tetik, Meryem Çelik, Ali Sarıoğlu olarak seçildiler.

BURSA

ŞUBEMİZ

22. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Eskişehir Şube Başkanlığımız 23. Olağan Genel Kurulunu 
25 Ağustos 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan 
Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel 

Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Divan Katip 

Üyeliğini Adana Şube Başkanımız H.Seyfi İyiyürek 

ve Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan'ın yaptığı 

genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Arif Duru yeniden göreve 

seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Şaban Özdemir, 

Tahir Koparan, Semil Eroğlu, Hilmi Yılmazoğlu, Denetleme Kurulu 

Üyeleri ise; Beyzat Acar, Ziya Legoz, Mevlüt Kara olarak seçildiler.
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Nazilli ve Kastamonu Şubelerimizden

Çanakkale Şehitlikleri Ziyareti

Nazilli ve Kastamonu Şube Başkanlıklarımız üyelerini 
Çanakkale'ye götürdüler. Üyelerin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen gezide, Çanakkale'nin tarihi mekanları ve 
şehitlikler dualarla gezildi. 

Üyelerimiz, “Atalarımızın bizler için savaştığı, 

kanlarıyla suladıkları bu topraklarda olmaktan, manevi 

huzurlarında saygıyla eğilmekten, onları dualarla yadetmekten 

çok mutlu olduk, çok duygulandık. Bu anlamlı geziyi bizlere 

sağlayan şube yöneticilerimize  teşekkür ederiz” dediler.

Üyelerimizin daha kaliteli 
sağlık hizmetlerini daha uygun 
fiyatlarla almalarını sağlamak 

amacıyla Türkiye Emekliler Derneği 
olarak, üyelerimiz ve 1.derece 

yakınlarının faydalanabileceği 
indirim anlaşmalarına bir yenisini 

ekledik.

Yaptığımız sözleşmeye göre; Göz 
muayene ücretinde %10, Kulak Burun Boğaz 

muayene ücretinde %10, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon muayene ücretlerinden fark 

alınmayacaktır.
Üyelerimize hayırlı olsun.

VENİ-VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALADIK

Konya Şube Başkanımız Gülhan Çağlar Konya'nın 
yerel televizyonu Kanal 42'de Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 
İstikamet Programı'nın konuğu oldu. Emeklilerin sorunlarını 
masaya yatıran Çağlar, Emeklilerin ekonomik koşullar altında 
çok zor günler geçirdiğinden bahsederek, intibak 
hakkımızdan, hastane katılım paylarından, emeklilerin içinde 
bulundukları çıkmazlardan bahsetti.  

Çağlar; “Emekli aslında emekli değil, bugün 
emekliliğini hak etmiş kişiler halihazırda çalışıyor, emekli 
maaşı var ama ek iş yapmak zorunda. Emekli torununa bir 
dondurma alamayacak durumda. Uzaklardaki yakınlarını 
ziyaret etmek istiyor edemiyor. Bir yaşlı bireyin beslenmesi 
gerektiği gibi beslenemiyor. Üzerine bir de ev sahibi değil de 
kiracı ise zaten o zaman durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 
Yapılması gereken, üstüne titizlikle çalışılması gereken bir 
yığın konu var. Derneğimiz bir sivil toplum kuruluşu olarak 
üzerine düşen görevi bütün imkanları doğrultusunda yerine 

getirmekte ancak tüm bu yapılacak işler bir ekip çalışması. 
Muhtarlıklardan tutun da meclise kadar herkes üstüne düşeni 
yaparsa işte o zaman emekli biraz nefes alır, biraz yüzü güler” 
dedi.

KONYA ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇAĞLAR KANAL 42'NIN KONUĞU
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2018 yılı ikinci yarısında tüketici ve üretici fiyat artışları, hedeflerin çok üzerinde 

yükseldiğinden,  başta emekli aylıkları alanlar olmak üzere, dar ve sabit gelirlileri yoksullaştıran 

bir süreci de getirmiştir. Yüksek enflasyon ile birlikte döviz kurlarının hızlı artışı, ekonomik 

zorlukların yaşanmasına yol açmış, yatırım ve üretimin önünde en büyük engel olmuştur. Küresel 

baskılar ile birlikte Türk ekonomisi üzerinde oluşturulmaya çalışılan krizlerin aşılması için, 

üreten bir ekonomik politikanın uygulanmaya konulması, toplumsal tasarruf ve destekle bu 

süreçten en az zararla çıkılması gerekiyor. Tüketim toplumundan, üreten ekonomiye geçilmesi 

durumunda, ithalatımız azalacak ve toplumsal refah ta artacaktır.

SORU: 7146 sayılı Kanunla, bedelli askerliğin temel 
hükümleri düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışmaktayım. 
Askerlik nedeniyle, kıdem tazminatı alabilir miyim?

CEVAP: Bu sorunun cevabı ile ilgili bilim adamları, 
hukukçular ve uzmanlar arasında görüş birliği oluşmamıştır. 
Bedeli askerliği düzenleyen 7146 sayılı Kanun, 1475 sayılı 
Kanunu'nun 14. Maddesinde her hangi bir değişiklik 
yapmadığından, kıdem tazminatı ile ilgili belirsizlikler var. Bir 
görüşe göre, işçi için iki seçenek söz konusu olabilir. 7146 sayılı 
Kanun gereğince, 21 gün temel askerlik eğitimini yerine 
getirmenin bir zorunluluk olduğu gerekçesiyle, izin tercihini 
kullanmak istemeyen işçilerin askerlik nedeniyle, 1475 sayılı 
kanunu göre fesih hakkını kullanıp, kıdem tazminatı talep 
edebilirler. Bir diğer görüş ise, 21 günlük eğitim süresi izin 
koşuluna bağlandığından, kıdem tazminatı talep edemez. 
Kanunlar yasalaşmadan önce, bu konunun net bir şekilde 
düzenlemesi gerekirdi. Farklı değerlendirmeler nedeniyle, 
kıdem tazminatı talebi yargıya taşınacak ve bu şekilde 
uygulamaya açıklık getirilecektir. 

SORU: 40 yıldır İşveç'te yaşıyorum. 30 yıla yakın bir 
süre çalıştım ve malulen emekli oldum. Türkiye'de hiçbir 
hizmetin yoktur. Yurt dışı hizmet borçlanması yaparsam, 
Türkiye'den de emekli olma hakkım var mı?

CEVAP: İşveç ile Türkiye arasında yapılan sosyal 
güvenlik sözleşmesi gereğince, her iki ülkeden de emekli olma 
hakkınız var. Öncelikle, Türkiye'de sigortalı bir işe girmeniz 
ve kısa süreli de olsa, fiilen çalışmanız gerekiyor. İşveç'te 
çalıştığınızı belgeleyen ıslak imzalı hizmet dökümü üzerinden, 
yurt dışında ilk işe girişiniz itibariyle SGK tarafından aylık 
bağlanabilmesi için talep edilen primleri ödemeniz gerekiyor. 
60 yaşında olanlara 3600 gün prim ödenmesi durumunda, 
aylık bağlanacağı gibi; yaşı 60'ın altında olanların en az 25 yıl 
sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesi koşulu var. Kendi 
durumunuza göre tercih yapabilirsiniz. Günlük borçlanma 
tutarı, 21.65 liradır. 

SORU: Ağustos ayında emekli aylığı bağlanması için 
tahsis talebinde bulundum. Sigortalı hizmetlerim 6000 günün 
üzerinde olduğu için prim ödeme koşulu ile ilgili bir eksikliğim 
olmamasına rağmen, daha önceki yıllarda 7 bin lira Bağ-Kur 
borcumun da ödenmesi isteniyor. Buna gerek var mı? 

CEVAP: Emekli aylığı hangi statüden bağlanırsa bağlansın, 
her türlü borcun olmaması esastır. Tarafınıza ait Bağ-Kur prim 
borcu 12 aydan fazla olması ve silinmesi durumu yoksa, prim 
borcunun ödenmesi Kanun gereğidir. Bu nedenle, Bağ-Kur 
borcunu ödeneniz durumunda, emekli aylığınız bağlanacaktır.   

SORU:Bağ-Kur'dan aylık alırken, kamuda çalışmaya 
başladığımdan emekli aylığım durduruldu. Emekli Sandığı'na 
kesilen primlerimin tarafıma bir katkısı var mı? Kamudan 
ayrılmam durumunda, ne tür bir hakkım var? Hizmet 
birleştirmesi yapılarak, tarafıma yeni bir aylık bağlanabilir mi? 
Hangi haklara sahibim, bu konuda bilgilendirirseniz, memnun 
olacağım. 

CEVAP: 2008 sonrası ilk defa kamuda memur olmanız 
nedeniyle, en az 15 yıl prim ödenmesi ile birlikte 65 yaşını 
doldurduğunuzda yeni bir aylığa hak kazanabilirsiniz. Siz, bu 
koşulları yerine getiremediğinizden, aylığa hak kazanmayanlara 
prim toptan ödenmesi yapılmaktadır. Derneğimize gelen 
bilgilerden, 65 yaşını 1 Ocak 2019 itibariyle doldurduğunuzdan, 
kamudan ayrılmak durumunda kalacaksınız ve çalıştığınız kamu 
kurumundan emeklilik talebinde bulunacaksınız. SGK, aylığa 
hak kazanmaya yetecek primi yerine getirmeyenlere, 
güncellenme katsayısına göre prim kazançları hesaplanarak, 
sigortalılara toptan ödeme yapmaktadır. 

SORU: kadın sigortalı olarak 1995 yılında işe girdim ve 
bugüne kadar 3500 gün prim ödemem var. İki çocuk 
borçlanırsam, ne zaman emekli olabilirim. 

CEVAP: 23 Mayıs 1995 öncesi sigortalılar 51 yaş 5750 gün 
prim ödenmesi, 23 Mayıs 1995 sonrası sigortalılar ise, 52 yaş ve 
5825 prim ödemesi koşuluyla emekli aylığına hak kazanmaktadır. 
Çocuk borçlanması yapılabilmesi için, doğum tarihi itibariyle iki 
yıl çalışılmayan tarihlere borçlanma hakkı tanınmıştır. Bu 
sürelerde çalışmanız yoksa,iki çocuk üzerinden 1440 gün 
üzerinden borçlanma hakkınızı kullanabilirsiniz. 23 Mayıs 1995 
öncesi sigortalı iseniz, borçlanma yapıldıktan sonra 810 gün fiilen 
çalışmanız şartıyla 51 yaşında; 23 Mayıs 1995 sonrası sigorta 
girişiniz varsa, borçlanma ile birlikte 885 gün çalışarak prim 
ödemesi koşuluyla, 52 yaşında aylığa hak kazanmaktasınız.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
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ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru üzerine 

2016/13021 nolu dosyada verdiği kararda çelişkili kararları 
değerlendirmiştir. Başvurucu, açılan davanın aynı maddi 
olaya dayanılarak açılan başka davalarda verilen kararlara 
aksi bir sonuca ulaşılarak reddedildiğini, bu nedenle adil 
yargılama hakkının ihlal edildiği iddiasındadır. Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesi çok sayıda dosyada benzer şekilde ilk derece 
mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. Yerel 
mahkeme kararında direnmiş, konu Yargıtay Hukuk Genel 
Kuruluna intikal etmiş, genel kurul direnme kararını yerinde 
bulmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun gönderisi 
uyarınca 22. Hukuk Dairesi uygulama birliği ile hukuki 
belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri uyarınca onama kararı 
vermiştir. Aynı ilde bir başka yerel mahkeme Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesi bozma kararına istinaden davaları reddetmiş, 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararları onamıştır. Davası 
reddedilenler arasında olan başvurucu vekili Yargıtay'dan 
içtihadı birleştirme talep etmiş, Yargıtay Birinci Başkanlık 
Kurulu, her somut olayın özelliğine göre çözüm üretmek 
gerekir görüşü ile içtihat birleştirme yoluna gidilmesine 
gerek olmadığına karar vermiştir. Bunun üzerine başvurucu 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin; adil yargılama hakkının hukukun 
üstünlüğünün sözleşmeci devletlerin ortak mirası olduğunu 
belirten Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin önsözüyle 
birlikte yorumlanması gerektiğini belirttiğini, hukukun 
üstünlüğünün temel unsurlarından birinin, hukuki 
durumlarda belirli bir istikrarı garanti altına alan ve 
kamuoyunun mahkemelere olan güvenine katkıda bulunan 
hukuki güvenlik ilkesi olduğuna karar verdiğini tespit 
etmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre, toplumun 
yargısal sisteme olan güveni hukuk devletinin esaslı 
unsurlarından biri olmasına rağmen birbirinden farklı yargı 
kararlarının devamlılık arz etmesi, bu güveni azaltacak 
nitelikte bir hukuki belirsizlik durumu yaratabilecektir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat farklılıkların kendi 
bölgesinde yetki sahibi olan ve davanın esasına bakan yerel 
mahkemenin bulunduğu yargı sistemlerinin doğal bir sonucu 
olduğunu kabul etmekle birlikte, yüksek mahkemelerin 
görevinin bu çelişkileri düzeltmek olduğunu ve şayet çelişkili 
uygulama yüksek mahkemenin bünyesinde gelişiyorsa bu 
durumun toplumun adil sisteme olan güvenini azaltarak 
hukuki güvenlik ilkesini ihlal edeceğini belirtmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre 
mahkemelerin yorumlarında dinamik ve evrilen bir 
yaklaşımın sürdürülmemesi reform ya da gelişimi 
engelleyeceğinden kararlardaki değişim, adaletin iyi 
idaresine aykırılık teşkil etmez. Mahkemeye göre, içtihat 
farklılığından kaynaklanan tutarsızlığın giderilmesi için iç 
hukukta bir mekanizmanın bulunup bulunmadığının ve bu 
mekanizmanın uygulanıp uygulanmadığının önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Anayasa 
M a h k e m e s i  b a ş v u r u c u n u n  
davasının kabul edilebilir olduğuna 
karar vermiştir. Anayasa'mızın 36. 
maddesinin birinci fıkrasına “adil 
yargılanma” ibaresinin eklenmesi gerekçesinde; ülkemizin taraf 
olduğu uluslar arası sözleşmelerce güvence altına alınmış adil 
yargılama hakkının eklendiği belirtilmiştir. Bu eklenme ile 
İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen adil yargılama hakkı 
anayasal güvence altına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesine göre, Anayasa'nın 2. maddesinde 
Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, 
Anayasa'nın tüm maddelerinin yorumlanması  ve 
uygulanmasında göz önünde bulundurulması zorunlu bir 
ilkedir. Hukuk devletinin gereklerinden birini de hukuk 
güvenliği ilkesi oluşturmaktadır. Kişilerin hukuki güvenliğini 
sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının 
öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde 
devlete güven duyabilmesini, devletinde yasal düzenlemelerinde 
bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını 
gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler 
hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya 
yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir 
olmasını, ayrıca kamu otoritesinin keyfi uygulamalarına karşı 
koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir. Anayasa 
mahkemesinin kanunilik ilkesi bağlamındaki görevi, hukuk 
kurallarının birden fazla yorumunun varlığının hukuki 
belirlilik ve öngörülebilirliği etkileyip, etkilemediğini tespit 
etmektir. Mahkemeye göre, uygulamadaki yeknesaklığı 
sağlamaları beklenen yüksek mahkemeler içinde yer alan 
dairelerin benzer davalarda tatmin edici bir gerekçe 
göstermeksizin farklı sonuçlara ulaşmaları, bir kararın belirli 
bir daireye düştüğü takdirde onanacağı, başka bir daire 
tarafından ele alındığı takdirde bozulacağı gibi ihtimale dayalı 
ve birbirine zıt sonuçlar ortaya çıkarır. 

Anayasa Mahkemesi aynı somut olay ve hukuksal 
durumdaki farklı kişilere açılan davalarda birbiriyle çelişen 
sonuçlara ulaşılması hukuki belirlilik ve öngörülebilirlilik 
ilkelerine ters düşebilir görüşündedir. Yargı mercilerinin anılan 
ilkelerin bir sonucu olarak kamuoyu nezdinde yargıya olan 
güveni muhafaza etme bakımından kararlarında belirli bir 
istikrar sağlanması beklenir. Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru ile gelen ve genel kurul kararı ile incelenen olayda 
içtihat değişikliği ile benimsenen yaklaşımın uygulanması 
nedeniyle uyuşmazlığın çözümünde görev alan daire ve kurula 
göre farklı ve birbiriyle çelişkili kararlar ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar 
verilmiştir. 

Türkiye'de güvenlik ve ekonomi temel sorun alanlarıdır. 
Bu alanlardan sonra adalet sorunu gelmektedir. Demokratik, 
birlikte yaşama kültürü, yüksek ekonomik olarak dinamiklik ve 
toplumsal güven için adalet ve hukukun üstünlüğü olmazsa 
olmazdır.


