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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

Oy kullanmaya başlayalı 47 yıl olmuş 
kaç kere hükümet seçtik kaç referanduma 
katıldık sayısını hatırlamıyorum. Bu ülke çok 
ihtilalıer gördü koalisyonlar gördü tek başına 
hükümetler  referandumlar gördü halk her 
zaman sağ duyulu olmaya çalışsa da içimize 
giren prvakatörler gördü provakasyonlara alet 
olanlar gördü acılar gördü gözyaşları gördü 
tabiî ki mutluluklar sevinçlerde gördü.

Bu ülkenin vatandaşları çok şey yaşadı çok 
şey gördü. 16 Nisan’da bir şey daha görecek 
millet iradesi yine referandumda oy kullanacak 
ya başkan görecek veya görmeyecek 
ama gördüğü ve görmeye devam edeceği 
şeylerden bahsetmek istiyorum.

Biz emekliyiz bir zamanların çalışanı 
işçisi memuru serbest meslek sahibiyiz, 
Bir zamanların sendikacısı kanun yapıcısı 
üreticisiyiz, bir zamanların çalışanı bu günün 
emeklisiyiz ama 11 milyon emekliyiz sandığa 
giden 22 milyon oyuz.

Biz emekliyiz yıllardır yoksulluk sınırları 
içerisinde maaş alan açlık sınırları 
altında maaş alan emekliyiz talepleri olan 
Haksızlıklara uğrayan sesini duyurmaya 
çalışan enflasyonun ezdiği maaş 
adaletsizliklerinin uçurum olduğu sağlık 

katkı paylarının maaşımızı böldüğü seçim 
zamanları referandum zamanları oy istenen 
daha sonra unutulan emeklileriz.

Bu ülkenin refahı ve huzuru için sandığa 
ilk giden oy verme sorumluluğunu bilen 
vatandaşlık görevlerini ilk sırada yerine 
getiren 11 milyon emekli 22 milyon oyuz. 
Toplumun refahı ve huzurunun önemini çok 
iyi bilen yıllar boyunca vatanı ve milletinin 
birliği ve dirliği için oy kullanan ve bugünde 
en çok sandığa gidecek çoğunluğuz.

Ülkemizin gücüne ve milletimizin sağduyusuna 
inanıyoruz karar yüce milletin olacaktır. 
Huzurlu ve sag duyu içerisinde bir referandum 
geçirmek istiyoruz şüphesizki  toplumların 
kararları yaşantılarınıda etkiler bakınız bu 
konuda söylenen bu söz konuyu çok güzel 
anlatıyor:

“Toplumlar hakettiği şekilde 
yönetilir.”

Bizde bu referandumda sosyal bir değişime 
karar vereceğimizin bilincinde olacağımızı 
bilerek sandıkta EVET veya HAYIR diyeceğiz 
veçoğunluk ne istiyorsa öyle yönetileceğiz

Referandumun vatanımıza, milletimize, 
geleceğimize hayırlı olması dileklerimle.
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Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

ŞUBAT’I GÖREMEYEN 
ZAM

“Söyle bana sarı tamburam ne için 
ağlarsan demiş 

Tambura; içim oyuuuuk derdim 
büyük” demiş.

Her zaman söyledik yine söyleyeceğiz 
taa ki bizim yetiştirdiklerimiz bizim 
büyüttüklerimiz bürokratlar ve siyasiler 
bizi duyana bizi anlayana kadar bizim 
sesimize kulak verip sorunlarımızı 
çözene kadar yazacağız konuşacağız 
anlatacağız emekli açlık sınırının altında 
maaş alıyor emekli yoksulluk sınırının 
altında yaşıyor emekliye verdiğiniz zam 
yılın ilk iki ayında eriyip gidiyor.

Bakın TÜİK’in Ocak-Şubat ayı enflasyon 
oranları nasıl ve emekli neleri kullanıyor 
görelim.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2017

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 

%2,46 arttı.TÜFE’de (2003=100) 
2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya 
göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %2,46, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,22 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %7,76 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,37 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler grubunda oldu. 

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak 

ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta 
%4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde %4,25, 
ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 
artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %6,99 ile giyim 
ve ayakkabı oldu. 

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak 
ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim 
ve ayakkabı grubunda %6,99 oranında düşüş 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %22,90 ile alkollü içecekler 
ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma 
%15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık 
%12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama gruplarıdır.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2017

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 
%0,81 arttı.
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TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre %0,81, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %3,29, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %10,13 ve 
on iki aylık ortalamalara göre %7,88 artış 
gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,82 ile ulaştırma 
grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı 
Şubat ayında endekste yer alan gruplardan 

sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve 
hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve 
eğlence ve kültürde %0,89 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,35 
ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı 
Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir 
diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en fazla artış %21,72 
ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı 
ayına göre ulaştırma %17,96, çeşitli mal ve 
hizmetler %12,82, sağlık %12,53, eğitim 
%9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana 
harcama gruplarıdır.

Benim güzel vatandaşım emeklim şimdi 

bir düşünelim emekli ne yapar emekli gıda 
harcaması yapar sağlık harcaması yapar 
parası kalırsa torununa hediye alır. Şimdi bir 

bakalım emekliye verilen zam 
4,73 zam aldı ve yalnızca Ocak ayında 

gıda 6,37 zamlandı TÜİK şubat ayı 
enflasyon kalemlerinde gıdayı vermedi ama 
Ocak ayından aşağı kaldığını düşünmüyorum. 
Emeklinin ikinci en çok gider kalemi hangisi 

sağlık Ocak ayında 4,66 
şubat ayında 2,17 toplamda 
6,81 artmış. 
Peki  şimdi soruyoruz sadece gıda ve 

sağlıkta zorunlu iki ihtiyaçta emekliye 
verdiğiniz zam yılın daha ilk iki ayında erirken 
emekli yılın sonunu nasıl getirecek. TÜİK in 
açıklamış olduğu diğer kalemleri emekli zaten 
kullanamaz durumda çünkü emeklinin parası 
gıda ve sağlık hizmetlerine dahi yetmemektedir 
11 milyon emekli nin 7 milyonu açlık sınırının 
altında maaş aldığını düşünürsek yazımızın 
başında da  söylediğimiz gibi sizleri bizler 
yetiştirdik derimizi de sizler çözeceksiniz.

Biz emekli dernekleri mücadele etmeye 
devam edeceğiz taki siz bizim sesimizi 
duyana kadar duyup ta sorunlarımızı çözene 
kadar.
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Naci ŞAHİN
Genel Sekreter

NE İDİK NE OLDUK

Evet değerli yol ve kader arkadaşlarım 
ne idik ne olduk diyerek sözlerime 
başlayacağım.

Biz yaş itibari ile 70 li yıllarda genç 
delikanlılardık taşı sıksak suyunu 
çıkarırdık az uyur çok çalışır yorulmak 
nedir bilmezdik. İş nerede biz oradaydık 
çok çalıştık çook devletimizin kalkınması 
için çalıştık ailelerimiz için çalıştık 
gelecek refahımız için çalıştık.

O günlerde adımız işçiydi sendikalara 
bağlıydık biz çalışırdık sendikalar bizim 
haklarımızı savunurduve yıllarca her ay 
aidatlarımızı öderdik öderdikte birgün 
bizi yüz üstü bırakacaklarını bilmezdik.

Bugünlerde adımız emekli ve dernekliyiz 
sendikalar bizi unuttu işçiyken her ay 
yevmiye kesen sendikalar sosyal tesisler 
kuran sendikalar bizlerin kurduğu ve 
buğünlerde çok büyük imkanlara sahip 
olan sendikalar işçiyken peşimizden 
koşan sendikalar emekliyken bizden 
kaçar oldular.

Şöyle bir kelime anlamlarına bakalım  
işçi-sendika ,emekli-dernek ne demek

İşçi TDK’ya göre tanımı başkasının 
yararına bedenini, kafa gücünü veya 
el becerisini kullanarak ücretle çalışan 
kimse.

Sendika, çalışanların sosyal, ekonomik hak ve 
çıkarlarını korumak, sorunlarını çözme amacı ile 
kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi 
parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız 
örgütlerdir.
Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca 

bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından 
tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli 
veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri 
nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir 
almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, gündelik 
kullanımda, kanuni zorunluluğu doldurmadan iş 
bırakmış kimseler de zaman zaman emekli olarak 
adlandırılırlar.

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla 
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek üzere, en az 5 gerçek veya 
tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak 
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe 
sahip kişi topluluklarındandır.

Kelime anlamlarına bakıldığında bile çalışırken 
bedenen ve aklen güçlüyken sendikalar kişi devlet 
siyaset üçgeninde haklarını savunurken mücadele 
ederken emekli olduklarında hiçbir hizmetlerinden 
yararlanamamaktadırlar. 

Emekli iş hayatı sendikalar ve hükümet ve 
siyaset üçgeninden çıkarılmış yasal mücadelesini 
kendi imkanları ve yılda bir kereye mahsus olmak 
üzere çok cüzi aidat ve imkansızlıklar içerisinde 
emekli,hükümet ve siyaset  üçgenine sesini 
duyurmaya çalışan derneklerin çalışma dernekçilik 
kanunlarına uygu davranmak zorunda kaldığı 
için çokta ciddiye alınmayan ama kendi imkanları 
doğrultusunda her platformda sesini duyurmaya 
çalışan bir halde buluyorsunuz emekliyi

Sendikalara sesleniyorum bizler bunu hak 
etmiyoruz sendikalar bizi gençliğimizde kullanırken 
emekliliğimizde de refahımız için mücadele vermeli 
bizim haklı taleplerimizde yanımızda olmalı hatta 
emekli derneklerini aktif çalışan sendikalar altında 
sendika olmaları yolunda destek olmalıdırlar 

Evet bizde sendikal haklara kavuşmak ve 
emekli hükümet siyaset üçgeninde açlık sınırı 
altında yaşayan emeklilerimiz kazanılan kaklarını 
kaybeden emeklilikte dahi çalışmak zorunda kalan 
emeklilerimizin haklarını sendikalar kadar net 
savunmak için sendika olmak istiyoruz.
Ne idik ne olduk demek yerine nereden nereye 

demek istiyoruz.
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Mustafa SARIOĞLU 
Genel Eğ. ve Teş. Sekreteri

Emekli demek
Emekçi demektir

Emekli demek emekçi demektir alın terini 
emeğiyle rızkını kazanmış yıllarca pirimini 
yatırmış emekliliği hak etmiş insandır.

Emekli demek bayrağı taşımış vatana millete 
katma değer oluşturmuş ve vakti geldiğindede 
bayrağı devretmiş vatanperverdir, Emekli 
demek hak eden demektir.

Ama biz hak etmediklerimizden bahsedelim 
11 milyonun hak etmediklerinden

Bu ülkeyi bu günlere getirirken yoksulluğu 
hak etmedik

Primlerimizi öderken açlık sınırlarının 
altında maaş almayı hak etmedik

Aynı pirimleri ödeyerek aynı gün sayısı ile 
maaş uçurumlarını hak etmedik

Her ay ilaç muayene katkı payı diye 
maaşımıza ortakçı olmalarını hak etmedik

Sağlığımıza kavuşmak için emsal ilaçları 
hak etmedik

Özel hastanelerde ek ücret diye emeklinin 
soyulmasını hak etmedik

Verilen zamların iki ayda enflasyona 

ezilerek her ay daha fazla alım gücünü 
kaybetmeyi hak etmedik

Yaşlılıkta daha iyi beslenmemiz gerekirken 
açlık sınırının altındaki maaşlarla boş 
filelerle dönmeyi hak etmedik

Yoksulluk yüzünden bakıp büyüttüğümüz 
evlatlarımızdan yardım almayı eline 
bakmayı hak etmedik

Ay sonuna kadar yetmeyen maaşlar 
yüzünden eve hapsolmayı hak etmedik

Geçim sıkıntısı yüzünden her türlü sosyal 
ve kültürel etkinlikten mahrum kalmayı 
hak etmedik

Biz hak ettiklerimizi yaşamamayı hak 
etmedik

Daha çok şey sıralayabiliriz ama bunu 
uzatmanın anlamı olmaz biz özetledik her 
ortamda her platformda aklımız ve bedenimiz 
bizi bırakıncaya kadar emeklinin sahip 
olmadıklarına sahip olmaları için mücadelemiz 
devam edecek buğün bizi görmezden gelenler 
yarın emekli olacaklar bugün bizi görürlerse 
eminiz ki yarın onlar da rahat edecekler. 
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezimiz 55 Şube Başkanlığı 

olarak değişik il ve ilçelerde hizmet yürütmesini sağlamaktadır. 09.03.2017 Perşembe 

günü kapsamak üzere İzmir’den Van’a kadar ki illerdeki şube başkanlarımızın katılımı ile 

Genel Merkez toplantı salonunda yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan Şube başkanları 26.11.2016 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel 

Kurulumuzda seçilen yeni genel merkez yönetim kurulunu tebrik etmişlerdir.

Bir gün devam eden Başkanlar Kurulu toplantısından İşçi  BAĞ-KUR  ve Emekli Sandığı 

Emeklilerinin Sosyal güvenlik ile ilgili sorunları görüşülmüş Türkiye’nin her bölgesinden 

gelen Şube Başkanlarının kendi illeri ve ilçelerindeki yöre sorunları, TOKİ, Promosyon, 

Sağlıkta Emekliden alınan katkı payları ilaç ve reçete farkı ile raporlu ilaçlardaki yapılan 

bazı değişiklikleri giderilmesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler 

yapıldığı, Konuların siyasi kanaldan Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesi 

çalışmalarının yapıldığı Evi olmayan Emekli üyelerimize TOKİ aracılığı ile 250,00 TL 

taksitle ve 240 ay vadeli ev sahibi olmaları yönündeki hükümetimizin  seçim öncesi 

verdikleri hala sözün yerine getirilmesi için  bir çalışma olmadığı şube başkanlarınca 

dile getirilmiştir. Dernek Yönetimi olarak takipçisi olunacağımızı, Toplantıda dernek 

şube başkanları kendi yöre ve il ilçelerindeki emeklilerin sorunlarını dile getirmişlerdir. 

promosyon geniş kapsamlı olarak kurulumuzda görüşülmüş ve ilgililere tekrar ulaştırılması 

hususunu kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 8 Mart Kadınlar günü münasebetiyle tüm kadınlarımıza daha mutlu yarınlar 

dileyerek toplantı sonlandırılmıştır.

Saygılarımızla

Başkanlar Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ
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2017 YILI İLK BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA SÖZ 
ALAN ŞUBE BAŞKANLARI ORTAK SORUNLARI KONUŞARAK 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİLE GETİRDİLER
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26.02.2017 tarihinde yapılan DP(Demokrat Parti) genel kuruluna davetli olan Tüm Emek 
Der genel merkezimizi temsilen İkinci Başkan Yunus ATİKTÜRK katıldı. DP 12. Olağan Genel 
Kurulunda Gültekin UYSAL ve ekibi seçilirken İkinci Başkan ATİKTÜRK Genel Başkan UYSAL 
ve yönetimine genel merkez adına başarılar dileklerini iletirken sorunsuz ve başarılı bir genel 
kurul olmasından dolayı da kendilerini kutladı. 

DEMOKRAT PARTİ 
GENEL KURULU

Kasım ayında yapılan genel kurulumuza 
katılarak bizi yalnız bırakmayan ve genel 
kurulumuzda katılımcılara hitap ederek 
emeklinin sorunlarına olan hassasiyetini 
dile getiren BBP genel başkanı sayın 
Mustafa DESTİCİ’yi BBP 24. Kuruluş yılı 
kutlamalarında genel merkezimiz bize değer 
veren değer görür diyerek kutlamalara 
katılarak DESTİCİ’ye tebriklerini sundular.

29.01.2017 tarihinde BBP 24. kuruluş 
yılı kutlamalarına genel başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN ve genel eğitim ve 
taşkilat sekreterimiz Mustafa SARIOĞLU 
katılmışlardır.

BBP genel başkanı DESTİCİ genel 
başkanımız ÇALIŞKAN ile bir süre sohbet 
ederek BBP’nin bu gününde burada olmanın 
bizim için büyük anlam ifade ettiğini söyledi. 

BBP 24. YIL KUTLAMASINA GENEL BAŞKAN SATILMIŞ 
ÇALIŞKAN VE MUSTAFA SARIOĞLU’NUN ZİYARETİ
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AK PARTİ SİVİL TOPLUM ÖDÜL TÖRENİ
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AK PARTİ SİVİL TOPLUM ÖDÜL TÖRENİ
AK Parti’nin Sivil Toplumu geliştirmek ve 

güçlendirmek konusunda da öncü ve aktif 
bir rol üsleniyor. Ülkemizde ve dünyanın 
dört bir yanında faaliyet gösteren Sivil 

Toplum Kuruluşlarımızı “sivil toplum” 
hedefimizi gerçekleştirmek için bir 
araya getirmeyi, gelişimi sürdürmeyi 
ve Yeni Türkiye’yi hep beraber inşa 
etmeyi amaçlayan ve bu sebeple her 
yıl düzenlenen  Sivil Toplum Ödülleri 
Törenine Derneğimizi temsilen II. Başkanı 
Yunus ATİKTÜRK’de katılmıştır.

Ödül töreninde çeşitli sivil toplum 
örğütleri ödül ve plaketlerini alırken 
Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ ın 

derneğimizi temsilen toplantıya katılan 
ATİKTÜRK lile yakından alakadar olması 
bizi mutlu etmiştir.

Kısa sohbet esnasında ATİKTÜRK 
Başbakana derneğimiz hakkında bilgi 
vererek emeklilerin hükümetten taleplerin 
neler olduğundan bahsetti.

Emekli sorunlarına kayıtsız 
kalınamayacağını onların bu ülkenin 
bugünlere gelmesinde en önemli rolü 
oynadıklarını ve bugünün çalışanları 
gelelecegi tesis edenler geleceğin de 
emeklileri olacaktır diyen ATİKTÜRK 
kendileri ile genel merkez adına görüşme 
taleplerini de iletti.



TÜM EMEK DER TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ14

Z
İ
Y
A
R
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z

Kasım ayında yapılan genel kurul 

sonrasında genel merkezimize ziyaretler 

hız kesmiyor 

Av.Cafer Tufan YAZICIOĞLU genel 
merkezimizi ziyaret etmiştir.

30.01.2017 pazartesi günü genel 
merkezimizi ziyaret eden YAZICIOĞLU  
genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve 
yönetim kurulu üyeleri 2. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK ve genel eğitim ve taşkilat 
sekreterimiz Mustafa SARIOĞLU ile 
biirsüre sohbet ederek kendisinin de 
bir emekli olarak emekli sorunları ile 
yakından ilgilendiğini ve tekrar mecliste 
vazife almaları halinde emeklinin 
tüm sorunlarını meclise her fırsatta 
taşıyacağını ifade etti. 

ESKİ BARTIN MİLLETVEKLİ AVUKAT CAFER TUFAN 
YAZICIOĞLU’NUN GENEL MERKEZİMİZE ZİYARETİ

Kasım ayında yapılan genel kurul 
sonrasında genel merkezimize ziyaretler 
hız kesmiyor.

Zonguldak 12 yıldır başarılı bir şekilde 
hizmet veren  şube başlanımız Mustafa 
SARIOĞLU nun genel merkez yönetim 
kurulu üyesi olarak göreve başlamasından 
sonra  Zonguldak siyasi parti temsilcilerinin 

genel merkezimizi ziyaretleri devam 
ediyor.

Zonguldak AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Sayın Metin KARADUMAN ve AKP Devrek 
İlçe Başkanı Sayın Serdar KELEBEK 
07.02.2017 Salı günü genel merkezimizde 
Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan ve 
yönetim kurulunu ziyaret etmişlerdir. 

ZONGULDAK AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI SAYIN METİN KARADUMAN 
VE AK PARTİ DEVREK İLÇE BAŞKANI SAYIN SERDAR KELEBEK’İN

GENEL MERKEZİMİZE ZİYARETİ
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DERNEĞİMİZİN AK PARTİ KARTAL İLÇE BAŞKANI SAYIN MUHAMMED 
AKMAN VE AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÇEVRE ŞEHİR VE KÜLTÜR 

BAŞKANI SAYIN FETİ AHMET BALİN’İ ZİYARETİ
Derneğimiz yönetim kurulu AK PARTİ 

KARTAL İlçe Başkanı Muhammed 
Mehdi AKMAN ve AK PARTİ İl Başkan 
Yardımcısı - Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanı Feti Ahmet BALİN’i makamında 
ziyaret ederek; emekli talepleri devam 
eden TOKİ konutları hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. Konuyla alakalı 
destek vereceklerini ve ilgili kuruluşlara 
iletmeleri hususunda derneğimiz adına 
söz aldık…

Bu gelişmelerden haberdar etmek  için 

TOKİ den ev talebinde bulunan ve banka 
promosyonları hakkında bilgilendirme 
amacıyla üyelerimizi Denizbank 
Soğanlık Şubesi öncülüğünde kahvaltı 
programımızı gerçekleştirdik. 

Üyelerimiz tarafından dört gözle beklenen 
TOKİ EMEKLİ KAMPANYASI’nın İstanbul 
ilinde de bir an önce başlaması hususunda 
derneğimiz olarak ilgili kurumlara ulaşarak 
çalışmalarımıza sevgili üyelerimizin 
desteğiyle devam edeceğiz.… 
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Ülkenin her yerinde her ortamda emekli 
sesini duyurmaya devam ediyor Tüm Emek 
Der Elazığ şube başkanımız Mehmet 
KAYABAŞ Ramazan Otelde 16.03.2017 
tarihinde Başbakan Yardımcımız sayın 
Numan KURTULMUŞ’un da katılımları ile 
gerçekleşen STK toplantısında emeklilerin 

sorumlarını ve taleplerini dile getirdiğimiz 
dosyamızı  Numan KURTULMUŞ’a ve 
21.03.2017 tarihinde ki STK toplantısında 
Bakanımız Recep AKDOĞAN’a bizzat 
teslim ederek emekli sorunlarını dile 
getirdi.

TÜM EMEK DER ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANIMIZ MEHMET KAYABAŞ’IN
STK TOPLANTISINDA BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN NUMAN 

KURTULMUŞ VE BAKANIMIZ SAYIN RECEP AKDOĞAN’DAN EMEKLİ 
SORUNLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİ
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Çalışan çalışmayan herkes için güzel haber 
GSS ler sabitleniyor devlet eşit hizmet verdiği 
aynı imkanlardan aynı şartlarda yararlanan 
vatandaşlardan Genel Sağlık Sigortası 
pirimlerini farklı farklı almaktaydı.

Yeni yapılan düzenlemeye göre GSS’DE 
PRİM 53,32 TL’ye inecek peki yeni kanun 
nasıl.

Daha önceden yapılan gelir testlerine 
göre  Gelir testi sonucuna göre de, kişinin 
geliri asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret 
arasındaysa 71 TL prim ödemeleri gerekiyor. 
Kişinin geliri asgari ücretle asgari ücretin iki 
katı arasındaysa 213 lira; geliri asgari ücretin 
iki katından çoksa da 427 TL prim ödenmesi 
gerekiyor. Kişi gelir testine girmezse de, en 
üst düzeyden prim ödemesi gerekiyordu.

53,32 LİRAYA SABİTLENİYOR
Meclis’e gönderilen teklifle ise, bu katmanlı 

prim sistemi tamamen devreden çıkıyor. 
Geliri kişi başı asgari ücretin üçte birinden 

az olanların primlerinin devlet tarafından 
ödenmesine devam edilecek. Bunun dışında 
kalan tüm primler ise, 53 liraya sabitleniyor. 
Bunu 4 katına kadar artırmaya da Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınıyor. Düzenlemenin yürürlük 
tarihi de, 1 Nisan 2017 olacak.

Sosyal devletin yapması gerekende budur 
tabiî ki yıllardır aynı hizmeti almasına 
rağmen farklı pirimler ödetilmesi yanlışından 
dönülmesi sevindirici

Ancak günümüzün emekli vatandaşları 
25-30 yıl yüksek oranda GSS pirimİ ödmek 
zorunda kalmıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi 
herkez açısından sevindirici bir haber 
lakin geçmişte yüksek oranda GSS pirimi 
ödeyen emekli vatandaşlarımız günümüzde 
halen muayene katkı payı ilaç katkı payı 
adı altında halen ayda 53 TL nin üzerinde 
paralar ödemektedir. SGK nın bu konuyada 
el atarak biran önce emeklilerin bu sorunlarını 
çozmelerini bekleyen 11 milyon emekli 
olduğunu da buradan hatırlatmak istiyoruz. 

GSS PRİMİ
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24 Mart 20017 Cuma günü Kalkınma 
Bakanımız sayın Lutfi ELVAN ‘ın, 
Tüm Emek Der 2. Başkanı Yunus 
ATİKTÜRK,Silifke şube başkanı Bedri 
SAPANCI ve yönetimi, Adana şube 
başkanı Ahmet KAHRAMAN ve yönetimi, 
Çukurova şube başkanı Rafet KAYA ve 
yönetimi nin de katılımları ile Tüm Emek 
Der Tarsus şube başkanımız M. Bülent 
GÖZENER in düzenlemiş olduğu TOKİ 
bilgilendirme toplantısı Tarsus ta büyük 
ilgi topladı.

Tüm Emek Der Tarsus Şubemizin 
geniş bir emekli kitlesinin katılımı ile 
düzenlediği toplantıda Tarsus Şube 
başkanımız M. Bülent GÖZENER 
emeklilere verilen sözlerin arkasında 
durulması gerektiğini ve bunun takipçisi 
olduklarını belirtirken bakanımız Lütfi 
ELVAN ın TOKİ bilgilendirme toplantısına 
katılımlarının önemini  belirterek TOKİ 
de verilen sözler in dar gelirli ve geçim 
sıkıntısı çeken emeklilerimiz için önemli 
bire konu olduğunu belirtti. 11 milyon 
emeklinin olduğunu söyleyen GÖZENER 

açlık sınırının altında geçinmeye çalışan 
emeklilerin sorunlarından bahsederek ev 
sahibi olmayan emeklilerin sırtında kira 
büyük bir yüktür dedi.

Emeklilere hitaba eden Kalkınma 
Bakanımız sayın Lütfi ELVAN devletimiz 
ve hükümetimizin emeklilerimizin 
hayatının bundan sonraki döneminde 
yaşam standartlarını yükseltmek için 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini 
aktaran Kalkınma Bakanı Sayın Elvan, 
bu kapsamda evi olmayan emekli 
vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak 
amacıyla Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile işbirliği 
içerisinde yeni projeler geliştirdiklerini 
söyledi. Konuşmasına “Mersin genelinde 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na; 
Gülnar İlçesi Akdeniz Mahallesinde 41 
bin 864 metrekare, Mezitli İlçesi Eski 
Mezitli Mahallesinde 22 bin 217 ve 85 bin 
472 metrekare, Toroslar İlçesi Işıktepe 
Mahallesinde 54 bin 179 metrekare, 
Tarsus İlçesi Kalburcu mahallesinde 361 
bin metrekare arsa tahsisi yaptık.” 

KALKINMA BAKANIMIZ SAYIN LÜTFİ ELVAN’IN KATILIMIYLA 
GERÇEKLEŞEN TARSUS TOKİ TOPLANTISI
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Sözleriyle devam eden Bakan Lütfi 
Elvan, proje çalışmasının ardından 
ihaleye çıkılacağını, inşaatlar %20 
oranında tamamlandığında ise hak 
sahiplerine dağıtımlarının yapılacağının 
altını çizdi. 

Bakan ELVAN sözlerini bugüne kadar 
yakından takip ettiği TOKİ konusunu 
bugünden sonrada takip edeceğini ifade 
ederek sözlerini tamamladı.

Şube başkanları bakana hoş geldiniz 
diyerek kendi bölgelerindeki TOKİ ler 
hakkında bilgi verdiler bakan ELVAN 

Silifke ve Adana daki TOKİ lerle de 
ilgileneceğini söyledi. 

Bakan ELVAN  bir süre emeklilerle 
sohbet ederek ev sahibi olmak istediğini 
söyleyen emeklilerin dertlerini dinledi.

Tarsus şubesi adına genel merkez 
yönetim kurulu üyedi 2. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK Kalkınma Bakanımız 
Sayın Lutfi ELVAN’a katılımlarından 
dolayı plaket takdim eden ATİKTÜRK 
emeklilerin sorunlarını anlatan dosyayı 
Bakan Sayın ELVAN’a bizzat teslim etti.
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Meclis görüşmeleri hız kesmiyor. 
Geçtiğimiz günlerde yapılan meclis 
ziyaretlerine yenilerini ekleyen genel 
merkez 16 Mart 2017 tarihinde AK parti 
milletvekilleri Av. Özcan ULUPINAR 
ve Av. Faruk ÇATIROĞLU ile ayrı ayrı 
görüşmelerde bulundu 

Genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve 
genel sekreter Mustafa SARIOĞLU’NUN 
mecliste yapmış oldukları görüşmelerde 

emekli lerin sorunlarını meclis kürsüsüne 
taşımaları istenirken Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı ile görüşmeler 
konusunda destek sözü aldılar.

Her platformda emeklinin hak ve 
taleplerini dile getireceğini söyleyen 
Genel Başkan ÇALIŞKAN “Meclisi yol 
edeceğiz istediklerimizi alabilmek 
için” diye ifadede bulundu.

TÜM EMEK DER GENEL BAŞKAN SATILMIŞ ÇALIŞKAN VE GENEL 
SEKRETER MUSTAFA SARIOĞLU’NUN AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ÖZCAN 

ULUPINAR VE FARUK ÇATIROĞLU’NA ZİYARETLERİ

TÜM EMEK DER GENEL BAŞKAN SATILMIŞ ÇALIŞKAN, İKİNCİ BAŞKAN 
YUNUS ATİKTÜRK VE ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DURSUN 

ÖZER’İN DERNEĞİMİZ ÜYESİ OLAN ADİL İLERİ’YE ZİYARETLERİ

13.02.2017 tarihinde yıllardır 

derneğimiz üyesi olan Adil İLERİ’yi Tüm 

Emek Der Genel Başkanımız Satılmış 

ÇALIŞKAN İkinci Başkan Yunus 

ATİKTÜRK ve Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu Üyesi Dursun ÖZER ile birlikte 

Keçiören sanatoryum caddesindeki 

evinde ziyaret ettik. Gençliğinde 

sendikalara emekliliğinde de Tüm Emek 

Der’e desteklerini ve haklı mücadele 

yolunda herkezin yanında olacağını 

ifade eden İLERİ genel başkan ve 

yönetim kurulu üyelerinin kendisini 

ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini 

dile getirdi.
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TÜM EMEK DER GAZİANTEP ŞUBESİ
GENEL KURULU

Tüm Emek Der Gaziantep şubesi genel 

kurulumuzu yaptık

01.02.2017 tarihinde Gaziantep şubesi 

genel kurulunu genel başkan Satılmış 

ÇALIŞKAN ve genel merkez yönetim 

kurulu üyeleri Genel Eğitim ve Teşk. 

Sekreteri Mustafa SARIOĞLU  ve Genel 

mali Sekreter Ali SELÇUK ve civar illerden 

gelen şube başkanları ve yönetim kurulu 

üyeleri ile geniş bir emekli kitlesinin 

katılımlarıyla Gaziantep Tüm İşçi 

Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği şube 

başkanlığına Ali Osman ÖZER ve ekibi 

seçilmiştir. Genel başkan ÇALIŞKAN 

emeklilere hitaben yaptığı konuşmada 

emeklilerin sorunlarına değinerek Ankara 

da çalışmaların hız kesmeden devam 

ettiğini ve emekli haklarını sonuna kadar 

savunacaklarını analatırken birlik ve 

beraberliğin önemi üzerinde durdu. Civar 

il ve şubelerden katılan; Adana Şube 

Başkanı Ahmet Kahraman ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Emin Kocaman, Silifke  

Şubesi Bedri Sapancı ve İbrahim Deniz, 

Elazığ Şubesi Mehmet Kayabaş, Tarsus 

Şubesi Mehmet Bülent Gözener ve Sabri 

Tıraş, Batman Şubesi Abdulkadir Atalay, 

Malatya Şubesi Mehmet Tangüner, 

Çukurova Şubesi Rafet Kaya ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Hasan Köşker  başkanlar 

ve yönetim kurulu üyeleri genel kurulun 

nezih bir ortamda başarılı bir şekilde 

tamamlanmış olmasından dolayı başkan 

Özeri tebrik ettiler.
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EMEKLİLER OLARAK TALEPLERİMİZ

1- ÇALIŞANLAR İLE EMEKLİLER ARASINDAKİ ÜCRET 
UÇURUMUNUN GİDERİLMESİ, ÇALIŞANLARA YAPILAN 
ÜCRET ARTIŞLARININ EMEKLİLERE DE ÂYNEN YANSITILMASI

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİNE ÇALIŞAN MEMURE 
UYGULANAN SÖZLEŞME ARTIŞLARI EMEKLİSİNE DE 
UYGULANIRKEN İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SADECE TÜFE 
VERİLMEKTEDİR. BU FARKLI UYGULAMALARI GİDERECEK BİR 
DÜZENLEME TALEP EDİYORUZ.

MAAŞ ARTIŞLAR; DEVLET MEMURUNA UYGULANAN, 
KATSAYI VE GÖSTERGE SİSTEMİNE GÖRE VEYA TÜFE+MİLLİ 
GELİRDEN REFAH PAYI VERİLMELİDİR (MEMUR, İŞÇİ, BAĞ-
KUR EMEKLİSİ AYRIMI OLMAMALI)

2- YENİ BİR İNTİBAK YASASI ÇIKARTILMASI (TÜM EMEKLİLERİ 
KAPSAYAN) BURDA 5000 PİRİM GÜNÜ KARŞILIĞININ TABAN 
AYLIK OLARAK BELİRLENMESİ VE BU AYLIĞIN (DEVLET 
İSTATİSTİK KURUMUNUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU AÇLIK 
SINIRI GELİRİNİN),ALTINDA KALMAMASI KALAN PRİM 
GÜNLERİ DE AYNI DONELERLE DEĞERLENDİRİLEREK ABO’NI 
BELİRLENMELİ, BU ŞEKİLDE EMEKLİLER ARASINDA HİZMET 
VE  PRİME DAYALI STANDART BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.

(ÇÜNKÜ ŞU ANDA 25YIL BİR FİİL HİZMET AYNI PRİMLE 90 LI 
YILLARDA EMEKLİ OLANLA 2014-  2016 YILI EMELİ OLANLAR 
ARASINDA 1000 - 1200 TL FARK OLUŞMUŞTUR BU TAVANDA 
TABANDA İSE AYLILIKLAR 800 TL’YE KADAR DÜŞMÜŞTÜR.

3- SAĞLIK GİBİ ANAYASAL HAK OLAN BİR ALANDA KATKI 
PAYLARININ KALDIRILMASI, ÇÜNKÜ SAĞLIK HİZMETİ DAHA 
ÇOK YAŞLILIKTA ALINAN BİR HİZMETTİR.

a- İLAÇLARDAKİ EMSAL  İLAÇ UYGULAMASININ 
KALDIRILARAK DOKTORUN YAZIĞI İLAÇ FARK 
ALINMADAN VERİLMESİ.

b- ÖZEL HASTAHANELERİN  %200 LÜK FARK ALINMASININ 
TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ

c- DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTA HANELERİN TEŞHİS, 
TEDAVİ VE AMALİYAT RANDEVULARININ DAHA KISA 
OLMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEME VE ÇALIŞMALARIN 
YAPILMASI.

d- BU KATKILAR %70 AÇLIK SINIRI ALTINDA EMEKLİ 
AYLIĞI ALAN VE ZOR ŞARTLARDA YAŞAM 
SÜRDÜREN EMELİLERİMİZİ YAŞAMLARINI DAHADA 
ZORLAŞTIRMAKTA.

4- EMEKLİLERE AVRUPA ÜLKELERİNDE OLDUĞU GİBİ 
SENDİKALAŞMA HAKKININ VERİLMESİ, BU HUSUSTA ACİLEN 
YASAL DÜZENLEMELER YAPILMASI (ANAYASANIN İLGİLİ 
MADDESİNİN DÜZENLENMESİ)

5- EMEKLİLERİMİZE EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL 
OLANAKLAR SUNMAK, HAK ETTİKLERİ ONURLU YAŞAMI 
SAĞLAMAK SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI GEREĞİ İKTİDARLARIN 
EN ÖNEMLİ, GÖREVİDİR.

ÇALIŞKAN aşlında emeklilerin sorunlarının bukadar kısa 
olmadığını ifade ederken önem ve açiliyet ihtiva eden bu 
sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

SGK danışma kuruluna katılan STK ların tamamının kürsü 
konuşması olmadığı toplantıda her yıl kürsü konuşması 
yapan ve sorunları dile getiren Tüm Emek Der in kayıtsız 
kalınamayacak ve her geçen gün büyüyen bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu dile getirdi.

SGK DANIŞMA KURULU
15.03.2017 Çalışma Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, 

SGK Genel Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın da 
katılımları ile SGK Danışma Kurulu çok sayıda sivil toplum 
örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Danışma kuruluna genel başkan düzeyinde katılan Tüm 
Emek Der Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN sözlerine;  
“Emeklinin en önemli iki sorunu var: 1. Maaş, 2. Sağlık” 
diyerek başladı ve STK’larla iyi diyalogların şart olduğunu 
söylerken SGK da ortak paydalarda birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini vurguladı ortak paydalarda birlikte hareket 
edildikten sonra STK ların kuruluş amaç ve gayelerindeki 
diyer taleplerinde zaman içerisinde karşılanabilir hale 
gelebileceğini ifade eden genel başkan ÇALIŞKAN kürsüde 
katılımcılara hitaben de emeklilerin sorunlarını ve taleplerini 
aşağıda sıralanan 5 maddede yetkililere duyurdu
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İŞTE 18 MADDE

Anayasa değişikliği:
18 madde ile neler değişecek?

Türkiye’de yeni anayasa ve başkanlık 
sistemi tartışmaları uzun süredir devam 
ediyordu. Yeni anayasa değişikliği 18 madde 
halinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 
tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunuldu. 
Önceleri iktidar ile muhalefet arasında 
uzlaşma sağlanamazken, bu süreçte 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) değişiklik 
teklifine destek vereceklerini açıkladı. Ancak 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) değişiklik teklifinin 
karşısında olduklarını belirtti. 

Başkanlık sisteminin önünü açan bu 18 
madde nedir diye sormayalım biz size sunalım 
yorumunu siz kendiniz yapın

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELERDİR?

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu 
maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci 
maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi 
“altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci 
fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik 

hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle 
ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir;

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 
77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı 
günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden 
seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
birinci oylamada gerekli çoğunluğun 
sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki 
usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun 
tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para 
basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; 
milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
kararı ile genel ve özel af ilânına karar 
vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri 
yerine getirmektir.”



İŞTE 18 MADDE
MADDE 6: 2709 sayılı Kanunun 98 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
kenar başlığı metinden çıkarılmıştır;

“MADDE 98: Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
meclis araştırması, genel görüşme, meclis 
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi 
edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis 
araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için 
yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, 
toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 
belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis 
soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, 
altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan 
soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı 
olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak 
üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru 
sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, 
genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin 
verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma 
usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 7: 2709 sayılı Kanunun 101 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“A. Adaylık ve seçimi MADDE 101: 
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, 
yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme 
yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları 
arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. 
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. 
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti 
grupları, en son yapılan genel seçimlerde 
toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte 
en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler 
ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. 
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel 
oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. 
İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 
bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 
oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en 
çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı 
seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak 

kazanan adaylardan birinin herhangi bir 
nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci 
oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki 
sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. 
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, 
bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, 
geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde 
Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın 
geçerli oyların çoğunluğunu alamaması 
halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi 
yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması 
halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar 
mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam 
eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8: 2709 sayılı Kanunun 104 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 104: Cumhurbaşkanı Devletin 
başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına 
aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı 
sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli 
gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 
konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti 
hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları 
yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli 
hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar 
ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu 
yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve 
bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. 
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin 
temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine 
gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini 
kabul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar 
ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 
sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve 
gerekli tedbirleri alır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil 
eder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 
karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve 
kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir 
veya kaldırır. Cumhurbaşkanı, yürütme 
yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer 
alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 
dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve 
ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemez. Anayasada münhasıran 
kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Kanunda açıkça düzenlenen konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, 
kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması 
durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı, 
kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, 
yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, 
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün 
yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı, ayrıca 
Anayasada ve kanunlarda verilen seçme 
ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine 
getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9: 2709 sayılı Kanunun 105 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu 
MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir 
suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
vereceği önergeyle soruşturma açılması 
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay 
içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte 
üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 
karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar 
verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri 
üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından her siyasi parti için ayrı 
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma 

yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu 
belirten raporunu iki ay içinde Meclis 
Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu 
sürede bitirilememesi halinde, komisyona 
bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor 
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün 
içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on 
gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte 
ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı 
alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 
tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa 
bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek 
süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak 
tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına 
karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı 
alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir 
suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının 
görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde 
bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar 
için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü 
uygulanır.”

MADDE 10: 2709 sayılı Kanunun 106 ncı 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, 
Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar MADDE 
106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir 
veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı 
atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının 
herhangi bir nedenle boşalması halinde, 
kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi 
yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı 
yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder 
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 
Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de 
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir.

Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen 
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçim tarihine kadar görevine devam eder. 
Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı 
açısından bu süre dönemden sayılmaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin 
yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. 
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına 
çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden 
ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
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Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar 
arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede 
yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona 
erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 
hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri 
iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği 
önergeyle soruşturma açılması istenebilir. 
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde 
görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün 
gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar 
verebilir. Soruşturma açılmasına karar 
verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri 
üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı 
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma 
yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu 
belirten raporunu iki ay içinde Meclis 
Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu 
sürede bitirilememesi halinde, komisyona 
bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor 
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün 
içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on 
gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte 
ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı 
alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 
tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa 
bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek 
süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak 
tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları 
sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen 
suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra 
da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri 

uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel 
bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı 
yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama 
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden 
yararlanır. Bakanlıkların kurulması, 
kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının 
kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenir.”

MADDE 11: 2709 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla 
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 
Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 
seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 
yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine 
karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 
Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı 
bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin 
birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin 
ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, 
yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve 
başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve 
Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş 
yıldır.”

MADDE 12: 2709 sayılı Kanunun 119 uncu 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden 
çıkarılmıştır.
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“III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119: 
Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek 
bir durumun baş göstermesi, seferberlik, 
ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve 
milletin bölünmezliğini içten veya dıştan 
tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, 
şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya 
tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik 
bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun 
tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan 
edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği 
gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde 
ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli 
gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini 
kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali 
kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 
dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. 
Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için 
getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri 
ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda 
temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı 
veya geçici olarak durdurulacağı, hangi 
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl 
yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü 
hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin 
gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin 
onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. 
Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî 
Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına 
sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç 
olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 

çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
üç ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. 
Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden 
yürürlükten kalkar.”

MADDE 13: 2709 sayılı Kanunun 142 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri 
mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş 
halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla 
görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14: 2709 sayılı Kanunun 159’uncu 
maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu 
fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde 
metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı 
fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında 
yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere 
ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer 
mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden 
oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, 
bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa 
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 
Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, 
bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri 
kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının 
hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri 
ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile 
avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az 
birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat 
olması zorunludur.
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Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin 
başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. 
Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik 
için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday 
belirleme işleminin sonuçlandırılamaması 
halinde ikinci oylamada üye tamsayısının 
beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada 
da aday belirlenemediği takdirde, her bir 
üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında 
ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi 
tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Komisyon tarafından belirlenen adaylar 
arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla 
seçim yapar.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin 
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci 
oylamada üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye 
seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki 
aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi 
tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler 
bir kez daha seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, 
üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev 
süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması 
durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün 
içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”

MADDE 15: 2709 sayılı Kanunun 161 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir;

“A. Bütçe ve kesin hesap MADDE 161: Kamu 
idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları 
yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile 
merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya 
bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için 
özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe 

kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı 
bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en 
az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe 
Komisyonunda görüşülür. Komisyonun 
ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel 
Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar 
karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde 
yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe 
kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun 
da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe 
kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki 
yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 
artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 
bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin 
görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı 
veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. 
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile 
değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca 
görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. 
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 
harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. 
Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe 
kanununa hüküm konulamaz. Carî yıl 
bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların 
bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, 
öngörülen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur. Merkezî 
yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu 
malî yılın sonundan başlayarak en geç altı 
ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel 
uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap 
kanun teklifinin verilmesinden başlayarak 
en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. 
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk 
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca 
sonuçlandırılamamış denetim ve hesap 
yargılamasını önlemez ve bunların karara 
bağlandığı anlamına gelmez. Kesinhesap 
kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle 
birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”
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MADDE 16: 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar 
Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 
17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 
19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan “, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu 
ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, 
doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun 
istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek 
başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî 
Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. 
Ancak,” ve altıncı fıkrasında yer alan 
“sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”, altıncı 
fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek”, 
yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma 
Genel Komutanı”; 153 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 
154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” 
ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, üçüncü 
fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 
yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin 
başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması 
ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanından” ibaresi 
“Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve 
Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” 
ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar 
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, 
dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, 

beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, 
altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 
124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” 
ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 
Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafından”; 134 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği bakana”; 137 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, 
bakanları,”; 149 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150’nci 
maddesinde yer alan “kanun hükmündeki 
kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet 
partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi 
parti grubuna ve”; 151 inci maddesi ile 
153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan “kanun hükmünde kararname” 
ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 
152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 
166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 
167 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
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C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla” ve “117 nci” maddesinin 
üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca 
atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına 
“inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere 
“idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci 
fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü 
fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden 
Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki 
kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve 
üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer 
alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. D) 
146’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş, 
üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî 
Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında 
yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi” ibareleri madde metninden 
çıkarılmıştır.

E) 82’nci maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi, 96’ncı maddesinin ikinci 
fıkrası, 117’nci maddesinin dördüncü ve 
beşinci fıkraları, 127’nci maddesinin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesi, 150’nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 
102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 
164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17: 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 21:

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci 
Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde 
birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe 
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. 
Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci 
Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği 
Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni 
düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen 
değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve 
başlama tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde 
yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde 
seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş 
günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon 
on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. 
Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin 
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve 
üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç 
çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü 
oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek 
üyelerin iki katı aday arasından ad çekme 
usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün 
içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin 
göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine 
devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki 
Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, 
ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar 
mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan 
hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren 
ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden 
seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde 
adli yargı hâkim ve savcıları arasından 
seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı 
hâkim ve savcıları arasından seçilenler 
Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar 
Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar 
arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine 
Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde 
yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup 
olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye 
sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına 
üye kadrosu ilave edilir.
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D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi 
bir sebeple görevleri sona erene kadar 
üyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler 
kaldırılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay 
ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 
askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, 
İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî 
hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve 
müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli 
veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak 
atanabilirler.

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, 
ek ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile 
diğer hakları yönünden emsali adli veya idari 
yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların 
dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden 
ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
mevzuat hükümleri uygulanmaya devam 
edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca 
mevcut sınıflarında, Bakanlık veya 
Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri 
kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik 
hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce 
bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara 
ödenecek tazminata ilişkin usul ve

esaslar kanunla düzenlenir. Kaldırılan 
askerî yargı mercilerinde görülmekte 
olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi 
aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay 
veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine 
göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı 
mercilerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlükte bulunan kanun hükmünde 
kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 
yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler 

yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini 
sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun 
hükmünde kararnameler hakkında 152’nci ve 
153’üncü maddelerin uygulanmasına devam 
olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık 
ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar 
Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67’nci maddesinin son 
fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili 
genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18: Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 
96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapı-
lan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
ve 125’inci maddelerinde yapılan değişiklikler 
ile 127’nci maddenin son fıkrasına dair deği-
şiklik; 131, 134, 137’nci maddelerinde yapı-
lan değişiklikler ile 148’inci maddenin birinci 
fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki 
“Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair de-
ğişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci madde-
nin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı 
ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler 
ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkrala-
rı, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde ya-
pılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türki-
ye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan “Cum-
hurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği 
kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı 
tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunul-
ması halinde tümüyle oylanır.
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Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Bir 
Seçenek: Ulusal Varlık Fonu

İngilizce de Bağımsız Varlık Fonları 
(Sovereign Wealth Funds) olarak kabul 
gören ulusal varlık fonu, özetle ülkelerin 
resmi rezervleri dışında oluşan birikimlerini 
ifade etmektedir. Resmi rezervler ülkelerin 
Merkez Bankalarında biriken döviz ve altın 
rezervlerinden oluşurken, ulusal varlık fonları 
cari işlem fazlası olan ülkelerin ihtiyaçları 
ötesindeki rezerv birikimlerini karlı bir 
şekilde değerlendirmek için müstakil fonlar 
kurmasıyla ortaya çıkmıştır.

Dünyada Ağırlık Olarak Hangi Ülkelerde 
Mevcut?

İlk olarak 1950’lerde aniden artan petrol 
gelirlerinin fazlalığıyla Körfez ülkelerinin 
uygulamalarında kendini gösteren ulusal 

varlık fonları, zaman içinde ihraç patlaması 
sonucu cari fazlalığa kavuşan Asya ülkelerince 
de benimsenmiştir. Bugün için dünyadaki 
en büyük 15 ulusal varlık fonunun 11 trilyon 
dolara yakın kaynağı bulunuyor. Dünya 
ortalamalarına bakıldığında petrol ve gaz 
satışlarından elde edilen gelirler bu fonların 
%56,60’ını oluştururken, diğer kaynaklardan 
elde edilen gelirler fonların %43,40’lık kısmını 
oluşturmakta.

Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasa 
teklifi hakkındaki görüşmeler Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta başlamıştı. 
Tasarıya göre fonun yönetiminden sorumlu 
olması için Başbakanlığa bağlı fakat özel 
hukuk hükümlerine tabi olan Türkiye Varlık 
Yönetim Anonim Şirketi kurulması gündemde.
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Türkiye’nin Varlık Fonu Gündemi

Muhalefet milletvekillerine göre, tamamı 
kamu kaynaklarınca kurulacak olan bu 
fonun saydamlığını ve hesap verebilirliğini 
engelleyen, denetime tabi tutulmamasına yol 
açan ve dolayısıyla anayasaya aykırılık teşkil 
eden durumlar var. Sermayesinin yarısından 
fazlasının kamuya ait olduğu işletmelerin 
Sayıştay denetimine tabii tutulması 
beklenirken, kurulması planlanan bu varlık 
fonunun denetimden uzak tutulması ihtimali 
bu endişenin temelini oluşturuyor.

Diğer taraftan iktidar partisi milletvekilleri 
ise, varlık fonunun kurulması sayesinde 
büyük yatırımların finansmanının daha 
rahat sağlanacağını ve sermaye piyasasının 
gelişimine katkı sağlanacağını savunuyor. 
Ulusal Varlık Yönetim Fonu ile Türkiye’nin 
ekonomik büyümesine gelecek 10 yılda yıllık 
%1,5 ilave katkı sağlanması hedefleniyor. 
Fonun kuruluş sermayesinin 50 milyon 
lira olması bekleniyor. Bu fon ile bilhassa 
İstanbul’daki üçüncü köprü ve üçüncü 
havalimanı, nükleer santraller ve Kanal 
İstanbul gibi büyük bütçeli altyapı projelerinin 
finanse edilmesi amaçlanıyor. Fon ile ayrıca 
teknolojik sektörlerde faaliyet gösteren yerli 
şirketlerin proje bazında desteklenmesi ve 
dünya çapında rekabet gücünün artması da 
hedefler arasında.

ASEM’in raporuna göre, ulusal varlık 
fonlarının neden olduğu tartışmaların 
başında fonların kullanım sürecinin yeterince 
şeffaf olmayışı geliyor. Buna karşın Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, fonların uluslararası 
denetim şirketleri tarafından şeffaf bir şekilde 
denetlenerek, uluslararası piyasalarda 
Türkiye’nin yatırım güvenilirliğini arttıracağını 
savunuyor.

Kaynaklar

TÜSİAD

TRT Haber

ASEM

Sovereign Wealth Fund Institute

Fona Sahip Ülkeler

Türkiye’nin dev kuruluşları Varlık Fonu’na 
devredildi. Milli Piyango, at yarışları,Ziraat 
Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul, THY ve 
Halk Bankası’nın da aralarında bulunduğu 
şirketlerin devredildiği Varlık Fonu nedir, 
ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara 
yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, 
devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan 
fonlar olarak biliniyor.

NTV Ekonomi Danışmanı Mahfi Eğilmez’in 
blogunda yer verdiği yazıya göre, Varlık 
Fonu’nun geliri genellikle bütçe fazlalarından 
oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası 
veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) 
Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü 
düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi 
tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe 
fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal 
ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın 
alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek 
kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir. Bu 
tür fon yönetimlerinde temel hareket noktası 
varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek 
kazanç amaçlı kullanmak. Bu işlemleri, bütçe 
kısıtlamaları ve parlamentonun sıkı denetimi 
altında yürütmek kolay değil. Varlık fonu 
kuruluşunun bir nedeni de bu kısıtlamalardan 
kurtulmak.

VARLIK FONU NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 
Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete›de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VARLIK FONU’NUN AMACI NEDİR?

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu 
fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye 
piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine 
katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış 
kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık 
Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve 
yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
Anonim Şirketi kuruldu.
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DEV PROJELERE FİNANSMAN İMKANI

Varlık Fonu, otoyollar, Kanal İstanbul, 
üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral 
gibi dev projelere kamu borcunu arttırmadan 
finansman sağlayacak. Sermaye piyasalarının 
büyüme ve derinleşmesini hızlandıracak olan 
fon, bankacılık sisteminin finans sektöründeki 
hakim rolünü de azaltacak. Fonun, ekonomik 
dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı 
sağlayıcı bir rol üstlenmesi de hedefleniyor.

FON NE ALIP SATABİLECEK?

Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen 
hedeflerle likidite, yatırım, risk ve getiri 
tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabancı 
şirketlerin paylarının, Türkiye ve yurtdışında 
kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma 
araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya 
dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası 
araçlarının fon katılma paylarının türev 
araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul 
sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı 
yatırım araçlarının ve diğer araçların 
alım satımını Türkiye Varlık Fonu adına 
gerçekleştiriyor.

KURUMLARIN VARLIK FONU›NA DEVRİ 
NE ANLAMA GELİYOR? KURULUŞ 
SERMAYESİ NE KADAR?

Şirketin 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi, 
Özelleştirme Fonu’ndan karşılandı. Tamamı 
ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden 
paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait 
ve şirketin hisse senetleri nama yazılı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 
ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve 
bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan 
3 yıllık stratejik yatırım planı yönetim kurulu 
tarafından hazırlandı ve Bakanlar Kurulu’nun 
onayıyla yürürlüğe girdi.

FONUN KAYNAĞI NE?

Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme 
kapsam ve programında bulunan ve fona 
devrine karar verilen kuruluş ve varlıklarla 
Özelleştirme Fonu’ndan fona aktarılmasına 
karar verilen nakit fazlasından oluşuyor. 
Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde 
edilen, tescile tabi olabilen diğer her türlü 
değer, ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye 
Varlık Fonu adına tescil edildi.

KİM DENETLİYOR?

Şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer 
şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak 
alt fonlar bağımsız denetime tabi ve şirket, 
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 
kurumsal yönetim düzenlemelerine uyuyor. 
Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı ile şirkete 
yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar 
şirketin mal varlığından ayrıldı.

FONUN YÖNETİM KURULU’NDA KİMLER 
VAR?

Türkiye Sicil Gazetesi’ndeki bilgiye 
göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise Yiğit Bulut, Kerem Alkin, 
Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı. 
Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise 
Mehmet Bostan atanmıştı.

EN BÜYÜK VARLIK FONLARI (milyar 
dolar)

1-Norveç: 885

2-Çin: 814

3-BAE: 792

4-Kuveyt: 592

5-S. Arabistan: 576



SGK’DAN
Bu bölümde yer alan 

yazılar SGK’nın sitesinden 
yararlanılarak yapılmaktadır.
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4/a Hizmet Akdi ile 
Çalışanlar
Yaşlılık Aylığı

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal 
olarak sonlanması sonucunda belli şartların 
yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları 
Nelerdir?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının 
bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin 
geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe 
göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden 
önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki 
şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu 
kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır. 
Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa 
işe başlayanların yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim 
ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir 
arada yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün 
sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı 
bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu 
yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca 
yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına 
hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın 
sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 
yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 
olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 
olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve 
en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış 
olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 
yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 
gün,malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, 
yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine 
getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki 
sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda 
belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim 
ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri 
halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri 
öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 
3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 
50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine 
getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu 
şartları yerine getiremeyenler için ise yerine 
getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci 
öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları 
yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda 
belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih 
aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa 
hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında 
yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 
yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında 
yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 
yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında 
yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  
yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren 
kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri 
arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını 
doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren 
erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde 
yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
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8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk 
defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak 
sigortalı sayılanlar;

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını 
doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak 

ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 

4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine 

getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından 

yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa 

hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak 

sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak 

kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla 

belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre;

01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, 
erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemiş olmak şartıyla,

01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi 
halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği 
tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne 

Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının 

“Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne 

zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/

diger_uygulamalar

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye 
ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi 
için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte 
bulunması gerekmektedir. Hizmet akdi ile 
çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar 
kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik 
il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları 
gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi 
hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız 
işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/
merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına 
başvuruda bulunulabilinir.

https://www.turkiye.gov.tr/

Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili 
kanunlarındaki koşulları yerine getiren 
sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten 
ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte 
bulunanlar için)

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında 
kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

SMS Bilgilendirme hizmetinden 
yararlanabilmek için aşağıdaki link ten 
yararlanınız

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/
sms_bilgilendirme

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet 
üzerinden de takip edilebilmektedir. 

https://www.turkiye.gov.tr/
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İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

2015/Ekim ödeme döneminden geçerli olmak 
üzere 4/a kapsamında ilk defa bağlanacak 
gelir/aylıklar, sigortalı ve hak sahiplerinin 
gelir/aylıklarını;

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinden 
almak istediklerini beyan edenler için 
sadece adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. 
şubelerinden,

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli dışındaki 
illerden almak istediklerini beyan edenler 
için ise il/ilçe merkezleri dikkate alınarak 
öncelikle adreslerine en yakın Denizbank 
A.Ş. şubelerinden, Denizbank A.Ş şubelerinin 
bulunmaması halinde de PTT şubelerinden, 
ödenmektedir.

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel 
Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında 
imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. 
Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan 
grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe 

rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü 
grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak 
sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının 
son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı 
günleri arasında 10 günde ödenir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının 
konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 
yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve 
esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz 
arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim 
Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile 
belirlenmiştir. Buna göre, gelir ve aylıklarının 
konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve 
hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın 
hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk 
gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, 
PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe 
ile veya “www.turkiye.gov.tr” adresinden 
başvuruda bulunabilinir.



KAYBOLAN 
MESLEKLER
ÇARIK



Anadolu insanının tarlada, bahçede 
giydiği çarık kullanım alanın daralmasıyla 
günümüzde artık Halk Oyunlarında ve 
evlerin şark köşelerinde bir süs eşyası olarak 
kullanılmaktadır.

Çarık 1960’lı yıllara kadar tarlada çalışan 
köylülerin yaygın olarak kullanıldığı, günlük 
yaşamında da giydiği temel bir ihtiyaçtır. Daha 
sonraki yıllarda tarımda makineleşmeyle 
birlikte insan gücünün ve karasabanın yerini 
tarım makinelerinin almasıyla birlikte çarığın 
kullanımı da yok olmaya yüz tutmuştur. Bunun 
yanında köyden kente göç sonucunda insanların 
şehirleşmesi, ayakkabı sanayinin gelişmesi de 
çarıkçılığın yok olması nedenlerindendir.

Çarıkçılık mesleğinin bu duruma düşmesinde 
kazancının az olması ve buna bağlı olarak da 
çırak yetiştirilmemesi bu mesleğin bitmesine 
neden olmuştur.

Çarık yapımı: Çarık yapımında şaplı manda 

derisi kullanılıyor. Deriler tabakhaneden elde 
ediliyor. Derinin kalınlığı çarığın kullanım 
alanına göre değişiyor. Tarlada kullanılacaksa 
kalın deri, halk oyunlarında kullanılacaksa ince 
deri kullanılmaktadır. Manda derisi öncelikle 
boy boy kesiliyor. Çarıkçılıkta bu kesme işine 
davlum deniliyor. Bayanlar için 15 cm eninde, 
erkekler içinse 16,5 cm eninde çift çift boylar 
kesiliyor. Ortaya çıkan dikdörtgen şeklindeki 
deriler keskilerle burun kısmı delinerek ince 
sırımla dikiliyor. Çarığın dili olan parçası 
sonradan ilave ediliyor. Bu kısma takılan 
boncuk ise süs amacıyla konulmaktadır. Daha 
sonra çarığın yan tarafları bir dar bir geniş 
alarak kesiliyor. Bu deliklerden sırım geçiriliyor. 
Sırım geçiriliyor. Sırım geçirildikten sonra 
gürgen veya meşeden yapılmış ahşap kalıplara 
çarıklar giydiriliyor. Kalıbın şeklini alan çarıklar 
kurumaya bırakılıyor. Kalıp çıkarıldıktan sonra 
hemen kurumaması ve yumuşak kalması için 
içine motor yağı sürülüyor. Çarık kullanıma 
hazır hale geliyor.
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ANLAŞMALAR



SAĞLIK
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PARKİNSON HASTALIĞI 
VE TEDAVİSİ

Parkinson hastalığı, beynin 
alt kısımlarındaki gri cevher 
çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir 
sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta 
yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa 
1817’de titremeli felç olarak tarifleyen 
James Parkinson’dan almıştır. Binde 
bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, 
tedavisiz iyileşmeyen bir hastalıktır.

Temel bozukluk, koordine hareketleri 
düzenleyen beyin bölümlerindendir. 
Bu bozukluğa yol açan sebep tam 
bilinmiyorsa idyopatik Parkinson 
hastalığı, sebebin belli olduğu 
durumlarda ise Parkinsonien 
sendromlar adı verilir. Bu sendromların 
bir kısmı şunlardır:

Geçirilmiş beyin enfeksiyonları,

Bazı ilaçlar,

Arteroskleroz,

Ailevi sebepler,

Travma,

Zehirlenmeler,

Tümörler,

Kandaki kırmızı hücrelerin aşırı 
yükselmesi

Hastalığın temel belirtileri titreme, 
sertlik ve hareketlerin yavaşlamasıdır. 
Titreme ilk ortaya çıkanı olup, genellikle 
başlangıçta tek eldedir. Zamanla aynı 
taraf bacağa ve karşı ele geçebilir. 
Sıklıkla hastalıktan vücudun bir 
yarısı baskın olarak etkilenir. Titreme 
dinlenirken olup, uyurken kaybolur; 
sinirlilik ve yorgunluk titremeyi arttırır. 
Sertlik veya katılık boyun kaslarından 
başlar ve başın gövdeden önde 
tutulmasına sebep olur. Bel kemiği de 
etkilenip bel hafif öne eğilir, diz kalça 
ve kol eklemleri bükük hal alır. Hasta, 
küçük hızlı adımlarla sendeleyerek 
yürür, hantallaşır, saatlerce oturur. 
Yazıya büyük başlar, harfler gittikçe 
küçülür ve yazının okunması güçleşir. 
Monoton bir konuşması vardır. 
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Kasların tonusu arttığı için (sertleştikleri için) 

bükülü kolun açılmaya çalışılması sırasında 

dişli çark hareket ettiriliyormuş hissi alınır. 

Yüz adale faaliyetleri (mimik ve jestler) silinir, 

donuk, anlamsız çehre (maske yüzü) vardır. 

Hareketlere başlamakta güçlük çeker, cildi 

yağlanır ve %40 hastada bunama görülür. 

Kelimelerin son hecesini tekrar eder. Gözünü 

kırpmaması söylenip, burun köküne vurulunca 

kırpma hareketini kontrol edemez. Gözlerin 

yukarıya doğru dakikalar hatta saatlerce 

kayması da, hastayı çok rahatsız eden bir 

durumdur.

Tedavi üç grupta planlanabilir:

Birincisi, hastayı, faydalı aktiviteler ve zihni 

faaliyetlerle içe kapanık ve cemiyetten ayrı 

olmaktan korumaktır.

İkincisi, cerrahi tedavi olup, hastanın 

ızdırabını azaltmak için kullanılmıştır ve hasta 

bölgenin, elektrik veya alkolle tahribinden 

ibarettir. Cerrahi tedaviyle titreme genellikle 

düzelir, ancak katılık ve hareketlerde gözle 

görülür bir iyileşme olmaz.

Üçüncü ve bugün Parkinson hastalığının 

esas tedavisi olarak ele alınan tedavi 

ilaçla tedavidir. Beyinde sinir hücrelerinin 

uyarılabilme özelliğini arttıran asetilkolinle 

bunun aksini yapan dopamin arasında 

belli bir denge vardır. Parkinsonda bu 

denge asetilkolin lehine bozulmuş olup, 

tedavide dopamin açığının yerine konması 

gerekmektedir. Sentetik dopamin kan ile 

beyin arasındaki bariyeri aşamamaktadır. Bu 

problem kan-beyin engelini aştıktan sonra 

dopamine dönüşen, L-Dopa’nın bulunması 

ile çözümlenmiştir. Tedavide L-Dopa 

belirtilerin kaybolduğu doza kadar tedricen 

arttırılarak verilir. Bundan başka bir virüs ilacı 

olan amantadin, dopamin gibi etki gösteren 

bromocriptinebölüm, hasta beyne nakil edilir.



TÜM EMEK DERTÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 47

ANLAŞMALI KURUMLAR

GARAJ LPG
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BASINDA BİZ



ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0535 712 04 83
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0546 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02
BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21
BİNGÖL MEHMET ERVAN 0506 792 88 69
BOLU LÜTFİ KÜRŞAT KARTALTEPE 0374 212 84 86 0532 587 97 04
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BURSA - KARACABEY EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 55
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92
GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33 0536 567 63 09
İSTANBUL/EYÜP HAMZA HALDIZ 0212 223 72 36 0532 271 24 21
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0543 258 08 23
İZMİR/ÇİĞLİ İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 922 11 62
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92
KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63
KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75
KIRŞEHİR/MUCUR İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0507 732 63 44
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0533 463 41 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL 0542 717 64 51
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
MERSİN/TARSUS M.BÜLENT GÖZENER 0324 614 42 43 0537 240 94 52
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 41 0543 559 67 27
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0414 215 55 05 0530 321 74 63
TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 275 57 57 0537 436 11 60
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0531 302 19 00
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0532 493 66 49
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59



1+1   3 Yataklı Daire 130 TL + %20 indirim

2+1   5 Yataklı Daire 170 TL + %20 indirim


