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Yine geldi  emeklilik  maaşlarının  artış dö-

nemine.  Ortalama  emekli aylığı 1500 TL.  

Hayat pahalığının ise önüne geçilemiyor.

700 TL. dul aylığı 1000 TL’ye çekilen taban aylığa 

verilecek artış  % 6-7  artış net tutar 40-ile 60 TL 

ne yapsın bu emekli.  Her gün temel ihtiyaçla-

ra gelen malun bu zamları  karşısında hala  Tü-

fe’ler  % 0, 35-40  Halbuki temel  gıda  ve temel 

ihtiyaçların  enflasyonu markette  pazarda % 

40- 50’yi buldu.  Elektrik, su, doğalgaz  hesap-

ta yok (kulanmaya bilirsin tabii ki). Tüik marke-

tini pazarını arıyor ama bulamadık ey arkadaş. 

Neden emekli oldun 25-30 yıl dozer operatörü, 

ağır vasıta şoförü,  maden işçisi,  kömür  ocak-

ları işçisi, fabrika işçisi olarak  bedenen çalıştın 

zorda olsa çalışmak istedin ama reysen emekli 

ettiler. Şimdi ise yaşa taktılar bunun bir doğru-

su yokmu emekli olduk ne olduk 1000 -1200 TL. 

maaşla geçim nasıl olacak iş arasan 750- 1000 

TL. Sen emeklisin ayak işleri  buna birde çift di-

kiş deniyor, dikiş tutmuyor ki ne çift olsun ama 

bir yerlere yönetimlere veya idari kademelere 

atamalar çift değil duble dikiş .

Ey yetkililer, ey siyasiler, on binlerce, yüz binler-

ce emeklilerin aylıklarından her 25-30 milyon 

icra kesintisi, kurumda maşından kesilip icralara 

aktarılmakta. Emekli borç batağında bu kişiler iş 

hayatı boyunca primi vergisini hiç aksatmadan 

maaşlarından kesen işverene emanet ettiler . 

Yatmayan primlere  hep af çıkarıldı sosyal dev-

let Sosyal Güvenlikte  ölçü ile primini alır nema-

landırır ölçüyle emeklisine öder .

Nemalandırma yeterli ve yetersiz yapılanlar   

şimdi hepsi hazineye devredildi. Dağıtım ada-

letsiz emeklini taban aylığı 1000 TL. Ortalama 

1500-1600 TL tavan milletvekili (yüce insan  

Atatürk’ün  sözü emekli devletin aynadaki gö-

rüntüsü) emekli, borçlu devlet borçlu adalet-

sizlik diz boyu ama yetkililer emekliyi hesaba 

katmıyorlar  memleket günlük  gülistanlık refah 

için çılgın projeler yapılıyor.

Emeklilerin maaşların  yakında hepsi icralık  ola-

cağı hissedilmekte buna yetkililer bir çare dü-

şünse de  bir icra masrafı  ödemesek.  

2020 DE EMEKLİ 
EKONOMİK 
GELECEĞİ
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KAMUOYUNA DUYURU

EY EMEKLİ TÜFE’DE YİNE HÜSRANA UĞRADIN

TUİK enflasyonu % 0,38 bizim pazar market %15 ile  

%20 enflasyonumuz var. Televizyonda, Beyaz eşyada 

durgunluk var oda bizim için gerekli değil, yani 2020 

yılında da yine çaresiz bir bekleyişte emekliler, Kış 

aylarında emekliler gıdada ve yakıtta cebinden iki kat 

harcama yapması gerekiyor. EMEKLİ kombi yakma, 

elektrik açma, musluğu kapat, az gıda tüket, doktora 

gitmemek için mücadele ederken; % 30 ve % 40 temel 

ihtiyaca zam yapanlar kendileri için yeterli zammı 

bütçeye koydular. % 80 ‘i Açlık sınırı altında maaş 

alan emekli için TÜFE ‘de 1000,00 TL x %5=50 TL zam 

görünmektedir. Biz emeklilere bu yılbaşında 200,00 TL 

seyyanen zam yapılması artık bir mecburiyet haline 

gelmiştir. TUİK ile çarşı pazar enflasyonu birbirini 

tutmamaktadır ve emeklilerin her geçen gün alım 

gücü düşmektedir. Biz emekliler partilerimizi tutalım 

fikirlerimizi yarıştıralım, ama biz emeklileri de gören 

duyan mağduriyetimizi dinleyen kimse yok.

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

İLGİLİLERE 

UYARI



Yani yine Emeklilere borç ve icra yolu gözük-

mektedir. Tüfe Tarafından açıklanan 2019 

Aralık 2. Dönem altı aylık artış oranı % 6,49 

olarak açıklanmış oldu.

Yine TÜİK’in açıkladığı yıllık ortalama %15,18 tüfe 

ama emekliye verilen yıllık 2019 birinci dönem ar-

tışı %5,00 ikinci dönem %6,49 yıllık 11,49 Emekli 

TÜİK ‘in enflasyon hesabına göre emekliler %3,34 

alacaklı görülüyor.   

TÜİK verilerine göre 2019 yılı temel gıda Tüfesi 

%30 ‘un üzerinde bizim pazarı saymıyoruz. Her 

gün temel ihtiyaç ve Temel gıdaya yapılan zam-

lar % 15-20 olurken emekliye yıllık %11,49 artışı 

reva görmek olmayan adalet demektir. Bunu gör-

mezden gelen 35-40 milyon emekli aile nüfusunu 

sefalete laik gören zihniyete söyleyecek söz bula-

mıyoruz, yine de ümidimizi kesmeden talebimizi 

tekrarlıyoruz.

Ocak 2019 Tüfe artışına seyyanen 200,00 TL artış 

verilmesi; Emekli aylıklarındaki taban ile Tavan 

farklılığı adaletsizliği İşçi, Bağ-Kur emekli taban 

maaşı 1000,00 TL tavan Maaşı 4500-5000 TL ay-

lıkların %70 ‘i açlık sınırının altında. Hep talebimiz, 

açlık sınırı üzerinde bir taban aylık belirlenerek hiz-

met ve prime dayalı bir standart birliği sağlayacak 

sistem getirilmesi Bilhassa İşçi ve Bağ-Kur Emekli-

leri arasında bu adaletsizlik giderilmeden adaletli 

bir iyileştirme yapılmadan aylık bağlama sistemi 

değişmeden Sosyal barışı sağlanması mümkün 

olmaz. (emekli mutsuzsa, çocuğu da mutsuz, to-

runu da mutsuz) nüfusun %50 ‘si mutsuz demek-

tir. 35-40 Milyon Emekli Aile nüfusu olarak Sayın 

Cumhurbaşkanımızdan ve parlamentodan ada-

letli bir emeklilik sistemi, geçinebileceğimiz bir 

aylık talep ediyoruz. Emekliye verilen artış küçük 

esnafa gider piyasayı canlandırır. (Geçmişte Sayın 

Erbakan hükümetinde olduğu gibi )

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

EMEKLİ 
ADALET İSTİYOR...

2019 YILI 1. DÖNEM EMEKLİ ARTIŞI % 5,00
2019 YILI 2. DÖNEM EMEKLİ ARTIŞI % 6,49
2019 YILI TÜFE ORTALAMASI % 15,18
2019 YILI TEMEL GIDA % 30,00
2019 YILI ARALIK TEMEL GIDA MADDESİ TÜFE % 2,93
2019 ARALIK ENFLASYON TÜFE % 0,74  ÇIKTI
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neğinin 13’üncü Olağan Genel Kurulu 
09.11.2019 Cumartesi Günü Tes –İş Sen-

dikası Toplantı ve Konferans Salonunda yapıldı.

Genel Kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Fethi AÇIKEL, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mevlüt KARAKAYA, DSP Genel Başkan Yardım-
cısı Uğur GÜREL, BTP MYK Üyesi Mustafa PAK, 
BTP MYK Üyesi İzzet YAŞAR, Türk İş Konfederas-
yonu Eğitim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı 
Nazmi IRGAT, Emekli Memur Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Enver BATUR, CHP 22. Dönem Koca-
eli, 24. Dönem Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN, 
CHP Uşak Milletvekili ÖZKAN YALIN, TÜED Ge-
nel Sekreteri Gazi AYKIRI, Hizmet İş Genel Sek-
reter Yardımcısı Remzi KARATAŞ, İYİ Parti Genel 
İdare Kurulu Üyesi Bircan AKYILDIZ, İYİ Parti STK 
Komisyonu Üyesi Fahri KAYAMAZ, basın men-
supları ve   Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

delegelerimizin katılımları ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Türk İş Konfederasyonu Eği-
tim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı Nazmi IR-
GAT’ ın Yaptığı Genel kurulda; Divan Başkan Yar-
dımcılığını Konya Şube Başkanı Osman AYDIN 
ve Uşak Şube Başkanı Aytekin AKIN , Kâtip Üye-
liklerini ise Silifke Şube Başkanı Bedri SAPANCI 
ve KDZ Ereğli Şube Başkanı Necati VURGUN 
yaptı.

13. Olağan Genel Kurulumuzun Divan Başkanı
Nazmi IRGAT Genel Kurula yaptığı konuşmada;
Sayın Milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin de-
ğerli temsilcileri, değerli sendikacı dostlarım,
basınımızın değerli emekçileri Tüm İşçi Emekli-
leri delegeleri sizleri şahsım ve Türk-İş konfede-
rasyonu adına saygı ve sevgilerimle selamlıyo-
rum. İyi ki varsınız hoş geldiniz.

Değerli büyüklerim değerli delegeler bana ve 
arkadaşlarıma bu 13. Genel Kurulu yönetmek 

OLAĞAN 
GENEL KURULU

TÜM EMEK DER13.
ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ
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üzere görev verdiniz. Ebetteki bu güzide top-
luluğu yönetmek sizlerle beraber olmak bugün 
bana şeref verdi. Sizler çalışma hayatından bu-
güne kadar çalışmalarınızla ülke kalkınması için 
alın teri döken insanlarsınız halada çalışma ha-
yatından kopmuş değilsiniz sizlerle beraberiz 
çünkü yaşantımız bir bizim hala her ne aktif ça-
lışma sürenizi tamamlamış olsanız da halen bir-
çoklarınınız çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. 
Ailelerimizin çocuklarımızın çalışma hayatının 
içinde olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki  yıl-
lardır çalışma hayatında olan bir kardeşiniz ola-
rak ülkemizin içinde bulunduğu zor durumu bir 
türlü aşabilmiş değiliz.

Yeni dünya sistemi dedikleri serbest piyasa 
koşulları bize refah getirmedi Bugün çalışma 
hayatında bazı yaptırımlar çıkıyorsa biz teklif 
ettiğimiz için değil siz talep ettiğiniz için değil 
sermaye kesimi istediği için yapılıyor bunlar kaç 
yıldır gündemden düşmeyen kıdem tazminatı 
bize bir lütuf olarak güya algı yöntemi ile herkes 
alsın almayanlar alsın anlayışıyla değil var olan 
30 günlük işçilerin kazanılmış hakları yıllarca 
alın teri döküp emeklilikle sona erdirilen hakla-
rının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Daha da 
küçültülmesi amaçlanıyor.

Kıdem tazminatının %85’nin alın madığı 
doğru değil çünkü yargı kararlarıyla belli 
olması lazım iken nasıl tespit ediliyor. Öyle bir 
algı yaptılar ki %85 almıyor herkes alacak 
yapıya getireceğiz deniliyor. Bu doğru değil 
elbette ama insanlara bu şekilde anlatılıyor. 30 
günlük olan kıdem taz-minatının daha da 
aşağıya çekilmek isteniyor. Çünkü aylık 8,33 
denk gelen kıdem tazminatı oranın % 4 pirim 
ödeyerek daha da aşağıya çekilmek isteniyor.

2017 yılında yapılan bir araştırmada okumuş-
tum evet zor durumdasınız 2000 TL üzerinden 
maaş alan emeklilerin sadece 800 bin kişi sendi-
kalarımızla olan bağımız kopartılmadı sizin çün-
kü sizin çocuklarınız çalışıyor. Çünkü sizde hala 
çalışma hayatında sizlerle birlikte olmamız la-
zım sendikalı iş yerlerinde emekli olanlarla özel 
sektörde emekli olanlarla arasında yarı yarıya 
fark var. Ve şu anda ben biliyorum emeklilerin 
birçoğu asgari ücretin altında maaş alıyor. Dola-
sıyla biz bu sorunlarımız konuşmak ve tartışmak 
zorundayız. Bir yol açılsın diye bu konuşmayı 
yapıyorum. Ben genel kurulda çok değerli tes-
pitler yapılacağı hepimize hayırlı uğurlu olsun.
dedi.
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Genel Kurulda Konuşan Genel Başkanımız Sa-
tılmış ÇALIŞKAN konuşmasında;

“Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcıları, 
sayın milletvekillerim, değerli bürokratlar, sivil 
toplum kuruluşların değerli başkanları ve yöneti-
cileri, değerli basın mensupları, çok sevgili çilekeş 
emekliler şahsım ve teşkilatım adına hepinizi saygı 
ile selamlıyorum; hoş geldiniz şeref verdiniz.

Değerli konuklar sevgili emekliler hanım efen-
diler beyefendiler..

Genel kurulumuzun ve 30’uncu hizmet yılımızın 
ülkemize ve emeklilerimize hayırlar getirmesi 
dileği ile kuruluşumuza hizmet vermiş üyeleri-
mizden ebediyete intikal edenlere Allahtan rah-
met yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Tüm 
şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabırlar 
diliyorum.

Sayın misafirler değerli emekliler;

Devletimiz zor günlerden geçmekte yıllardır dış 
güçler ve içimizdeki hainlerin çabasıyla devam 
etmekte olan pkk, pyd terörüne haince sinsice 
içimize sızmış fetö terörünü de ekleyerek Türk 
ulusunun ve Türkiye cumhu-
riyetinin bağımsızlığına hük-
metmeye çalışanlar amaçlarına 
ulaşamamışlardır ve ulaşamaya-
caklarda; Akdeniz’de ve Ortado-
ğu’da  yüzyıllardır kurgulanan 
kirli oyunlara Türkiye cumhuri-
yeti ve Türk milleti olarak asla 
izin vermedik, vermeyeceğimde 
bunu dünya bir kez daha anla-
mış oldu.

Ortadoğu’da kurulmak istenilen  terör devletine 
tüm dünya ülkeleri bir araya gelse de zeytin dalı, 
Fırat kalkanı ve barış pınarı harekâtları ile ulu 
önder Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” söz-
lerine sadık kalarak, biz işgal değil huzur ve sulh 
için giden ordumuza ve silahlı küvetlerimize her 
daim yanında olduğumuzu da bildirmek istiyo-
ruz. Bugün millet ve siyaset olarak topyekûn bir-
lik beraberlik zamanıdır. Söz konusu vatan oldu 
mu tarihi şanla şerefle dolu Türk milleti öyle bir 
kenetlenir ki gerisi teferruattır deriz.

Sivil toplum kuruluşları demokratik sistemin ve 
sosyal hukuk devleti olmanın gerekliliği içeri-
sinde sağlıklı bir gelişme ve ilerleme sağlarlar. 
Bu amaçlar doğrultusunda Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri derneğimiz kuruluşundan bu 
güne genel merkez ve şube yönetimlerimiz ola-
rak temsil ettiğimiz üyelerimizin insanca yaşaya 
bilmeleri için günümüzün şartlarına göre hiç bir 
siyasi görüş ayırmadan 30 yıldır mücadelemizi 
sürdürdük ve sürdüreceğiz. Bireylerin sivil top-
lum kurumu oluşumunu benimsemeleri, emek-
li dul ve yetimlerin tüm emek der bünyesinde 
toplanmaları, emeklilerin istek ve talepleri için 
güç birliği sağlayacaktır.

13 milyonu geçen her gün de artan emekli dul 
ve yetimleri potansiyel bir güç olduğu bilin-
mektedir. “bir elin nesi var, iki elin sesi var.”35-40 
milyon aile nüfusu gücümüz ile iktidardan ve 
parlamentodan taleplerimiz.

Çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere 
de aynen yansıtılması (emeli sandığında bu uy-
gulanırken SSK ve BAĞ-KUR’a tüfe) verilmekte 
temel gıda artışı  % 40’ları bulurken çarşı pazar 
her gün artış gösterirken masa başında tüfe 
belirlemek 700,00 TL dul ve 1000,00 TL emekli 
maaşına % 5 artış vermek hangi adalete sığar. 
Ekimde de elektrik,  gaz su ve temel ihtiyaçlara 
gelen zamlar hepimizin malumu ama ekim ayı 
tüfe  % 2 eksi çıkmadığına şaşırdık.

Emekliler arasındaki farklı uygulamalardan 
meydana gelen adaletsizlikler her gün artmak-
ta, bu nedenle emeklilik sistemi komple gözden 
geçirilmeli, 1998 de 25 yıl hizmet ile tavan prim 
emeklisi ile 2019 aynı hizmet emeklisi arasın da 

% 100 lu fark oluştu. SGK büt-
çesinin farkındayız ama prim 
aflarını biz yapmadık yüksek 
ücretin primini asgariden 
ödenmesi bizim sucumuz de-
ğil, kayıt dışını önlemek bizim 
işimiz değil.

Sosyal güvenlikte ayrımcılık 
yapılmadan adaletli bir emek-
lilik sistemi istiyoruz. bugünkü  
sistemim getirisiyle dünyada 

Bugün millet ve 

siyaset olarak 

topyekûn birlik 

beraberlik 

zamanıdır. 
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sondan üçüncülük olduk; talep 5000 pirim günü 
karşılığın da  belirlenen  abo,nı karşılığı  taban 
aylık olarak belirlenmesi ve bu aylığın (devletin 
belirlemiş olduğu asgari aylık gelirinin) altında 
kalmaması kalan prim günleri de aynı donelerle 
taban aylığa ilave  değerlendirilerek belirlenen  
abo ile sigortalının prim ödediği ortalama mat-
rahının derece ve kademesinden emekli aylığı 
belirlenir ise bu şekilde emekliler arasında hiz-
met ve prime dayalı standart birliği sağlanmış 
olur.

Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı 
paylarının kaldırılması,

Enflasyona göre yapılan altı aylık dönem artış-
larında temel gıda enflasyonu baz alınarak artış 
belirlenmeli; maaş artışları; devlet memuruna 
uygulanan, katsayı ve gösterge sistemine göre 
veya temel gıda artışı ile artı milli gelirden refah 
payı verilmelidir (memur, işçi, bağ-kur emeklisi 
ayrımı olmamalı).sosyal güvenlik kurumlarının 
gerçek olarak tek çatı altında birleştirilmesi

Banka promosyonlarının çalışanlara her yıl 
emeklilere üç yıl da bir ödenmesi büyük bir ada-
letsizlik tir.   Çalışanlarla aynı düzeye getirilmesi; 
bayram ikramiyelerinin de asgari ücret artışına 
endekslenmesi daha öce  % 5, ile % 12 olarak 
fatura karşıladığı aldığımız ek ödeme % 4 e çe-
kilerek on yıldır aynı devam etmekte bu oranın 
da % 10 çıkarılması;

Emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
sendikalaşma hakkının verilmesi, bu hususta 
acilen yasal düzenlemeler yapılması gençliğini 
hayatının en verimli çağını devletine milletine 
hizmet ederek geçiren emeklilerimize ekono-
mik, kültürel ve sosyal olanaklar sunmak, hak 
ettikleri onurlu yaşamı sağlamak sosyal devlet 
ve insanlık anlayışı gereği iktidarların en önemli, 
görevidir.

Bizler bu yaşlı günlerimizde kimseye muhtaç 
olmadan yaşayabileceğimiz bir emekli maaşı 
istiyoruz.

Sağlık sistemindeki olumlu değişiklikleri görü-
yoruz. Hastane ve ilaç kuyrukların kalkması ha-
valisiz üniversite ve özel hastanelere gidilmesi 
sosyal devletin gereksinimi olarak görmekteyiz.

Bu olumlu gelişmeler mukabilinde getirilen kat-
kı payları emeklinin ödeme gücünü aşmaktadır. 
Yaşlıların sağlık hizmetine daha çok ihtiyacı 
olduğu döneminde alınan katkı payları her yıl 
artan ücret, % 200 lük özel hastane farkı emek-
linin bütçesini sarsmaktadır, Ama bu farkı gören 
yatırımcılar da her gün yeni özel hastaneler  aç-
makta biz özele gitmek istemiyoruz ama tedavi-
si kısa sürede yapılması gereken hastalıklar için 
devlet ve üniversite hastanelerinde görüntüle-
me ve laboratuvar hizmetlerinde uzun tarihlere 
randevu verilmesi emekliyi mecburen özel has-
tanelere yönlendirmekte, anayasamız, devleti-
mizin sosyal bir devlet olduğunu kesin bir dille 
ortaya koymuştur.

1982 Anayasa’sının 60. maddesine göre ‘her-
kes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.  Devlet bu 
güvenliği sağlayacak tedbirleri alır ve teşkilatı 
kurar. (ölçü ile prim alır nemalandırır ve ölçü ile 
dağıtır ) 

Sosyal devletin vatandaşına asli görevi olan mil-
li eğitim ve sağlık hizmeti maalesef her gün pa-
ralı sisteme gitmekte. 

Bu sebepten büyük çoğunluğu geçinmekte zor-
lanan emeklilerden fark ve katkı payının kaldırıl-
masını talep ediyoruz.

Ülkede sosyal barışı sağlamak istiyorsak ilk önce 
sosyal güvenlikte emeklileri kapsayan yasaların 
uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar ele alı-
narak adım atılmalı.

Sayın Davutoğlu hükümetinin açıklamış oldu-
ğu uzun vadeli emeklinin ödeyebileceği uygun 
ödeme ile konut talebimizin TOKİ kanalıyla ele 
alınması, hükümetin görevidir dernek olarak 
biz üyelerimiz adına takip ediyoruz ve edece-
ğiz sivil toplum kuruluşlarının sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri, görüşleri değerlendirilerek 
düzenlemelerin yapılması talebimizdir. Daha 
önceden sosyal güvenlikle ilgili yasalar komis-
yonlarda görüşülürken denek ve sendika tem-
silcileri komisyona çağırılır görüşlerimiz sorulu 
sayın vekillerimiz de sivil toplumun görüş ve 
önerilerini alır ve değerlendirirlerdi.

Değerli Huzurun

Biz emekliler yasaların ön gördüğü sistemle hiz-
met prim ve vergimizi ödeyerek emekli olduk. 
Emeklilik lütuf değil bir haktır. Sosyal hukuk dev-
letimizden geçinebileceğimiz bir aylık, huzurla 
alabileceğimiz katkısız sağlık hizmeti istiyoruz.

Genel kurulumuzun ülkemize milletimize ve 
emeklilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

OLAĞAN 
GENEL KURULU

TÜM EMEK DER13.
ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ
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CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Fethi 
Açıkel Genel Kurula 
Yaptığı Konuşmada 
AÇIKEL ”  Tüm Emek 
Der Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimler 
Derneği Genel Baş-
kanı Sayın Satılmış 
Çalışkan Başkanım, 
kıymetli misafirler, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin değerli 
mensupları, sendi-
kaların, sivil toplum 
örgütlerinin, derneklerimizin kıymetli başkan-
ları, yetkilileri ve genel kurula teşrif eden, şeref-
lendiren tüm kıymetli delegeler, hepinizi Genel 
Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına mu-
habbetle, saygıyla, selamla selamlıyorum. Ben 
üniversite hocasıyım. 2010 yılından beri Cum-
huriyet Halk Partisi mutfağında çalışıyorum. 
Sayın genel başkanımızla birlikte çalışmaya 
başladığım günden bu tarafa en sık duyduğum 
meselelerin başında emeklilerin hakları, emekli-
lerin intibak yasalarının çıkarılması, emeklilerin 
hakettikleri onurlu, başları dik, kimseye muhtaç 
olmadan yaşayabilecekleri koşullara kavuştu-
rulması meselesi. Bu çerçevede genel başkanım 
adına sizleri selamlamaktan büyük onur ve şeref 
duyuyorum. Bizleri davet ettiğiniz ve ağırladığı-
nız için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.” 
Dedi

Açıkel” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu özellikle bu emekli, kıy-
metli emekli grubumuz için bir kader değil, bir 
yük değil.”

Türkiye, çok ciddi bir ekonomik dar boğazın en 
büyük sıkıntısını işsiz gençlerimiz, sayıları miyon-
ları bulan işsiz gençlerimiz ve yoksullukla karşı 
karşıya kalan, hayatlarının önemli bir bölümü-
nü emekçi olarak geçirmiş olmalarına rağmen 
rahata er-
meyi düşün-
dükleri bir 
dönemde 
yoksullukla, 
yoksunlukla 
karşı karşıya 
kalan emek-
lilerimiz bu 
krizin sıkın-
tılarını, bu 

zorlukların sıkıntıla-
rını çekiyor. Bir ülke 
düşünün ki gençle-
rini ve emeklilerini 
memnun edemesin. 
Gençlerini işe soka-
masın, emeklilerini 
yoksullukla müca-
dele edemeyecek 
duruma getirsin. 
Biz, Türkiye, muasır 
medeniyetin sosyal 
devletin gereği ola-
rak emeklilerine sa-
hip çıkması gereken 

ülkemize, böyle birşeyi yakıştıramıyoruz. Bu-
nunla hep birlikte mücadele edebilmek için siz-
lerle dayanışma içerisinde olduğumuzu beyan 
etmek istiyoruz. Adil bir intibak yasasından ya-
rarlanamayan, kendi içinde maaş farklılıkları bu-
lunan bir emekliler topluluğu ile yaşıyoruz. 13 
milyona yakın emeklimiz var, 5 milyona yakın da 
emeklilikte yaşa takılan yurttaşımız var. Toplam-
da 18 milyona yakın emeklilik ve emeklilik ile 
ilgili düzenlemelerden madur insanımız var. 80 
milyon nüfusun yaklaşık 20 milyonu emeklilikle 
ilgili sorunlardan, en başta da mevzuat sorunla-
rından ve ücret sorunlarından madur bir kesim. 
Senelerini bu memleket için alınteri dökerek 
geçirmiş insanlarımızın çok daha iyi koşullarda 
yaşaması, çok daha iyi koşullarda hayatlarını de-
vam ettirmesi, torunlarına ve evlatlarına daha 
fazla mahçup olmadan yük olmadan kendi 
ayakları üzerinde durabilmesi ve bunun için ge-
rekli koşulları yaratabiliyor olmamız gerekiyor-
du. 21. yüzyılda bu kadar emekli yoksulluğuyla, 
bu kadar emekli sorunuyla baş eden bir Türkiye 
hiç kimse haketmiyor, en başta da emeklilerimiz 
böyle birşeyi haketmiyor. Bunun altını çizmek 
istiyorum. Katsayı ve gösterge sistemi düzen-
lenmeli. Katsayı ve gösterge sisteminde büyük 
adaletsizlikler var. Satılmış Başkanımız çok gü-

zel bir konuş-
ma yaptı. Ken-
disine teşekkür 
ediyorum. İnti-
bak yasası ka-
dar önemli bir 
mesele katsayı 
ve gösterge 
sistemi. Sağlık-
ta belli bir me-
safe katettik, 

10 TÜM EMEK DER



sistem sorunları var ama, sistemin sorunlarını 
hastaneye giden hastalar daha fazla hissediyor. 
Prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma en büyük hakkımız. Emekliler zaten dü-
şük maaş alıyor ve yaşları gereği hastaneyi daha 
fazla ziyaret ediyorlar. Sağlık sorunlarından ötü-
rü sağlık primi ödemeksizin sağlık hizmetlerin-
den yararlanmak en büyük hakları. Şimdi geçti-
ğimiz 10 yılda 15 yılda ekonominin yüzde 5 – 4 
büyüdüğü dönemlerde emekliler büyümeden 
faydalandırılmadılar. Emekliler ekonominin 
nimetlerinden diğer çalışanlar kadar, diğer ke-
simler kadar faydalandırılmadılar. Büyümeden 
yeterince pay alamadılar. Fakat şimdi ekonomik 
krize girdik, enflasyon yükseldi, geçmişte ni-
metlerden yararlanamıyorlar, yararlanamadılar. 
Bugün enflasyon rakamları öyle bir açıklanıyor 
ki, enflasyonun altında bir yaşama mahkum 
ediliyorlar. Yüzde otuzları, kırkları bulan fatu-
ra masrafları, gıda masrafları emeklilerin belini 
büküyor. TÜİK ile sadece hükümetin belirlediği 
fiyatlarla değil, TÜİK’le de başetmek zorunda 
bırakılıyor. Onların maduru oluyor. Dolayısıyla 
sadece büyüme oranında değil, gerçek enflas-
yon oranında da emeklilerimizin maaşlarının 
düzenlenmesi gerekiyor. Banka promosyonları 
çalışanlara sağlandığı şekilde emeklilere sağla-
namıyor. Muayene ve ilaç katılım payları ve ilaç 
farkları emeklilerin belini büküyor. En önemli 
meselelerden bir tanesi sendikalaşma konu-
sunda bunların mücadelesini verebilecek yapı-

lardan mahrum bırakılıyorlar. Sosyal tesislerden 
yararlanma konusunda emeklilerimiz çok büyük 
maduriyet içerisinde. Onların maduriyetinin gi-
derilmesi gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu özellikle bu 
emekli, kıymetli emekli grubumuz için bir kader 
değil, bir yük değil. Onlara bir vefa göstergesi 
olarak yeniden düzenlenmeli. Bayram ikramiye-
lerinden başlayarak asgari ücretin bayram ikra-
miyeleri ile endekslenmesinden başlayarak, ek 
ödemelerin arttırılmasından başlayarak emek-
lilere hakettikleri imkanların sağlanması gere-
kiyor. Hepimizin annesi, babası bizleri büyük 
emekler sarfederek büyüttü, bugünlere getirdi. 
Onlara şükran borçluyuz, onlara vefa borçluyuz. 
Eğer bir toplum şehidine, gazisine, şehidinin 
evladına, gazisinin yakınlarına, kendisine emek-
lisine, emeklisinin dul ve yetim maaşı alan ev-
latlarına sahip çıkamıyorsa geçmişine de sahip 
çıkamıyor demektir. Geçmişine sahip çıkmayan 
bir toplum geleceğine de sahip çıkamaz. Siz bi-
zim sadece geçmişimiz değilsiniz, bugünümüz-
sünüz. Allah size sağlık afiyet uzun ömür versin. 
Bu milletin başı dikse sizlerin sayesinde. Bunun 
gururu ve bunun bilinci içerisinde hepinizi Ge-
nel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partim 
ve memleketi seven tüm vatanseverler Mustafa 
Kemal aşığı tüm yurtseverler ve tüm emekçiler 
adına saygıyla selamlıyorum, haziruna teşek-
kürlerimi sunuyorum.”dedi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karaka-
ya yaptığı konuşmada” Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Sayın Genel Başkanı, de-
ğerli yöneticileri, dernek başkanları, şube baş-
kanları, siyasi partilerimizin çok değerli temsilci-
leri, değerli katılımcılar, değerli hazirun hepiniz 
saygıyla selamlıyorum. 

Efendim burada sayın başkan açılış konuşma-
sında özellikle ülkenin içinde bulunduğu şart-
larla başlayarak emeklilerimizin, işçi emeklile-
rimizin dul ve yetimlerimizin halini ve bunlarla 
ilgili dernek olarak bir sivil toplum örgütü ola-
rak talep ve isteklerinizi ilettiler. Öncelikle şunu 
ifade edelim ki, tabiki sonuçta hepimiz emekli 
olma istek ve arzusu içerisindeyiz. Yani bu top-
lumda herkesin istediği sağlıkla afiyetle bir iş 
yaşamından sonra emekli olup hayatının geri 
kalanını insanca yaşamak ister. Bundan daha 
büyük bir arzu ve istek de söz konusu değil. 
Nitekim burada sayın dernek genel başkan-
larımızın ifade ettikleri, istedikleri de bundan 
başka birşey değil. Tamamen insani talepler ve 
istekler. Biz buradan bunları tek tek tekrar etme 
durumunda değiliz. Bu zamanlarda, bu tür top-
lantılarda zaman en kıymetli husus. Dolayısıyla 
bunların hepsine katılıyoruz. Biz de Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bu konuların önemli bir 
kısmını seçim beyannamemizde yeralan husus-
lar ve bunlar tabiki zaman içerisinde gündeme 
geldikçe ve yine milletvekillerimizin bir çoğu-
nun, özellikle sosyal politikalar konusunda yap-
mış oldukları kanun tekliflerinde ve diğer çalış-
malarda yer almaktadır. Bu noktada ben yine de 

notlarımı aldım. Bu notları burada bir siyasiler 
olarak ahkam kesmek değil ama yani bu sivil 
toplum örgütlerimizin konunun uzmanlarının 
bakışlarını talep ve isteklerini not alma olarak 
buradaki görevi ya da buraya gelişimi değerlen-
dirme daha doğrusu değerlendirdiğimi müsade 
ederseniz ifade etmek istiyorum. Diğer konu ve 
alanlarla ilgili ülkenin içinde bulunduğu şartlar 
yine değerli konuşmacılar tarafından gündeme 
getirildi ama ben sadece bir iki konunun da bel-
ki siyasetin çok daha ötesinde altını hemen kı-
saca çizip müsadelerinizi almak istiyorum. Olay 
tabiki günün şartlarında ekonomik, sosyal, siya-
sal birçok sorun var. Bunlarla ilgili çalışmalar de-
vam ediyor. Bunların bir kısmı tamamen içeriyle 
alakalı ama bir kısmı dış bağlantıları da olan, ar-
tık küresel bir dünya içerisinde dış bağlantısı ol-
mayan sorun ve bunların çözümü de neredeyse 
yok gibi, ama dünyayı son zamanlarda endişeye 
götüren birçok alanda, konuda da değişim ör-
neğin güvenlik konusu. Güvenlik konusu ciddi 
bir şekilde geçmişte soğuk savaş döneminde 
devletler üzerinden yürütülürken, devlet gü-
venlikleri üzerinden bakılırken bugün daha çok 
birey üzerinden güvenlik gündeme alınmaya 
başlıyor. Geçmişteki dünyadaki o dünyanın 
yönetiminde oluşturulan kurum ve kuruluşlar, 
organizasyonlar, bir kısmı kalkınma bir kısmı 
güvenlik olarak görevlerine devam ederken işte 
Nato’ydu, diğer taraftan Dünya Bankası, Birleş-
miş Milletler şimdi artık güvenlik ile kalkınma 
konusu iç içe girmeye başladı, uluslararası bir-
çok kurumun örneğin güvenlikle ilgili kurumun 
kalkınmayı, kalkınmayla ilgili kurumların gü-
venlik konularını da alarak yeniden yapılanma 
ve dünya belli konularda rahatsız bir hale geldi. 
Multilateralism denilen çok taraflı, çok şekilde 
konuşulmaya başlandı ve merkez ülkeler aartık 
geçmiş güçlerini kaybetmeye başladı. Efendim 
şuraya geliyorum, bunun en önemli nedeni 
teknolojidir. Bugün artık “Artificial Intelligence” 
dedikleri “Yapay Zeka” konuşuluyor. Endüstri 
4.0 dünyayı sarmaya başladı, sallamaya başla-
dı. Artık bir “Yapay Zeka” nesnelerin interneti ile 
makinaların öğrenebilir duruma gelmesi ve bu-
nun arkasından çalışma ve iş hayatı. Bugün 20 
sene sonra, 30 sene sonra bizim şu anda mev-
cut gördüğümüz işlerin, mesleklerin önemli bir 
kısmı yarıdan çok daha fazlası yok oluyor, ama 
yeni meslekler devreye girmeye başlıyor. Dola-
yısıyla biz tabiki emeklilerimizin sorunu önemli 
ama bunların çözümü de aslında çok zor değil. 
Bunlar odaklanmayla, bunlar konunun üzerine 
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eğilmeyle yapılabilir. Bunların hepsinin altın-
daki temel sebep ya da temel alan ise ekonomi 
ve ekonomi iklimi ile alakalı. Dolayısıyla önemli 
olan güvenlik, ekonomi ve daha sonra bunların 
sosyal alana yansımaları söz konusu olacaktır. 
Ben konuyu çok fazla açıp dağıtmadan hepi-
nize çok teşekkür ediyorum. Yine burada bulu-
nan bir siyasi olarak konuşulanlardan notlarımı 
aldım ve bunlarıda genel merkezimize götüre-
ceğim. Bu vesile ile dün gece Hz. Muhammet 
Peygamber Efendimizin doğum yılını kutladık. 
Hayırlı, mubarek olsun diyorum. Yarın da 10 Ka-
sım, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü, onu 
da rahmetle, minnetle anıyor, hepinize saygıla-
rımı sunuyorum.”dedi.

İYİ Parti İYİ Parti Genel İdari Kurulu Üyesi Bir-
can Akyıldız Konuşmasında “ Sayın divan, siya-
si partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli 
konuklar, kader arkadaşlarım, değerli emekli 
delegeler, hepinizi şahsım ve Genel Başkanım 
Sayın Meral Akşener adına saygıyla sevgiyle se-
lamlıyorum. Diyerek başladığı konuşmada;

Aslında neresinden tutacağım diye düşünüyo-
rum. Öyle bir bohça ki, tutulacak bir tarafı kal-

mamış. Hani yamalı bohça derler ya, aslında 
yamalardan oluşan bir bohça haline gelmiş. 
Adı, Türkiye’de emeklilik sistemi. Benim hatırla-
yabildiğim kadarıyla yıllar önce başlayan ve her 
5 yılda 10 yılda bir sistemde değişiklik yapan an-
layış halen hüküm sürmekte ve bir türlü emek-
lileri memnun edecek bir temel sistem kurula-
mamıştır. Şöyle söze başlamak istiyorum. 1973 
yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğren-
cisiyken çok değerli hocam, Prof. Dr. Sait Dilik 
beyefendi malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının 
iktisadi koşullara göre ayarlanması konusunda 
bir çalışma yapmam için ödev verdi. O zaman, 
o zamanki sistemle Türkiye’de rahatsızlıkların 
olduğu bir emeklilik sistemi içerisinde bu şartla-
rın nasıl emeklilerin lehine geliştirilebileceğine 
dair neler yapılabileceği konusunu araştırmaya 
başladım. Yeni kurulan Bağ-kur, Sosyal Sigorta-
lar Kurumu’nun, Emekli Sandığı’nın ilgilileri ve 
yetkilileri ile görüşmeler yaptım. Yaklaşık 6 ay 
süren bir çalışmanın sonucunda malüllük, yaş-
lılık ve ölüm aylıklarının iktisadi koşullara göre 
nasıl ayarlanabileceği konusunda hiç bir siste-
min olmadığını ve siyasilerin iki dudağının ara-
sına sıkışmış olduğunu gördüm. Aradan yıllar 
geçti, 1974 26 sene oradan, 19 yıl buradan 45 
yıldır Türkiye’de aynı şey konuşuluyor. Onun için 
değerli konuklar, burada hamaset yapmaya ya 
da siyaset yapmaya gelmedim. Sizlerin bir kar-
deşi, bir kader arkadaşı olarak bazı konuları dile 
getirmek istiyorum. Emeklinin temel ihtiyaç-
larının tespit edilmesi ve bu temel ihtiyaçların 
karşılanması konusunda ciddi bir çalışmanın 
yapılması ancak sistemin tutarlı hale getirilmesi 
ile mümkündür. Emekli insanın en önemli özel-
liklerinden bir tanesi neye ihtiyaç duyduğunun 
tesbit edilmesine bağlıdır. Nedir o ihtiyaçlarının 
başında gelenler? İnsan ihtiyaçlarını yukarıdan 
doğru sıraladığımızda 8-10 madde ile bunu de-
ğerlendirmemiz mümkündür. Ama emeklininki 
çok basittir. Beslenme ihtiyacı vardır, barınma 
ihtiyacı vardır, ama daha önemlisi sağlık so-
runlarının karşılanması ihtiyacı vardır. Ben 5 ay 
20 gün Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptım. 5 ay 20 gün sonra allem 
ettiler, kallem ettiler beni Yönetim Kurulu’ndan 
gönderdiler. Sebep, 3 şeyi istedim 3 şeyi. Birinci-
si, sağlık uygulama tebliğinin kimler tarafından 
hazırlandığını sorduğumda “efendim başkanlık 
hazırlıyor.”, ya biz kurumun Yönetim Kurulu üye-
siyiz. Sağlık uygulama tekniği gibi önemli bir 
uygulama, niye bizim bilgimizin dışında hazır-
lanıyor dediğimde “e bilgi verelim” bilgi değil, 
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burda teşekkül ettirilmesi için bir gayretin gös-
terilmesi gerektiğini vurguladım ve bir gün son-
ra da mahkeme kararıyla beni uzaklaştırdılar. 
Şunu söylemek istiyorum, az önce sayın başkan 
dedi ki, Türkiye’deki emekli sayısı ve oy potan-
siyelinin yaklaşık 40 milyon olduğunu söyledi. 
Düşündüm, doğru. Doğru da, bu sistemin bu 
şekilde yürümesinin müsebbipler de bizlermi-
şiz diye düşündüm. 40 milyon oya sahipsen ve 
dediğimizi yaptıramıyorsak, bu gücü ortaya ko-
yamıyorsak, biz başkasında suç aramayalım. 
İstemiyorum çünkü benim bir tarafım sendika-
cı, bir tarafım siyasetçi. Lafa başlamayı biliriz de 
bitirmeyi bir türlü beceremeyiz. Onun için çok 
uzatmayacağım. Kendimize sahip çıkalım, bir-
birimize sahip çıkalım. Önce kendimize güve-
nelim. Güven olmadan hiçbirşey olmaz. Bugün 
Türkiye’de ciddi sorunlar yaşıyorsak birbirimize 
olan güvenimizin olmamasından, siyasete gü-
venimizin olmamasından kaynaklanmaktadır. 
O halde o siyaseti dizayn etmek, o siyaseti hiz-
zaya getirmek bizim görevimiz olmalıdır diyor, 
hepinizi saygıyla selamlarken Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. 
“Mazide muktadir iken bütün gücü ile çalışan, 
bütün kuvveti ile çalışanlarına minnet hissi bes-
lemeyen milletin geleceğe umutla bakma hak-
kı yoktur.” diyor, hepinize saygılar sunuyorum.” 
Dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi MYK Üyesi Sayın İz-
zet YAŞAR genel kurula hitaben yaptığı ko-
nuşmada; “Muhterem delegeler, değerli siyasi 

parti temsilcileri, basın mensupları, tüm emekli 
ağabeylerimiz ve bir emekli kardeşiniz olarak 
sizlerden birisiyim. Peki emekli nedir? Genel 
Kurmay Başkanı vardır, babası emekli. Siyasi par-
ti milletvekillerimizin annesi veya babası emekli. 
Profesör hocalarımızın, eğitim görevlilerimizin 
annesi veya babası emekli. Yani her hane en az 
bir emekli. Yani emekli demek, Türk Milleti de-
mektir.  Emekli demek, Türkiye Cuhuriyeti Dev-
leti demektir. Emekli demek beka demektir. Asıl 

beka emekli hanelerinde oluşan öğrenci, öğret-
men, asker, polis kardeşlerimize sahip çıkmak 
demektir. Yani emekliye sahip çıkmak bir vatan 
borcudur. Bir görevdir, bir vazifedir. Bu manada 
emeklilerimizin istediği herşey onların anne-
lerinin ak sütü gibi helaldir. Yeterli maaş, güzel 
bir sağlık hizmeti, iyi bir gelecek, çocukları için 
yatırım yapabilecekleri, birikim yapabilecekleri 
yeterli bir maaş hakları emeklilerimize mutlaka 
verilmelidir. Bunu herkes ifade eder, her siyasi 
partili ifade eder, ister hatta arzular, ancak ve-
remez. Vermeme sebepleri vardır. Arkadaşlar, 
emeklilerin istedikleri elbette ki doğal haklarıdır. 

Emeklilerin, milletlerin, memleketlerin, ülke-
lerin, coğrafyaların istedikleri insanca yaşama 
hakkıdır. Bunun verilebilmesi için de insanca 
yaşama hakkının oluşturulabileceği sistemler 
gereklidir. O yüzden biz diyoruz ki, burada milli 
ekonomi modeli olarak Rusya, Çin, Güney Ame-
rika ve Şangay Ülkelerinin tamamını ayağa kal-
dıran Profesör Dr. Haydar Baş Bey’in milli ekono-
mi modelini yeniden Türkiye’ye Mustafa Kemal 
Atatürk’ün görüş ve dünya gürüşüyle birlikte 
birleştirip yeniden hayata geçirmeliyiz diyor, 
Genel Başkanım Profesör Dr. Haydar Baş Bey’in 
saygı, hürmet ve selamlarını sunuyorum. Efen-
dim hayıtlı kongreler temenni ediyorum.”dedi
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Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Uğur Gürel: Sayın divan, değerli konuk-
lar ve tüm emeklilerin, çilekeş, her türli sıkıntı-
yı içinde duyan delegeleri. Sizlere, Demokratik 
Sol Parti adına sevgilerimi ve saygılarımı sunu-
yorum. Benden önce iktidarımızı destektekisi 
Milliyetçi Hareket Partisi’nden Sayın 
Mevlüt Bey’i dinlediniz ve 18 yıldır bu 
iktidarı iktidarda tutan Ana Muhalefet 
Partimizi de dinlediniz. Ben size bir si-
yasi konuşma yapmak istemiyorum, 
çünkü ben içinizden birisiyim. Sorun-
larınızı not almayacağım, çünkü ben 
onları yaşıyorum. Sizin yaşadığınız 
sorunları ben yaşayan bir emekli-
yim, emekçiyim. Yani şuanda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti için bizler bir 
yüküz. Bakınız bir ülke genç nüfsu ile 
övünüyorsa yaşlılarına, emeklilerine 
bakmıyor demektir. Onları gelişmiş 
batı ülkelerinde emekliler ne yapa-
ralar? Binerler tur otobüslerine ülke 
ülke gezerler. Bizim emekliler ne yapıyor? Bizler 
ne yapıyoruz? Emekli maaşı geçinemediğimiz 
için ek iş arıyoruz veya pazarda, sokakta birşey-
ler satmaya çalışıp evimize bir ekmek götürebil-
menin çabası içerisindeyiz. Arkadaşlar sorunla-
rın çözümü var. Bir kere hak verilmez, hak alınır. 
Bu nedenle tüm örgütlü kesimler mücadele 

içerisinde olacaklardır. Hak mücadelesi içeri-
sinde olacaklardır. Bu mücadele de örgütlü bir 
yapıdan geçer. Zaten demokrasilerde en büyük 
özellik, en büyük güzellik örgütlü yapıların oluş-
masıdır. Bunuda her arkadaş söyledi. 11-12 mi-
yon emekli var, işte eşiyle dostuyla birlikte 30-
40 milyona yakın siyasi bir güç olduğu söylendi, 
ama ne yazık ki bunları gösteremiyoruz. Bakın 
ben onursal genel başkanımız 4 gün önce ölüm 
yıl dönümünü kutladığımız Bülent Ecevit’in Ça-
lışma Bakanlığı’nı hatırlarım. O zamanlar işçilere 
verilen her tür özlük hakları kırpanlaya kırpan-
laya bu noktaya getirdiler. Emeklilere de verilen 
hakların hepsini ortadan kaldırdılar. Çünkü ger-
çekten bu siyasi iktidar bu ülkede emeklileri bir 
yük olarak görüyorlar. Çünkü eğitimde, eğitimi 
alanlar müşteri, sağlıkta da sağlık hizmetlerini 
alanlar bir müşteri gözüyle bakılıyor. İşte Şe-
hir Hastaneleri gidin görün. Ameliyattan çıkan 
hasta 12 dakika koridorlarda sedye üzerinde 
ancak yoğun bakıma gidebiliyor. Bir şeyi büyük 
yapmak demek 4000 kişilik hastane yapmak 
beceri değildir. En uygununu yapmak beceridir. 
Ama ne yazık ki siyasi iktidar her şeyin en bü-
yüğünü yaparak sanki çok doğruyu yaptıklarını 
sanıyor. Değerli arkadaşlarım, çok fazla vaktinizi 
almayacağım. Ben not almayacağım, çünkü so-
runlarınızı biliyorum. Yok ben yaşıyorum, Sayın 
Karakaya ben yaşıyorum bunu. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine döndürdüler burayı da. Arka-

daşlar ben herkesin çalıştığı, hakça görüştüğü, 
emeklisine insanca yaşattığı bir Türkiye’nin öz-
lemi içerisindeyim ve bu yüzden sizleri hak mü-
cadelesine davet ediyorum. Gelin hep birlikte 
olalım, bu iktidara son vermek zorundayız, ülke 
elden gidiyor arkadaşlar, ülke elden gidiyor. Çok 
teşekkür ederim.” dedi
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22. ve 26. Dönem Milletvekili İzzet ÇETİN ko-
nuşmasında; Tüm Emekliler Derneği Genel 
Başkanı Sayın sevgili dostum Satılmış Çalışkan, 
değerli Genel Başkan Yardımcım, milletvekili ar-
kadaşlarım, sayın divan, değerli Tüm Emekliler 
Derneği Delegeleri hepinizi en içten saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar ben 
çok kısa konuşmak istiyorum. Sizleri selamlamak 
amacıyla geldim, çünkü ben işçilikle başladım 
sendikacılıkla devam ettim. Hem Türk-İş’de hem 
DİSK’de sendikacılık yapan ender arkadaşlarınız-
dan birisiyim. Hem Kocaeli, hem Ankara Millet-
vekilliği yaptım Cumhuriyet Halk Partisi’nde de 
hemen hemen bütün görevleri Genel Başkanlık 
ve Genel Sekreterlik dışında yerine getimeye ça-
lıştım. Yaşamım hep sizin içinizde sizinle birlikte 
geçti. Bu kongrenize de ilk gelişim değil, inşal-
lah son gelişim de olmaz. Gençlik yıllarımda siz-
lere ağabilerim diye hitab ediyordum ama artık 
ben de sizden birisiyim. Üstelik de sıkıntılarınızı, 
sorunlarınızı halen ilgiyle izleyen, takip eden ve 
onlara yönelik zaman zaman çözüm önerileri 
sunmaya çalışan bir arkadaşınızım. Değerli ar-
kadaşlar, bir sevgili dostum Turan Karakaş isim-
li ta SHP döneminde bizim İzmir İl Başkanımız 
idi. Siyaseti, “Keloğlan Demokrasi Diyarında” 
diye bir kitabında şöyle tanımlamıştır: “Siyaset 
diyor kitabında, dertlilere dertlerini dertli dertli 
anlatıp, oylarını almak, oylarını aldıktan sonra-
da analarını ağlatma zamanıdır.” Evet ne yazık ki 
bu kongrelerde, sizin kongrelerinizde, İşçi Sen-
dikalarımızın kongrelerinde, emekten yana ya-
pılan toplantıların hemen hemen hepsinde bu 
kongrede bir ağlama duvarına bürünür. Biraz 
evvel yine dostum Bircan Akyıldız, benim sen-

dikacılıktan arkadaşım çok güzel birşey söyledi, 
“bir yamalı bohça” emeklilik sistemi. Neresini 
tutsan elinizde kalıyor. O yüzden yeniden ya-
zılmalı. Sadece emekliler ile ilgili sorunlar değil, 
Türkiye bugün değerli arkadaşlar gerçekten bir 
yamalı bohça oldu topyekün. Biz geçmişte her-
hangi bir derneğin, sendikanın, partinin ya da 
bir kurumun işinde bir aksayan yön varsa oraya 
küçücük bir takviye ile orayı ayağa kaldırmak, 
o kurumu yeniden güçlendirmek mümkündü. 
Bugün Türkiye liğme liğme dökülüyor. Neresine 
el atsanız, hangi soruna el atsanız elinizde ka-
lacak durumda. Bugün dünyada emeklik siste-
mi en kötü 3 ülkeden birisi konumuna gelmiş-
se Türkiye, burada sizlerin bizlerin hepimizin 
sorumluluğu var. Değerli arkadaşlar, ben fazla 
uzatmayacağımı söyledim ama bir iki konunun 
altını çizmek istiyorum. Bir yanlışı düzeltmek is-
tiyorum. Bir sendika kurma arzusu emeklilerin 
içinde hemen hemen her yerde konuşuluyor. 
Emeklilerin sendika kurması doğru bir yaklaşım 
değildir. Doğrusu siz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl 
hizmet verdiğiniz, aidat ödediğiniz sendikaları-
nıza sendikalarınız o aidatlarınızla sosyal tesisler 
yaptı, varlıkları oluştu, emekli olduğunuz gün o 
sizin paralarınızla kurulan sosyal tesislerden bile 
yararlanamıyorsunuz. Ne yapılması gerekir? Ya-
pılması gereken emeklinin, emekli olduğu sek-
tördeki sendika üyeliğinin sembolik bir aidatla 
devam ettirilmesidir. Yani hem o sizin evlatları-
nız, sizden sonraki kuşaklar sizin sorunlarınızı 
daha dinamik gündeme getirebilirler, hem de 
siz emeğinizle kurduğunuz o tesislerden ya-
rarlanma sendikal konularda sorunlarınızı en 
dinamik şekilde yönetimlere aktarma olanağı 
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bulursunuz. Yapılması gereken o sendikanın 
yönetim sesyonlarında, organlarında birer kişi 
de emeklilere tahsis etmekten geçer. Bunu 
mecliste de gündeme getirdim zaman zaman. 
Yapılması gereken belki bu. Bir diğer konu de-
ğerli arkadaşlar, gerçekten en önemli konumuz 
sağlık sorunu, sağlık konusu bu konu sadece 
emekli derneklerinin ya da emekli kuruluşla-
rının ya da sadece sendikaların ele alabileceği 
bir konu değildir, Türkiye’de bugün yapılması 
gereken gerçekten sosyal güvenlik sisteminin 
sil baştan yeniden düzenlenmesidir. Yani biz bu 
kadar yıl ülke kalkınması için canımızı vermişiz, 
emeğimizi vermişiz. Artık yapılması gerekenle-
ri başkalarından beklemek yerine, oylarımızla 
bu hizmeti vermeyen, bizi dünyanın en kötü 
konumunda emekliler hanesine sokan siyasal 
anlayışlara ders vermekten geçiyor. Onun da 
yeri sandıktır. Yani emekliler olarak bizler, kendi 
sonumuzu kendimiz hazırladığımız gibi, çocuk-

larımızın da geleceğini karartmak istemiyorsak 
birlikte düşünmek birlikte hareket etmek ve 
birlikte bizim sorunlarımızı çözecek siyasal ikti-
darları, partileri destek olarak onların içine girip 
yer almaktan geçiyor ben hepinize sağlıklı, mut-
lu, günler diliyor, uzun ömürler diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür edi-
yorum, dedi.

Tek liste olarak seçime gidilen genel kurulda 
Tüm Emek Der Genel Başkanlığına Yeniden Sa-
tılmış ÇALIŞKAN seçildi.

Yönetim Kurulu ise; Genel Sekreterliğe Musta-
fa YILMAZ, Genel Mali Sekreterliğe Ali SELÇUK, 
Genel Eğitim sekreterliğine Mehmet KAYABAŞ, 
Teşkilat Sekreterliğine Neriman GENÇOĞLU; 
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Mustafa SA-
RIOĞLU, Dursun ÖZER ve Kamil KÜNARLIOĞLU 
seçilmişlerdir.
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13. Olağan Genel Kurulumuza Çiçek ve Telgraf 
Göndererek Yapılan Tüm Kutlamalara Teşekkür Ederiz.

Dr. HALUK  BOZDOĞAN TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK
ZEYDAN KARALAR ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  ÇİÇEK

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP GENEL BAŞKANI  ÇİÇEK
ERGUN ATALAY TÜRK-İŞ GENEL BAKANI ÇİÇEK

ERSİN AKMA TES-İŞ GENEL BAŞKANI  ÇİÇEK
ERGUN ATALAY TÜRK-İŞ GENEL BAKANI ÇİÇEK

MAHMUT ARSLAN HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ÇİÇEK
OSMAN ÖZDEMİR TÜRK EMEKLİ SEN GENEL BAŞK. ÇİÇEK

ALAATTİN SOYDAN TÜRK HARB-İŞ GENEL BAŞKANI  ÇİÇEK
AV. METİN FEYZİOĞLU T. BAROLAR BİRLİĞİ GENEL BAŞK. ÇİÇEK

ALİ YALÇIN MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI  ÇİÇEK

MUSTAFA VARANK T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI  TELGRAF
TURGUT ALTINOK KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TELGRAF

MANSUR YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  TELGRAF
LALE KARABIYIK CHP GENEL BAŞK.YARD. TELGRAF

BÜLENT KUŞOĞLU CHP GENEL BAŞK.YARD. TELGRAF
YILDIRIM KAYA CHP GENEL BAŞK.YARD. TELGRAF

İSMET BÜYÜKATAMAN MHP GENEL SEKRETER TELGRAF
GÜLTEKİN KURTOĞLU T.SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ SÜMER TELGRAF

PEVRUL KAVLAK TÜRK METAL SENDİKASI GENEL BAŞK.  TELGRAF
HÜSEYİN OZİL TES-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞK.YARD. TELGRAF
ALAATTİN SOYDAN TÜRK HARB-İŞ GENEL BAŞKANI TELGRAF

RAMAZAN AĞAR YOL-İŞ GENEL BAŞKANI TELGRAF
ERSİN AKMA TES-İŞ GENEL BAŞKANI TELGRAF

M.RIFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB BAŞKANI TELGRAF
Eyüp ALEMDAR KOOP-İŞ Genel Başkanı TELGRAF

GÜLTEKİN KURTOĞLU T.SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ SÜMER TELGRAF
DR. FATİH ERBAKAN YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI  TELGRAF

Erhan USTA SAMSUN MİLLETVEKİLİ TELGRAF
ERKAN AKÇAY MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ TELGRAF

LÜTFÜ TÜRKAN İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TELGRAF
D. MUSAVAT DERVİŞOĞLU İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TELGRAF

Tamer DAĞLI AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ TELGRAF
MUSTAFA ŞENTOP TBMM Başkanı TELGRAF

M. AKİF HAMZAÇEBİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Baki  ŞİMŞEK MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ TELGRAF

Nazır Cihangir İSLAM SAADET PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Hamdi UÇAR AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ TELGRAF

Polat TÜRKMEN AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Levent GÖK CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ TELGRAF

Ahmet Haluk KOÇ CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Sermin BALIK AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ  TELGRAF

Abdukadir KARADUMAN SAADET PARTİSİ KONYA MİLLETVEKİLİTELGRAF
Ali Cumhur TAŞKIN AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ TELGRAF

Metin BULUT AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Yaşar TÜZÜN CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ TELGRAF

Zülfü DEMİRDAĞ AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Ali Mahir BAŞARIR CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ TELGRAF
Tamer DAĞLI AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ TELGRAF

VASİP ŞAHİN ANKARA VALİSİ  TELGRAF
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EMEKLİYE  
SEYANEN ZAM

Seyyanen zam isyiyoruz seyyanen, seyya-
nen ne demek? 

Seyyanen: Eşit miktarda anlamına gel-
mektedir. Bu sözcük daha çok siyasette kullanı-
lan bir jargon dur.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara veya emekli-
lere eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.

Verilen %lik  zamlarda zam miktarını kişinin 
aldığı maaş miktarı belirler maaş miktarlarına 
göre farklı ücretler çıkar ortaya örneğin; 1000 
lira maaş alan bir insanla 2000 lira maaş alan bir 
insan arasında ele geçen artış tam 2 kattır Sey-
yanen zamda ise zam 200  lira ise, herkesin ma-
aşı o kadar artar.

Seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalı-
dır ve yapılan seyyanen zamlar maaş farklılıkları 
arasındaki uçurumun zamanla almasına neden 
olur ve kişiler arasında oluşan yaşam standartla-
rı zamanla eşitlenmeye doğru gider. Hayat stan-
dartları dengelenmiş bir toplumda insanların 
refah seviyeleri artar ve toplum içerisinde fark-
lılıkların ortadan kalkması kaynaşmayı ve diya-
logu artırır sosyalleştirir. Toplum daha huzurlu 
olur ve ayrımlar ortadan kalkar veya azalır işte 
sosyal devletin yapması gereken tam da budur.

Tüm Emek Der olarak biz yıllardır bunu söyler 
bunu konuşur bunu talep ederiz. Emekli maaş-
ları ortada yoksulluk sınırına yaklaşamayan hatta 
devletin açıklamış olduğu açlık sınırının bile altın-
da yüz binlerce beklide  milyonlarca emekli maaşı 
var. Her yıl açıklanan zam oranları daha açıklan-
madan önce elektriğe, gaza, suya gelen zamları 
bile karşılayamamakta olup kaldı ki Pazar ve piya-
salara gelen zamları hiç karşılamamaktadır.

Açıklanan enflasyon oranları piyasalara gelen 
zamla örtüşmemektedir. Bu nedenle enflasyon 
oranlarlı ile yapılan maaş zamlar yetersiz kal-
makla birlikte maaşlar arasında bulunan uçuru-
mu da derinleştirmektedir.

Bu nedenle emekli maaş artışlarının emekli-
ye yansıdığı oranlarda yapılması yani piyasaya 
yansıyan %30-40 oranlarında olmalı ki bu ora-
nın birkaç yıl üst üste uygulanması ile devlet aç-
lık sınırının çok altında maaş alan emeklileri ile 
açıklamış olduğu açlık sınırı ile tezata düşerek 
vatandaşını aç bırakıyor görüntüsünden kurtul-
sun. Tabi ki bu toplum huzuru ve refahı açından 
yeterli olmamaktadır. Seyyanen zam bu nokta-
da önemli hale gerekiyor syyanen verilecek zam 
her artışta yüzde ile verilecek zam makasını da-
raltacak ve bir zaman sonra maaşlar arasındaki 
uçurum azalacak ve refahta bir dengelenme 
meydana gelecektir. Buda huzurlu bir toplum 
için şart tır.

Tüm Emek Der camiası olarak bizim beklenti ve 
talebimiz şudur. Emekli maaş zam oranının mi-
nimum % 10+10 olması Ocak ve Haziran ayla-
rında bu zamlara ilaveten yapılacak 300 liradan 
aşağı olmamak koşulu ile seyyanen bir zamdır. 

Unutulmamalıdır ki emekli bu bu ülke için alın 
teri dökmüş çalışmış insan demektir onları hak 
ettikleri refah düzeyinde yaşatmakta milletin 
deyil hükümetlerin görevidir.

Kalın sağlıcakla.

Mustafa YILMAZ

Genel Sekreter
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PRİM İADELERİ 
NASIL OLACAK

Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler 
emekli olmaya ve maaş bağlanmasına 

yetmiyorsa, yaşlılık toptan ödemesi adı 
altında primleri iade alabilirsiniz. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenen 
primlerin iade alınıp alınamayacağını. 
Kimlere, primlerin topluca geri ödenip 

ödenmediğini merak ediliyor, kimler de hangi 
şartlarda iade alabilecek. Öncelikle şunu belir-
telim, bu konuda maalesef kamuoyunda yanlış 
bir kanı hâkim. Sanılıyor ki, her isteyen SGK’ ya 
başvurup, ödediği primleri iade alabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenen prim-
ler geri alınabilir mi? Evet, alınabilir. Buna da 
yaşlılık toptan ödemesi deniyor. Bu ödemeden 
yararlanılabilmesi için de bazı şartların yerine 
getirilmesi gerekiyor. Bu şartların başında da 
yaş şartı geliyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 
yaşını doldurduğu halde emekli aylığı bağlan-
masına hak kazanamayanlar, geçen süre içinde 
ödedikleri primleri yaşlılık toptan ödemesi adı 
altında iade alabiliyor. Özetle, kişilerin askerlik 
ve doğum borçlanması bile prim gün sayısını 
doldurmaya yetmiyorsa ve yaşı da artık çalış-
maya imkan tanımıyorsa ödediği primleri geri 
alabilir. 

‘SGK’ ya şu kadar prim ödedim, başvurup bunla-
rı geri alayım’ diye bir şey söz konusu değil. 

Emeklilik yaşı doldurulmasına rağmen ödenen 
primler emekli aylığı alınmasına yetmiyorsa 
toptan ödeme alınıyor. Yani, erkekse 60, kadınsa 
58 yaşından küçük olanlara böyle bir iade yapıl-
mıyor. Prim iadesi imkanından işçi statüsünde 
çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur’lu olarak çalışan-
lar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK’lı 
olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, 
Bağ-Kur’lu çalışanların da işyerini kapatması 
gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan 

primleri toptan ödeme yoluyla alabiliyorlar.

NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin, 7, bin gün prim gün sayısını doldu-
rup, 60 yaşında emekli olacak bir erkek çalışan 
60 yaşını doldurmuş ve sadece 1.500 gün prim 
ödemişse emekli aylığı almaya hak kazanma-
dığı için 1.500 günlük primini geri iade alabilir. 
Aynı şartlarda 58 yaşını tamamlamış bir kadın 
sadece 1.750 gün prim ödemişse, ödediği bu 
prim emekli aylığı almaya yetmeyeceğinden, 58 
yaşında SGK’ ya başvurup, 1.750 günlük primini 
iade alabilir.

Tüm primler iade alınabiliyor mu? Kısa vadeli si-
gorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri 
toptan ödeme yoluyla geri iade edilmiyor. İşçi ve 
memurlar, kendi adlarına yatırılan; Bağ-Kur’lular 
ise kendi adlarına ödedikleri malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primlerini iade alabiliyorlar. Sigor-
talı vefat etmişse, geride kalanlar da yaşlılık toptan 
ödemesi imkânından yararlanabiliyor. İade tutarı 
ise SGK’ nın her yılın gerçekleşen güncelleme kat-
sayısı uygulamasına göre yapılıyor. 

Çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması he-
saplamanın dışında tutuluyor.

PRİM İADESİNDEN NASIL 
YARARLANACAKSINIZ?

• Belirli yaşı tamamlamış, belirli süre prim 
ödemeniz gerekiyor.

• Ödediğiniz primlerin emekli aylığı almaya 
yetmiyor olması gerekiyor.

• İşçi ve memur olarak çalışanların işten ayrılmış 
olması gerekiyor.

• Bağ-Kur’luların ise işyerini kapatması gerekiyor.

Ali SELÇUK

Genel Mali Sekreter
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2020 yılında 100 bin sosyal konut projesi 
uygulamasına Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından star verildi. TOKİ 

tarafından yapılacak Konutlar 81 Vilayette 1 ila 
1,5 yıl arasında kurada adı çıkan hak sahiplerine 
teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dü-
zenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplan-
tısı’nda konuştu.

2019 yılının ilk aylarında 250 bin sosyal konut 
kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik 
konut projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gör-
düğünü ifade eden Erdoğan, “Biz de hem sayıyı 
artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale ge-
tirmeye karar verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 
2020 programımız kapsamında ülkenin 81 Vila-
yetinde 100 bin sosyal konutun da inşa süreci-
ni başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli 
attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları 
bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.” diye konuş-
tu. Yapılacak konutlar bölgelerin iklim ve coğ-
rafi koşullarına uygun olarak tasarlanacak olup 
vatandaşların rahatı ve huzuru için planlamalar 
bölge bölge ayrılmıştır.:

 Çevre ve şehircilik bakanımız Sayın Murat KURUM 
beye yazılı olarak Toki konutlarında emekli dul ve 
yetimlerimizin kontenjanı %25 den %40-50 ya çı-
karılmasını talep etmiştik halen olumlu bir cevap 
alamadık.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Ge-
nel Merkez olarak biz üyelerimizin adına konut 
talep ediyoruz ve talepte etmeye devam edece-
ğiz. Yapılacak olan 100 bin konutlarla ilgili şim-
diye kadar ihalesi henüz yapılmamış birçok il ve 
ilçelerde de konut alan yerleri kesin olarak bildi-
rilmediği gibi konut projelerinin ihale ve başla-
ma tarihleri de henüz belli değildir. 

 Emeklilere ev çıktığını var sayalım peşinatı bul-
du verdi konut taksitleri de başladı. Emekli dul 
ve yetimlerimiz konutlarına nasıl taşınacaklar 
elektrik abonesi su abonesi Doğal gaz abone ve 
proje çizdirme ücreti banyoya şofben ve tesisat 
ücretlerini nasıl karşılayacak. Bir mucize olma-
yacağına göre Devletimizden bir jest bekliyo-
ruz. Yetkili ve etkili mercilerimizden emekli ve 
dar gelirlilerin mali gelirlerine göre kontu peşi-
natlarını ve taksit ödemelerini ivedilikle gözden 
geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca Emeklilerimizin 
gelirlerini açlık sınırının 10 TL de olsa üstüne çı-
karmalarını talep ediyoruz. 

Emeklilerimizin Vasiyetidir? Sayın Cumhur-
başkanımıza, Toki’den sorumlu Bakanımıza. 
Toki başkanı ve üst düzey bürokratlarımıza 
arzuhalimizdir. Toki konutlarının henüz iha-
leleri yapılmadan yapılacak konutların taksit 
ödeme cetvellerini gözden geçirmenizi saygı-
larımızla bilgilerinize talep ve arz ederiz.   

Mehmet KAYABAŞ

Genel Eğitim Sekreteri

ORTA VE DAR 
GELİRLİYE 100 BİN

SOSYAL KONUT
YAPILACAK 

MÜJDESİ

HÜKÜMETİMİZİN 2020 YILINDA
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TEŞKİLAT VE 
TEŞKİLATLANMA

09.11.2019 tarihinde yapılan Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 
Merkezi 13 .üncü Olağan Genel Kurulunda 

tüm şubelerimizin ve delegelerimizin takdiriyle 
Genel Merkez Teşkilat sekreteri olarak görevlen-
dirildim. Desteği ve emeği olan herkese teşek-
kürlerimi bir borç biliyorum. 

Bu dergide yazacağım ilk yazı olarak yıllardır 
çalışmış olduğum Genel Merkez de Teşkilat ve 
Teşkilatlanma adına çok mücadele edildiğini 
gördüm. Bunun içinde İlk yazımda teşkilat ve 
teşkilatlanmayı yazmak istedim.

Teşkilat: Bir gayenin gerçekleşmesi için hiyerar-
şik bir yapı içerisinde planlı ve programlı çalışma 
yapmak üzere bir araya gelen vasıflı ve yeterli 
sayıda insandan oluşan yapıya teşkilat denir

Teşkilatçılık: Teşkilatçılık bir araya gelmektir. 
Yani örgütleyiciler de denilebilir.

Teşkilatçılık da bir araya gelen insanların amaç-
ları ortaktır. Bir hedefleri vardır ve bunun için 
çabalarlar.

Bu iki tanım insanları bir araya getirir ve ortak 
bir hedefe doğru yönlendirir Tüm Emek Der ’de 
işte tam bunu yapmak için bir araya gelmiş va-
sıflı insanlar mevcut seçilen hedef kitle emekli 
kesim ve hedef ise emeklinin refahıdır. Bu hedef 
30 yıl önce konmuş ve uzun yollar kastedilmiş 
bir derneğin mensubu olmak bu derneğe yıllar-
dır gönül vermiş herkes gibi beni de gururlan-
dırmaktadır. Diyerek biraz teşkilatçılık tan bah-
setmek istiyorum. 

Teşkilatçı olmak için insanların birtakım özel-
liklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin en 
başında bir hedef ve ideolojinin olması gerekir. 
Teşkilatçılıkta çalışma arkadaşlarınız önemlidir. 
Çalışma arkadaşlarınız sadık, güvenilir ve inanç-

lı olmalıdır. Birlikte çalışacağınız arkadaşlarınız 
davanıza inançlı olmazlarsa birlikte çıktığınız 
yolda hedefler sapar ve sizi yolda bırakırlar. 
İnancı ve ideolojileri sağlam insanlarla hareket 
edilirse teşkilat kurulur ve güçlenir.

Teşkilatların yapısı merkezden tabana doğrudur 
buna piramit yapı denir en tepede teşkilat baş-
kanı en tabanda ise üye veya hedef kitle vardır.

Tüm Emek Der olarak teşkilatlanma yapısının 
temeli 30 yıl önce atılmış hedefler ve ideolojiler 
belirlenmiş. Ulaşılmak istenen hedef ise emekli-
nin refah içerisinde yaşayabileceği standartları 
yakalamak ve orada kalabilmesi için mücadele 
vermektir. Ancak günümüz koşullarında bunu 
yapabilmek çok zor ve meşakkatli bir yol gerek-
tirmektedir. Teşkilatım 30 yıldır bunun mücade-
lesini vermekte ve vermeye de devam edecektir. 
Mücadele etmek tek başımıza yapabileceğimiz 
bir konu değildir. Teşkilatlanmanın piramit ya-
pısı olduğunu söylemiştim mücadelede ise nu 
yapının tersten hareket ettiğini söylemek daha 
uygun olur mücadele tabandan başlar. Temel il-
kesi ise destek olmaktır. Teşkilatın ortasında ka-
lan insanlar yani Şubeler, Temsilcilikler tabanda 
üye sayısını çoğaltarak üye desteğini artırarak 
piramidin üstünde bulunan genel merkezin eli-
ni güçlendirir. Genel merkez ise elinde bulunan 
çoğul gücü en başta konulmuş olan hedefler ve 
ideolojiler uğruna siyasi alanda bir güç olarak 
kullanır bu hedef neydi emeklilerimizin hak et-
tiği refah düzeyinde yaşayabilmesidir.

Sözün özü şudur güçlü bir teşkilat ve teşkilatlan-
ma içim önümüzdeki üç yıl içerisinde daha güçlü 
olmak için Şube, Temsilcilik ve üye sayımızı artıra-
rak gücümüzü, gücümüzle de siyasete olan yap-
tırımlarımızı artırarak emeklinin hak etiği yaşam 
tarzına kavuşturmaya çabalayacağız.

Neriman GENCOĞLU 

Genel Teşkilat Sekreteri
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2019 yılı da acısıyla tatlısıyla sona 
ermek üzere. Yeni yılın ülkemiz ve 
tüm vatandaşlarımız için huzur, 
sağlık ve refah getirmesini diliyor, 
hepinizin yeni yılını en içten dilek-
lerimle kutluyorum.

Dergimizin bu yılki son sayısında 
Hukuk Köşesi’nin konusunu evde 
bakım aylığına ayırmayı uygun 
gördüm. Zira pekçok kişi çeşitli 
sebeplerle evde bakım aylığının 
varlığından haberdar değil veya 
çok zor bürokratik engellerle karşı-
laşacağını düşündüğünden dolayı 
uğraşmaktan çekiniyor. Oysa evde 
bakım aylığını aşağıda sayacağım 
şartları yerine getiren herkes ko-
laylıkla alabilmektedir. 

Bu maaş için engelli kişinin ikamet-
gâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne 
veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ 
başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı almak için tam 
teşekküllü bir hastanenin sağlık 
kurulu tarafından düzenlenmiş en-
gel oranının en az ‘yüzde 50’ olan 
ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ 
yazan rapor gerekiyor. Küçük ço-
cuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. 
Bakım parası 1384 lira olarak uygu-
lanıyor. 

Peki nedir engelli bakım aylığı? 

Engelli Bakım Aylığı her ne ad al-
tında olursa olsun her türlü gelir-
ler toplamı esas alınmak suretiyle, 
hane içinde kişi başına düşen or-
talama aylık gelir tutarı, asgarî üc-
retin aylık net tutarının 2/3’ünden 
daha az olan bakıma ihtiyacı olan 
engellilere, engellinin bakımına 
destek amacıyla verilen sosyal yar-
dımdır.

Bakım aylığında gelir şartı 1.219 
TL. Bu tutar her yıl değişmekte-
dir. Her türlü gelirinizin toplamını 
evde bakmakla yükümlü olduğu-
nuz kişi sayısına böldüğünüzde 
çıkan rakam 1.219 TL’nin altında 
ise başvurabiliyorsunuz. Aşağıdaki 
örneklere göre kendi durumunuzu 
hesaplayabilirsiniz. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, evde ya-
şayan herkesin gelirinin bu hesaba 
dahil edilmesi gerektiğidir. 

  

Hesap yapılırken bayramlarda öde-
nen 1000 TL tutarındaki emekli ik-
ramiyeleri geliri artırdığı için çoğu 
kişi bakım maaşından mahrum ka-
lıyordu. Hatta bakım maaşı kesilen-
ler olmuştu. Yeni düzenlemeyle bu 
engel ortadan kalktı. Artık bayram 
ikramiyeleri evde bakım yardımın-
da gelir şartı hesaplanmasına dahil 
edilmemektedir.

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi 
ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev 
alan Bakım Hizmetleri Değerlen-
dirme Heyeti tarafından engelli-
nin hanesinde gerçekleştirilecek 
inceleme sonucunda İl Müdürlüğü 
onayı ile başvuru sonuçlandırılıyor.

Son Söz: 

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, 
Küçük sevinçler olsun yeter.

                  Cemal Süreya

KİŞİ 
SAYISI

TOPLAM GELİR

2 2.438 TL’den az olmalı

3 3.657 TL’den az olmalı

4 4.876 TL’den az olmalı

5 6.095 TL’den az olmalı

6 7.314 TL’den az olmalı

Merhabalar,



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel Eğitim Sek-
reteri Mehmet KAYABAŞ TOKİ’nin 100 bin sosyal 
konut projesi çalışmaları hakkında bilgi almak için 
TOKİ başkanı Ömer BULUT’u makamında ziyaret 
ettiler.

Ak Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin 
BULUT’un bulunduğu ziyarette Çalışkan “ Emek-
lilerimizin yaşadığı konut sıkıntısı ve projedeki 
emeklilerin beklentilerini iletmiş, TOKİ Başkanı Sa-
yın BULUT “Emeklilerin projeye talep durumuna 
göre değerlendireceğini” söylemiştir.

Ak Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Me-
tin BULUT ve kabullerinden dolayı TOKİ başkanı 
Ömer BULUT’ a teşekkür ederiz.

Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi (ESAM) 

olarak, “Yeni Bir Dünya için 
Barış, Adalet ve Merhamet” 

temasıyla gerçekleştirilen 
28. Uluslararası Müslüman 

Topluluklar Birliği Kong-
resi’nin açılış oturumuna 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği adına 

Genel Başkanımız Satılmış 
ÇALIŞKAN Katıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ 
SATILMIŞ ÇALIŞKAN, 

28.ULUSLARARASI 
MÜSLÜMAN 

TOPLULUKLAR 
BİRLİĞİ KONGRESİ’NE 

KATILDI

TOKİ ‘Yİ ZİYARET ETTİK

MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ KONGRESİ
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Demokratik Sol Partinin 15 Aralık 

2019 Pazar günü yapılan 11. Ola-

ğan Genel Kuruluna Derneğimiz 

Adına Genel Başkanımız Satılmış 

ÇALIŞKAN katıldı.

DSP’ NİN 11. OLAĞAN GENEL KURULUNA GENEL BAŞKANIMIZ KATILDI

6 Kasım 2019 Salı günü Önder 
Ankara Konferans Salonunda 
Birleşmiş Milletler İnsan Hak-
ları Evrensel beyannamesi 
kapsamında yaşlı haklarının 
geliştirilmesi On yılı projesi 
tanıtımı Önder Ankara Tem-
silciliği ve Sivil Toplum Kuru-
luşları işbirliği ile gerçekleşti-
rilmiştir.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği adına Genel 
Eğitim Sekreterimiz Mehmet 
KAYABAŞ katılmıştır.

YAŞLI HAKLARI ON YILLIK STRATEJİ PLANI KURULTAYI
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27.11.2019 

Tarihin-

de Yaşlı 

Hakları 

Platformu 

Başkanı 

Dr. Kemal 

AYDIN der-

neğimizi 

ziyaret 

etmiştir.

YAŞLI HAKLARI PLATFORMUNDAN DERNEĞİMİZE ZİYARET 

3 Kasım 2019 Pazar günü yapı-
lan Saadet Partisinin 7. Olağan 
Büyük Olağan Kongresine Tüm 

İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği adına Genel Mali Sek-

reterimiz Ali SELÇUK katıldı.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Sayın Satılmış ça-
lışkan ve beraberindeki 
Genel Sekreter Mustafa 
YILMAZ, Genel Mali Sek-
reter Ali SELÇUK ile Türk-
İş Genel Eğitim Sekreteri 
ve Teksi Genel Başkanı 
Sayın Nazmi IRGAT’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Derneğimizin 13.Olağan 
Genel Kurulunda divan 
Başkalığı görevini yapmış 
olmasından dolayı kendi-
lerine teşekkür edilmiştir.

SAADET PARTİSİNİN OLAĞAN KONGRESİNE KATILDIK

SAYIN NAZMİ IRGAT’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ 
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Türkiye Emeklileri Derneği Genel Başkanı Kazım ERGÜN başkanlığında, Genel Sekreter Gazi AYKI-
RI, Genel Mali Sekreter Ömer KURNAZ ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Abdulkadir ERSAL ile 
birlikte 19.11.2019 tarihinde ziyarette bulundular.

TÜED’DEN DERNEĞİMİZE ZİYARET

Konya Şubesi Yöne-
tim Kurulu Şube Baş-
kanı Osman AYDIN 
Başkanlığında Konya 
TOKİ sorumlusu Sayın 
Selami BÜLBÜL’ü Ma-
kamında ziyaret etti.

Konya Meram Göde-
ne’deki TOKİ tarafın-
dan yapılan ve emek-
lilerde kontenjan 
ayrılan ve emeklilere 
de teslim edilmeye 
başlanan evleri ve 
inşaatı da beraber 
gezdiler.

KONYA ŞUBEMİZ ZİYARET
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Daha önce Sultanbeyli, Kurtköy, Maltepe 
ERSOY hastaneleri ile olan indirimli hiz-

met anlaşmamız Tuzla Ersoy (OSGB)Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimi de dahil edilerek 

ve SGK kapsamındaki tüm muayene ka-
tılım payı, tetkik ve görüntüleme hizmet-
lerinde geçerli olmak üzere %15 indirim 

anlaşması firma sorumlusu İbrahim 
ELLİBEŞ ve şube başkanı Nazım ÖZTÜRK 

tarafından yenilenerek imzalanmıştır.

Bu anlaşmadan SSK, BAĞ-KUR ve 
Emekli Sandığı mensubu üyelerimizle 

1. Derece yakınları derneğimiz üye 
kartını ibraz etmek şartıyla yararlanabi-

lirler. Sağlıklı bir yaşam dileriz....!!!

KARTAL ŞUBEMİZ İNDİRİM ANLAŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Tüm Emek Der Silif-
ke Şubesi Yönetim 
Kurulu Olarak Silifke 
Kaymakamı Sayın 
Ersin EMİROĞLU’ nu 
makamında ziyaret 
ederek emekli üye-
lerimizin sorunlarını 
anlatmıştır.

Sayın Silifke Kay-
makamı Sayın Ersin 
EMİROĞLU’na kabulle-
rinden dolayı teşekkür 
eder,çalışmalarında 
başarılar dileriz.

SİLİFKE KAYMAKAMI EMİROĞLU’NU ZİYARET

ŞANLIURFA ŞUBEMİZE ZİYARET

Haliliye 
Maliye müdü-
rü  Mustafa 
ŞEN Tüm İşçi 
Emeklileri Dul 
ve Yetimleri 
Derneği Şanlı-
urfa Şubemizi 
ziyaret ederek 
Şube Baş-
kan Vakkas 
DURMAZ ve 
Şube Sekreter 
ARİF ĞAYBERİ 
Şubemizde 
ziyaret etmiş-
lerdir.
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RAFET KAYA 
GÜVEN TAZELEDİ

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetilmeleri Der-

neği (Tüm Emek Der) Çukurova Şubesinin 

3. Olağan Genel Kurulu Rıfat Beşer Düğün 

Salonunda gerçekleşti. Genel Kurula MHP Ada-

na İl başkanı Bünyamin AVCI ve emekliler katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Satılmış ÇALIŞ-

KAN’ın yaptığı Genel Kuralda tek liste ile seçime 

gidilmiş ve Rafet KAYA yeniden Çukurova Şube 

Başkanlığına seçilmiştir.

GENEL BAŞKAN ÇALIŞKAN “Tüm Emeklileri So-

runlarını her platformda dile getiriyoruz.”

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Ge-

nel Başkan ÇALIŞKAN “ Emeklilerin sorunlarını 

her platformda dile getiriyoruz. Emeklilerimizin 

bayramda aldıkları Bayram ikramiyelerinin as-

gari ücrete endekslenmesi için Türkiye Büyük 

Millet Meclisine kanun teklifi verdirdik, Emek-

linin %4 olarak ödenen ek ödemenin %10- 12 

olarak değiştirilmesin içinde Türkiye Büyük Mil-

let Meclisine kanun teklifi çalışmalarımız devam 

ediyor. Biz Sendika değiliz, derneğiz ama biz 
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büyük bir sivil toplum kesimi olduk,35-40 mil-

yonluk oy potansiyeli var. Emekliler bir olursak 

yârin çocuklarımıza güzel bir emeklilik olarak 

yaşayacaklar ”dedi

Adana Şube Başkanı Ahmet KAHRAMAN “Siya-

siler Emekli sorunlarına uzak duruyor”

Genel Kurulda bir konuşma yapan KAHRAMAN 

“Yapılan genel kurulları siyasilerin neden katıl-

mıyor. Emeklilerin sorunlarına uzak duruyor bu 

beni çok rahatsız ediyor. Türkiye genelinde tüm 

emekliler hep birlikte olmayız ”dedi.

Çukurova Şubesinin Yönetimine Rafet KAYA 

Şube Başkanlığında Yönetim Kurulu Asil Üye-

liklerine Ali İhsan GÜNGÖR, Hakan BÜYÜKŞA-

NALAN, Ahmet AVŞAROĞLU, Murat MACİT se-

çilmiş, denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise Nuri 

KÜÇÜKERDEM, Mehmet KÖSE, Yusuf İLLİ seçil-

mişlerdir.

Seçimler sonrası bir konuşma yapan Çukurova 

Şube Başkanı Rafet KAYA Çukurova Şubesi ola-

rak tüm emekliler için yaptıklarını anlartmış ve 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Çu-

kurova Şubesinde kurulduğu günden bu güne 

kadar emeği gecen herkese teşekkür etmiştir.



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Sakaya Şubemize İYİ Parti Ada-
pazarı İlçe Başkanı Alper ALPAY, Başkan 
Vekili İhsan ŞENER, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cavit KOVAN, Ferit SUZHUN, 
Gürkan GEZGİN ile ziyarette bulundular

Sakarya Şubemiz Şube Sekreteri Erdinç 
ALTINEL, Şube Mali Sekreteri Rahmi 
AKTAŞ ve Şube Teşkilat Sekreteri Beya-
mi KOÇOĞLU ‘nun karşıladığı İyi Parti 
Adapazarı Heyetine Tüm Emeklilerin 
istek ve talepleri bir dosya ile takdim 
edilmiş ve sözlü olarak anlatıldı.

Ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti Adapa-
zarı İlçe Başkanlığına Teşekkür ederiz.

Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Ye-
timleri Derneği 
Körfez Şube 
Başkanı Mühid-
din ŞENGÜL’ü 
Kocaeli Körfez 
Ağrılılar Derne-
ği, ziyaret etti.

Körfez Şube 
Başkanı Mühid-
din ŞENGÜL” 
ziyaretlerinden 
dolaya çok te-
şekkür ederim 
”dedi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Konak Şu-

bemiz GÖZDEİZMİR hastanesi 
ile anlaşma yapmış ve dernek 

üyelerimize %30 indirim anlaş-
ması imzalamıştır.

Yine Provident Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği ile de an-

laşma imzalayıp % 30 indirim 
sağlamıştır.

İzmir Konak Şube Başkanımız 
Abdulbari ARAT “Yaptığımız 

anlaşmalar ile emeklilerimize 
bir nebze olsun yarar sağlaya-
bildiysek ne mutlu bize “dedi.

SAKARYA ŞUBEMİZE İYİ PARTİDEN ZİYARET

AĞRI’LILAR DERNEĞİNDEN KÖRFEZ ŞUBEMİZE ZİYARET

KONAK ŞUBEMİZ EMEKLİLERE İNDİRİM ANLAŞMASI YAPMAYA DEVAM EDİYOR
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KARTAL ŞUBEMİZ MUHTARLARIMIZI ZİYARETE DEVAM EDİYOR

Tüm İşçi Emeklileri dul ve Yetimleri Derneği İs-
tanbul Şubesi olarak muhtarlarımızla tanışıyo-
ruz kapsamında Ümraniye ilçemizin muhtarla-
rını ziyaret etti.

Çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, yaptıklarımız ve 
yapacaklarımız hakkında değerli muhtarları-
mızla, ulaşmakta güçlük çektiğimiz emeklile-
rimizi bilgilendirmek adına bilgi alışverişinde 
bulunduk.

Katkılarından, güzel dilek ve düşüncelerinden 
dolayı Ümraniye ilçemiz, Aşağı Dudullu ma-
hallesi muhtarımız Mustafa Aydın, Esenkent 
mahallesi muhtarımız İsmet Taş’a, Esenşehir 
mahallesi muhtarımız İsa Zeybek, Huzur ma-
hallesi muhtarımız Aziz Tıkır, Madenler mahal-
lesi muhtarımız

Özgür Aslan, Necip Fazıl mahallesi muhtarımız 
Kadir Delibalta, Parseller mahallesi muhtarımız 
Bayram Bölücü, Adem Yavuz mahallesi muh-
tarımız Necati Kurnaz, Cemil Meriç mahallesi 
muhtarımız Murat Yarar, Çakmak mahalle-
si muhtarımız Ayhan Köle, Çamlık mahallesi 
muhtarımız Barbaros Kandemir ,Ihlamur Kuyu 
mahallesi muhtarımız Kemandar Yılmaz, Meh-
met Akif mahallesi muhtarımız Zeynep Aydo-
ğan’a, Şerif Ali mahallesi muhtarımız, Güller 
Temiz, Tatlısu mahallesi muhtarımız; Cezmi 
Temur’a, ve Tepe Üstü mahallesi muhtarımız, 
Mürsel Güleryüz’e bizlere gösterdikleri ilgi ve 
alakandan dolayı teşekkür ederiz. emeklileri-
miz ve derneğimiz adına teşekkür ederiz.

Adana’da yapılacak 
olan TOKİ konutları 
ile ilgili bilgi ala-
bilmek için 23 ve 
24. Dönem Adana 
Milletvekili Ak Parti 
Genel Merkez Sivil 
Toplum ve Halk-
la İlişkiler Başkan 
Yardımcısı Av. Fatoş 
GÜRKAN ile Genel 
Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet KAYABAŞ 
ve Adana Çukurova 
Şube Başkanımız 
Rafet KAYA TOKİ 
Başkan Vekili Hakan 
AKBULUT’u maka-
mında ziyaret ettiler.

TOKİ BAŞKAN VEKİLİ HAKAN AKBULUT’U ZİYARET
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Çukurova 
göz ile Tüm 
İşçi Emekli-

leri Dul ve 
Yetimleri 

Derneği Çu-
kurova Şu-

besi arasın-
da yapılan 

anlaşma ge-
reği dernek 
üyelerimize 
ücretsiz göz 

taraması 
yapıldı.

ÇUKUROVA ŞUBEMİZDE ÜYELERİMİZE GÖZ TARAMASI YAPILDI

29 EKİM Cum-
huriyet Bayramı 

Kutlamaları kap-
samında 11 Nisan 

Spor salonunda 
Şanlıurfa Valiliğince 

düzenlenen kut-
lama programına 

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 

Derneği Şanlıurfa 
Şubesi Şube Başka-
nı Vakkas DURMAZ 

ve Şube Mali Sek-
reteri Halil UÇAR 

katılmışlardır.

ŞANLIURFA ŞUBEMİZ VALİLİĞİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU KUTLAMALARA KATILDI

36 TÜM EMEK DER



KARABÜK BELEDİYESİ EMEKLİLER EVİ AÇTI

Karabük Belediyesi’nin sosyal sorumluluk pro-
jesi olarak hayata geçirdiği ve Karabük Belediye 
Başkanı Rafet Vergili tarafından 29 Kasım 2018 
tarihinde düzenlenen tören ile temeli atılan 
“Emekliler Evi ve Hürriyet Mahallesi Sosyal Ya-
şam Merkezi” projesi İnönü Caddesi Safran So-
kak’ta düzenlenen tören ile açıldı.

“Emekliler Evi” projesi emeklilerin zamanlarını 
en verimli şekilde geçirebilecekleri, dinlenebile-
cekleri bir buluşma noktası olup, emekliler bu-
raya gelerek çaylarını içip, gazete ve kitaplarını 
okuyabileceklerdir.

Açılış törenine, Karabük Belediye Başkanı Rafet 

Vergili’nin yanı sıra, Safranbolu Belediye Başkanı 
Elif Köse, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Yor-
tan Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük Belediye 
Başkan Yardımcısı Seher Berker, Türkiye Emek-
liler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, 
Tüm Emekliler Dul ve Yetimler Derneği Karabük 
Şube Başkanı Mevlüt Taştepe, meclis üyeleri, da-
ire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaş-
lar katıldı.

Açılış töreni yapılan duanın ardından Karabük 
Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üye-
lerinin birlikte açılış kurdelesini kesmesi ile sona 
erdi.
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Bayraklı Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü 
Personeli Sayın Tülay DO-
ĞAN, Zabıta Memurların-
dan Sayın Erim TEKDUR 
ve Sayın Elvan COŞKUN-
SOY öğle yemeği arasın-
da Bayraklı Şubemizi ziya-
ret etmişlerdir. İlçemizin 
genel sorunları hakkında 
karşılıklı fikir alış verişinde 
bulunulmuştur.

Ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür 
ederiz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetim-
leri Derneği Sakara Şubemiz ile 
Çark Ağız ve Diş Sağlığı Polikiniği 
ile yapılan anlaşma gereğe % 20 
Emeklilere indirim sağlanacaktır.

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 

Derneği Bozüyük 
Şube Başkanı Ra-

mazan PEKER ve yö-
netim kurulu üye-
leri ile 15.10.2019 

günü Bozüyük 
Engelliler derneğini 

ziyaret etti.

Bozüyük Engelliler 
derneğini yönetici-
lerine kabullerinde 

dolayı teşekkür 
eder; çalışmalarında 

başarılar dileriz.

BAYRAKLI BELEDİYESİNDEN DERNEĞİMİZİ ZİYARET

SAKARYA ŞUBEMİZ DİŞ ANLAŞMASI İMZALADI

BOZÜYÜK ENGELLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
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Gaziantep 
Valimiz Davut 
Gül, Tüm İșçi 
Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Der-
neği Gaziantep 
Şubemizi ziyaret 
ederek dernek 
üyeleriyle bir 
araya geldi.

Gaziantep Vali-
miz Sayın Davut 
GÜL ‘ü ziyaret-
lerinden dolayı 
teşekkür ederiz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel Eğitim ve Teşkilat 

Sekreteri ve Zonguldak Şube Baş-
kanı Mustafa SARIOĞLU ve bera-

berindeki KDZ Ereğli Şube başkanı 
Necati VURGUN, Alaplı Şube Baş-
kanı Kazım UYSAL ve Zonguldak 

Şube Sekreteri Adana KÜÇÜKVAR 
ile birlikte 15.10.2019 günü KDZ. 

Ereğli Belediye Başkanı Sayın Halil 
POSBIYIK’ı makamında ziyaret 

ettiler. Emekliler ile ilgili yaptığı ve 
yapacağı hizmetler ile ilgili görüş 

alışverişinde bulunduğu toplantı-
da kabullerinden dolayı kendisine 

teşekkür eder; başarılar dileriz.

TÜMEMEK-
DER İzmir 
Bayraklı 
Şube Baş-
kanımız Ali 
ŞİMŞEK, şube 
sekreterimiz 
Adem BİLER, 
Denetim 
Kurulu Baş-
kanı Durmuş 
AKDEMİR 
Gaziler 
Derneğinde 
Osman US-
LU’yu ziyaret 
ettiler.

GAZİANTEP VALİSİ SAYIN DAVUT GÜL GAZİANTEP ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
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İzmir Bayraklı CHP İlçe 
Başkanlığına seçilen Sayın 
Pınar SUSMUŞ Hanımefen-
diyi, TÜMEMEKDER Bayrak-
lı Şube Başkanı Ali ŞİMŞEK 
ve Yönetim Kurulu olarak 
makamında tebrik ziya-
retinde bulundular. Sayın 
SUSMUŞ ve ekibinin güler 
yüzlü, samimi, sıcak karşı-
laması memnunluk verdi.

Misafirperverliğinden 
dolayı Sayın Başkanımıza 
teşekkür eder, başarılar 
dileriz.

CHP BAYRAKLI İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Tarsus 

Şubesi Olarak Daha Önceden 
Sosyal Toplu Konut Alanı Ola-

rak Önerdiğimiz Parsellerle 
İlgili Görüşmek Üzere Mersin 
Valimiz Sayın Ali İhsan SU ‘yu 

Makamında Tarsus Ak Parti 
İlçe Başkanımız Sayın Nevzat 

ÇETİN Ve Ak Parti Sekreteri 
Sayın Cemal KARAGÖZLÜ 

Beyefendi İle Tarsus Şubesi 
yöneticilerimiz ile Birlikte 

Ziyaret Ettiler.

Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan 
SU Tarsus’un bu sosyal toplu 
konut projesiyle ilgili ne ge-

rekiyorsa yaparak ve yaptığı-
nı bizlere hem anlatarak hem 

hissettirerek gönlümüzde 
büyük bir yer oluşturmuştur. 

Tarsus’ta ki bu sosyal konut 
projesinden yararlanacak 

emekliler, şehit aileleri, 
gaziler, engelliler ve engelli 
aileleri ve bu sosyal projeye 
ihtiyacı olan vatandaşlarım 

adın teşekkür ediyor.

Ak Parti Tarsus ilçe başkanı ve 
teşkilatına teşekkür ediyoruz 
bu konuyla ilgili bugüne ka-

dar bu sorunu yakından takip 
eden ve hassasiyetle üstünde 
duran sayın bakanımız Lütfü 

Elvan’a da teşekkür ediyoruz.

MERSİN VALİMİZE TARSUS ŞUBEMİZDEN ZİYARET 
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VEFAT

Düzce şube başkanımız Ferudun 
Alganoğlu vefat etmiştir. Cenaze-
si 07.12.2019 Cumartesi günü öğle 
namazına müt akip Düzce Sarıyer 
köyünde defnedilmiştir. Merhuma 
allah’tan rahmet ailesine ve 
camiamız  başsağlığı dileriz.

Derneğimizde uzun müddet yönetim kurulu üyeliği görevi 
yapmış Mustafa Ercüment Aldemir vefat etmiştir. Cenazesi 
19.11.2019 Salı günü öğle namazına mütakip karşıyaka ca-
miinden defnedilmiştir. Merhuma allah’tan rahmet ailesine 
ve yakınlarına camiamıza sabırlar dileriz.

Tüm Emek Der 
Bayraklı Şube Başka-
nımız Ali ŞİMŞEK ve 
Konak Şube Başkanı-
mız Baki ARAT, Çiğli 
Şube Başkanımız 
Hikmet GENÇ’i anjio 
olduğu Çiğli Devlet 
Hastanesinde geç-
miş olsun ziyaretin-
de bulundular.

Çiğli Şube Başkanı-
mız Hikmet GENÇ’e 
geçmiş oldun der; 
Sağlıklı yıllar dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şube Başkanlığı ve 
Özel Dünya Göz Hastanesi ile Tüm 

Emek Der üyeleri ve yakınlarına 
indirim uygulanması konusunda 

anlaşma yapılmıştır.

Tüm Emek Der Konya Şube Başkanı 
Osman AYDIN “ Bu şekilde Emekli-
lerimizin ve yakınlarının yaralana-
cakları indirimler emeklilerin çok 
ihtiyacı var. Bu anlaşmalar Konya 

ilimizde tüm hızımızla devam 
edeceğiz. Özel Dünya Göz Hasta-

nesi yetkililerine ilgilerinden dolayı 
teşekkür ederim.”dedi.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ 

KONYA ŞUBEMİZDE BİR İNDİRİM ANLAŞMASI DAHA
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2018 yılının mayıs ayında genel merkezimizi 
ziyaret ederek üye kaydımı yaptırıp genel baş-
kanımız sayın Satılmış ÇALIŞKAN ve merkez 
yönetim kurulu tarafından kastamonu il tem-
silcisi olarak atadım

Çalışmalara hızlı şekilde başlayarak yardımla-
rını esirgemeyen önceki dönem belediye baş-
kanımız sayın Tahsin BABAŞ’ın destekleriyle 
şube binası ve mefruşat ihtiyaçları sağlanmış 
olup kendilerine derneğimiz adına şükranla-
rımı arz ederim.

Genel başkanız sayın Satılmış ÇALIŞKAN ve 
merkez yönetim kurulunun izniyle 10 ağustos 
2019 tarhinde şube yönetim kurulu kararı ile 
yasal izinler alınarak, emeklilerimizin  sorun-
larının başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’a TBMM başkanına iletilmek 

üzere 1 eylül 2019-20 eylül 2019 tarihleri ara-
sında imza kampanyası şehir mekezi pazar 
yerleri ve ilçe pazar yerlerine stant kurularak 
imza kampanyası başlatılmıştır. Emeklileri-
mizin, halkımızın yoğun ilgileriyle ilerki gün-
lerde yapılacak etkinliklere ışık tutmuş olup 
amaçına ulaşmıştır.

İmza kampanyamız süresi içersinde bizleri 
ziyaret ederek desteklerini esirgemeyen CHP 
Kastamonu milletvekilimiz sayın Hasan BAL-
TACI ya CHP il başkanımıza, halkımıza,emek-
lilerimize şükranlarmızı arz ederiz.

Şube yönetim kurulu olarak kastamonuda bir 
olan özel anadolu hastanesiyle üyelerimizin 
mefaatine olacak, ayakkabı, giyim kuşamla 
ilgili, otobüs firmalarıyla ilgili anlaşmak için 
görüşmelerimiz sona yaklaşılmış olup, anlaş-

KASTAMONU
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ma yapıldığında üyelerimizin menfaatine yıl 
başında inşallah bitecektir. 2016 yılında ya-
pına başlanan  kurrası çekilmiş yapım devam 
eden 260 konutun yetersiz kalması dolayısıyla 
Emeklilerimizin dört gözle beklemiş olduğu 
düşük tasitle TOKİ tarafından yapılacak  düşük 
tasitle ev sahibi olması için gerekli görüşmeler 
yapılmış 2019 yılında Kastamonuda TOKi ye 
yer tahsisi yapılmadığı için 2019 yılında kasta-
monu programda olmadığı için AK Parti il baş-
kanımız ve AK Parti Kastamonu milletvekili sa-
yın Metin ÇELİK’le görüşmeler yapılmış olup 
arsa tahsisinden sorunun kaynaklanmadığını 
sorunun TOKİ genel müdürlüğüyle küçük pü-
rüzün olduğunu pürüzün giderilerek 2020 yılı 
programına Kastamonununda alınacağı söy-
lenmiş olup konunun hasasiyetle takibi yapıl-

makta, inşallah kirada olan  üyelerimize sevin-
dirici güzel haberi 2020 ilk aylarında verilir.

Şube yönetim kurulu olarak belediye başkan-
lığına seçilen sayın Opr. Doktor Galip VİNLİ-
OĞLU’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dilekle-
rimizi  ileterek çalışmalarında başarılar diledik.

Kastamonu Valimiz sayın Yaşar KARADENİZ 
beyi ziyaret ederek kirada oturan emeklileri-
miz ve dar gelirlilerin durumlarını aktararak 
TOKİ tarafından yapılması konusunu arz ettik.

Yeni yılın emeklilerimize ülkemize sağlık hu-
zur refah getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlar 
kastamonu şube yönetim kurulu olarak genel 
merkezimizi tüm şubelerimizi üyelerimizi en 
içten saygı ve sevgilerimizle selamlarız.

ŞUBEMİZ
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Emekliye uygulanan herhangi bir konu gelişi gü-
zel yani düşünülmeden ezbere yapılmaktadır. 

Emeklilerin nasıl memnun olunması, araların-
daki uçurumun nasıl kabul edilir hale geleceği 
hiç hesap edilmiyor. 

Düşünüyorum da emeklilerin konularına hiç 
mi hiç önem verilmemektedir. 

Biz emekliler yaşımızın verdiği olgunlukla 
hareket  ediyoruz. Ülkemizde olumsuz davra-
nışlara baş vurmuyoruz. Devletimizi hüküme-
timizi rahatsız etmek istemiyoruz. Ama sami-
miyetimiz suistimal edilmemelidir. 

Ekonomik ve sosyal iyileştirmeler bu konula-
rın uzmanları ile ele alınmalı toplumu mem-
nun edecek bir çalışma yapılmalı 

Örneğin; Maaşlarımıza yapılacak zamların 

seyyanen yapılmalı yılda verilen ikramiyelerin 
amaçlarına yetecek miktarda olmalı (yasaksa-
var gibi göstermelik olmamalı) geçmiş yıllar-
da emekli olanların intibakları yapılmalıdır. 
Promosyonların 3 yılda bir değil de yılda bir 
verilmeli kış aylarında yakacaklardan dola-
yı maaşlar yetersiz kaldığından her yıl yeterli 
miktarda yakacak yardımı yapılmalıdır. Özet 
olarak; Emeklilerin konuları uzman kişilerin 
önemli bir çalışmayla ele alınmalıdır. Ekono-
mik Ve Sosyal Yönden incelenmelidir. 

Şubemizin yoğun çalışması ile üyelerimizin 
konut ihtiyaçları başarıyla sonuçlandı ancak 
sonradan peşinat ödemelerin artması ile ta-
leplerden vazgeçenler çok olmuştur. 

Toplu konut ve diğer çalışmalarımızla ilgili 
olarak Kırıkkale valimizi ve bize çok yardımcı 

Kırıkkale Şubemiz 1990 
yılında kurucu başkan 
Osman Erim Heyeti ile 
kurulmuş olup bugün 

Ali Rıza Kamanlı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

ile birlikte hizmete 
devam etmektedir.
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KIRIKKALE
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olan belediye başkanımızı makamında ziyaret 
ederek sürekli irtibat halinde olduk 

Ekonomik imkanlarımız elverdiğince küçük 
çapta’da  olsa etkinlikler yapmamız üyeleri-
mizle irtibatımızı canlı tutmaktayız. 

Yönetim kurulumuzla uyum içerisinde cemi-
yetimize yararlı çalışmalara devam etmekte-
yiz.  

Ş
U
B
E

 T
A
N
I
T
I

M
L
A
R
I

ŞUBEMİZ
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TÜM EMEK DER ŞUBE ADRES VE TELEFONLARIMIZ

ŞUBELER 
ŞUBE 

BAŞKANLARI
TEL. NO: FAX NO: ADRESLERİ GSM E-MAİL

ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0322 363 27 00
Kuruköprü Mah. Ziya Paşa Bulvarı Ağanlar Apt. Kat:2 No: 4 

Seyhan/ADANA
0535 712 04 83 adanasube@tumemekder.org.tr

ÇUKUROVA ADANA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0322 363 71 30
Reşatbey Mah. Av. Mahmut Eroğlu Sk. No:2/5 Berköz Apt. 

Seyhan / ADANA
0533 967 73 38 cukurovasube@tumemekder.org.tr

AFYON ALİ ÖZSEZERLİOĞLU 0272 213 91 86 0272 213 91 86
Dumlupınar Mah. Bankalar cd. Meydanoğlu Zafer iş hanı 2/7 

AFYON
0531 589 22 00 afyonsube@tumemkder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0312 232 54 49 GMK. BULVARI NO: 67/8     MALTEPE / ANKARA 0535 810 97 02 ankarasube@tumemekder.org.tr

POLATLI ANKARA H. RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0312 622 21 31 Cumhuriyet Mah. Eviner İş Hanı No: 38 POLATLI / ANKARA 0554 547 04 65 polatlisube@tumemekder.org.tr

ÇAYIRHAN ANKARA ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0312 796 11 11 Çayırhan Mh. Ptt Sk. No:B/3 Nallıhan 0543 576 15 34 cayirhansube@tumemekder.org.tr

BEYPAZARI ANKARA MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0312 762 69 55 Beytepe Mah. Ahmet Yesevi Sk. No:32/A  Beypazarı/ANKARA 0546 562 61 68 beypazarisube@tumemekder.org.tr

BALIKESİR ALİ GÖÇMEN 0266 245 62 45 0266 245 77 81 Hisar İçi Mah.Turan cd.(deve yoncası) BALIKESİR 0534 295 23 86 balikesirsube@tumemekder.org.tr

KOZCAĞIZ BARTIN CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 Lozan cd. Kazım Karabekir Sk. No:1 Kozcağız / BARTIN 0501 218 28 69 kozcagizsube@tumemekder.org.tr

KUMLUCA BARTIN MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0378 446 64 88 Merkez Mah. Bayar cd. C 5 Kumluca / BARTIN 0535 528 96 24 kumlucasube@tumemekder.org.tr

BOZÜYÜK BİLECİK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 Söğüt Cd. No:1/A Bozöyük / BİLECİK 0553 501 67 21 bozoyuksube@tumemekder.org.tr

BİNGÖL MEHMET ERVAN Çarşı Mah. Yeni Hal Civarı Halk Pasajı Kat:3 No:75    BİNGÖL 0506 792 88 69 bingolsube@tumemekder.org.tr

BOLU
LÜTFİ KÜRŞAT 

KARTALTEPE
0374 212 84 86 0374 212 84 86 Karamanlı Mah. Mutlu Sk. Leblebici Sitesi No: 16 BOLU 0532 587 97 04 bolusube@tumemekder.org.tr

BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0224 223 57 00 Atatürk Cad. Koruyucu işhanı Kat:3 no:189-190    BURSA 0536 291 66 08 bursasube@tumemekder.org.tr

OSMANGAZİ BURSA EMİNE ÜLGER 0224 232 42 32 
Konak Mah. Seçkin Sk. Beşevler Dernek Yerleşkesi No:23 Nilifer 

/ BURSA
0532 285 91 34 bursatem@tumemekder.org.tr

KARACABEY BURSA EROL GÜLIŞIK
Tabaklar mh. Öktem iş hanı Rüştü Özüt cd.Kat:5 no:3   

Karacabey/ BURSA
0533 461 23 55 karacabeysube@tumemekder.org.tr

BATMAN 
ABDULKADİR 

ATALAY
0488 213 31 34

Kültür Mah. Mahatma Gandi Bul. Dubai İş Merkezi Sit. Kat:4 

Blok No:39  BATMAN
0532 255 16 02 batmansube@tumemekder.org.tr

DENİZLİ
KAMİL 

KÜNARLIOĞLU
0258 261 33 40 0258 264 50 65

Saraylar Mah. Güvenç İş Hanı Kat:2 No:81 Merkezefendi / 

DENİZLİ
0532 579 41 68 denizlisube@tumemekder.org.tr

DÜZCE
Muhittin Bora 

YAVUZ
0380 512 39 22 0380 512 39 22 Şerefiye Mah. Cumhuriyet sk. Gönenç Pasajı No: 8/102  DÜZCE 0535 256 42 52 duzcesube@tumemekder.org.tr

ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0424 233 93 87 Çarşı Mah. Hürriyyet Cd. Site İş Hanı  Kat:3 Daire No:307 ELAZIĞ 0532 152 75 23 elazigsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33
Bey Mh. Dr. Talat Bayram İş Hanı Abdullah Edip Cd. Kat:3 No: 

1-2 Şahinbey
0536 567 63 09 gaziantepsube@tumemekder.org.tr

GAZANTEP 

ŞEHİTKAMİL
VEYSEL ALAGÖZ 0342 221 10 99

Karagöz Mah. Karagöz Cd. Petrol İş Hanı No:22 Kat :3 No:301 

Şahinbey / GAZİANTEP 
0534 073 58 38 sehitkamilsube@tumemekder.org.tr

KARTAL İSTANBUL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0216 309 62 00
Yeni Mah. Mimar Sinan Cd.Menderes Sk.No: 8/ A   Soğanlık-

Kartal/İSTANBUL
0535 465 44 25 kartalsube@tumemekder.org.tr

BAYRAKLI İZMİR ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0232 345 08 99 1900 Sk. No: 50/1 Bayraklı/ İZMİR 0543 258 08 23 bayraklisube@tumemekder.org.tr

ÇİĞLİ İZMİR HİKMET GENÇ 0232 386 26 58 8001 Sk. No: 43 P7   Çiğli/İZMİR 0536 877 21 29 ciglisube@tumemekder.org.tr

KONAK İZMİR A. BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0232 457 56 54
Gaziler Cd. Sezginler İş Merkezi Kat:2 Daire: 204 No:353  Konak/

İZMİR
0533 028 63 38 konaksube@tumemekder.org.tr
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KASTAMONU HAMDİ KAYA 0366 212 55 37
Hansallar Mah. Belediye Cd. (Eski Belediye Hizmet Binası ) Kat:2 

No:213 KASTAMONU
0542 431 02 52 kastamonusube@tumemekder.org.tr

KÜRE KASTAMONU ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0366 751 25 51 Cumhuriyet Meydanı  Küre / KASTAMONU 0544 411 54 05 kuresube@tumemekder.org.tr

KAYSERİ HÜSEYİN ARSLAN 0352 221 33 00 0352 221 33 00 Gevher Nesibe Mah. Park Cd. Şenyurt Apt. Kat:3 No:6    KAYSERİ 0554 676 62 08 kayserisube@tumemekder.org.tr

KARABÜK MEVLÜT TAŞTEPE 0370 412 97 86 0370 412 97 86 Bayır Mh. İstasyon Cd. Bedesten İş Hanı No:136  KARABÜK 0530 492 66 52 karabuksube@tumemekder.org.tr

KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75 Ahi Evran Mah. Lise Cd. Göker Apt. No: 17/1      KIRŞEHİR 0533 640 12 75 kirsehirsube@tumemekder.org.tr

MUCUR KIRŞEHİR YILMAZ TAKMAZ 0386 812 27 28 0386 812 27 28
Hamidiye Mah. Yazı Sk. Ekin Sitesi No: 2/ 9       Mucur/ KIRŞEHİR 

(Çarşı İçi Balparmak Şarküteri)
0537 931 20 40 mucursube@tumemekder.org.tr

KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0318 218 13 04 Zafer Cd. Baltaş İş Hanı Kat:2 No: 40   KIRIKKALE 0544 307 79 63 kirikkalesube@tumemekder.org.tr

KOCAELİ CELAL FİLİZ 0262 331 03 32 0262 331 03 32 Belediye iş hanı Demiryolu Cd. B Blok Kat:4 No:3    KOCAELİ 0532 476 77 44 kocaelisube@tumemekder.org.tr

KÖRFEZ KOCAELİ MUHİDDİN ŞENGÜL 0262 527 48 87 0262 527 48 87
Kuzey Mah. Ağadere Cd. Beyaz Saray Pasajı No:8/24   Körfez/ 

KOCAELİ
0505 766 77 23 korfezsube@tumemekder.org.tr

KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0332 350 84 17 Rampalı Çarşı Kat:3 No:225 KONYA 0532 686 21 35 konyasube@tumemekder.org.tr

EMET KÜTAHYA MEHMET KÜRTİL Kabalıca Mah. Zafer sk. Zafer Meydanı No:8     Emet / KÜTAHYA 0542 717 64 51 emetsube@tumemekder.org.tr

MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0422 324 83 62 Tabakhane Mah. Ekmekçi Sk. No:29/2 Umut Apt. MALATYA 0507 698 44 23 malatyasube@tumemekder.org.tr

ALAŞEHİR MANİSA HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 91 20 0236 653 91 20
Soğuksu Mah.Ahmet Işık Cd. Belediye İş Hanı Zemin No:16    

Alaşehir/MANİSA
0533 220 26 95 alasehirsube@tumemekder.org.tr

SİLİFKE MERSİN BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0324 712 21 95 Pazar Kaşı Mah. Menderes Cd. Kat:3  No: 66  Silifke / MERSİN 0535 640 77 85 silifkesube@tumemekder.org.tr

TARSUS MERSİN
MEHMET BÜLENT 

GÖZENER
0324 614 42 43 0324 614 42 43 Yeni Ömerli Mah. 4108 Sk. Kat:1 No:1     TARSUS 0537 240 94 52 tarsussube@tumemekder.org.tr

SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36 Kavaklar Cd. Uzunoğlu İş Hanı No:28/4   Adapazarı/ SAKARYA 0532 724 04 36 sakaryasube@tumemekder.org.tr

 ARİFİYE SAKARYA NEDRET AKOĞLU 0264 229 01 41 0264 229 28 97 Fatih Mah. Fatih Cad. No: 18 İç Kapı B    Arifiye / SAKARYA 0543 895 12 47 arifiyesube@tumemekder.org.tr

SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0362 432 40 86
19 Mayıs Mah. Talimhane Cd. Albayrak İş Hanı Kat:2 No:4 Kapı 

No:24 SAMSUN
0539 685 18 88 samsunsube@tumemekder.org.tr

ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0537 066 00 22 Atatürk Mah.Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:2 No:123 Şanlıurfa 0530 321 74 63 sanliurfasube@tumemekder.org.tr

ZİLE TOKAT ORHAN SENEMOĞLU Cedid Mah. Müftülük Sk. Bedestan İş hanı Kat:1   Zile/TOKAT 0505 258 17 04 zilesube@tumemekder.org.tr

TURHAL TOKAT İBRAHİM AĞCA 0356 276 04 04 0356 276 04 04 
Maraşal Fevzi Çakmak Mh. Can Yapı koparatifi C blok 2 Turhal 

/ TOKAT
0537 436 11 60 turhalsube@tumemekder.org.tr

UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0276 212 89 98 Yılancı İş Hanı Ulu Camii Karşısı No:90  UŞAK 0541 944 04 09 usaksube@tumemekder.org.tr

VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0432 215 28 52 Hastane 2. Cd. Dünya İş Merkezi Kat:2 No:22       VAN 0542 323 43 65 vansube@tumemekder.org.tr

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0372 252 22 02
Cumhuriyet Cd. Soğuksu Ziraat Bankası (Bilgi İşlem Üstü) Kat:2   

ZONGULDAK
0530 777 06 93 zonguldaksube@tumemekder.org.tr

ALAPLI ZONGULAK KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0372 378 23 30 Merkez Mah.Kabristan Cd. Kat: 1 No:15 Alaplı / ZONGULDAK 0532 626 23 02 alaplisube@tumemekder.org.tr

DEVREK ZONGULAK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0372 556 73 51
Yenimahalle Atatürk Cd. Kantarcı Sk.Dr. Sadettin Bey Apt. No:2 

Kat1 D:3 Devrek/ ZONGULDAK
0532 658 41 25 devreksube@tumemekder.org.tr

GÖKÇEBEY 

ZONGULDAK
ŞABAN ERDİOĞLU 0372 512 35 77 Çay Mah. Smetpaşa Cd. No:20 Kat:2 Gökçebey /ZONGULDAK 0535 862 97 31 gokcebeysube@tumemekder.org.tr

EREĞLİ ZONGULDAK NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0372 556 73 51
Öğretmen Evi Arkası Emir Kanca İş Merkezi Kat: 1 Karadeniz 

Ereğli / ZONGULDAK
0532 493 66 49 ereglisube@tumemekder.org.tr
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