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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

GÜNEYDOĞU VE SURİYE

Ortadoğu Osmanlı Hüküm-
darlığı sona erdiğinden bu-
güne hiç durulmadı. Sömür-
geci zihniyete sahip İngiltere 
ve Fransa başta olmak üze-
re birçok ülkenin oyununa 
gelen Ortadoğu 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra batılı ül-
kelerin yer altı zenginliklerini 
kullanmak amacı ile burada 
kurulan Arap devletleri üze-
rinde sürekli oyunlar oynamış 
bölgede bölge devletlerinin 
yönetimlerinde etnik guruplar-
da mezhepler ve dinler arası 
çatışmalarla bölgenin  istik-
rarı ve halkın refahı üzerin-
de sürekli rol oynamışlardır. 
İngiltere Fransa ve ABD’nin 
bölgede hakimiyetini kabulle-
nemeyen İran ve Suriye’nin 
Çin ve Rusya’ya yaklaşması 
ile bölgede Arap baharı olarak 
adlandırılan halkın diktatör ve 
yönetimde bulunan aile salta-
natlarına son verme ve sosyal 
devlet olma yolunda bulun-
duğu girişimleri gölgelemiş 
ve Orta Doğu’yu radikal ve 
terör guruplarının evi haline 
getirmiştir.

Tabii ki bu radikal ve terör 
gruplarının bölgedeki istikrarı 
sürekli tehdit etmeleri ve böl-
gedeki kargaşalar İsrail hükü-
metinin işine gelmiştir. Çün-
kü Suriye’de yıllardır süren iç 
savaş ve Esad’ın Rusya’dan, 
Çin’den aldığı destek karşısın-
da AB ve ABD Suriye üzerin-
de uygulayacağı yaptırımları 
uygulayamamakta Rusya ve 
Çin’in vetosu ile karşı karşıya 
kalmaktadır.
Böylece tarihin en büyük iç 

savaşına sahne olan Suriye’de 
21.yy’da insanlık dramı ve 
tarihin en büyük göçü ve 
insanlık sınavı sürmektedir.
Neredeyse her gün Suriye’den 

kaçarak umuda yolculuk yapan 
onlarca yaşlı, çocuk ve kadının 
cansız bedenleri kıyıya vuruyor 
ve tüm dünya bu manzaralar 
karşısında çaresiz kalıyor. AB 
üyesi ülkeler ise kendilerine 

ulaşan sığınmacılar konusunda 
kararsızlık göstererek bu 
soğuk kış mevsiminde onlara 
sınırlarını bile kapatmıştır. Bu 
da AB’nin medeniyetler ve in-
san hakları konusunda bir kez 
daha başarısızlığını göster-
mektedir.
Türkiye gerek Körfez 

Savaşı’nda gerekse Suriye’de 
çıkan iç savaşın ilk gününden 
bugüne kadar sığınmacılara 
göstermiş olduğu ilgi, alaka 
ve yardımseverliği ile milyon-

larca sığınmacıya ev sahipliği 
yapmış kol kanat germiştir ve 
bugünlerde devam eden yeni 
göç dalgalarına da hazırlan-
makta olup milyarlarca dolar 
yük altına girmektedir.
Diğer ülkelerin Türkiye’nin bu 

insanlık dramına bakış açısı 
sadece birkaç milyar dolarla 
sınırlı kalmış manen destekleri 
bile yetersiz kalmaktadır.

“Sizden biriniz,kendisi için arzu edip istediği 
şeyi, din kardeşi için de arzu edip isteme-
dikçe, gerçekanlamda iman etmiş olmaz” 

(Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72) 

- “Müslüman, Müslümanın kardeşidir Ona 
zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. 
Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını gi-

derirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir” 
(Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
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A B D ,  A B  v e  d i ğ e r 
dünya ülkelerinin sınıfta 
kaldığı bu sınavda Türkiye 
alnının akıyla müslüman kar-
deşliğini sergilemiş ve sergi-
lemeye de devam etmektedir.

Yanı başımızda yanan 
ateş, bizi ateşin içine atan-
lar için oldukça endişelen-
dirmeye devam ederken 
ülkemize sığınmış evsiz 
barksız Suriyelilere destek 
ve yardımda bulunmakta her 
Müslüman’ın borcudur.

Ülkemiz ve Türk Kızılay’ı 
dünya ülkelerinden tam not 
alırken sığınmacılara verilen 
olanak ve hizmetler takdire 
şayandır. Her geçen gün ülke 
bütçesine olan yük biraz daha 
artarken Türk insanının bakış 
açısı değişmemiş ve tarih 
boyunca olduğu gibi zalimin 

karşısında mazlumun yanın-
da olmaya devam etmektedir.

Halkın bunca ekonomik yüke 
karşılık göstermiş olduğu ilgi, 
sabır, kararlılık ve yardımse-
verlik mağdur Suriye halkı-
na göstermiş olduğu alaka 
Müslüman Türk halkının Müs-
lüman din kardeşlerinin tarih 
boyunca hep yanlarında ol-
duğunun ve bundan sonrada 
olacağının bir göstergesidir. 

Bölgede barış ve huzu-
run imarı için gereken en 
önemli unsur ise sömürge 
zihniyetli ülkelerin bölgeden 
ellerini çekmeleri ve 1. Dünya 
Savaşı’nda başlayan ve gü-
nümüze kadar gelen güç 
çatışmalarında Orta Doğu’yu 
kullanan ülkelerin bu bölge-
den çekilmeleridir ve eminiz 
ki bölgenin kaynakları bölge 
halkı kısa zamanda kendi 

kalkınmasını ve huzuru sağ-
layacaktır. 

Kararlı, yardımsever ve ya-
şanan bunca acıya rağmen 
huzuru bozmayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına, 
idarecilerine ve elini taşın altı-
na koyan herkese Tüm Emek 
Der ailesi olarak teşekkür 
eder, biz bu fedakarlığı ya-
parken sığınmacı olarak ara-
mıza sızan teröristler; asker, 
polis, sivil vatandaşlarımızı 
şehit etmekteler. Masum 
görerek uzattığımız elimizi 
ısırmaktalar. Biz inananlar 
Allah’ın ayetlerine sığınır onu 
rehber ediniriz. Allahın rah-
meti tüm inananların üzeri-
ne olsun diyerek sözlerimi 
sonlandırırken

“Bütün mü’minler kardeştir”

(Hucurat Suresi / 10)
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Bugüne kadar birçok konuda 
yazdık intibak, maaşlar, siyaset, 
emeklilerin durumu, dünyada 
olup bitenler vs. önümüzdeki bir-
kaç sayıda emekli çalışan veya 
yaş ve özel durumlarla ilgili ke-
sinleşmiş ama yeterince uygu-
lanmayan uygulansa bile eksikle-
ri olan bilmediğimiz yönlerinden 
bahsedeceğim.

“Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın ‘Ücretsiz veya 
İndirimli Seyahat Kartları’ 
Yönetmeliği” 4 Mart 2014 Ta-
rihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Yönetmelik 65 yaş üstündekilere 
şehir içi toplu taşıma araçlarında 
bedava, şehirlerarasında demir-
yolları ve denizyollarında yüzde 
50 indirimli seyahat imkanı sağ-
ladı.

65 yaş üzerindekilere şehir için-
de toplu taşıma araçlarında se-
yahat ücretsiz.

65 yaşın üzerindeki kadınlar 
ve erkekler;

Şehir içinde yolcu taşıması 
yapan, demiryolları ve deniz 
yolları araçlarından, belediyelere

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN BUNLARI 
BİLİYOR MUSUNUZ?

veya belediyeler tarafın-
dan kurulan şirketlere, birlik, 
müessese ve işletmelere ait ta-
şıt araçlarından (otobüs, metro-
büs, metrodan), belediyeler ta-
rafından yetki verilen özel şahıs 
ya da şirketlere ait şehir içi top-
lu taşıma hizmetlerinden (Halk 
otobüslerinden) ücretsiz olarak 
yararlanacaklar.
60 yaş üzerindekilere de ücretsiz 

veya indirimli seyahat imkanı ta-
nınabilecek.

Toplu taşıma araçlarının ait 
olduğu kurum ve kuruluşlar, be-
lediyeler, belediyeler tarafından 
kurulan şirketler, birlikler, mües-
sese ve işletmeler, 60 yaş ila 65 
yaş arasında bulunan kişilerin 
toplu taşıma araçlarından ücret-
siz veya indirimli olarak yarar-
lanmasını sağlayabilecekler.
65  yaş  üzer indek i le re 

şehirlerarası seyahatlerde 
indirimli tarife uygulanacak.

Altmış beş yaş ve üzeri kişiler, 
demiryolları ve denizyollarının 
şehirlerarası hatlarında seyahat 
ederken yüzde 50 indirimli ücret 
ödeyecekler. Kart almak gerek-
miyor, nüfus cüzdanı yeterli.

Bu gibi kişilerin bedelsiz seya-
hat veya indirimli seyahat etmek 
için herhangi bir yerden belge 
almalarına ihtiyaç yok. Nüfus 
kağıtlarını göstermeleri yeterli.

Kart alarak bedelsiz seyahat 
edecekler.

65 yaş üzerindekilere 
tanınan  yaş ölçüsü olmadan 
toplu taşıma araçlarından; 

Şeref Aylığı veya Vatana Hiz-
met Tertibi’nden aylık alan-
ların, harp ve vazife malul-
lerinin, devlet sporcularının 
kendileri, eşleri, anne ve ba-
baları ile 25 yaşını doldurma-
mış ve evli olmayan çocukları, 
durumlarını belirleyen kartları 
göstererek bedava seyahat 
imkanından yararlanacaklar. 
Bu kartları verecek kurumlar 
yakında belirlenecek.

Yüzde 40 engelliler için özel 
düzenleme var. Yüzde 40 en-
gelliler, durumlarını belgele-
yen kart ile bedava seyahat 
imkanından yararlanacaklar. 
Engelliye refakat eden bir kişi 
herhangi bir belgeye gerek ol-
madan engelli ile birlikte bedava 
seyahat edebilecekler.

65 yaş üstü nüfus 6 milyona 
yakın. Son belirlemelere göre 
Türkiye’de 65 yaş üzeri top-
lam nüfus 6 milyon civarında

Şeref aylığı alanlar, vatani 
hizmet tertibinden aylık alan-
lar, harp malullerinin sayıları 50 
civarında. Aile üyeleri de katılır-
sa..

Demek ki 6 – 6.5 milyon do-
layındaki 65 yaş üstü vatanda-
şımız ile özel durumu olan ki-
şilerle onların aile üyeleri şehir 
içlerinde toplu taşıma ücretleri-
ne para ödemeyecek, şehirle-
rarası ulaşımda kamu taşıma 
araçlarında yüzde 50 indirimden 
yararlanacaktır.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

TOKİ EMEKLİLERİ 
SEVİNDİRİYOR

T.C. Başbakanlık toplu konut 
dairesi başkanlığınca ülkemi-
zin birçok değişik il ve ilçele-
rinde konut üretimi yaparak 
halka satışa sunup ihale ile 
veya pazarlık suretiyle önden 
belli bir miktarını peşin alarak 
yaptığı evleri satışa sunduğu-
nu ve bu hizmetlerden de pa-
rası olan ve hali vakti iyi olan, 
gelir düzeyi yüksek kişiler fay-
dalanmaktaydılar.

Derneğimiz genel merkezi 
olarak derneğimize üye olan 
emekli, dar ve sabit geliri olan 
emeklileri kendilerine ait evleri 
olmadığından, hep ömrü kira 
ile geçmiş ve geçimine yetiş-
tiremediği maaşının en az 500 
TL’sini de kiraya verdiğini ka-
muoyuna duyuran derneğimiz 
evi olmayan emekli üyelerimi-
zi 240ay vade ve 250 TL. den 
başlamak üzere konut yapıla-
cağının sevincini yaşatan

yetkililerimizden TOKİ 
Başkanı Sayın M. Turan ER-
GÜN Bey’in yazılı ve görsel 
basında yapmış olduğu açık-
lamalar, valilik ile belediye 
başkanları ve emekliler der-
nekleri ile müşterek hareket 
ederek alan ve arsa teminiy-
le hazırlanacak projelerden 
peşinatsız 240 ay vadeli ev 
yapılacağının sözleri üzerine 
ülke genelinde 60 tane şube 
başkanlıklarımıza,  konutu 
olmayan emekliler müraca-
at ederek yapılacak olan bu 
toplu konutlar için taleplerde 
bulunmuşlardır. Şube baş-
kanlarımız ön talep formlarını 
genel merkezimize iletmişler-
dir. 

Ön talep formlarındaki üye-
lerimize ait adları- soyadları, 
T.C. ve tahsis numaralarıyla 
CD. listeleri TOKİ başkanlığı-
na takdim edilmiştir.

Durumu yakından takip 
eden genel merkezimiz ve 
taşradaki şubelerimizin ma-
halli idarecilerle yaptıkları 
görüşmeler neticesinde ilk 
etapta 17 ili kapsayan 4354 
konutun TOKİ başkanlığı ta-
rafından ilan edilerek 2015 
yılı 9 Aralık 30 Aralık tarihle-
rinde kuraya iştirak etmeleri 
için bankalara 500 TL. Yatıra-
rak emeklilere kontenjan ola-
rak, 240 ay vade ile konut ve-
rileceğini duyurması üzerine 
para yatıranlar kuraya iştirak 
edecek ve kurada ismi çıkan-
lar sözleşmelerini yaparak ev 
sahibi olacaklardır.

Bu icraatı duyan dar ve sabit 
gelirli alt gelir grubunda olan 
bütün emekliler, bu sayede 
ev sahibi olabileceklerine 
inanmış olup devletimizin ve 
yetkililerimizin bizleri bu de-
rece düşünerek sevindirdik-
lerinden tüm hizmeti geçen 
devlet büyüklerine ve dernek 
yöneticilerine minnet ve şük-
ranlarını bildirmişlerdir.
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09/02/2016 Salı günü TOKİ emekliler ve 

dar gelirliler için daire çekilişi yapmıştır.

Şanlıurfa şubemiz üyelerinden 304 emek-

li arkadaşımıza daire çıkmış olup, bu üyeler-

den hiçbirinin kendisi ve eşinin üzerine tapu 

kaydı olup olmadığı araştırıldıktan sonra 

emeklimize daireler verilecektir. 

TOKİ den daire çıkanlara şimdiden hayırlı 

olmasını, şube başkanımız Sayın Vakkas 

DURMAZ’a da yaptığı bu anlamlı çalışmalardan 

dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

2 Şubat 2016 Salı günü TOKİ’nin Konya’daki 
Emeklilerimize yaptıracağı konutlar için 7412 
emeklimiz müracaat etmiştir. Bu konutlar için 
Konya Valimiz Muammer EROL Bey kura çe-
kimi yapmıştır. Bu kurada 499 emeklimize 
konut çıkmıştır. Kurada ismi okunan emeklile-
rimiz sevinçlerini ailelerine telefon ile bildirmiş 
ve sevinç gözyaşlarıyla birbirleriyle kucaklaş-
mışlardır. Derneğimiz Konya Şubesi Üst Kurul 

Üyesi Mehmet KÜÇÜKCERANLAR kurada ismi 
okunmayan emeklilerimize Konya’da TOKİ ta-
rafından 804 adet konut daha yapılacağını müj-
delemiştir. Bu konuşmadan sonra kurada ismi 
okunmayan emeklilerimize yeni bir umut ışığı 
doğmuştur. Bu kurada ev sahibi olan emeklile-
rimize hayırlı olsun der, Tüm İşçi emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanımız 
Osman AYDIN Bey’e teşekkürlerimizi sunarız.

Konya TOKİ çekilişlerinde 500 emeklinin yüzünü güldüren ilk kurayı 
Vali Muammer EROL çekti.

Şanlıurfa TOKİ Çekilişi 304 Emeklinin Yüzünü Güldürdü
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Ali Selçuk
Genel Mali Sekreter

DÜRÜSTLÜK
GEÇMİŞTE Mİ KALDI?

BİR JAPON HİKAYESİ 
ŞÖYLE ANLATIYOR:

Hitoshi Japonya’da bir iş bul-
ma kurumunun muhasebe bö-
lümünde çalışıyordu. Hesap 
kayıtlarını gözden geçirir-
ken patronu ondan sahte bir 
rapor hazırlamasını istedi. O, 
vicdanının böyle dürüst ol-
mayan bir iş yapmasına izin 
vermeyeceğini açıkladı. Bu-
nun üzerine patronu onu kov-
makla tehdit etti ve sonunda 
Hitoshi işini kaybetti. 

 Sonraki aylarda iş bula-
mayınca artık bu konudaki 
ümidini yitirmeye başladı. 
Örneğin bir iş görüşmesinde 
Hitoshi dürüst olmayan bir 
iş yapamayacağından bah-
sedince mülakatı yapan kişi 
“Tuhaf bir düşünüş tarzınız 
var!” dedi. Hithoshi’nin ailesi 
ve arkadaşları dürüst olmak 
konusundaki kararlılığını ko-
ruması için onu cesaretlen-
dirdi, ancak Hitoshi şüpheye 
kapılmaya başladı. 

O şöyle dedi: “İnancım ko-
nusunda dürüst olmanın 
iyi bir fikir olup olmadığını 
düşünmeye başlamıştım.”

Hitoshi’nin yaşadıkları ne 
yazık ki herkesin dürüstlüğe 
değer vermediğini gösteriyor. 
Hatta bazı kişiler dürüstlüğü 
bir dezavantaj olarak görü-
yor.

Günümüzde sahtekârlığın 
en yaygın türlerinden biri 
yalan söylemektir. Yalan ve 
hırsızlık gibi dürüst olma-
yan davranışlar günümüzde 
neden bu kadar yaygın? Bu 
davranışlar toplumu nasıl et-
kiliyor? Daha da önemlisi bu 
tür davranışlardan nasıl kaçı-
nabiliriz?

Çalışan bir kadın “Etrafım 
dürüst olmayan kişilerle 
dolu ve bazen onlara uy-
mak konusunda büyük bir 
baskı görüyorum” diyor.

Dünyada her insanda olma-
sı gereken önemli davranış-
lardan biri de dürüstlüktür. 
Dürüstlük bir insanın küçük 
yaşta kavrayabileceği bir 
davranış olduğundan dolayı, 
insanlara öğrenme yaşına 

geldiğinde dürüstlüğün 
önemi anlatılmalıdır.

Dürüst olmak demek bir 
konu hakkındaki gerçekleri 
karşımızdaki kişi ya da kişi-
lere doğru ve eksiksiz olarak 
söylemek demektir. 

Dürüst olmak günümüzün 
en erdemli davranışlardan 
biridir. Hiç kimse dürüstlüğün 
gereği ve önemini inkar ede-
mez. Ancak bu eylemi en gü-
zel haliyle yerine getiren in-
sanların sayısı oldukça azdır. 

Dürüst olmak sadece olanı 
söylemek değil, en doğru ve 
eksiksiz biçimde iletmeye ça-
lışmak anlamındadır. 

Dürüst olan insan, dürüst 
olmanın huzur ve rahatlığı 
içindedir. Dürüstlükten uzak 
bir insan her zaman yaptığı 
hatanın verdiği düşünce ha-
linden kendini alamaz ve içi 
rahat etmez. Dürüstlük, her 
zaman insanlığa büyük fay-
dalar sağlayabilir.

Adaleti dürüstlük ile 
sağlarız. Bu kadar önemli bir 
davranışın önemini kavra-
malı ve topluma faydalarını 
unutmamalıyız. Saygılarımla.



TÜM EMEK DERTÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 7

10 Aralık 2015 Perşembe 
günü SGK’nın 4. Olağan 
Genel Kurulunda;

Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN 
katılımcılar hitaben yaptığı 
konuşmasında;

Üç Sosyal kurum birleştir-
mesinden SGK olarak hiz-
mete başladığından bu güne 
kadar çok değerli ve başarılı 
hizmetler yapıldı ve yapıl-
makta olduğunu, ancak yapı-
lacak daha çok işlerimiz var 
bilhassa üç kuruluşun emek-
lileri arasında büyük farklı-
lıklar bulunmakta. Emekli-
lerin arasındaki farklılıkların 
giderilmesi farz olduğunu, 
bugün emekli sandığı emekli 
tabanı aylığı 1550 TL oldu-
ğunu, SSK 2000 yılı öncesi 
96. Madde Emekli 1144 bu-
gün emekli olan 3 sistemde 
hesaplar emekli maaşların-
daki kişinin dönem hizmetine 

göre 700-800 TL düştüğünü, 
emekli maaş artışları emekli 
sandığı mensubuna sendi-
kanın yaptığı sözleşmeye 
göre artış yapılırken SSK 
ve BAĞ-KUR emeklilerine 
ise Tüfe’ye göre zam verilir.  
2014 Aralık ayında petroldeki 
düşüşten tüfe eksi çıkmıştır 
İŞÇİ ve BAĞ-KUR emek-
lisinin Ocak ayında 2015 
TÜFE’yi 6 aylık artışı %4,5 
beklerken %2,32 olduğunu, 
bu ayda Rus ambargosu sı-
kıntısı var. Senelerdir tüfe uy-
gulaması maaşlarımızı gizli 
dondurmaktadır. Bu adalet-
sizliğin bir an önce düzeltil-
mesini Sayın Bakanımızdan 
arz ve talep ettiğini,

Bütün emeklilere 2000 ön-
cesi olduğu gibi aynı sistem-
de artış yapılmasını istediğini,

SGK’nın birleşmesinden 
emeklilerinin eşit aldığı hiz-
met sağlık hizmetidir. Burada 
maalesef Devlet ve üniver-

site hastanelerinin yoğunlu-
ğundan bilhassa görüntüle-
me,  laboratuvar ve ameliyat 
hizmetlerinde uzun randevu-
lar verilmekte teşhis konula-
madığı için tedaviye başla-
namamaktadır. Emeklilerimiz 
istemeden özele sağlık kuru-
luşlarına gitmek zorunda kal-
maktadırlar. Tabi ki özelde 
kısa zaman da gerekli tahlil 
ve görüntüleme yapıldığın-
dan teşhis sonucunda tedavi-
si başlanmakta. Ama bu sefer 
faturaya bakınca stres hasta-
lığı oluştuğunu, görmekteyiz.

Sağlık hizmeti daha çok 
yaşlı insanların gerek duydu-
ğu bir hizmettir. Bu hususta 
devlet hastanelerinde yeterli 
laboratuvar ve görüntüleme 
hizmetlerinin zamanında ve-
rilebilmesi için kurumca ge-
rekli girişimlerin yapılmasını 
arz etmiştir. Genel kurulumu-
zun camiamıza ve milletimize 
hayırlı olmasını dileyerek, 
saygılarını arz etmiştir.

Satılmış ÇALIŞKAN
Tüm Emek Der Genel Başkanı



SOSYAL

VE

PSİKOLOJİK

YÖNLERİYLE

YAŞLILIK



Yaşlanma; biyolojik 
bir süreç ise de 
katılım, yaşam 
biçimi, yapılan 

iş, beslenme alışkanlıkları, 
kronik hastalıklar ve bireyin 
kişilik yapısı, toplumun ve 
çevresinin bireyi, bireyin 
de kendini algılayışı, vb. 
gibi etmenler nedeniyle 
bireysel farklılıklar da 
içerir. Yaşlıların toplum 
içindeki statüleri, toplumun 
uygarlık düzeyinden çok 
geleneklerine ve kültürüne 
göre değişmekte, yaşlılara 
ilişkin hizmetler de dinsel 
ve kültürel düşünce 
hareketleriyle toplumdaki 
refah düzeyine koşut 
gelişmektedir. Toplumsal 
değişme ve gelişme 
sürecinde; geniş ailenin 
çekirdek aileye dönüşmesi, 
kadının çalışma yaşamına 
katılması, gelenek, kültür ve 
değerlerin değişmesi, artık 
‘ata’ ve ‘otorite’ ol(a)mayan 
yaşlının aile içerisinde yük/
sorun olmaya başlaması, 
sağlık alanındaki bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, eğitim 
düzeyinin yükselmesi, sosyal 
güvenliği olan ve yararlanan 
kişi sayısının artması ve 
ortalama insan ömrünün 
uzaması vb. nedeniyle yaşlı 
nüfusu arttığından yaşlılık 
çok yönlü bir sosyal sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumda marjinalize edilen 
yaşlılar; özgüvenlerinin 
azlığı, göreli yoksullukları, 

kurum bakımı hizmetini 
ikincil görmeleri, kuşaklar 
arası gerilim, bağımlı 
yaşama tabii olmaları gelir 
yetersizliği, potansiyellerinin 
tanınmaması ve 
kullanılmaması, yaşa göre 
damgalanarak kategorize 
edilmeleri, mikro düzeyden 
makro düzeye yaşlılığa 

hazırlanmamaları vb. 
nedeniyle negatif ayrımcılığa 
tabii tutulmaktadır. 2020 
yılında A.B. Ülkelerinde 
65(+) yaş nüfusun toplam 
nüfusa oranının %21 olacağı, 
ülkemizde de son verilere 
göre 60(+) yaş nüfusun toplam 
nüfusa oranının (%8 yaklaşık 
6 milyon) aynı yılda iki katına 
ulaşacağı beklenmektedir. Bu 
demografik durum; yaşlılık 
alanı dahil değil, çalışma, 
ekonomi, eğitim, konut, sosyal 
hizmet ve sosyal güvenlik 
vb. gibi alanlarda yeni 
düzenlemelerin yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Sosyal 
güvenliği olan yaşlılar ve 

bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler aylık gelir ve sağlık 
yardımlarla maddi risklere 
karşı korunmakta ise de, 
bu bireylerin emeklilik 
döneminde gelirlerinin 
azalması, geçim koşullarının 
zorlaşması, çabuk ve sık 
hastalandıklarından sağlık 
diyet, ısınma vb. masrafları 

artması yüzünden 
ekonomik destek ihtiyacı 
artmaktadır. Sosyal 
güvenlik kapsamı dışında 
kalan insanların yaşlılık 
günleri için bireysel sosyal 
güvenlik önlemleri de çoğu 
kez yetersiz kaldığından bu 
kişilerin durumu daha da 
zor olmaktadır.Uluslararası 
Belgeler ve Bölgesel 
Belgeler dayanağında 
Birleşmiş Milletler 
(2002, Madrid) Dünya 
Yaşlılar Asamblesi’nde 

Kalkınma, Sağlık ve Refahın 
Sağlanması, Olanaklar 
Sunan Destekleyici 
Ortamların Sağlanması’na 
ilişkin hak ve ilkelerinin yer 
aldığı Uluslararası Eylem 
Planı (Yaşlılık İlkeleri) 
saptanmıştır. Bu ilkeler 
doğrultusunda Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT)-
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
koordinatörlüğünde sektörler 
arası işbirliği ile ülkemiz 
“Yaşlanma Ulusal Eylem 
Planı”nın hazırlanması 
çalışmaları sürdürülmektedir.

Uluslararası Belgeler ve Bölgesel 
Belgeler dayanağında Birleşmiş 
Milletler (2002, Madrid) Dünya 

Yaşlılar Asamblesi’nde Kalkınma, 
Sağlık ve Refahın Sağlanması, 
Olanaklar Sunan Destekleyici 

Ortamların Sağlanmasına ilişkin 
hak ve ilkelerinin yer aldığı 

Uluslararası Eylem Planı (Yaşlılık 
İlkeleri) saptanmıştır. 
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24 Aralık Çarşamba günü Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
AK Parti milletvekili Sayın Salim USLU ve AK 
Partisi milletvekili Sayın Ahmet GÜNDOĞDU 
Beyleri makamında ziyaret etmişlerdir. Sayın 
USLU ve Sayın GÜNDOĞDU ya emeklinin 

maaşları, sağlıktaki katkı paylarının emekliyi 
mağdur ettiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca tüm 
emeklilerin aynı şekilde maaş zamlarından 
faydalanması, ortadaki eşitsizliğin düzeltilmesi 
konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

24.02.2016 Çarşamba günü genel merkez 
yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
yardımcısı Sayın Orhan YEĞİN Bey’i makamında 
ziyaret etmişlerdir. 
Ziyarete Başkan yardımcısı Yunus ATİKTÜRK, 

Genel Sekreter Osman AYDIN, Genel Eğt. 
Ve Teş. Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR ve 
Ankara şubemizin mali Sekreteri Dursun ÖZER 
katılmışlardır.

Toplantıda Sayın Orhan YEĞİN Bey’e yeni 
görevinde başarılar diledikten sonra emeklilerin 
emekli maaş farklılıkları, promosyonlar, 2016 yılı 
için verilen 100 TL. ve % 3,86 artışlar hakkında, 
2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrasında emekli 
olanlar için yeni bir intibak çalışması yapılması 

hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Genç 
yaşına rağmen Sayın Bakan yardımcımızın tüm 
emeklilerimizin konularına vakıf olduğu kanaati 
hasıl olmuştur. Sayın YEĞİN Bey ellerinden gelen 
tüm çalışmalarını ortaya koyacaklarını beyan 
etmiştir. 

Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri ve tüm 
emekliler olarak yeniden bir araya gelerek 
emeklilerin sorunlarını belirten dosyamızı Sayın 
YEĞİN Bey’e ileteceğimizi bildirdikten sonra 
ziyaretimiz sonlanmıştır. 

Yönetimimize gösterdiği yakınlıklarından dolayı 
tüm emeklilerimiz adına teşekkürlerimizi sunar, 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

ZİYARETLERİMİZ
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ZİYARETİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI
SAYIN ORHAN YEĞİN’E ZİYARETİMİZ
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ŞUBE GENEL KURULLARI
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 

Zonguldak-Devrek şubemiz olağan genel 
kurulunu yaptı. (10 10 2015 Cumartesi)

Yeniden şube başkanlığına seçilen şube başkanı 

Cemil KÖSELER ve yönetimine başarılar dileriz.

DEVREK ŞUBEMİZ OLAĞAN GENEL KURULU 10.10.2015

Divan başkanlığını genel merkez 
yönetim kurulu üyesi başkan yardımcısı 
Yunus ATİKTÜRK ün yapmış olduğu 
kurulda Yunus ATİKTÜRK derneğimiz in 
çalışmalardan,  intibak yasası, sağlıkta 
alınan hastane ve ilaç katkı payların dan, 
TOKİ çalışmalarındaki gelişmelerden 
üyelerimize bilgiler sunmuştur.

ESKİŞEHİR şube genel kuruluna Başkan 
yardımcısı Yunus ATİKTÜRK ve Genel Eğt. 
Ve Teşk. Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR 
katılmışlardır.

Şube başkanlığına seçilen Lütfü ACET ve 
yönetimine başarılar dileriz.

Divan başkanlığını Genel başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN’ın yaptığı kurulda, başkan 
derneğimizin faaliyetleri, TOKİ, sağlık ve 
diğer konularda katılımcılara teferruatlı bilgiler 
sunmuştur.

SAMSUN şubemizin genel kuruluna Genel 
Başkan Satılmış Çalışkan ve Genel Mali 
Sekreter ALİ SELÇUK katılmışlardır. Kurul 
sonun da yeniden başkanlığına seçilen 
Abdullah EREN ve yönetimine yeni dönemde 
başarılar dileriz.

SAMSUN ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN GENEL KURULU

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN GENEL KURULU

17.10.2015

17.10.2015
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05 12 2015 Cumartesi günü Zonguldak 
şubemiz olağan genel kurulunu Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN başkanlığında 
yapmıştır. 

Çalışkan intibak konusunda ve TOKİ 
hakkında bilgileri üyelerimize aktarmıştır.

Genel kurula genel merkez yönetiminden 
ve bazı şubelerimizin şube başkanları,  
bazı sivil toplum idarecileri ile üyelerimiz 
katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına seçilen Mustafa 
SARIOĞLU ve yönetimine başarılar dileriz.

ZONGULDAK ŞUBEMİZ GENEL KURULU

ANKARA VALİ YARDIMCISI SAYIN HASAN ERSAN’IN GENEL MERKEZİMİZE ZİYARETİ

ANKARA Vali Yardımcısı Sayın Hasan ERSAN Bey Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN’dan emeklikler hakkında bilgi almış,  emekli ve dar gelirliler için 
TOKİ başkanlığında başlatılan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
Gayet olumlu geçen bu ziyaret sırasında Sayın ERSAN Bey emekliler için yapılacak konutlar 
için ellerinde gelen bütün konularda yardımcı olacaklarını belirtmiştir.

 05.12.2015
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TÜRK-İŞ SENDİKALAR KONFEDERASYONU 
22. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI

03/12/2015 Perşembe günü 
yapılan OLAĞAN GENEL 
KURULA;

Cumhurbaşkanının teşrifle-
ri ile birlikte TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, 22. 
Olağan Genel Kurul Açılış 
Konuşmasını yaptı.

Genel Başkan Atalay’ın açı-
lış konuşmasından sonra 
Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Süleyman Soylu 
Genel Kurula hitap etti.

Genel Kurulun ilk gün öğ-
leden önceki programı, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın konuşma-
ları ile son buldu.
Cumhurbaşkanının teşrifleri 

ile birlikte TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, 22. 
Olağan Genel Kurul Açılış 
Konuşmasını yaptı.

Genel Başkan Atalay’ın Açı-
lış Konuşmasından sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu 
Genel Kurula hitap etti.

Genel Kurulun ilk gün öğle-

den önceki programı, Sayın 
Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan “Bizim inan-
cımızda emek kutsaldır. Ça-
lışanın hakkının alın teri ku-
rumadan tam ve zamanında 
verilmesini tavsiye eden bir 
dinin mensuplarıyız. Kültürü-
müzde de aynı yönde güçlü 
anlayış vardır. Türkiye’nin en 
köklü işçi sendikaları konfe-
derasyonu olan Türk-İş bu 
bakımdan büyük bir misyo-
nun sahibidir.” Asgari ücret 
ve emekli maaşlarına ilişkin 
yapılması öngörülen düzele-
meyi değerlendiren Erdoğan, 
“2002 yılında bu ülkede 
asgari ücret 184 liraydı, 
bugün 1000 lira. Şimdi yıl-
başından sonra 1300 liralık 
asgari ücreti konuşuyoruz. 
Tabi burada bir şeyi özel-
likle ifade etmem lazım. 
Asgari ücreti ne olarak ta-
nımlıyoruz? 1300 liranın 
altında hiçbir işveren ya-
nında çalıştırdığına ücret 
ödeyemez. En az vermesi 
rakam nedir? 1300 liradır. 
Bu ülke işçinin hakkını sa-
vunmak yerine işçiyi istis-
mar edenleri gördü. Sen-

dikalar, konfederasyonlar, 
sendika ağaları gördü. 
Ülkemizdeki işçilerin sa-
dece %11,2’sinin sendika-
lı olmasında, sendikalara 
duyulan bu güvensizliğin 
hiç mi rolü yoktur? Türkiye 
uzun yıllar 1 Mayıs krizleri 
yaşadı. Bunu hepimiz bili-
yoruz.” 1 Mayıs’ın İşçi Bay-
ramı olarak kutlanması için 
pek çok girişim yapıldı, pek 
çok mücadele verildiğini an-
latarak sözlerine son vermiş-
tir. Öğleden sonraki program, 
CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal KILIÇDAROĞLU’ nun 
Genel Kurula teşrifleri ile baş-
ladı. KILIÇDAROĞLU,Genel 
Kurula hitaben bir konuş-
ma yaptı. KILIÇDAROĞLU 
‘nun konuşmasının ardından 
Genel Kurul Divan Başkanı 
Cemail BAKINDI ilk günkü 
oturumu kapattı. Genel kurula 
TÜM İŞÇİ  EMEKLİLERİ DUL 
VE YETİMLERİ DERNEĞİNİ 
temsilen II. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK ve Genel Eğit ve 
Teş. Sekreteri M. Ercüment 
ALDEMİR de katılmışlardır.



SOSYAL 
HIZMETLER



Bir ülkede ekonomik ve 
toplumsal kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi ve 
kalkınmanın sonuçlarından 
herkesin eşitlik içinde 
yararlanması insan 
haklarının bir gereğidir. Bu 
eşitliğin sağlanamaması 
toplumsal düzeni sarsmaya 
yol açmaktadır. Yaşamımızın 
her alanında etkilerini giderek 
daha fazla gözlediğimiz 
küreselleşme sürecinde, 
işsizlik ve yoksulluk 
nedeniyle sosyal güvence 
kapsamına girmeyen ve 
eşitsizlikler nedeniyle sosyal 
dışlanmışlığa maruz kalan 
her geçen gün büyüyen bir 
kitlenin yaşam koşullarının 
daha da güçleşmektedir. Bu 
durum bizim gibi ülkelerde 
sosyal hizmetlerin öneminin 
artmasına yol açmaktadır.

Sosyal hizmet; insan hakları 
ve sosyal adalet ilkelerini 
temel alan sosyal değişimi 
destekleyen, insanların iyilik 
durumunun geliştirilmesi için 
insan ilişkilerinde problem 

çözmeyi, güçlendirmeyi ve 
özgürleştirmeyi amaçlayan 
ve bunun için insan 
davranışına ve sosyal 
sistemlere ilişkin teorilerden 
yararlanarak insanların 
çevreleriyle etkileşim 
noktalarına müdahale eden 
bir meslektir. Müdahale 
alanları da; kadın, çocuk, 
yaşlı, özürlü, mülteci, 
sığınmacı, özel ihtiyaç 
grupları (HIV, madde 
bağımlıları, eşcinseller vb.), 
evsizler, yoksullar vb.dir. 
Dünyada ve ülkemizde 
insan hakları alanındaki 
gelişmeler çevresine uyum 
güçlükleri olan bireyin 
bu güçlükleri aşarak 
kişiliğini geliştirebilmesine 
ilişkin engelleri kaldırma 
ve devletin yapıcı 
sorumluluğunu harekete 
geçirme açısından sosyal 
hizmetlerin gelişmesini 
sağlamıştır.Ekonomik ve 
toplumsal yapıyı kamu 
araçları aracılığıyla, kamu 
mekanizmaları üzerinden 

doğrudan yönlendiren 
“sosyal devlet” olgusunu uzun 
yıllar temel alan, şimdilerde 
sosyal alanda da -ve elbette 
sosyal hizmetlerde de- 
özelleştirme yoluna gidilen 
ülkemizde, örgütlü sosyal 
hizmetler yoğunluklu olarak 
kamu tarafından verilmekte, 
gönüllü kuruluşlar da önemli 
bir katkıda bulunmaktadır. 
Temel insan hakları 
açısından yoksulluk, 
cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık, 
din, çevre ve kalkınma 
vb. gibi genel temalardan 
etkilenerek toplumsal 
yaşamın tehdidi altında 
inc inebi len/savunmasız 
kalan gruplar içinde yer 
alan yaşlı ve özürlülerin 
önündeki engellerin ve 
karşılaştıkları sorunların 
neden ve belirtilerini, hizmet 
sunumundaki eksikliklerin 
etkilerini azaltabilmek 
için koruyucu, önleyici ve 
destekleyici nitelikli sosyal 
hizmetlere ağırlık verilmesi 
zorunluluktur.

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yaslisosyalhizmetlerimiz.htm

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil 
olmaktır.”

Victor Hugo



EVDE BAKIM
HİZMETLERİ
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Ülkemizde toplam 
201 yaşlı kuru-
luşunda 17.394 
yaşlıya kurum 

bakımı olanağı bulunmakta-
dır. Bu veri 60 (+) yaştaki her 
235 yaşlıdan 1’inin kurumda, 
234’ünün evde yaşamını sür-
dürdüğü anlamına gelmek-
tedir. Ülkemizde evlerindeki 
yaşlılara yönelik hizmetler 
son derece sınırlı ve yeter-
sizdir. Kişileri kendi ortamın-
da ve aile çevresinde yaşam-
larını sürdürmeleri amacıyla 
çocuk, genç, yaşlı ve özür-
lülere Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Teşvik Fonu 
(il ve ilçelerde bulunan Sos-
yal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıfları aracılığıyla) 
muhtaç durumda bulunan 
vatandaşlara ayni ve nakdi 
yardım hizmeti vermektedir.
Yeşil Kart uygulaması ve 
2022 sayılı yasa uyarınca 
verilen yaşlılık/özürlü aylığı 
hizmetlerinin de nitel ve nicel 
olarak yetersiz kaldığı bilin-
mektedir. SHÇEK; evlerinde 
yaşamını sürdüren sağlıklı 
yaşlıların sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçlarını gidermek, çeşitli 

aktivelere katılımını sağla-
mak amacı ile açtığı Yaşlı 
Dayanışma Merkezleri’nde 
üye yaşlılar için sohbet ve 
eğlence amaçlı toplantılar 
düzenlenmekte, psikolojik 
danışmanlık ve çeşitli konu-
larda rehberlik verilmekte, 
refakatçi temin edilmekte, 
el becerilerine yönelik akti-
viteler, küçük sağlık destek-
leri verilmektedir. Merkezde 
yaşlı kişilerin bir arada ortak 
ilgilerini, sorunlarını paylaşa-
bilmeleri, sorunlarına birlikte 
çözüm yolları aramaları, za-
manlarını aktif şekilde ge-
çirebilmeleri, yalnızlık duy-
gusundan kurtulmaları için 
destek hizmeti sunulmakta-
dır. Ankara, İzmir, Çanak-
kale ve Denizli’deki bu mer-
kezlerin sayısı 5 olup, 1439 
yaşlıya hizmet verilmektedir. 
Ayrıca Alzheimer hastası 
yaşlıların gündüzlü bakımla-
rını sağlamak, ailesine des-
tek vermek amacıyla Ankara 
Ümitköy Huzurevi Batıkent 
Gündüzlü Bakım Merkezi 
hizmet vermektedir. Kurum; 
yaşlılara gündüzlü bakım ve 
evde bakım hizmeti verilmesi 

içerikli çalışmalarını sürdür-
mektedir. Kurum; yaşlı refa-
hı açısından evde yaşamını 
sürdüren yaşlı bireylerin so-
runlarının çözümüne ve bu 
kesime götürülecek hizmet-
lerin de çeşitlendirilmesi ge-
rekliliğinden hareketle Yaşlı 
Dayanışma Merkezleri hiz-
met alanının; (yaşlının gün-
lük bakım, beslenme, sağlık 
gereksinimlerinin karşılan-
dığı, sosyal ve kültürel faali-
yetlerin çeşitlendirildiği, diğer 
ihtiyaçlarının karşılanması 
ve sorunlarının çözümünün 
sağlanması yönünde) genişle-
tilmesine ilişkin çalışmalarını 
sürdürmekte ise de, ülkemiz-
de özel bakıma gereksinim 
duyan yaşlı bireylerin evde 
bakımının uzun yıllar sorun 
olmaya devam edecek gibi 
görünmektedir. Yaşlılara yö-
nelik yeni/alternatif hizmet 
modellerinin (Sokakta Yaşa-
yan Yetişkin ve Yaşlılara Yar-
dım Evi, Yaşlı Apartmanları, 
Evde Yaşlıya Yardım Birim-
leri, Küçük Evler, Gündüzlü 
Yaşlı Bakımevi vb.) yaşama 
geçirilmesi ve yaygınlaşma-
sında yarar görülmektedir.
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SSK’DAN SGK’YA
1. Sosyal Güvenlik Kurumunun Tarihi süreci
Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli, 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek 

Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunudur. Bu Kanunun 1945 yılında yürürlüğe girmesi ile 
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulanmaya başlamıştır. Anılan Kanuna 
paralel olarak 16.07.1945 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. 
Bu Kanunun 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmesi ile İşçi Sigortaları Kurumu doğmuştur. 
İşçi statüsünde çalışanlara ilişkin sigorta kollarına ait çeşitli kanunlara dağılmış bulunan dü-
zenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasasının yürürlüğe gir-
mesini takiben yeniden gözden geçirilerek, 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nda birleştirilmiştir. 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanunla, İşçi Sigortaları 
Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış, işçi statüsünde çalışanların sosyal güven-
likleri alanında yeni, çağdaş hak ve olanaklar sağlanmıştır. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul 
edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı ku-
rumlarının devredilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

1.2.Sosyal Güvenlik Kurumunun Amacı, Görevleri
Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal 

sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürü-
lebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla ku-
rulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri 5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 
göre şunlardır:

1- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak 
sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak.

2- Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, 
haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

3- Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve 
Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik söz-
leşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslara-
rası antlaşmaları uygulamak.

4- Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

5- Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak
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Dergimizin hukuk köşesinde 
her sayıda farklı bir konudan 
bahsedeceğiz ancak ilk olarak 
“SGK Hukuk Servisi”nin gö-
revlerini siz okuyucularımız ile 
paylaşmayı uygun bulduk.

1) Kurumun taraf olduğu dava-
lara ilişkin dosya hazırlamak ve 
yazışma işlemlerini yürütmek.

2) Adli ve idari merciler ile icra 
dairelerine verilecek dosyaları-
nın hazırlanması ve ilgili merci-
lere iletilmesi işlemlerini yürüt-
mek.

3) Sözleşmeli avukatlara ve-
rilen dosyaların listesinin ha-
zırlanması ve dosyanın bir ör-
neğinin zimmet karşılığı teslim 
edilmesi işlemlerini yürütmek.

4) Sözleşmeli avukatların vere-
cekleri cevap, temyiz dilekçeleri, 
kararlar ve Yargıtay ilâmları ile 
duruşma zabıtlarının dosyasına 
konulması işlemlerini yürütmek.

5) Avukatların talimatı üzerine 
icra işlemlerinin ve ara kararla-
rın gereklerinin yerine getirilme-
si işlemlerini yürütmek.

6) Kurum alacaklarının tahsili 
hakkında idari takip işlemlerinin 
yazışmalarının yapılarak dosya-
larının hazırlanması, icra takibi 
açılması ile ilgili yazışmalar ile 
Kurumun taraf olduğu icra takip-
lerine ilişkin kayıtların tutulması 
işlemlerini yürütmek.

7) Derdest davaların aşama-
larına ait kararlar, kesin karara 
bağlanan ve kesinleşme şerhini 
içeren emsal nitelikteki mah-
keme kararları ile yüksek yargı 
ilâmlarını Hukuk Müşavirliğine, 
nihai mahkeme kararlarının uy-
gulayıcı birimlere gönderilmesi 
işlemlerini yürütmek.

8) Servis yetkilisi avukatın ta-
limatı ile mahkeme kararlarının 
süresi içinde ilgili birime iletilme-
si işlemlerini yürütmek.

9) Dava ve icra dosyalarına ait 
esas defteri kayıtlarının tutulma-
sı, güncellenmesi ve dosyalara 
ait bilgilerin veri girişinin yapıl-
ması işlemlerini yürütmek.

10) Derdest dava dosyalarının 
takibinin sağlanması, Kurum 
avukatlarının talimatı uyarınca 
Mahkemelerden gelen ara ka-
rarların ve müzekkerelerin gere-
ğinin yerine getirilmesine yöne-
lik işlemleri yürütmek.

11) İnfaz edilmesi gereken 
dosyaların icra takip, haciz ve 
satış servisine gönderilmesi iş-
lemlerini yürütmek.

12) Prim alacakları dışında 
Kurum alacaklarının tahsili hak-
kında idari takip işlemlerinin 
yazışmalarının yapılması ve 
gerekirse icra takibi açılması ile 
ilgili yazışmaların yapılarak icra 
takiplerine ilişkin kayıtların tutul-
ması işlemlerini yürütmek.

12) Dosyalardan yapılacak 
ödeme talepleri ile ilgili olarak 
muhasebe servisi ile yazışma 
yapılması işlemlerini yürütmek.

13) Hukuk Müşavirliğine gön-
derilmek üzere aylık, üç aylık ve 
yıllık faaliyet raporlarının hazır-
lanması işlemlerini yürütmek.

14) Sözleşmeli avukatlara tes-
lim edilen işlerin yapılıp yapıl-
madığının, mahkemeler ve icra 
daireleri nezdinde üçer aylık dö-
nemler halinde yerinde kontrol 
edilmesi işlemlerini yürütmek.

15) Verilen benzer nitelikteki 
diğer görevleri yürütmek.
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Ülkemizde milyonları geçen ço-
cuk, genç, yaşlı gurubunu etkile-
yen ve de bu hastalığa yakalanmış 
amma farkında olmayan yine mil-
yonlarca kişiler bulunmaktadır.

Pankreastan glukagaon ile diğer 
organlarımızdan salgılanan hor-
monlar, kan şekerimizin düzenlen-
mesinde önemli rol oynamaktadır. 
Eğer pankreasın ürettiği insülin 
yetersiz ve etkisizse, şeker hasta-
lığı sonucu ile karşılaşılır. Gıdalar 
ile vücudumuza alınan besinler 
glukoza dönüşmekte ve kanımıza 
karıştırmaktadır. Glukoz vücudu-
muzdaki enerjiyi temin etmekte-
dir, glukoz kanda yeterli değilse 
hücrelerimizim ölümüne sebebiyet 
vermektedir, ayrıca fazla olma-
sıysa damarlarımızın yapısını da 
bozmaktadır. Kan glukozu vücutta 
çok çeşitli mekanizmalarla düzen-
lenmekte ve kan glukozu, 70-110 
mg/dL gibi dar bir sınır arasında 
tutulur.

Normal şartlarda kan şekeri arttı-
ğında 180 mg/dL’ den fazla) böb-
reklerden fazlası atılmaktadır, bu 
sebepten kan şekeri yüksek olan 
kişiler fazla idrara çıkmaktadır. 
Çokça su içilme, aşırı yeme ihtiya-
cı hisseder, zayıflama olur. Zihinsel 
fonksiyonlarda bozukluk, özellikle 
yemekten sonra uyku hali, deride 
kaşınmalar, enfeksiyonlara yatkın-
lık, uzak görmenin bozulması gibi 
bazı belirtiler olmaktadır.

Diyabet hastalığı; TİP 1DM ve 
TİP 2DM diye gruba ayrılır. 

TİP 1DM’de pankreasın insülin 
yapan hücrelerinin tahribata uğ-
ramasından kan şekerini kontrol 
edebilecek düzeyde insülin yapıla-
maz ve mutlaka insülin kullanmak 
gereklidir. Hastalık genç yaşlarda 
ve çocukluk devresinde ve belli bir 
doku tipine sahip kişilerde olanlar-
da daha sık görülmektedir.

TİP 2DM’ de pankreastan başlangıç-
ta insülin yapılabilmektedir. Fakat 
bu insüline karşı dokularda direnç 
vardır ve hücrelere glukozu ala-
maz. Hücrelere giremeyen glukoz 
kanda artar ve glukozsuz hücrele-
rin fonksiyonları bozulur. Genel de 
30’ lu yaşlardan sonra ortaya çıkan 
bu hastalık, hareketsiz yaşam ve 
şişmanlık bu hastalığa sebep ol-
maktadır.

Ailesinde diyabet, kalp gibi gen-
lerden geçen bu hastalık her an 
kapımızı çalabilir, çok dikkatli ol-
malıyız.

TİP 1DM hastalar muhakkak in-
sülin tedavi almalıdırlar. TİP 2DM 
hastalarda ise doktorumuzun ağ-
zından alınabilen ilaçlar ile kan 
şekerini kontrol edebilmektedir. 
İlaç kullan hastalar doktorumuzun 
önerdiği tedavi şekline kesinlikle 
uymalıyız, önermiş olduğu diyet 
ve de spor aktivitelerine uymalı en 
önemlisi ilaç kullananlar açlık ve 
tokluk şeker ölçümlerini yapma-
lı, her üç ayda bir muhakkak kan 
şekeri, kolesterol, diğer gerekli öl-
çümlerini ve tetkiklerini aksatma-
dan yaptırmalıdırlar.
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Yaşlılıkta Egzersiz

Yaşlanmayla birlikte bedenin 
fizyolojik özelliklerine uygun 
egzersiz programları gelişti-
rilerek hem yaşlanmayla ve 
hareketsizlikle kişinin gün-
delik yaşamına etki eden 
engelleyici faktörleri ortadan 
kaldırmak hem de vücudun 
daha sağlıklı, hastalıklara 
karşı daha dirençli olmasını 
sağlamak bilimsel bakımdan 
mümkün görülmektedir. Bu 
nedenle hayatın her safha-
sında olduğu kadar yaşlılıkta 
da egzersiz önerilmektedir.

Egzersiz Programı

Genel olarak egzersizlerden 
beklenen amaçlar yaşlılık-
ta verilen egzersizlerden de 
aynı şekilde beklenmekte an-
cak bunlara yaşlıların durum-
larıyla ilgili bir iki özellik daha 
eklenmektedir.Bunlar;Eklem 
esnekliğini arttırmak Kas 

gücü ve dayanıklılığını arttır-
mak Kardiyovasküler daya-
nıklılığı arttırmak Kemik mi-
neral yoğunluğunu arttırmak 
Günlük aktiviteleri uygulamak 
için gerekli olan enerjiyi art-
tırmak Hastalıktan iyileşme-
yi çabuklaştırmak ve stresle 
daha kolay başa çıkabilmek 
Diğer insanlarla bütünleşe-
bilmek için fırsat oluşturmak 
Yaşlıyı daha mutlu kılmak

Yaşlılıkta Kas Tonusu

Yaşla beraber kas lifi ve bo-
yutu ile toplam kas lif sayı-
sının azalmasından dolayı 
kas gücü ve fonksiyonunda 
%40 azalma görülür. Buna 
hareketsizlik ve birtakım 
hastalıklar da eklenince en 
küçük fiziksel güç gerektiren 
hareketlerde bile başarısızlık 
ortaya çıkabilmektedir. An-
cak uzman kontrolünde ya-
pılacak egzersizlerle birlikte 
kas gücü ve fonksiyonundaki 

azalma yavaşlatılabilir hatta 
geriye çekilebilir. Yapılan 
araştırmalar egzersiz yapan 
yaşlı insanların kas gücü ve 
fonksiyonunun egzersiz yap-
mayan gençlerden daha yük-
sek olabildiğini göstermekte-
dir.

Egzersizin Yaşlılar
Üzerindeki Etkileri

Yaşlıların her türlü egzersizi 
yapması genellikle önerilir.
Reaksiyon zamanını azaltır.

- Kas kitlesini arttırır
- Kemik kitlesini arttırır
- Mental zindelik sağlar
- İmmün fonksiyonları dü-
zeltir
- Ağrının azalmasına yar-
dımcıdır
- Kırık riskini azaltır
-Obezite, diyabet, hipertan-
siyon ve hiperlipidemiyi 
olumlu olarak etkiler.

SAĞLIK
LI

YAŞAM
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Albrecht Dürer'in yaşlılıkla ilgili bir tablosu

Kardiyak hastalığı (miyokard infarktüsü, 
aritmi, kontrolsüz hipertansiyon vb.)
Pulmoner hipertansiyon
Yeni geçirilmiş derin ven trombozu
Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalığı
Ağır kas-iskelet sistemi hastalığı
Psikojenik bozukluğu olan hastalar

Egzersiz Türleri

Kuvvetlendirme egzersizleri: Yaşlılarda bü-
yük kas gruplarına (Ön-üst bacak"Kuadriseps", Üst-
arka bacak "Hamstring", ve karın kasları)yönelik 
olarak uygulanır. Süre 20-30 dakika kadardır ve 60 
dakikayı geçmemelidir. Egzersizler Haftada 2 kez 
8-15 tekrar ve 1-3 set veya haftada 3 kez 2 set 8-10 
tekrar verilir. Egzersiz öncesi esneme egzersizleri 5 
darika yürüme gibi ısınma hareketleri önerilebilir.

Aerobik Egzersizler: Egzersizin yoğunluğu ki-
şinin maksimum kalp hızının %50'sini aşmaması ve 
iki haftada bir %5 arttırılması ancak yoğunluğunun 
%70'inin üzerine hiçbir zaman çıkılmaması gerekir. 
Egzersiz esnasında konuşma güçlüğü çekiliyorsa 
egzersizin yoğunluğu fazla demektir. Yorgunluk, kas 
ve eklem zorlaması, stres oluşuyorsa egzersize son 
verilir. Toplam süre haftada 3 gün 20-30 dakikadır ve 
egzersiz öncesi ısınma ve esneme, sonrası soğuma 
egzersizlerine yer verilmelidir.

Pilates Egzersizleri: İzometrik ve izotonik ha-
reketleri birleştiren bir egzersiz çeşididir. Kasları 
germe ve solunum ile birlikte yapılan Pilates gövde 
kaslarını güçlendirir, eklem mobilitesini, denge ve 
koordinasyonu artırır.

Egzersiz Yapılmaması 
Gereken Durumlar
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YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARI VE 
HASTALIKLAR İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ VE 
BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetteki yağ miktarının azaltılması
Posa tüketiminin artırılması
Bağışıklığı artırıcı vitamin ve mineral-
lerden (A, C, E vitamini, selenyum)ve 
fitokimyasallardanzengin besinlerin tü-
ketiminin artırılması
Katkı maddesi içeren, özellikle hazır     
besinlerin (hazır çorba, et suyu, boyalı 
besinler) tüketiminin kısıtlanması
Sigara ve alkol tüketilmemesi

KANSERLER

Margarin, tereyağ, kuyruk yağı gibi 
katı yağların ve sakatatların tüketil-
memesi

Yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve tu-
runcu renkli meyveler, balık ve kuru-
baklagillerin tüketiminin artırılması

Tuz ve sodyumdan zengin besinlerin 
(turşu ve salamuralar, hazır pastalar) alı-
mının kısıtlanması

Uygun kilonun korunması

Düzenli egzersiz

Sigara içilmemesi

Ağırlık denetimi uygun kiloya ulaşılması
Tuz tüketiminin ve sodyumdan zengin besinlerin (turşu ve 
salamuralar, hazır pastalar) sınırlanması
Besinlerle yeterli kalsiyum ve potasyum alımı
Düzenli egzersiz
Sigara içilmemesi

2. KEMİK YOĞUNLUĞUNDA AZALMA (OSTEOPOROZ)

Besinlerle ve destekleyici ilavelerle kalsiyum ve D vitamini 
alımının artırılması
Düzenli egzersiz

YÜKSEK KAN KOLESTEROLÜ, 
YÜKSEK KAN YAĞLARI,
KALP-DAMAR HASTALIKLARI

YÜKSEK TANSİYON
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YAŞLANAN NÜFUSUN TEKNOLOJİSİ

Aslında bu dönüşüm 
tam da zamanında yaşanıyor. 

Zira yılladır yaş ortalamasının yüksekliğinden 
dolayı eleştirerek kendimize övünecek bir yan çıkardı-

ğımız Avrupa nüfusu gibi Türkiye nüfusu da giderek yaşlanıyor. 
Beş yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın sonuç-
larına göre, 65 yaş ve üzeri nüfus bu yıl ilk kez yüzde 8’e vardı. Türkiye’deki 
yaşlı nüfus oranı ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış durumda. Yaklaşık 6 
buçuk milyon yaşlı var. Bu rakam önümüzdeki on yıl içinde daha da artacak. Yaşlılığın 
yanı sıra kronik rahatsızlığı veya bedensel engeli sebebiyle bakıma ihtiyaç duyan nüfusun oranı 
da azımsanmayacak kadar yüksek. GFK Türkiye’nin yaptığı bir diğer araştırmanın sonuçlarına 
göre ise 65 yaş üstü insanların %15’i yalnız yaşıyor. Nüfus yaşlandıkça problemler de beraberin-
de gelecek elbette. Yaşlandıkça sağlıktan günlük aktivitelere hayatı zorlaşacak insan için ise ha-
yatını kolaylaştıracak en iyi yardımcı yine akıllı, teknolojik cihazlar olacak. Bugünün teknolojileri 
yaşlıların hayatını nasıl kolaylaştırıyor, hangi cihazlar yaşlılar için hayat kurtaran nitelikte gelin bir 
kaçına beraber bakalım.

KİTAP OKUTUCULAR

Elektronik kitap okuyucu ön-
celikli amacı dijital e-kitapları 
okunmak olan ve bu amaca 

uygun olarak tasarlanmış 
taşınabilir elektronik bir ci-
hazdır. Günümüzde bir-
çok cihaz e-kitap okumak 
için kullanılabilir. Fakat 
e-kitap okuyucu taşınabi-
lirlik, okunabilirlik (özellikle 
güneş ışığı altında) ve pil 

ömrü gibi özellikleri kitap 
okumaya en uygun hale ge-

lecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bir elektronik kitap okuyucu 

üzerindeki hafızanın boyutuna 
bağlı olarak yüzlerce ya da bin-
lerce kitabı saklayabilir. E-kitap 
okuyucuların en büyük avantajı 
ve onu tablet bilgisayarlardan 
farklı yapan özelliği sahip oldu-
ğu ekranıdır. E-kitap okuyucular 
bu avantajından ötürü kullanıcı-
lara çok daha iyi bir okuma de-
neyim sunar. Özellikle güneş 
ışığı altında olduğu gibi aydınlık 
ortamlarda okunabilirlikleri tab-
let bilgisayarlara göre çok daha 
iyidir. Buda yaşlılar için avanjlı 
bir ürün olduğunu gösterir.
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İLAÇ HATIRLATMA CİHAZI

Özellikle belli yaşlardan itibaren birçok insa-
nın düzenli olarak ilaç kullanıyor olması artık 
çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Bazen 
yüksek tansiyon, kalp, astım, şeker hastalığı 
gibi çok önemli nedenlerle, bazen de doğal 
destek amaçlı vitamin, mineral ve bitkisel 
temelli takviyelerin düzenli kullanımı söz ko-
nusu olmaktadır. İlaçların kullanım zamanla-
rı ve dozları çok detaylı araştırmalar sonucu 
en başarılı ve etkili tedaviyi sağlayacak şe-
kilde belirlenmiştir. Siz bu düzeni bozmaya 
başladıkça ilaçlardan beklediğiniz sonuçlar 
da bozulmaya başlar. Günde bir kez alınma-
sı gereken ilaçların dahi her gün aynı saatte 
alınması, bu ilaçlardan maksimum faydayı 
elde edebilmek için önem arzeder. Çünkü bu 
ilaçların kanda bulunması gereken tedavi edi-
ci miktarları bu şekilde sabitlenebilir. Bir gün 
için alınması unutulan doğum kontrol hapla-
rının istenmeyen hamileliklere neden olabi-
leceği, zamanlaması doğru yapılmayan anti-

biyotiklere mikropların direnç kazanabileceği 
bilinen gerçeklerdir. Kısaca ilaç kullanımında 
ilacın saatinde alınmasının, ilacın kendisi ka-
dar önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Tedavide zamanlamanın bu denli önemli ol-
ması, zamanlamayı organize edecek yardım-
cı aletlerin ortaya çıkmasınaneden olmuştur. 
Firmamız tarafından Türk kullanıcılar için özel 
olarak yaptırılıp piyasaya sürülmüş olan İlaç 
Hatırlatıcı DC219, alarm ayarlarının çok basit 
olması ve uygun fiyatıyla rakipsizdir. Üstünde 
sabah saat 06:00’dan gece 24:00’e kadar her 
yarım saat için ayrı bir alarm düğmesi olan 
cihazda, ayrıca 7 bölümlü bir ilaç saklama 
alanı da vardır. İlaç alım saatlerinize denk ge-
len alarm düğmelerinden istediğiniz kadarını 
yukarı kaydırarak ilaç alım saatlerinizi ayarla-
dıktan sonra, artık her gün bu saatlerde alarm 
çalarak sizi uyarıp, ilaçları saatinde almanızı 
sağlar. 



KAYBOLAN
MESLEKLER

AHİLİK NEDİR?
Ahilik, sanat, ticaret ve mesle-

ğin, olgun kişilik, ahlak ve doğ-
ruluğun iç içe girmiş bir alaşı-
mıdır. Ahi diye anılan kişi kesin 
olarak bir sanat, ticaret ya da 
meslek sahibidir. O bununla bir-
likte olgun, ahlaklı, merhamet-
li, iyiliksever ve her işinde, her 
davranışında dürüst ve güvenilir 
bir kişidir.

XIII. Yüzyılın ilk yarısında Ana-
dolu Selçuklu Türklerinin eko-
nomik yaşamında çok etkin rol 
oynadığını gördüğümüz ahilik, 
uzun yıllar boyu Türk ahlakının 
da simgesi olmuştur.

Ahlakla sanatı ve onun kolları-
nı, dallarını yoğurarak kişinin ru-
hunda, etinde kemiğinde özüm-
lemiş bir kurum olan bu ahilik, 
Türkler dışında hiç bir ulusta 
yoktur.

Arap ve İran din ve ahlak bil-
ginleri, İslam’ın ilk dönemlerin-
den beri kişilere doğruluk, iyi 
ahlak ilkelerini öğretmek, be-
nimsetmek, onları iyi insan, iyi 
yurttaş yapmak için çaba harca-
mışlardır. Önceleri yalın bilgiler 
içeren bu tür eserlere «nasihat-
name», «pendname» vb. gibi 

adlar verilirken zaman geçtik-
çe, toplumların bilgi ve görgü 
düzeyi arttıkça, kişi düşüncesi 
geliştikçe bu konuda daha derli 
toplu eserler yazılmaya başlan-
mış ve adlarına «fütüvvetname” 
denmiştir. Bu eserlerde yazılan 
insanî ve ahlaki kurallara uyan-
lara da “feta”, “fütüvvet sahibi”, 
“civanmerd” denmiştir. Bu Arap 
ve İran bilginleri, kişinin sanat, 
ticaret ve Öteki meslekleri öğ-
renmesi konusuna asla eğilme-
mişlerdir. Onlar, sanatla ahlakı 
birbirine kaynaştıran Türk ahili-
ğine tamamen yabancıdırlar.

Ahiler, şehirlerde, kasabalarda 
ya da mahallelerde, o bölgenin 
zengin ve etkili ahisince yaptı-
rılmış bulunan ahi zaviyelerinde 
her akşam toplanırlardı. Bura-
da sık sık, esnaf ve sanatkârlar 
topluca akşam yemekleri yer-
lerdi. Hele, zaviyeye yabancı 
yerlerden bir konuk gelirse bu 
şölenler daha görkemli olurdu. 
Bunun için gündüzden, görevli 
kişiler her esnaftan, akşam ye-
nilecek yemek için para toplar-
lar, bununla, gerekli et, sebze ve 
tatlı malzemesi alınır ve bunlar 

akşam, bu işleri bilen ahilerce 
pişirilirdi.

Ahilere zaviyelerde, her gece 
ayrı bir konuda olmak üzere 
her konunun uzmanları tarafın-
dan meslek ahlakı, genel ahlak 
ve terbiye kuralları, din bilgileri 
anlatılırdı. Öte yandan, haftanın 
belli bir gününde ata binmek, 
kılıç, kalkan, ok ve mızrak gibi 
silahların kullanılması için as-
kerlik bilgileri verilirdi. Bu işler, 
özellikle Anadolu Selçuklula-
rı döneminde ve Osmanlıların 
devlet kuruluşlarının ilk sırala-
rında çok önemli idi.

Anadolu Selçuklularında ahi-
liği kuran ve yayan kişi Ahi 
Evran’dir. Bu, onun lakabıdır. 
Onun, tam künyesi Nasırüddin 
Mahmud B. Ahmed’dir. (1171–
1262)

Ahi Evran, Anadolu’ya gelip 
Kayseri bölgesine yerleşti ve ilk 
kez, o dönemin en gerekli nes-
nesi olan deri işçiliğini, debbağ-
lığı geliştirdi. Gerçekten o çağ-
ların en yararlı nesnesi, deri idi. 
Ayakkabı, eyer, gem, kolan, tür-
lü gereksinimler için kullanılan 
tulumlar vb. deriden yapılırdı.

Göçebelikten yerleşikliğe geçiş yani Türk şehirleşmeciliği çok hızlandı.Onüçüncü yüzyılın ikinci yarısı 
başlarına dek büyük bir çoğunlukla, Türk olmayan yerli halkın elinde ve tekelinde bulunan sanat ve 
ticaret işyerlerine Türkler de sahip olmaya, katılmaya, ona canlılık vermeye başladılar.Türk esnaf ve 
sanatkârları, aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma ve güven sayesinde, bölgede imtiyazlı bir 
duruma geçti ve bunlar, yavaş yavaş şehir ekonomisinde söz sahibi oldular.

AHİ ÖRGÜTÜNÜN ANADOLU’DA YERLEŞTİRİLİP 
YAYGINLAŞTIRILMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLAR
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“bakır
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Bakır, bakırcılık mesleği yok 
olmak üzere olan bir el sana-
tıdır. Yok olmaya yüz tutma-
sının nedeni gelişen teknoloji 
ile sanayi ürünlerinin günlük 
hayatta daha fazla yer al-
maya başlaması diyebiliriz. 
Bu nedenle birçok işlem ar-
tık otomasyona dahil olmuş-
tur. Otomasyonla birlikte el 
sanatlarından bakır işleme 
ile ilgili olan bakırcılık gibi 
mesleklere olan gereksinim 
giderek azalmaktadır.

Bakırcılık bakırdan eşya 
yapma sanatıdır. Ev eşyası 
olarak üreticilik azalmış olup 
süs eşyası şeklinde yapıl-
maktadır. Kazan, testi, leğen, 
tas, tencere, tava, sahan, 
bakraç, mangal, ibrik, tep-
si, saksılık ürünleri dövme 
ve sıvama tekniği ile yapıl-
maktadır. Sıvamacılık, sı-
vama makinelerinde yapılır. 
Kaplara şekil ve  motif iş-
lenmesinde kabartma yön-
temi uygulanır. Bu işlemde 

keski kalemi ve darbe kalemi 
kullanılmaktadır. Anadolu’da 
geleneksel el sanatları bakır 
işlemeciliği birçok yörede 
hâlâ sürmektedir.

Bulunması tarih öncesine 
uzanan bakırın, alet ve si-
lah yapımında kullanılan ilk 
maden olduğu bilinmektedir. 
İlk örneklerin Kaldea’da MÖ 
4000’lerde yapıldığı sanıl-
makla birlikte bu tarihin daha 
da geriye gittiği bir gerçektir.

BAKIRCILIK MESLEĞİNİN TARİHİ
“Bakırdan çeşitli alet, ava-

danlık, silah ve sanat ürünleri 
yapılması.” Ansiklopediler 
bakırcılığı böyle tanımlı-
yor. Bakırın bulunması tarih 
öncesine uzanıyor ve alet, 
silah yapımında kullanılan ilk 
maden olduğu da biliniyor.

Son yıllarda arkeolojik kazı-
larda elde edilen somut veri-
ler, dünyada ilk kez maden-
ciliğin günümüzden yaklaşık 
olarak 10 bin yıl önce 
Anadolu’da Çayönü’nde baş-
ladığını kanıtlıyor. Nitekim ilk 
üreticiliğe geçiş evresine ait 
önemli bir kültür merkezi olan 
Çatalhöyük’te, M.Ö.7. bin yıl-
da ilk arıtılma işleminin ger-
çekleştirildiği de anlaşılıyor. 
Tabiatta yaygın olarak bu-
lunan bakır cevheri, arıtılan 
madenlerin başında geliyor.

Yapılan kazıların sonuç-
larına göre, madencilikte 
ilk adım olan “tavlama” 
işleminin, yani madeni ısı-
tarak yumuşatıp işlenir hale 
getirme usulünün ilk kez 

Anadolu insanı tarafından 
gerçekleştirildiğini yazıyor 
kaynaklar. Örneğin Çayönü, 
Çatalhöyük ve Suberde ka-
zılarında M.Ö.7.binyılına ait 
doğal bakırdan dövme tek-
niği ile yapılmış iğne, bız, 
kanca gibi küçük aletler ile 
bazı süs eşyaları ele geçiril-
di. En eski dövme tekniğini 
yansıtan bu alet ve süs eş-
yalarının, taş örsler üzerinde 
sapsız taş çekiçlerle dövü-
lerek işlenmiş olduğunu gö-
rüyoruz. Arıtma ve tavlama 
işlemlerinin bulunuşunu, 
yaklaşık M.Ö.5. binyılında 
maden sanatının ana yapım 
tekniklerinden ikincisi olan 
”döküm”ün bulunuşu izler. 
Eritilmiş madenlerin istenilen 
biçimlerde hazırlanmış tahta, 
balmumu, taş ve çoğunlukla 
kil kalıplara dökülerek dondu-
rulma işleminin başarılması, 
dövme tekniğinin gelişiminde 
tavlama işlemi kadar önemli 
rol oynar. M.Ö.4. binyılının 

sonlarında ise, bakıra kalay 
cevheri kasiterit karıştırıla-
rak ”tunç” alaşımı elde edilir. 
Roma ve Bizans döneminde 
Anadolu’da çeşitli teknikler 
üzerinde çalışan gelişmiş 
maden sanatı atölyelerinin 
bulunduğunu, günümüze ka-
dar varlığını sürdüren çok 
sayıdaki eserden anlıyoruz. 
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Büyük Selçuklu devriyle 
birlikte, İslam maden 
sanatında çok büyük bir ge-
lişmenin başladığına tanık 
oluyoruz. Selçuklu sanatının 
hemen her dalında olduğu 
gibi, maden sanatında da çok 
gelişmiş kap yapım ve işleme 
teknikleri başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır bu dönemde. 
Pirinç alaşımının Selçuklu 
devrinde geniş ölçüde kulla-
nılması, Selçuklular’ın İslam 
maden sanatına getirdiği en 
önemli yenilik olarak kabul 
edilir.
Selçuklu devrinde  Anadolu’da 

çeşitli teknikler üzerinde ba-
şarılı bir şekilde çalışan geliş-
miş maden sanatı atölyeleri-
nin başında Konya, Mardin, 
Hasankeyf, Diyarbakır, 
Cizre, Siirt, Harput, 
Erzincan ve Erzurum gelir. 

Gerek kitabelerinde verilen 
bilgilere dayanılarak, gerekse 
yapım tekniği ve üzerindeki 
motiflere dayanılarak Anado-
lu Selçukları’na mal edilebi-
len eserlerin her biri olağa-
nüstü bir işçilik sergiler; kap 
cinsleri, formları, malzemele-
ri, yapım teknikleri ve süsle-
meleri bakımından büyük bir 
çeşitlilik karşımıza çıkar.

Bakır kap yapım teknikleri, 
“dövme”, “dökme”, “sıvama 
(tornada çekme” ve “preste 
basma” olmak üzere dört ana 
bölüme ayrılıyor. Binlerce yıl-
dan beri uygulanan dövme 
tekniği, bakır külçeyi çekiçle-
mek suretiyle şekillendirilen 
bilinen en eski teknik olarak 
çıkıyor karşımıza.

Daha sonra döküm, tornada 
çekme, preste basma gibi 
teknikler gelişir ve, yakın dö-
nemlere kadar bakır eşya 
mutfaklardaki yerini korur. 

Ancak, 1950′li yıllarda sosyo-
ekonomik yapı hayat tarzını 
hızla değiştirdiğinden dolayı, 
alüminyum, plastik gibi 
ucuz alternatif malzemeler 
ortaya çıkar. Bu durum da 
bakırcılığın gerilemesine ne-
den olur. Geleneksel kültü-
rün sürekliliği bu zanaatın 
tamamen yok olmasını önler. 
Ancak bakırıcılık sanatı aza-
larak da olsa devam eder. 
1970′lerde ise turistik talebin 
el sanatlarında yoğunlaşması 
bakırcılığı da canlandırır ve iç 
talep de genişler. Bu defa ba-
kır eşya mutfaklarda yemek 
pişirmek için değil, süs eşyası 
olarak kullanılmaya başlanır. 
Yani 50 yıl önce mutfaklar-
dan kovduğumuz bakır eşya 
şimdi salonlarımızı süsler 
hale geldi.
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» Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını 
yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını,

» Dünya nüfusunun % 50’sinin hiç telefonla konuşmadığını,

» 1 saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri 
sayısını % 700 arttırdığını,

» Çakmağın kibritten önce bulunduğunu,

» Parmak izleri gibi dil izlerinin de insana özel olduğunu

» Bir kilo limonda,bir kilo çilekten daha fazla şe-
ker olduğunu
» Timsahların renk körü olduğunu,

» Sadece erkek kanaryaların öttüğünü,

» Yarım kilo bal yapabilmek için arıların iki mil-
yondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorun 
da olduklarını,

» Tarantulaların iki buçuk yıl hiçbir şey yemeden 
yaşayabildiklerini,
   
» İncilerin sirkede eridiklerini,

» Havuca rengini veren bir karotenin olduğunu,

» Venüs’ün saat yönünde dönen gezegen olduğu
nu,

» En fazla asfaltlı yola sahip olan ülkenin Fransa 
olduğunu,

» Sihirli sözcük olan ‘‘Adrakadabra’’nın ilk olarak 
yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için 
söylendiğini,



TÜM EMEK DERTÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 33

ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0535 712 04 83
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0544 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BATMAN(TEMSİLCİLİK) ABDULKADİR ATALAY 0532 255 16 02
BİLECİK/BOZÖYÜK NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70
BİNGÖL MEHMET ERVAN 0506 792 88 69
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BURSA - KARACABEY EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 55
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92
GAZİANTEP MEHMET AKMELEK 0342 221 12 33 0533 733 29 36
İSTANBUL/EYÜP KAYA CANPOLAT 0553 594 91 65
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI SELAHATTİN SAVAŞ 0232 345 89 83 0538 280 05 81
İZMİR/ÇİĞLİ İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 922 11 62
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92
KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63
KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75
KIRŞEHİR/MUCUR İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0507 732 63 44
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0534 465 48 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL 0542 717 64 51
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
MERSİN/TARSUS M.BÜLENT GÖZENER 0324 614 42 43 0537 240 94 52
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 41 0543 559 67 27
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0414 215 55 05 0530 321 74 63
TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 275 57 57 0537 436 11 60
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0531 302 19 00
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59




