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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

TÜM EMEKLİLERİMİZİN 
EMEKLİLER GÜNÜ VE HAFTASI 

KUTLU OLSUN

Değerli emeklilerimiz ve üyelerimiz, her yıl 

28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler 

Haftası Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 

Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün 

emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 gününün 

Emekliler günü ve bu gününde geleneksel 

hale getirilmesi maksadı ile günün anlam 

ve önemini belirten toplantılar ve etkinlikleri 

Emekliler platformu olarak düzenlemekteyiz.

2017 yılı Emekliler Haftası başlarken, ülke-

mizde Mayıs ayı itibariyle açlık sınırının (dört 

kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 

beslenebilmesi için yapılması gereken zorun-

lu harcamaların) açlık sınırı 1529,00 TL dir bu 

gün emeklinin % 50 si açlık sınırı altında aylık 

almakta emeklilerin bu zor şartlarla hayatını 

idame ettirmeye çalıştığı, günümüzde Dünya-

nın büyük lider ve devlet adamlarından olan 

Mustafa Kemal ATATÜRK  “Bir milletin yaşlı 

vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, 

o milletin yaşama kudretinin en önemli kısta-

sıdır” diyerek yaşlı ve emekliye ne kadar bü-

yük bir önem verdiğini göstermiştir.

Hayatlarının en verimli ve dinamik çağları-

nı devletine, milletine hizmet ederek geçiren 

emeklilerimizin, Emeklilik döneminde sağlıklı, 

huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en 

büyük isteğimizdir.

Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler 

yapan alın teri döken emeklilerimize en iyi 

hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anla-

yışının da bir gereğidir.

Emekliler olarak Anayasamızda “vazgeçil-

mez bir unsur olan eşit vatandaşlık hakkımızı 

Sosyal Güvenlikte de istiyoruz.

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

Her gün takipteyiz emekliyi  işçiyi  memuru 

esnafı çalışanı Türkiye’yi Ortadoğu’yu 

Dünya’yı her gün  takipteyiz televizyonlardan, 

gazetelerden, internetten, dergilerden takipteyiz.

Peki neden bu kadar takip çünkü kaygılıyız 

ülkemizden, gelecekten, EMEKLİ’nin halinden 

kaygılıyız.

Ülkemizde yaşayan 11 milyon emekli  geçim sı-

kıntısı çekerken bizler emekli dernekleri olarak 

kaygılıyız daha bu sıkıntılar ne kadar devam ede-

cek ne kadar sürecek diye açlık yoksulluk sınırının 

altındaki maaşlarımız enflasyon ile dövülmeye 

devam  ederken boğazından sağlığından kısan 

emeklinin  daha nekadar böyle yaşamaya devam 

edecek.

Emekliyken çalışmak zorunda kalanlar; Maaşını 

sağlık giderleri için paylaşan emekliler bu soğuk 

kış gününde gazı dahi açıp ısınmaya korkan 

emekliler peki emekliler bunları hak ediyor mu? 

hayır hayır hayır bu ülkenin bekası ve refahı 

için yıllarca alın teri dökmüş bir tane emekli 

vatandaşımız dahi bunu hak etmiyor.

Emekliler bizlere güvendi bizleri vekil kıldı bizim 

haklarımızı toplu olarak arayın hakımızı savunun 

dedi. Bizlerde gece gündüz demeden her 

platformda sesimizi duyurmaya devam ediyoruz 

devamda edeceğiz.

Peki bizler ne yapıyoruz? Meclisi mekan tuttuk 

onlarca şube başkanımızla tüm yurtda her 

fırsatta vekillerimize, bakanlarımıza emeklinin 

sorunlarını taşıyor çözüm yollarımızı sunuyor ve 

hakkımız olanları talep ediyor haksızlıklara karşı 

da mücadele veriyoruz.

Yine geçtiğimiz gümlerde önce Elazığ’da sonra 

TBMM’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 

Sayın Jülide SARIEROĞLU ile görüşerek emekli 

maaşları ve sağlık giderleri üzerinde konuşarak 

Hak Aramaya 
Devam
Hak Aramaya 
Devam
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çözüm önerilerimizi sunduk TBMM de değişik 

illerden ve partilerden millet vekillerini ziyaret 

ederek konu hakkında bilgi verip dosyalarımızı 

kendilerine ilettik. Sosyal Güvenlik Kurum 

Başkanımızı makamında ziyaret ederek kanunun 

hassasiyeti üzerinde durduk. Basın ve iletişim 

araçlarını kullanarak sesimizi duyurmaya devam 

ettik.

11 milyom emekli cevap bekliyor bu ülkede 

olup biten tüm gelişmeleri yakından takip eden 

olumsuzluklara üzülen göz yaşı döken olumlu 

olaylarda sevincini içine atan metanetini koruyan  

yaşı ve tecrübesi ile devlet adabını bilen ama maaş 

sağlık ve diğer konularda da çözüm bekleyen 11 

milyon emekli var.

İnanıyoruz ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU bizleri 

kabulde gösterdiği nezaketi 11 milyon emeklinin 

çözüm beklediği ortak sorunları çözmede de 

göstereceğine inanıyoruz ki bizim sorunlarımız 

meclis kürsüsünde konuşulduğu taktire iktidarı 

muhalefeti tüm partilerin ortak karar alacağı 

sorunu birlikte çözmek isteyeceği ortak konudur 

diyor ve bizler emekçi emektarları olarak 

emekliliğimizde bugüne kadar yaşamadığımız 

refah hakkımızı istiyoruz.

Kalın salıcakla 
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Dünya uzayda bir zerre içinde ise uçsuz bucaksız 
yaşam alanı tabi yaşamasını bilene 

Canlılar ilin en ideal yaşam alanı şekliyle açısıyla 
atmosferi ve yeryüzüyle ,ama paylaştığımız alanda 
en yıkıcı olanı  canlısı insanlarıyla .

İnsanlar Adem ile Havva dan bu yana sürekli 
mücadele içerisinde ve bu mücadele yaşam ve 
geçim mücadelesi her ne kadar zaman sayı  ve 
şartlar deyişse de bu mücadelenin adı ve amacı 
değişmedi  yaşam ve geçim mücadelesi.

Geçmişte her zaman güçlü olan güçsüz olanı ezdi 
günümüzde de olduğu gibi ancak geçmişle arada 
bazı farklılıklar var geçmişte her şey daha aleni ve 
daha onuru iken günümüzde bu yaklaşım daha 
sinsi ve onursuzca yapılmakta.

Bakın dünyaya güçlü olanlar gücünü güçsüzleri 
kullanarak ve onları yöneterek kazanıyor bunları 
yaparkende sinsi ve onursuzca davranıyorlar 

Müttefik olduğumuz ülkeler yüzümüze gülüp 
arkamızdan kuyumuzu kazmaya çalışıyorlar sinsice 
içeride vatan hainleri yetiştiriyor ve onları olanca 
imkanları ile destekliyorlar güçlerini kaos ve savaşlar 
çıkararak sağlıyorlar savaşlardan para kazanıyor ve 
kazandıkları ile tekrar kaos ortamı oluşturup yeni 
savaşlar cıkarıyorlar.

Ama bilmedikleri  şudur ki biz şanlı bir geçmişe 
sahip bir milletiz biz zorunlu kalmadıkça savaşmayız 
zorunlu kalırsak ta savaşacakta olsa istediğimizi 
alırız. Ancak bizim farkımız şudur biz zulmetmek 
için değil zulme karşı savaşırız. Bu her zaman böyle 
olmuştur böyle de olacak. Biz kaos ve rant için değil 
adalet ve refah sağlamak zalime karşı koymak için 
savaşırız.

Ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde Suriye’ye 
yapılan her türlü harekatın maksadı da bu deyilmidir 
milyonlarca yurtsuz kalmış Suriyeli vatandaşlara kol 
kanat geren Türkiye onların kendi topraklarında 
huzur içerisinde yaşamalarından başka bir derdi 
olmayan tek ülke değilmidir.

Büyük ülke olmak kolay değil güçlü olmak ve doğru 
yönetilmek gerekir doğru yönetmek içinde güçlü bir 
duruş güçlü bir duruş içinse kendi meclisinde güçkü 
olman gerekir ülkemiz bu istikrarı uzun yıllardır 
sağlamakta ve bu duruşta bölgede ve dünyada yeni 
güçler istemeyen ülkeleri  bir hayli rahatsız etmekte 

Bölgenin en istikrarlı ve güçlü ülkesi olan Türkiye 
orta doğuya değil Avrupa’ya da hükmedecek güce 
sahip olacaktır. Yeterki biz bir olalım diri olalım iri 
olalım.     
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Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

SGK NEDİR?
SGK HAFTASI NEDEN 

VARDIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısaltma-

sıdır ve riskden dolayı geliri ile kazançları 
azalan vatandaşların başkalarına muhtaç 
olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için 
kurulmuş sistemdir. Bununla birlikte sosyal 
riskler sonucunda çıkan zararı devlet karşılar. 
Hastalık ve kaza gibi durumlarda hasteneler-
den faydalanabilir ve emekli maaşı alabilirsi-
niz.
Ayrıca ortaya çıkan ekstra masraflar için 

gelir kaybının belli bir yüzdesini de devlet 
karşılamaktadır. Sosyal güvenlik hayatın 
türlü sonuçları karşısında bir yoksulluğa 
maruz kalmadan hayatlarını devam ettirmek 
demektir. İnsanların hayat boyunca yaşam 
kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal 
güvence içinde olmaktır.

Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine ba-
kılmaksızın toplum huzurunu ve refahını 
bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan 
“insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet 
görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin 
kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin 
zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu 
doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, 
Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli ted-
birleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça 
ortaya konmuştur. 

Sosyal güvenlik bilincinin topluma yerleşti-
rilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunun 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sosyal gü-
venlik haftasının esas amacıdır. Anayasal bir 

hak olan sosyal güvenlik hakkı temel insan 
haklarından sayılmaktadır. Bu olgu sana-
yi toplumuyla birlikte oturmuştur. Türkiye’de 
sosyal güvenlik adına 2006 senesinden önce 
üç kurum vardı. Bunlar emekli sandığı, bağ-
kur ve SSK idi. 2006’dan sonra ise bunlar bir 
çatı altında birleşti. Bu durum 5502 sayılı ka-
nun ile kesinleşmiştir. SGM’da fiilen norm ve 
standart birliği ise 2008 senesi Ekim ayı baş-
langıcında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmiştir.

Her sene 16 Mayıs gününden bir sonraki pa-
zartesi başlayan hafta Sosyal Güvenlik Haf-
tası kabul edilir. Örneğin 11-17 Mayıs günleri 
arası 2009 senesinde, 10-16 Mayıs günleri 
arası 2010 senesinde sosyal güvenlik haftası 
olarak belirlenmiştir ve çeşitli etkinlikler dü-
zenlenmiştir.
Bu etkinliklerin kapsamında SGK’nın ne iş 

yaptığının anlatılması, hangi hizmetleri verdi-
ğinin açıklanması, vatandaşın bu hizmetlere 
ulaşma yollarının anlatılması, amacın sadece 
aylık ödeme olup olmadığı gibi konular vardır. 
Bunlar genellikle üst düzey SGK yöneticileri 
tarafından televizyon programlarında yanıt 
bulur. Çeşitli yarışmalar da düzenlenebilir. 
Örneğin ortaöğretim öğrencileri bir resim ya-
rışmasına girme şansı kazanmaktadır. Kon-
ferans ve sempozyumlar yoğunluktadır. Kısa 
film gösterileri, bilboard afişleri, broşürler, 
stantlar ve bürolar da SGK’nın tanıtılmasına 
yardımcı olur.

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Dünya DünyaDünya Dünya
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Biz emeklileri her zaman maaş ve sosyal haklarla 
ön plana çıkardılar halbuki emekli bilgi birikimi 

ve tecrubeleri ile de bu ülkede ön sıralarda yer sahibi 
olmayı hak ediyor gerek mesleki alanda gerekse 
siyasi alanda tecrübe ve yetenek sahibi olduklarını 
unutmamak gerek. 

Günümüzde emekli kelimesini duyanlar rahata 
ermiş gündem ötesi olmuş istirate çekilmiş insan 
gözü ile görüyorlar bizi ama yanılıyorlar biz yıllardır 
bu ülkeye katma değer yaratmış ve işçi kimliğimizle 
sendikalara hayat vermiş siyaset yapabilme yetisi ile 
ülke yönetimini belirlemiş insanlarız

Geçmişte emeklilerin az işçilerin çok olduğu 
dönemlerde işçi kimliğimizin siyaset yapmaya 
elverişli olması işçi kesimin siyaseti belirlemesi 
kaçınılmazdı siyasiler politikalarını bu temeller 
üzerine kurarlardı tabi yakın zamana kadar ülke 
nüfusunun kırsal yaşantısı da göz ardı edilmezdi 
ve tüm siyaset kırsal yaşantı süren köylü,çiftçi ve 
işçi üzerine kurulurdu nitekim merhum siyasetçi ve 
cumhurbaşkanı Süleymen DEMİREL oylarının büyük 
çoğunluğunu her daim kırsal kesimden almadımı?

Ama artık dengeler yine deyişti ülke nüfüsü 80 
milyonu bulurken kırsal alanda yaşayan insanların 
azalması her nekadar sanayi ülkesi olma yolunda 

ierlemeye devam etsek ve işçi sayımız artmaya 
devam etsede bu ülkeye emek vermiş ve emekli 
olmuş vatandaş sayımızda her geçen gün artmakta 
ve 11 milyon sınırına dayanmakta. 

Bu ne demek, büyüyen ülkemizde bayrağı gençlere 
devretmiş iş gücü olarak geri çekilmiş lakin siyaseten 
daha çok vakti olan geçmişin çalışırken siyaset 
yapan aktörleri buğün tam zamanlı siyaset yapabilir 
demek.

Bu ne demek emekli ülkenin kaderini 11 milyon 
emekli belirler demek göz ardı edilmeyecek kadar 
çok oy demek 11 milyon emeklinin hükmettiği oy 
potansiyeli en az 25 milyon demek

Bu ne demek emekli vatandaşlarımız artık seçim 
zamanı emekliyi hatırlayan deyil emekliyi her zaman 
bilen hatırlayan onların sorunlarını çozen siyasilere 
ihtiyaç duyuyor demek. Bu emekliyi kazanan seçimi 
kazanır demek.

Bizler ülkenin bekası ve kalkınması için yıllaca 
çalışmış insanlarız ve buğün dahi çalışmaya 
hazırız. Ancak bizler tek bir şeye hazır deyiliz o da 
unutulmak.

Yani diyeceğim şudur biz emekli ve 11 milyonluk bir 
aileyiz  biz siyasetin hep içindeyiz.
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Geçtiğimiz günlerde yaşaman sosyal 
güvenlik haftası kapsamında SGK nın toplum 
a daha iyi anlatılması ve işçi işveren emekli ve 
çeşitli STK larla bir araya gelen sosyal güvenlik 
kurumu  başkanımız Dr……………………….
BAĞLI SGK HAFTASI MÜNASEBETİ İLE 
YAPTIĞI ETKİNLİK VE ZİYARETLERLE 
BİZLERİ ONURLANDIRMIŞTIR  bağlının 
dernek genel merkezimizi ziyareti esnasında  
genel başkan ÇALIŞKAN BAĞLIYA Türkiye 
emeklilwri hakkında bilği vermiş ve emeklilerin 
temelde iki sorunu 
olan maaşlardaki 
haksızlıklar ve saglıkta 
karşılaşılan sorunlardan 
bahsetmiştir 

Sorunların farkında 
olduklarının ancak 
bunların düzeltilmesinin 
de zaman ve imkanlara 
bağlı olduğunu bekirten 
BAĞLI geçmişten gelen 
hataların çözülmesinin zaman alacağını 
belirtti

3 Ayda 2. Ziyaret

28 haziran 4 temmuz emekliler haftesı 
ve 30 haziran emekliler günü münasebeti 
ile kurumu ikinçi sefer ziyaret eden ve 
başkanlar kurulumuza başkanlık eden SGK 
kurum başkanı BAĞLI ve emeklilik daire 
başkanı………………………………………
Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekli 
dernek başkanlarımızla bir araya gelen BAĞLI 
başkanlar kurulunda  emekli temsilcilerini 
bizzat dinleyerek emeklilerin sorunlarını yazılı 

değil yüz yüze birkez daha dinleme imkanı 
buldu.

SGK kurum başkanının genel merkezimize 
göstermiş olduğu ilği ve alaka son zamanlarda 
genel merkez yöneticilerininvekiller ve 
bakanlar ve başbakanla olan diyaloglarının 
dozamanda doğru yerlere iletildiğini 
göstermektedir 

Genel merkez olarak emeklinin sesini  her 
platformda duyurmaya devam edeceğiz 

biz son zamanlarda bize 
gösterilen ilgi ve alakanın 
sonucu olarak emekli 
temsilçileri olarak Tüm 
Emek Der ve diğer emekli 
derneklerinin  yapmış 
olduğu çalışmaların 
bir sonucu olarak 
görmekteyim.

Türkiyede 11 milyon 
emeklinin sesi olmak 

zor ve meşakkatli bir iş ama biz tüm 
şube başkanlarımız genel merkezimiz 
ve çalışanlarımızla birlikte hak verilmez 
alınır prensibinden yola çıkarak emekli 
vatandaşlarımızın hakları ve refahı için 
çalışmaya ve emeklimizi hak ettiği refah 
düzeyinin üzerine çıkarmak için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.

Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde 
sayın cumhur başkanımızla da yapmış 
olduğumuz yazışmalar sonlanır ve ülkenin 
en üst makamına da sözlü ve yazılı olarak 
sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dile 
getirmiş oluruz.

Mustafa SARIOĞLU 
Genel Eğ. ve Teş. Sekreteri

ÖNCE SGK HAFTASI
SONRA EMEKLİLER

Bakış Açısı Bakış Açısı 
Mustafa SARIOĞLU

Genel Eği. ve Teş. Sekreteri
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ÇSG BAKANIMIZ
 SAYIN JÜLİDE SARIEROĞLU
İLE TBMM’de GÖRÜŞÜLDÜ

ÇSG BAKANIMIZ
 SAYIN JÜLİDE SARIEROĞLU
İLE TBMM’de GÖRÜŞÜLDÜ

Tüm İşçi Emeklileri Derneği heyetini 
kabul ederek. Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN‘ın emeklilerin tümünü 

kapsayan açlık sınırı taban aylık olarak 
belirlenmesini baz alınan gösterge ve 
katsayı sistemi ile emekli maaşlarında 
hizmet ve prime dayalı standart birliği 
öneren taslağı Sayın Bakanımıza sunarak 
emekliler arasındaki farklılığın giderilmesini 
talep etmiştir.

Sayın Bakanımız Jülide SARIEROĞLU 
konuyla alakadar olarak emeklilerle ilgili 
sorunlarımızı kapsayan bir çalıştayı kısa 
zamanda toplayarak emeklilerimizin gelir 
aylığa ve sağlık sorunları üzerinde bir 

çalışma yapılacağını belirti. Bakanımızın 
konuya olan hassasiyeti ve bilgisi bizleri 
ziyadesiyle memnun ederken Sayın 
Bakanımızın Tüm Emek Der Genel 
Merkezinin yapacağı başkanlar kuruluna 
katılacağını bizzat söylemesi de bizlerle 
olan diyalog konusunda samimiyetini ve 
sorunların çözümü noktasında çaba ve 
gayretlerini ortaya koymuştur. Bakanımızı 
göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayıda 
tüm emekliler adına şahsım olarak teşekkür 
ediyoruz. Sayın Bakanımızla yapılan 
toplantıya Zonguldak Milletvekili Özcan 
ULUPINAR  katıldı.
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MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 27-28-29. 

nci ve ilgili  maddelerine 4. üncü mad a) –b) bendi  sigortalılar için aşağıdaki  bent eklenmiştir

a) yaşlılık aylığına  aylık bağlama oranı tespitinde    5000 gün %60 ABO. belirlenir  ve bu taban aylık olarak 

her emekliye  verilir. Aylık olarak karşılığı  devletin açıkladığı açlık sınır kabul edilir.

b)  5000 günden üzeri veya eksik  prim   günleri  her 240 güne artı eksi   %1  oran verilerek taban oranı na 

eklenerek  esas  ABO su  belirlenir   9000  gün eşittir %76 ABO. eder

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE: Emekli aylıklarında  aynı hizmet aynı prim ödeme; aynı prim  gün sayısına  farklı  yıllarda bağ-

lanan  aylıklar da fark büyük rakamlara ulaşması neticesinde emeklilerin yaşam standartları düşmektedir.

ve   Emeklilerimiz arasında da huzursuzluk yaratmakta  Mevcut emeklilerde uygulanarak  intibaklarının 

yapılması

ÖRNEĞİN : 25 yıl bir fiil hizmet  prim derecesi  tavandan ödenen  9000  prim günü ile değişik yıllarda emekli 

olanlar , 

1998-1999 –emekli olan   1900-1950 TL aylık alır.

2000-2004 emekli olan      1400- 1600 TL aylık alır. 

2005-2008- emekli olan     1600-2300 TL aylık alır.

2009-2017  Emekli olan   2600-2900 TL aylık alır.

TABAN AYLIK İSE 

2000 öncesi taban aylık. SSK’da 1473 TL bu gün ise 900 TL kadar düşmüştür.

Anayasanın eşitlik ilkelerine 10. ve 61. maddeleri uyarınca; emeklilerimiz arasında bu adaletsizliğin gideri-

lerek SGK emeklilik siteminde  hizmet ve prime dayalı standart birliği sağlanmalıdır  ve taban aylık olarak 

yasalarımızda olan 5000 prim günü ve   açlık sınırı baz alınarak (yani katsayı ve Gösterge  buna göre  

belirlenmeli).  Gösterge ve katsayı sistemi  geçilmesi

(1982- 1987 yıllarıda) uygulanan sistem gibi 5000 prim gününe %60 + 240  %1 verilerek ABO. Belirlenir ve  

GÖSTERGE X KATSAYI X %ABO= MAAŞ SİSTEMİ  

hesap=9475x0,265 x %60 =     1506,53 TL taban aylık  AÇLIK SINIRI

15175 x 0.265 x %76= 3056,25 TL tavan aylık 25 yıl fili hizmet 

NOT :  kat sayı  açlık sınr 1500 TL karşılığı alınmıştır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI    

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI    
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kamu ve özel hastane ayrımı olmaksızın, emeklilerin “muayene ücreti”, “ilaç katkı bedeli” 

ve “ilave ücret” adı altındaki sağlık hizmetlerinde ilave ücret ve katkı paylarından muaf 

tutulmalarını öngören, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 

yapılmasına ilişkin kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini Saygılarımla Arz 

Ederim. 

.....................................................................

.................................................................................Milletvekili

  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ     

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-

nununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Emeklilere sağlanan sağlık hizmetleri.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE: 

Emekli aylıklarından yapılan sağlık hizmeti kesintilerinin büyük rakamlara ulaşması 

neticesinde emeklilerin yaşam standartları düşmektedir. Emeklilerimiz, muayene ücreti, 

ilaç katkı bedeli ve ilave ücret adı altında yapılan ödemeler nedeniyle hastanelere 

gidemez duruma gelmişlerdir. Anayasanın 10. ve 61. maddeleri uyarınca; yaşlılar ile ilgili 

getirilen pozitif ayrımcılığa uygun olarak ilave ücret ve katkı paylarından emekliler muaf 

tutulmalıdır.

TBMM MİLLETVEKİLLLERİNE
SAĞLIKTA KATKI PAYININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN SUNULAN TEKLİFİMİZ

TBMM MİLLETVEKİLLLERİNE
SAĞLIKTA KATKI PAYININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN SUNULAN TEKLİFİMİZ
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Geçtiğimiz günlerde Elazığ’ı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide 
SARIEROĞLU’na Elazığ Şube Başkanımız  KAYABAŞ genel merkez tarafından hazırlanan 
ve her platformda genel merkez ve tüm şube başkanlarımızın dile getirdiği emekliler ve 

sorunlarını içeren taleplerimizin olduğu dosyamızı sayın bakanımıza verme imkanını sağlamış olup 
bir süre sohbet etme şansı olan KAYABAŞ kısaca emeklilerin yaşamış olduğu sorunları özetle ifade 
etme şansım oldu bakanımızın sıcak kanlı ve çözümcül ifadeleri bizleri umutlandırıyor ifadesini 
kullandı. Sayın Bakanımızın emekliler hakkında bir hayli bilgili olması ve sorunlara çözümcül 
yaklaşım göstermesi geleçek kaygısı çeken  biz emeklilerin maaş, sağlık ve sosyal haklarımızı 
iyileştirme konusunda ileriye yönelik çok dah adoğru adımlar atacağımız ve 11 milyon emeklinin 
yüzünü güldüreceğimiz konusunda bize  umut ışığı olacağını umuyor çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.  

ELAZIĞ’I ZİYARET EDEN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANIMIZ  
JÜLİDE SARIEROĞLU

ELAZIĞ’I ZİYARET EDEN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANIMIZ  
JÜLİDE SARIEROĞLU
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ALT VE ÜST GÖTERGE CETVELİ
KADEMELER

DERECE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 14725 14775 14825 14875 14925 14975 15025 15075 15125 15175

2 14225 14275 14325 14375 14425 14475 14525 14575 14625 14675

3 13725 13775 13825 13875 13925 13975 14025 14075 14125 14175

4 13225 13275 13325 13375 13425 13475 13525 13575 13625 13675

5 12725 12775 12825 12875 12925 12975 13025 13075 13125 13175

6 12225 12275 12325 12375 12425 12475 12525 12575 12625 12675

7 11725 11775 11825 11875 11925 11975 12025 12075 12125 12175

8 11225 11275 11325 11375 11425 11475 11525 11575 11625 11675

9 10725 10775 10825 10875 10925 10975 11025 11075 11125 11175

10 10225 10275 10325 10375 10425 10475 10525 10575 10625 10675

KADEMELER

DERECE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 10135 10140 10145 10150 10155 10160 10165 10170 10175      

2 10075 10080 10085 10090 10095 10100 10105 10110 10115 10120 10125 10130

3 10015 10020 10025 10030 10035 10040 10045 10050 10055 10060 10065 10070

4 9955 9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000 10005 10010

5 9895 9900 9905 9910 9915 9920 9925 9930 9935 9940 9945 9950

6 9835 9840 9845 9850 9855 9860 9865 9870 9875 9880 9885 9890

7 9775 9780 9785 9790 9795 9800 9805 9810 9815 9820 9825 9830

8 9715 9720 9725 9730 9735 9740 9745 9750 9755 9760 9765 9770

9 9655 9660 9665 9670 9675 9680 9685 9690 9695 9700 9705 9710

10 9595 9600 9605 9610 9615 9620 9625 9630 9635 9640 9645 9650

11 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9580 9585 9590

12 9475 9480 9485 9490 9495 9500 9505 9510 9515 9520 9525 9530

5000 prim günü karşılığı aylık, en düşük 
Gösterge x, katsayı, x abo % si  aylık, taban  
aylıktır.  Başbakanlık istatistik  kurumunun 
tespit  ettiği  açlık  sınırının aylık tutarının  
gerisinde kalmayacak  şekilde gösterge ve 
kat sayı düzenlenir, Düşük kaldığında Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının önerisi ile bakanlar 
kurulunca gösterge tablosu ve katsayı  yeniden 
düzenlenir. yeni gösterge tablosunda, en düşük  

göstergenin  karşılığı  taban aylık,   günün  açlık 
sırı altında  kalamaz. 

Bu yeni  en düşük gösterge den hareket edilerek 
derece ve kademe sayıları ve göstergeler arası  
değiştirilmeden mevcut sistem aynen muhafaza 
edilerek aylık gelir alanların  göstergeleri  eski 
derece kademeleri ne göre belirlenir.

TABANDAN TAVANA GÖSTERGE KAT 
SAYI SİSTEMİ İSTİYORUZ
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30 Haziran Emekliler gününde genel merkezimizi zi-

yaret eden SGK Başkanı Dr. Mehmet Salim BAĞLI’nın 

Başkanlar kuruluna katılarak bizleri onurlandır-

ması merkez ve sube yönetimlerimiz tarafından 

BAĞLI‘nın emekli ve emekli sorunlarına göstermiş 

olduğu ilgi ve alaka genel merkezimiz ve tüm şube-

lerimiz tarafından takdir ve sayğı ile karşılanmıştır.  

Bizde genel merkez olarak iadei ziyarette bulunduk.

13 Eylül 2017 Çarşamba günü Genel Başkanımız 

Satılmış ÇALIŞKAN, II. Başkanımız Yunus ATİKTÜRK, 

Gnl. Eğt ve Teşt Sekreteri Mustafa SARIOĞLU ve 

Ankara Şubesi Mali Sekreteri Dursun ÖZER İLE Sos-

yal Güvenlik Kurumu  Başkanı  Dr. Mehmet Selim 

BAĞLI‘yı makamında ziyaret ettik.

Ziyarette Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 

Kurum Başkanımız Sayın BAĞLI’ya derneğimize 

yapmış olduğu ziyaret ve emeklilere yaptığı 

çalışmalar için teşekkürlerini bildirmekle beraber 

emekli sorunlarını tekrar dile getiren Genel Başkan 

ÇALIŞKAN’a, Dr. Mehmet Selim BAĞLI sorunlara vakıf 

olduklarını ve bu sorunları çözmek için ellerinden 

gelen tüm gayretleri gösterdiklerini ancak bunların 

biranda çözülemeyeceğini ve zamana yayılacağını 

ifade etti.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
DR. MEHMET SALİM BAĞLI’YI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
DR. MEHMET SALİM BAĞLI’YI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
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EMEKLİ SORUNLARI İÇİN 
TBMM ZİYARETLERİMİZ Z
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Genel Başkanımız Satılmış 
Çalışkan ve Genel Eğt. ve Teş. 
Sekreteri Mustafa SARIOĞLU 
Zonguldak Milletvekili Sayın 
Hüseyin ÖZBAKIR’ı TBMM ‘inde 
ziyaret etmişterdir.Ziyarette 
emeklilerin sağlıktaki katkı payı 
dile getirilmiştir.

Zonguldak Milletvekili Sayın Faruk 
ÇATUROĞLU’nu  TBMM ‘inde Genel 
Başkanımız Satılmış Çalışkan ve 
Genel Eğt. ve Teş. Sekreteri Mustafa 
SARIOĞLU ziyaret ettiler. Ziyarette 
Zonguldak Gökçebey ve Zonguldak 
Gelik Belediye Başkanlarıda 
hazır bulundular. Toki Hakkında 
görüşülmüştür.

Genel Başkanımız Satılmış 
Çalışkan Ankara Milletvekili 
Nevzat CEYLAN’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Emeklilerin güncel 
sorunlarını dile getiren ÇALIŞKAN 
Sayın Vekilden Emeklilerin 
sorunlarının dile getirilmesini 
istemiştir.
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Zonguldak Milletvekili Sayın 
Turan DEMİRTAŞ’ı  TBMM ‘inde 
Genel Başkanımız Satılmış 
Çalışkan, II. Başkanımız Yunus 
ATİKTÜRK  ve Genel Eğt. ve Teş. 
Sekreteri Mustafa SARIOĞLU 
ziyaret ettiler. İntibak yasası ve 
Sağlıkta katkı payı hakkında 
vekilimize dosya takdim 
edilmiştir.

Genel Başkanımız Satılmış 
Çalışkan, II. Başkanımız Yunus 
ATİKTÜRK  ve Genel Eğt. ve Teş. 
Sekreteri Mustafa SARIOĞLU 
Ankara Milletvekili Sayın Aylin 
NAZLIKAYA’yı ziyaret ettiler. 
Emekli sorunları hakkında sayın 
vekile bilgiler sunulmuştur.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer 
Fethi GÜRER’i  TBMM ‘inde 
Genel Başkanımız Satılmış 
Çalışkan, II. Başkanımız 
Yunus ATİKTÜRK  ve Genel 
Eğt. ve Teş. Sekreteri Mustafa 
SARIOĞLU ziyaret ettiler. 
Tabandan tavana göstege 
ve katsayı ile ilgili bir 
düzenlemeyi içeren intibak 
dosyası sunulmuştur.
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ŞUBE ZİYARETLERİMİZ

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Batı 
Karadeniz bölgesinde bulunan şubeleri 
ziyaret ederek dernek başkan ve yöneticileri 
ile bir araya gelerek görüş alışverişinde 
bulundu. Çalışkan, ziyarette emeklinin 
sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.
Emeklilerin en büyük sorununun intibak yasası 
ve katkı payları olduğunu ifade eden Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan, “Bölgemizdeki 
şubelerimizi dolaşıyoruz. Emeklilerimizin 
sorunları hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. 
Emeklilerin sorunları maaş ve sağlık sorunları 
maaş sorunları deyince aklımıza gelen intibak 
yasası ve maaş yetersizliği var. Piyasa günden 
güne yükselmekte emeklinin aldığı paranın 
yetmediğinin ve emekliğinin yüzde 70’nin 
bankalara kredi borcunun olduğu görülmekte. 
Biz yılbaşında gelecek zamda bunların göz 
önüne alınması ve tüm emeklileri kapsayacak 
bir intibak yasası getirilmesini istiyoruz. Çünkü 

intibak geçmişten bu yana yasalarla yapılan 
farklılıkların ortadan kaldırılması olması lazım. 
Biz bütün emeklilerin ele alınmasını istiyoruz. 
Mevcut yasamızda emekli olma şartlarından 
başta 5 bin gün şartı. Biz 5 bin gün şartını 
taban aylığı olarak belirleyelim. Yani emekli 
olmaya hak kazanan kişi taban aylığı olsun. 
Biz diyoruz ki emekli olan en düşük maaş açlık 
sınırının bir lirada olsa üstünde olsun. Yine 
yasalarımızda olan 240 güne 1 puan verilerek 
kişinin hizmetine göre aylık bağlama oranı 
belirlenir. Aylık bağlandıktan sonra emeklinin 
çalışırken prim ödediği derecesi ve kıdemi 
vardır. Herkes derecesine göre aylık maaşını 
alırsa burada hiçbir kimsenin kimseye hakkı 
geçmez” dedi.
“Emekliyi özel hastanelerden kurtarın”
Emeklilerden alınan katkı paylarının emeklileri 
zorladığını ifade eden Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış 
Çalışkan şunları söyledi:
“Sağlık hizmetleri maalesef her gün paralıya 
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gitmektedir. Belki bugün ilacımızı daha 
kolay imkanlarla alıyoruz. Belki hastaneye 
gidip hemen ilacımızı yazdırabilirsiniz 
ama Devlet ve Üniversite hastanelerinde 
görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde 
çok uzun süreler verilmektedir. Hasta olan 
hastaneye gittiğinde bir an önce tedavisinin 
başlaması gerekir. Doktor teşhis koyamadığı 
için tedavisine başlayamıyor. Emeklimiz 
istemeyerek, elinde olmayarak özel hastaneye 
gitmek zorunda kalıyor. Özel hastanede bir 
veya iki günde hastanın teşhisi konuluyor ve 
tedavisi başlıyor. Ancak karşısına bir fatura 

çıkıyor, baş ağrısından giden bir hastanın 
bu seferde stres hastalığı başlıyor. Bizim 
hükümetimizden devletten istediğimiz 
emeklilere yapılan katkı paylarının ortadan 
kaldırılmasıdır. Bugün her emekli her ay en az 
50 TL katkı payı ödemektedir. Buda emekliyi 
çok zorlanmaktadır. Bunların kaldırılmasını 
talep ediyoruz. Devlet ve özel hastanelerde 
görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini daha 
önem verilerek bunlara çareler bulunarak 
emeklinin özel hastanelere gönderilmemesi 
sağlanmalıdır. Siyasilerimizden bir an önce bu 
konulara çare bulmalarını istiyoruz.”dedi.

Ankara’da tedavi 
gören Karabük Şube 
Başkanımız Sayın 
Mevüt TAŞTEPE’yi 
Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN, 
Genel Mali Sekreterimiz 
Ali SELÇUK ve Genel 
Eğt. ve Teş. Sekreteri 
Mustafa SARIOĞLU 
ziyarette bulunarak 
geçmiş olsun dileklerini 
iletmişlerdir. 

Zonguldak Gökçebey şubesini ziyaret ettik.
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Bu vatan için hiç düşünmeden sperlere 

koşan ve gazi olan kahramanlarımızın 

gaziler gününü kutluyor ve her daim 

gazilerimizin yanında ve onların 

vatanları için yaptıkları davranışın  

onurların en büyüğü oldugunu 

biliyoruz.  

20 Eylül 2017 Çarşamba günü Ulus 

Heykelde yapılan gaziler günü anma 

etkinliklerine Genel Başkanımız 

Satılmış ÇALIŞKAN, Genel Mali Sekreter 

Ali SELÇUK Genel. Eğt ve Teş Sekreteri 

Mustafa SARIOĞLU katılmıştır.

Gaziler Günü Kutlamasına katıldık  Gaziler Günü Kutlamasına katıldık  
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KUDÜS’ÜN TARİHİ

Kudüs’ün tarihi, milattan önce 2000’lere kadar 
uzanmaktadır. Tarihi boyunca iki kez yok olma 
kaderini tadan şehir, 23 işgale, 52 saldırıya 
tanıklık etmiştir. Hz. Muhammed S.A.V’in 
İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta 
olan Kudüs’ten Miraç’a yükseldiği ve Mescid-i 
Aksa’nın burada inşa edildiği bilinmektedir. 
İslam için önemli olduğu kadar Hristiyan  
veYahudi dinleri için kabul gören bazı yapı 
taşları burada bulunmaktadır. İsa’nın burada 
çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın 
hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar 
için, Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud’un 
ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı 
kılmıştır.

Ortadoğu’da, Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey 
sınırı arasında yer alan Kudüs, dünyanın en 
eski şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu 
şehri önemli yapan özelliklerden en önemlisi üç 
semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık 
için kutsal olması. . İçerisinde Mescid-i Aksa, 
Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini 
öneme sahip yerlerlerin bulunması Kudüs’ü 
eşsiz kılan en önemli özelliklerdir.

Yaklaşık 5 bin yıllık yerleşik hayata sahip kent 
ve çevresi 1517’de Osmanlı Türkleri tarafından 
fethedildi. Şehir, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde zenginlik içinde yaşarken, bu 

dönem hafızalara barışın hüküm sürdüğü ve 
yenilikçi bir dönem olarak kazındı. Yine Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde şehri çevreleyen 
ve bugün Kudüs’ün simgeleri arasında yer alan 
duvarlar yeniden inşa edildi.

Osmanlı yönetimi boyunca Kudüs bir vilayet 
olmasının yanı sıra önemli bir din merkezi 
olarak da tanındı. Kent, reformlar sayesinde 
modern posta sistemi, posta araçları ve taşıma 
hizmetleriyle tanıştı. Bu adımlar da kentin 
modernleşmesinin önemli bir kanıtı olarak 
kabul edilir.

KUDÜS’ÜN  İŞGALİ

Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de işgal eden 
İsrail, 1980’de tek taraflı olarak kentin doğusunu 
ve batısını “birleşik başkenti” ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 
1980’de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail’in 
ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.   BMGK 
kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası 
toplum Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu 
kabul ediyor.

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin 
büyükelçilikleri Tel Aviv’de bulunuyor. Hiçbir 
ülke, Kudüs’ü ya da doğu ve batı bölümlerini 
başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump’ın hamlesiyle Kudüs’ü 

Kudüs’te neler oluyor?Kudüs’te neler oluyor?
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İsrail’in başkenti olarak tanıyan ilk ülke 
oldu.   Uluslararası toplumun tepkisini çeken 
Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği 
ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale 
geleceği uyarılarını göz ardı etti.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KÜDÜS İÇİN 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İstanbul’da Türkiye’nin daveti üzerine 
düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Olağanüstü Zirvesi’nin karar bildirgesinde, 
Doğu Kudüs “Filistin Devleti’nin işgal altındaki 
başkenti” olarak tanındı ve “Filistin’i tanıyoruz” 
dendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’

“Bu konudaki duruşumuzu ‘Kudüs bizim kırmızı 
çizgimizdir.’ diye ilan ettik. Amerikan yönetimi 
tüm itirazlara, ikazlara rağmen Kudüs’le ilgili 
hukuk dışı, mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını 
yaptı. Bu kararın gerek vicdan gerek hukuk 

gerek tarih önünde hükümsüz olduğunu ilk 
günden itibaren belirtiyoruz. Yani Trump’ın 
ilan ettiği bu kararın bizim indimizde kıymeti 
harbiyesi yoktur.”

“Bu yanlış kararlarından bir an önce dönmelerini 
bekliyoruz dedi.

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.
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SAK ARYA  ŞUBEMİZSAK ARYA  ŞUBEMİZ
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ 
DERNEĞİ SAKARYA ŞUBESİ BAŞKANI MUSTAFA 
YILMAZ SAKARYA’DA EMEKLİLERİN BULUŞMA 
ADRESİ OLAN ŞEMSİYELİ PARK’TA: 

Şube başkanı  Mustafa YILMAZ AK Parti Sakarya 
Milletvekili Ayhan Sefer Üstün Bey’i  şehrin emekli 
buluşma yeri Şemsiyeli Parkta görünce emeklilerin 
sorunlarını ve isteklerini bir çırpıda anlattı. 
Sayın vekilimiz; dernek başkanı ve vatandaşlarla 
gerçekleşen sohbetten çok memnun olduğunu 
belirtti. Sorunları meclise götürüp çözüm 
arayacağını söyledi.

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 
İSEN VE AK PARTİ ADAPAZARI İLÇE BAŞKANI 
MUSTAFA AK VE YÖNETİM KURULU 
DERNEĞİMİZİN SAKARYA ŞUBESİNİ ZİYARET 
ETTİLER:

Sayın Milletvekilimiz ve Ak Parti Adapazarı İlçe 
yönetimi derneğimizin çalışmaları, emeklilerin 
istekleri hakkında bilgi almak için derneğimizi 
onurlandırdılar. Şube başkanımız, Sayın 
Milletvekilimize çalışmaları hakkında bir dosya 
verdi. Emeklilerin en büyük isteklerinden biri 

Sakarya’da Toplu Konut İdaresi’nden uygun 
şartlarda konut talepleri olduğunu söyledi. 
Derneğimize bu konuda çok müracaatın ve talebin 
olduğunu ve bu talepleri sırasıyla belediye, valilik 
makamlarına konuyu ilettiklerini söyledi. 

Sayın Vekilimiz de Ankara’da konuyu takip 
edeceklerini söyledi. Ziyaretten çok memnun 
kalındı. Çok sayıda emekli, vekilimizin ziyaretinden 
dolayı dernek binasına gelip sohbet ettiler. 

09.08.2017 TARİHİNDE SAKARYA ŞUBEMİZ 
GENEL KURULUNU YAPTI.

Dernek Yönetim Kurulu yeniden belirlendi. Genel 
Kurul’a Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN katıldı. 
Misafirlere ve üyelere derneğimizin faaliyetleri ve 
tüm çalışmaları hakkında ayrıntılı b ilgilendirmeler 
yapıldı. Genel Kurulumuza çok yoğun ilgi oldu. 
Genel Kurul’a katılan üyelerimiz TOKİ’den uygun 
taksitli konut beklediklerini anlattılar. İyi dilek ve 
temennilerle Yönetim Kurulu’na ve diğer organlara 
seçimler yapıldı.

Genel Kurul sonucunda ; Şube Başkanlığı’na 
yeniden Mustafa YILMAZ seçildi. Mustafa YILMAZ 
teşekkür konuşması yaptı. 
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SAK ARYA  ŞUBEMİZSAK ARYA  ŞUBEMİZ

SAKARYA ŞUBEMİZ SAKARYA’DAKİ 
ÖZEL HASTANELERDEN;
ÖZEL SAKARYA VATAN HASTANESİ,
VENİ VİDİ GÖZ HASTANESİ, 
ÖZEL BEYHEKİM HASTANESİ,
DÜNYAGÖZ HASTANESİ,
ÖZEL KONAK HASTANESİ,
ODYOTON İŞİTME CİHAZLARI 
SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ İLE  
PROTOKOLLER İMZALANDI.
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DERNEĞİMİZ SAKARYA’DA ÇOK ÖNEMLİ 
BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU HALİNE 

GELMİŞTİR.
UNUTMAYALIM Kİ BU MEMLEKETİN 

SİGORTASI EMEKLİSİDİR.

SAKARYA ŞUBEMİZ  DÜNYAGÖZ HASTANESİ 
İLE PROTOKOL İMZALADI.

İmzalanan protokol ile emeklilerimiz sıra 
beklemeden ve ücretsiz muayene olacaklardır. 
Bunun üzerine emeklilere bilgilendirmeler yapıldı.

DERNEĞİMİZ SAKARYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 
AK PARTİ ADAPAZARI İLÇE BAŞKANI’NI ZİYARET 
ETTİ.

Sakarya Şubemiz, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa YILMAZ başkanlığında AK Parti İlçe 
Başkanı’nı ziyaret edip kendilerini genel kurulumuza 
davet ettik. İlçe Başkanı ziyaret memnun olduğunu 
ve genel kurula mutlaka katılacağını, emeklilerin 
istek ve sorunlarını dinleyip yakinen takip edeceğini 
söyledi.Karşılıklı iyi dileklerle ziyaret son buldu.

SAKARYA ŞUBEMİZ SEÇİLEN YENİ YÖNETİM 
KURULU İLE MHP ADAPAZARI İLÇE YÖNETİMİNİ 
ZİYARET ETTİ.

MHP İlçe Başkanı İsmail KÜÇÜK ve İl Kadın Kolları 
Başkanı Leyla TANKAL  yönetimimizi ağırladı. 
Ziyaretimizden çok memnun kaldılar. Yönetimimize 
teşekkür edip Sakarya’da çok önemli bir sivil toplum 
kuruluşu olduğumuzu belirttiler.

Ziyarette; emeklilerin sorunları, emekliler için 
yapılması düşünülen konutların önemi  ve geçim 
sıkıntıları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

EMEKLİ ÜYELERİMİZ TOPLU HALDE 
DÜNYA GÖZ HASTANESİNE GİDEREK 
MUAYENE OLDULAR.

Emekli üyelerimiz şubemizin yaptığı 
protokol gereği randevu tarihine göre Dünya 
Göz Hastanesi’ne giderek muayene oldular. 
Hastanedeki  uzman doktorların tavsiyelerini 
dinlediler. 



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

TÜM EMEK DER22

Emeklilerin 2017 ikinci dönem artışlarının gündemde 
olduğu bu günlerde her kesim bir artış tahminde 
bulunmakta ama hepsi emeklinin sıkıntısına çare 
olmaktan uzak açlık sınırı 1800,00 TL’ ye ulaşmış 850-900 TL 
tabanlıklar istatistik tüfe ile düzelmez bizim Pazar tüfemiz  
% 25’e ulaşmıştır

İşçi ve Bağ kur emeklileri SSK sisteminde birleştirildi bu 
kesim emeklilerimizin  % 70’i açlık sınırı altında emekli 
aylığı ile geçim mücadelesi vermektedir. 

Hükümetimizden TALEBİMİZ, şu anda beklediğimiz 
2017 2’inci dönem maaş artışlarında bu durumumuz göz 
önüne alınarak TÜFE + REFAH PAYI verilmesi. (Yani çok 
devletlerin önünde görüldüğümüz 11,1 lik büyümeden 
EMEKLİYE’de bir refah payı verilmesi)

Emekliye verilen artış piyasalara yük değil refah getirir 
piyasalar canlanır geçmişte yapılanlar örnektir o gün 
çarşıda pazarda manav da bakkal bir canlılık görülmüştür.

SAYGILARIMIZLA

KAMUOYUNA DUYURUKAMUOYUNA DUYURU

Yönetim Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan
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Tüm İsçi Emeklileri Genel Başkanı Sayın 

Satılmış ÇALISKAN ve Elazığ Şube 

Başkanı  Sayın Mehmet KAYABAŞ  04 

Ekim 2017 tarihinde Ankara’da Atatürk 

Kültür Merkezinde  açılan Elazığ tanıtım 

günlerine katılarak ilimiz siyasileri ve 

bürokrasiyle birebir tanışıp sohbet 

eden  Tüm Emek  Der Genel Başkanı 

ÇALIŞKAN Elazığ tanıtım günlerinden 

büyük haz aldığını söyleyerek her yıl bu 

tanıtım ve dostuk gününe katılacağını 

bildirdi.

TÜM İSÇİ EMEKLİLERİ GENEL BAŞKANI 
SAYIN SATILMIŞ ÇALISKAN VE ELAZIĞ ŞUBE 

BAŞKANI MEHMET KAYABAŞ ELAZIĞ TANITIM 
GÜNLERİNE KATILDIK

TÜM İSÇİ EMEKLİLERİ GENEL BAŞKANI 
SAYIN SATILMIŞ ÇALISKAN VE ELAZIĞ ŞUBE 

BAŞKANI MEHMET KAYABAŞ ELAZIĞ TANITIM 
GÜNLERİNE KATILDIK

Çiğli Şube Başkanımız merhum İhsan AKSOY 15.09.2017 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle hakka yürümüştür.

Değerli yol arkadaşımız Çiğli Şube Başkanımız İhsan AK-
SOY ‘UN vefatı bizleri derinden üzmüştür.

Şube Başkanımıza Allah’tan rahmet geride kalan ailesine 
sabırlar dileriz.

Cenazeye Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN, Eğt. ve Teş. 
Sekreteri Mustafa SARIOĞLU, Mali Sekreter Ali SELÇUK, 
İzmir Bayraklı, İzmir Konak, İzmir Çiğli Şube yönetimi 
katılmıştır.

ÇİĞLİ ŞUBE BAŞKANIMIZ VEFAAT ETTİ
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01/04/2003 yılında kurulmuş olan Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul 
Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulunu 17/08/2017 
tarihinde Soğanlık Yaşam Kalitesini Yükseltme 
Kültür Merkezinde yaptık.

Divan Başkanlığını Sayın Genel Başkanımız 
Satılmış Çalışkan'ın; Divan Katip Üyeliklerine Genel 
Mali Sekreterimiz Sayın Ali Selçuk, Genel Eğitim-
Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın Mustafa Sarıoğlu 
ve Sakarya Şube Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz'ın 
üstlendiği genel kurulumuz, kurucu başkanımız 
Sayın Nazım ÖZTÜRK'ün güven tazelemesi ile 
sonuçlanmıştır.

Yönetim kadrosuna ise; başkan yardımcısı 
Sayın Muhittin Karaçayır; Sayman  Sayın Cafer 
Akıncılar, Sekreter  Sayın Adem Uzuner, Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreteri Ali İhsan Üretürk 
seçilmişlerdir. Gösterdikleri ilgiden dolayı emekli 
üyelerimize ve şube başkanlarımıza teşekkür 
eder; İstanbul Şubemizin faaliyetleri hakkında siz 
okuyucularımıza kısa bir paylaşım yapmak isterim;

İstanbul şubesi olarak amacımız İstanbul’da 
yaşayan 3 milyonu aşkın emekliye ulaşmak. 
Derneğimiz bünyesine katılan emeklilerle, İstanbul 
genelindeki üye sayımızı 50 binlere, 100 binlere 
ulaştırarak emeklilerimizin dertlerinin sorunlarının 
çözümünde daha güçlü ses olmak için çalışmaktır.

İstanbul Şubesi, üyelerimizin sadece üyelik 
kartlarını ibraz ederek indirimli hizmet alacağı 
çeşitli hizmet kuruluşları ile anlaşmalarımız 
bulunmaktadır Bu kuruluşlar hakkında detaylı 
bilgiyi derneğimizden ve facebook sayfasından 
(facebook.com/Kartalemekder) öğrenebilirsiniz. 
Ayrıca; İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi emekli-
lerimize 6 ay eşit taksitle kömür alabilmelerini 
sağlıyoruz. Emekli üyelerimizi bilgilendirme ve 
dayanışma hususunda İstanbul’un muhtelif ilçel-
erinde toplantılar tertip ederek emeklilerin dert ve 
sorunlarının çözümü için yardımcı oluyoruz. Banka 
promosyonları hususunda ve ayrıca bankalarda 
emeklilerimizin öncelikli hizmetten faydalanmaları 
için çalışmalarımız devam ettirmekteyiz.

Ayrıca; Genel Merkezimizin öncülüğünde TOKİ 
emeklilere ev kampanyası kapsamında topladığımız 
ve toplamaya devam etmekte olduğumuz emekli 
üyelerimizin taleplerini direkt olarak TOKİ ve ilgili 
diğer kurumlara düzenli olarak ulaştırmaktayız. 2 
yıldır sürmekte olan çalışmalar doğrultusunda TOKİ 
İstanbul’da da nihayet projelendirme çalışmalarına 
başlamış bulunmaktadır. 4 ayrı noktada devam 
eden çalışmalar kapsamında tek amacımız 
üyelerimizi, TOKİ'nin bu kampanyasından 
yararlandırmak. Kesinlikle çıkar peşinde olmadık 
asla da olmayız Temennimiz odur ki sabırsızlıkla 
beklenen konut sorunu er geç çözüme kavuşur. Bu 

K A R TA L   Ş U B E M İ ZK A R TA L   Ş U B E M İ Z
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 İstanbul Şube Başkanı 
Nazım Öztürk

1) Özel Birlik Hastanesi / Soğanlık 
2) Bölge Hastaneleri / Pendik/Maltepe/Sancaktepe
3) Ersoy Hastaneleri /Maltepe/Kurtköy/Sultanbeyli
4) Özel Gebze Merkez Hastanesi / Gebze
5) Özel Yüzyıl Hastaneleri / Pendik/Gebze
6) Özel Atalar Hastanesi / Kartal
7) Pendik Hospital / Pendik
8) Pendik Şifa Hastanesi / Pendik
9) Pendik Şifa Diş Hastanesi / Pendik
10) Avrupa Göz Hastanesi / Sultanbeyli
11) Dünya Göz Hastaneleri / Anadolu yks tüm şb.

12) Veni Vidi Göz Hastanesi / Kartal/Pendik
13) İnci Optik / Soğanlık
14) Si-Ser İşitme Cihazları / Tüm Şubeleri
15) Alican Bayan Kuaförü / Soğanlık
16) Traşbank Erkek Berberi / Soğanlık
17) Cezmi Erkek Kuaförü / Soğanlık
18) Özel Asya Fizik Tedavi Merkezi / Pendik
19) Sultanbeyli Tıp Merkezi / Sultanbeyli
20) Nisa Halı Yıkama Fabrikası /Soğanlık
21) Soğanlık Kırtasiye /Soğanlık

İSTANBUL KARTAL ŞUBESİ ANLAŞMALI KURUMLAR

K A R TA L   Ş U B E M İ ZK A R TA L   Ş U B E M İ Z
konuda gerek şu an gelen taleplerin ulaştırılması gerek sürecin hızlandırılması hususlarında TOKİ ile irtibat 
halinde olduğumuzu bildirir. 

Bu kampanyada karar merciinin TOKİ makamı olduğu ve İstanbul için yapılan proje çalışmalarının 
emeklilere sunulacak tarihini TOKİ kurumunu açıklayacağını ve bizim derneğimizin sadece size bu 
gelişmeleri bildirmekle yükümlü olduğunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Esenlikler dilerim!!!
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Bursa şubemizin 12.Genel Kurulu 20.09.2017 
Çarşamba günü Bursa Kültür merkezindeki Selçuk 
Restoranda yapıldı.
Genel kurula genel merkezimizden Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel. Eğt ve Teşkilat 
sekreteri Mustafa SARIOĞLU katılmıştır
Divan Başkanlığına Genel Başkan  Satılmış 
ÇALIŞKAN’ın yaptığı genel kurulda. Genel 

Başkanımız Çalışkan emeklilerin maaş ve sağlıkta 
yaşanan sorunların ve hükümetten beklentilerini 
anlatmıştır.
Genel kurulun sonunda Zeki ERCAN ve ekibi 
güven tazeleyerek görevlerine devam ettiler.
Zeki ERCAN ve ekibine genel merkez olarak yeni 
çalışma dönemlerinde başarılar dileriz.

BURSA ŞUBEMİZİN 12. GENEL KURULU YAPILDI

İstanbul 17 08 2017 tarihinde Soğanlık Yaşam 
Kalitesini Yükseltme Kültür Merkezinde 
yapılan Genel Kurul toplantısında divanı Genel 
Merkez yöneticilerinden Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN, Genel Mali Sekreter Ali Selçuk, Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa 
SARIOĞLU ve Sakarya şube başkanı Sayın Mustafa 
Yılmaz’ın üstlendiği genel kurulda  yönetim 

kurulu başkanı Nazım ÖZTÜRK ve ekibi güven 
tazeledi. Genel kurula katılan Elazığ Şube Başkanı 
Mehmet KAYABAŞ, Silifke Şube Başkanı Bedri 
SAPANCI, Sakarya Şube Başkanı Sayın Mustafa 
YILMAZ,  körfez Şube Başkanı Sayın İlyas MUTLU, 
Düzce Şube Başkanı Sayın Feridun ALGANOĞLU 
katılırken tüm şube başkanları sayın Nazım 
ÖZTÜRK’e çalışmalarında başarılar diledi.

İSTANBUL ŞUBESİ 6. GENEL KURUL SEÇİMİ
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ÇAYIRHAN ŞUBEMİZİN GENEL KURULU YAPILDI

KOCAELİ ŞUBEMİZİN
13.GENEL KURULUNU YAPTI

Çayırhan şubemizin 19.07.2017 
yapılmıştır.Genel Kurul  divan 
başkanlığını Genel Başkanımız 
Satılmış Çalışkan ‘ın yaptığı genel 
kurulda Orhan ALPER  ve ekibi güven 
tazeleyerek görevlerine devam 
ettiler.

Orhan Alper ve ekibine genel merkez 
olarak yeni çalışma dönemlerinde 
başarılar dileriz

Kocaeli Şubemiz 13.Olağan Genel Kurulunu 
yaptı.

28.Eylül 2017 Perşembe günü Kocaeli din 
lokalin de yapılan genel kurulda Celal FİLİZ 
başkan seçildi.

Genel merkezden Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN ve Teş. Eğt. Sekreteri Mustafa 
Sarıoğlu’n unda katıldığı genel kurulda 

genel başkan huzuruna emeklilerin güncel 
sorunları hakkında bir konuşma yapmıştır.

Yeni seçilen Celal FİLİZ ve ekibine genel 
merkez olarak yeni çalışma dönemlerinde 
başarılar dileriz.
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Karabük Şubemiz de kan değişikliği Karabük 

Şubemizin Genel Kurulu  24 Agustos 2017 

Perşembe  günü yapıldı.

Genel Kurula Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞ-

KAN, Genel Eğt. Teş. Sekreteri Mustafa SARIOĞLU  

ve Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK katılmışlardır.

Genel kurul da divan başkanlığı yapan Genel 

Başkanımız Çalışkan, emeklilerin toki ve sağlıkta 
katkı payı kaldırılması konusunda bilgilendirdi.

Yeni seçilen Mevlüt  KARTEPE  ve ekibi görevlerine 
başladılar.

Mevlüt  KARTEPE  ve ekibine genel merkez olarak 
yeni çalışma dönemlerinde başarılar dileriz

KARABÜK ŞUBEMİZİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

BARTIN KOZCAĞIZ ŞUBEMİZİN GENEL KURULU YAPILDI

Kozcağız Şubemiz 27.07.2017 günü Genel Kurulunu yapmış ve Celal 
ALBAYOĞLU ve ekibi güven tazeleyerek görevlerine devam ettiler.

Celal ALBAYOĞLU’na ve ekibine Genel Merkez olarak yeni çalışma 
dönemlerinde başarılar dileriz.
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi 
ile Mutlu Turizm Seyahat Acentası Umre 

Organizasyonu için anlaştılar

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Konya Şubesi 
ile Özel Medicanr Hastanesi ile anlaşma 

imzaladılar
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Tarsus Belediye Başkanımız Sayın ŞEVKAT CAN Tüm Emek Der 

Tarsus Şubesini  sabah  kahvaltısında ziyaret ederek ilçemizde 

bulunan emekliler ve Tüm Emek Der çamiasının çalışmaları 

hakkında bilgi aldı. Kahvaltıda hazır bulunan Mehmet BÜLENT 

GÖZENER ve yönetimi sohbetin gayet verimli geçtiğini ve 

Belediye Başkanı CAN’ın emeklilere göstermiş olduğu ilgi ve 

alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Belediye Başkanı Can’a şehrimizde yaşayan 

emekliler ve genel olarak emeklilerin yaşadığı 

sorunlar hakkında bilgi verildi. Başkanımızın 

bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı 

ziyaretlerinden memnun olduğumuz bildiri. 

Çalışmalarında biz emeklileri unutmaması 

temennisi ile başarılar dileriz.  

TARSUS BELEDİYE BAŞKANINDAN 
TÜM EMEK DER TARSUS ŞUBESİNE 

ANLAMLI ZİYARET

TARSUS BELEDİYE BAŞKANINDAN 
TÜM EMEK DER TARSUS ŞUBESİNE 

ANLAMLI ZİYARET

3’ÜNCÜ Uluslar arası Mersin Maratonuna Mersin Tarsus Şube Başkanımız Mehmet Bülent 

GÖZENER başkanlığında Emekli üyelerimiz katılmışlardır.

EMEKLİYİZ FAKAT HAYATTAN DEĞİL
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ELAZIĞ’DA TOKİ ÇEKİLİŞİELAZIĞ’DA TOKİ ÇEKİLİŞİ

 4 Aralık 2017 de Elazığ'da TOKİ Çekilişi yapıldı. Top-
lu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ 
merkez Zafran Mahallesi'nde yapılan 14 konutun 
kura çekimi için 696 buşvuru yapıldı.
Elazığ merkezdeki Zafran Mahallesi'nde TOKİ 
tarafından yapılan 14 konutun, düzenlenen kura 
ile hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda 
düzenlenen kura çekiminde konut hakkına sa-
hip olamayanların üzülmemesi  gerektiğini ifade 
eden İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanı Mehmet 
Kayabaş, önümüzdeki süreçte TOKİ tarafından 363 
konutun daha yapılacağını dile getirdi. Kayabaş, 
Tüm İşçi Emeklileri Derneğinin çabaları ile yapmış 

olduğumuz müracaatta belirli aşamalarda konut 
çalışmaları yapıldı. Bugün 385 konutun kalan 14 
dairesinin kuraları çekildi. Önümüzdeki süreçte ise 
363 tane konut Meryem Dağında yapılıyor. Çıkmadı 
diye kimse üzülmesin" dedi.

Emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın umu-
du kırılmasın diye KAYABAŞ gelecekte Meryem 
Dağı haricinde 1200 konutluk yeni toki projesi 
olduğunuda ifade etti. Umuyoruz ki emekli ve dar 
gelirli vatandaşlarımızdan konut sahibi olmayan 
kalmaz diyen KAYABAŞ Toki çalışmalarını aralıksız 
takip ettiklerini ifade etti. 
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Merhaba Değerli Tüm Emek Der Üyeleri!

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Sayın Satılmış Çalışkan, bu dergide işçi emeklilerimizin hu-
kuksal sorunları ile ilgili onlara yol gösterici bir köşe düşünce-
sinden bahsettiğinde, bir işçi emeklisi çocuğu olarak gerçek-
ten çok heyecanlandım ve teklifini seve seve kabul ettim. Bu 
vesileyle başta Sayın Başkan Satılmış Çalışkan olmak üzere 
tüm yönetim kurulu sayın üyelerine ve derginin çıkarılmasın-
da emeği geçen herkese tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

Değerli Okuyucular,

Bugünden itibaren, sizlerden aşağıdaki e-posta (e-mail) ad-
resine gelecek olan sorulara Hukuk Köşesi’nde cevap verme-
ye çalışacağım. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, cevaplar 
ve yorumlar, sorularınızdaki veriler ışığında ve genel nitelikli 
olacağından, sizin içinde bulunduğunuz -belki de farkında ol-
madığınız- şartları bir meslektaşım ile görüşmenizde büyük 
fayda bulunmaktadır. Bizim amacımız, sizlere bir nebze olsun 
yol gösterici olabilmektir. 

Hukuki sorunlarınızı ve sorularınızı gönderebileceğiniz 
e-posta (e-mail) adresimiz avozersenturk@gmail.com’ dur. 
Sorularınız ya müstakil olarak ya da diğer sorularla benzer 
ise birleştirilmek suretiyle mutlaka cevaplandırılmaya çalı-
şılacaktır. Lütfen sorularınızı mümkün olduğunca kısa ama 
tüm hususları içerecek şekilde yazmaya çalışınız. Sorunuzda 
yeterince anlaşılmayan bir hususu açıklayabilmeniz için size 
soru sorma imkânımız bulunmadığından dolayı soru ne kadar 
anlaşılır olursa, cevap da o kadar tatmin edici olabilecektir. 

Bir sonraki sayıda görüşene kadar esen kalmanız dileğiyle.

Günün Sözü: Adalet, bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. 
William Godwin

Av. Özer Şentürk

Merhaba Değerli Okurlar,

Güzel dileklerinize çok teşekkür ederim. 
Gecikmeye mahal vermemek adına, sorularınızı 
aynı zamanda e-posta yoluyla mümkün olduğunca 
hızlı bir şekilde cevapladığımı belirterek, sorulara 
geçiyorum.

Oğlum 4 yıl önce boşandı. Mahkeme 
torunumun velayetini annesine verdi. Oğlum 
2 yıl önce vefat etti. Ancak annesi torunumla 
ilgilenmiyor ve bize göstermiyor. Torunumun 
velayetini dedesi olarak alabilir miyim? Salim 
S.
Öncelikle başınız sağ olsun. Velayet, Türk Medeni 
Kanununa göre sadece anne ve babaya verilebilir. 
Sizin torununuzun velayetini talep etme hakkınız 

bulunmamaktadır. Ancak şartları mevcutsa annenin velayetinin kaldırılması 
ve vasi tayin edilmesi davası açma hakkınız bulunmaktadır. Sorunuzda yeterli 
ayrıntıya yer vermemişsiniz. Annenin torununuzla ilgilenmemesinden kastınız 
nedir? Torununuz kaç yaşında? Anne çalışıyor mu? Bu ve bunun gibi daha 
birçok soru sıralanabilir. Cevaba göre sonuç değişebilir. Bu nedenle bir avukat 
ile konuyu ayrıntılarıyla konuşmanızda büyük fayda var. Sorunuzu genel olarak 
cevaplayalım.
Eğer annenin torununuzla yeterince ilgilenmediğini; maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını karşılamadığını, eğitimine önem vermediğini, çocuğa kötü 
davrandığını, sağlığı ile ilgilenmediğini düşünüyorsanız (bu sayılanlar örnektir, 
başka örnekler de olabilir), dava açabilirsiniz. Ancak davayı kazanmanız 
bu hususların var olduğunu ispat etmenize bağlıdır. Her türlü delille 
ispatlayabilirsiniz. 
Dava ile annenin velayetinin kaldırılmasını ve sizin dedesi olarak torununuza 
vasi tayin edilmesini talep etmelisiniz. Mahkeme anne ile ilgili iddialarınız 
konusunda ikna olursa sizi araştıracak ve vasi olarak çocuğun menfaatlerini 
koruyacağınız kanaatine varırsa siz torununuzun vasisi tayin edebilecektir.

Kiracım kirayı sürekli gecikmeli ödüyor. Son 2 aydır ise ödemiyor. 2 ay 
ödemeyen kiracı dava yoluyla çıkartılabiliyor diye duydum. Ne yapmam 
gerekir?
2 ay kira ödemeyenin tahliye edilmesi diye bir yol bulunmamaktadır. Ancak 
1 kontrat döneminde (kira yılı) 2 haklı ihtara uğrayanlar için kontrat süresinin 
bitiminden sonra tahliye davası açma imkanı mevcuttur ancak bu uzun bir 
yoldur. Kirayı ödemeyen veya düzensiz ödeyen kiracıların tahliyesi için birkaç 
yol mevcuttur. Benim size tavsiyem icra dairesinden tahliye talepli ödeme emri 
göndermeniz. Bu ödeme emrinde kiracıya 30 günlük süre verilir. 30 gün içinde 
yatırmazsa icra mahkemesinde kontrat süresinin bitmesini beklemeden tahliye 
davası açma hakkınız doğar. Hakim mutlaka tahliye kararı verir. Eğer 30 gün 
içinde kirayı yatırırsa, 1 haklı ihtar hükmündedir. Yani 1 ihtara daha sebebiyet 
verirse kira süresinin bitiminde tahliye davası açma hakkınız doğacağından 
bu ödeme emirleri hem kira alacağınız için bir baskı unsuru olacak hem 
de sizi noter ihtar masrafından kurtaracaktır. 30 günlük sürede ödemezse 
icra mahkemesinde hemen tahliye davası açma imkanı da cabası. Bu yolla 
bulunduğunuz şehirdeki mahkemelerin yoğunluk durumuna göre değişmekle 
birlikte 3-4 ay gibi bir sürede kiracının tahliyesini sağlamak mümkündür.

Günün Sözü: Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. 
Joseph Joubert

Av. Özer Şentürk

SİZDEN GELENLER...
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AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,77 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içe-
ceklerde %2,11, ulaştırmada %2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,84 ve konutta %1,25 artış gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP %0,01 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana 
harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,01 ile en az artış gösteren grup oldu.

Enflasyonda son rakamlar geldi…Enflasyonda son rakamlar geldi…
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,49 arttı. TÜFE’de 2017 yılı Kasım ayında bir 

önceki aya göre %1,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,16, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %12,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,87 artış gerçekleşti.
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YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %18,56 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %15,78, çeşitli mal ve hizmetler %13,39, 
ev eşyası %12,85 ve sağlık %12,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,62 İLE TRC2 (ŞANLIURFA, DİYARBAKIR)’DA OLDU
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış %12,33 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 
bölgelerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %14,38 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 
bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,42 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 
bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 47 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 
295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyo-
nun geçici olarak çift hanelere olduğunu kur şoku 
yaşanmasaydı farklı seviyelerde olabileceğini dile 
getirdi. Şimşek, “Enflasyonu tek haneye indirdik. Şu 
anda geçici olarak çift hanede bunun temel sebebi 
son yıllarda sürekli bir şekilde kur şoku yememiz. 
Yani TL’nin değer kaybıdır. Dolayısıyla bu kur şoku-
nu yemeseydik muhtemelen enflasyon çok farklı 
noktalarda olurdu. İkincisi de gıda fiyatları, üçüncü-
sü de petrol fiyatları” dedi.

Başbakan Yıldırım’dan enflasyon açıklaması

Para politikasında sıkı duruş ile birlikte enflasyonun 
düşeceğini söyleyen Şimşek, “Önümüzdeki dönem-
de enflasyonun düşeceğine inanıyoruz. Sebebi de şu; para politikası sıkı bir duruş içinde, bunu hissetme-
dik, çünkü KGF kredi konusunda gevşeme yarattığı için çok hissedilmedi ama önümüzdeki ilk çeyrekten 
itibaren bu hissedilecek. Gıda fiyatlarına aldığımız tedbirler etkili olacak. Tabi ki kur noktasında buradan bir 
şey söylememiz zor ama Türkiye bu güçlü performansıyla da bu kur şoklarının devam etme ihtimali son de-
rece zayıf. Dolayısıyla OVP’de biz enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun önümüzdeki senenin 
ilk çeyreğinde yüzde 8’e doğru  gerilemesini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

OLUMSUZ HALE GELİYOR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise yaptığı açıklamada “TÜFE bek-
lentilerin üzerinde %2.08 artışla yıllık bazda %11.90 oldu. Çekirdek TÜFE tarafında ise %11’den % 11.82’ye 
yükseliş görüldü. Manşet enflasyon ile birlikte çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulma görünümü 
olumsuz hale getiriyor. Kasım ayında da TÜFE’nin %12 civarı kalmasını bekliyorum. Aralık ayı itibariyle baz 
etkisi ile birlikte enflasyonda düşüş beklentisi geçerliliğini korurken yapılan zamlar ve kurdaki yükselişin bu 
düşüşü sınırlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca petrol fiyatlarının da yakından izlenmesi gerekiyor. Enerji 
enflasyonu yine çift hane gelmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Faiz ve kur tarafında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyen Nalbantlı “Gösterge tahvil faizi %13.20 
seviyesine yükselirken, kurda 3.83 seviyesi görüldü. Öğlenden sonra ABD’den gelecek tarım dışı istihdam 
rakamı kur üzerinde etkili olacaktır. 3.78-3.80 bölgesi önemli destek olmakla birlikte 3.84 seviyesinin geçil-
mesi durumunda 3.87-3.90 bölgesi görülebilir.” dedi.
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SGK’DAN
Bu bölümde yer alan 

yazılar SGK’nın sitesinden 
yararlanılarak yapılmaktadır.
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SGK’DAN
Bu bölümde yer alan 

yazılar SGK’nın sitesinden 
yararlanılarak yapılmaktadır.

SGK tarafından düzenlenen 2023 Vizyonunda Kayıt 

Dışı İstihdamla Mücadele Forumu kapsamında 

“Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi” 29/30 

Eylül 2017 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı. 

Toplantıya derneğimizi temsilen Genel Başkanımız 

Satılmış ÇALIŞKAN katıldı.

KAYITLI İSTİHDAMI DESTEKLENMESİ 
PROJE TOPLANTISI YAPILDI..
KAYITLI İSTİHDAMI DESTEKLENMESİ 
PROJE TOPLANTISI YAPILDI..

Toplantının açılışında konuşan SGK Başkanı Dr. 

Mehmet Selim Bağlı, “nesiller arası dayanışma olan 

emeklilik haklarını korumanın ve geliştirmenin 

çabası içindeyiz” dedi. SGK sistemine kayıt dışı 

istihdam ile mücadele etmeye devam edeceklerini 

belirten Bağlı, bu konuda her kesimin destek 

vermesine dikkat çekti.

5510 sayılı Kanunun eksik ve aksayan yönlerini 

tespit edilerek, gerekli değişikliklere gidilecektir. 

SGK, sosyal taraflarla birlikte yönetiliyor. Örnek 

gösterilecek bir yönetim yapımız var. 

Kayıt dışı çalıştırma, geleceğin çalınmasıdır. 

Hükümet olarak, kayıt dışı oranı yüzde 52’den yüzde 

33’e düşürdük. Bunu da yeterli görmüyoruz. Bir 

puan kayıt dışı azaldığında, 2 milyar lira gelir elde 

ediliyor. SGK’ nun bütçe açığı 20 milyar lira. Kayıt 

dışı istihdamda, yüzde 10 puan azalsa, SGK’ nun açık 

sorunu kalmaz.  İnsanlarımızın gelecek güvencesini 

çalan kayıt dışını en aza indirmenin kararlılığı içinde 

olacağız.
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Hepimizin sorumlu olduğu SGK’ nu daha iyi nasıl 

yönetiriz, bunun çabası içindeyiz. “ Toplantının 

serbest kürsü bölümünde sosyal taraflar kayıt dışı 

istihdam ve sektörlerde yaşanan sorunlara dikkat 

çekilmiştir. İşçi kesimi; kayıt dışı ile mücadele etmede 

en etkili aracın örgütlenme ve toplu iş sözleşme 

haklarının özgürce kullanılması gerektiğine dikkat 

çekerken, işveren kesimi; işgücü maliyetlerin ağır 

bir yük oluşturduğunu ve maliyetleri azaltacak 

ve teşvikleri istikrara kavuşturacak bir yaklaşımın 

gösterilmesi gerektiğini açıkladı.

 Emekli kesimi: sorunlarını, bilhassa SSK Emeklileri ne 

seneler itibarıyla uygulanan farklı oran ve sistemlerin 

eşitliği bozduğu aynı hizmete ve aynı primle farklı 

seneler de bağlanan emekli aylıkları arasında % 

50 varan farklılıklar oluşmuştur,   “Sosyal güvenlik 
mevzuatımızın sıkça değiştirilmesi, eşitsizliği de 
beraberinde getirmiştir. Tüm emekliyi kapsayacak 

bir intibak düzenlemesi kaçınılmaz olmuştur. 

burada taban aylık olarak açlık sınırı baz alınması, 

sosyal devletin gereğidir.

2000 sonrası, gösterge sisteminin kaldırılması doğru 

olmamıştır, yine gösterge ve katsayı sistemine 

dönülmeli Emekli sandığı emeklisin de olduğu gibi,

SGK. Birleştirilen üç kuruluş emeklisine de 

aynı sistemin uygulaması farklı uygulamaların 

kaldırılması, emekli aylıklarının düşüklüğü emekliyi 

çalışmaya zorlamakta, Çalışan emekliden alınan 

Sosyal Destekleme Priminin bir karşılığı yoktur, 

emeklilerimizin aylıklarına ufak bir artış getirecek 

oran verilmesi kayıt dışı istihdam ile mücadeleye 

katkı sağlayacaktır.

Emekli aylığı hesaplamalarında karma bir sistem 

uygulanmaktadır. Sorunlu bir uygulamaya 

dönüştüğünden, aylıkların hesaplanmasında 

adaletli olan eşit prim eşit gün sayısı eşit hizmete 

dayalı (hizmet ve prime dayalı standart birliği) 

getirilmelidir. 

Acilen SGK Sisteminin, yoksulluk yaratan bir 

uygulamaya dönüşmemesi için gerekli olan 

değişiklikler yapılmalıdır.

Emekli aylığına hak kazanma koşullarında bir fiil 

hizmet öne çıkmalı yaş haddinden vazgeçilmeli

Kayıt dışı istihdam, yarınların çalınmasıdır. Bu 
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nedenle, her kesim üzerine düşen görevi yerine 

getirmeli ve haksız kazanç olan kayıt dışı ile mücadele, 

toplumsal bir dayanışmaya dönüşmelidir. 

Kayıt dışı istihdam ile mücadele edilerek, hem 

devletin, hem de çalışanların hakları teslim 

edilmelidir. SGK’ muzu işçi konfederasyonlarının 

daha fazla sahiplenmeli. Her kesim üzerine düşen 

görevi yapmalı;   devlet/işveren/çalışan/emekli 

kesimleri sorunları tespit etmeli, çözüm yolları 

üzerinde çalışılmalıdır.”

Panel oturumlarında yapılan değerlendirmeler 

şu şekilde özetlenebilir.     Birinci oturumda; inşaat 

sektöründe yaygın olan kayıt dışı istihdamın 

azaltılması için sorunlar ve öneriler

İkinci oturumda; eksik bildirimin nedeniyle vergi ve 

prim kaybının, emekli aylıklarını düşürdüğünden, 

bu konuda kapsamlı değerlendirmeler yapılmış ve 

çözüm bulunması istenmiştir.

Bu konuda, işçi konfederasyonu adına yapılan 

açıklamalarda, sendikalı olan işyerlerinde eksik 

bildirimin yapılmadığına dikkat çekildi, fakat Taşeron 

çalıştırmanın, eksik bildirimde önemli etken olduğu 

değerlendirildi.

Üçüncü oturumda; iletişimin sisteme olan yararları 

üzerinde konuşmalar yapıldı ve farklı pencerelerden, 

kayıt dışı ile mücadelede yöntemler üzerinde 

duruldu.

Dördünce oturumda; Suriyeli mülteciler ve 

sosyal güvenlik sorunları üzerinde görüşler 

açıklanmıştır. Mültecilerin sağlık giderleri devletçe 

karşılandığından kişiler SGK’na Kayıt olmak 

istemiyorlar ve kayıt dışı olarak çalışmaya devam 

ediyorlar AMA kendi vatandaşlarımızdan daha 

düşük ücretle çalışmaları vatandaşımızın işsizliğini 

ve kayıt dışı istihdamı artırmaktadır.
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Maluliyet Başvuru Koşulları :

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 
olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli ba-
kımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar 
için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bil-
dirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir. 
 
Nereye Başvuruda Bulunulur:

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez 
Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz. 
 
Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde : 
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde, 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve 
sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan personel için Emniyet Teşkila-
tı Sağlık Şartları Yönetmeliği 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmet-
lerine dair Kanun kapsamında 
çalışan ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa tabi Koruma 
Güvenlik görevlileri için Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanu-
nun Uygulanmasına İlişkin Yönet-
melikte belirlenen Sağlık şartları 
Esas alınır.

Maluliyete Esas Teşkil Edecek 
Rapor Nasıl ve Nerede Hazırla-
nır:

Sosyal Güvenlik il/merkez müdür-
lüğü tarafından size verilen sevk 
yazısında   belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri,   
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile  

Askeri Hastaneler sağlık raporu düzenleyebilir. Bu 
nitelikteki hastanelerin bulunmaması halinde Dev-
let Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Kararı Veren Birim:

Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık ku-
rulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz 
Sosyal Güvenlik İl/merkez müdürlüğünce bir dosya 
şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuru-
luna gönderilir. Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet 
Kabul edilebilir. Red edilebilir veya   Ara Karar veri-
lebilir.

Sonuç Nereden Öğrenilir:

Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez 
müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz, 
 
Maluliyet Talebinden Sonra Yeniden Muayene 
veya Bir Takım Belgelerin İstenme Sebebi:

Sevkiniz sonucunda düzenlenen ilk sağlık ku-
rulu raporu karar vermek için yetersiz veya ek-
sik olduğu durumlarda, talebinizin hemen red-
dedilmesini ve mağduriyetinizin önlenmesini 

teminen,   Kurumumuz tespit yönetmeliğine göre 
gerekli olan   tıbbi bilgi ve belgelerin, tetkikle-

Maluliyet Aylığı Hak EtmeMaluliyet Aylığı Hak Etme
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rin   veya dosyanızdaki eksik belgelerin tamam-
lanması açısından Sağlık Kurullarımızca   hakkı-
nızda “Ara   Karar “ vererek   ek bilgi   yapılmaktadır. 
 
“Çalışma Gücünün %60 ını Kaybetmediği” Ge-
rekçesiyle Talebin “Red” İle Sonuçlanması:

Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzen-
lenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de 
Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı 
bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlü-
ğüne bir dilekçe ile müracaat ederek  isteyebilirsiniz, 
 
“İşe Girildiği Tarihte’de Malul Olduğu” Kararı Ve-
rildiği halde Malül Aylığının Bağlanamama Du-
rumu:

Sigortalı olarak ilk defa işe girdiğiniz tarihte de 
malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma 
gücünüzün %60’ını)   hastalık ve arazlar ile baş-
ladığınız anlamındadır, Kanun gereği, Maluliyet 
aylığından yararlanamazsınız, ancak   yaşlılık aylı-
ğından erken emeklilik için başvuru yapabilirsiniz. 

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet 
Dosyasında;

Maluliyet talep dilekçesi,

İlk işe giriş bildirgesi

Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi 
 Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait 
askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bul-
gularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu), 
İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı, 
Sevk sonucu sağlık tesisince usulü-
ne uygun düzenlenmiş sağlık kuru-
lu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler 
Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgi-
li daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi bel-
ge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği 
Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce veril-
miş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir ör-
neği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler 
bulunmalıdır.

Yaşlılık Aylığı 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesi-
nin 4 üncü Fıkrası:

Kurum Sağlık Kurullarınca   haklarında   “İşe 
Girdiği Tarihte’de Malul Kararı Verilenlerden: 
En az onbeş yıldan beri sigortalı olmak ve 
3960 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
ları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı 
aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir. 
 
5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 5 inci Fık-
rası: 

Çalışma Gücü Kaybı   %60 ‘In Altında, An-
cak   % 40 Ve Üzerinde Özürlü olanlardan: 
Özür Oranı, % 50 ilâ % 59 arasında ise, en az 
16 yıldan beri sigortalı   olmanız ve   4320 gün, 
Özür Oranı % 40 ilâ % 49 arasında ise, en az 
18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün, 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pri-
mi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aran-
maksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir. 
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5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci  Fık-
rası:

Kadın Sigortalılardan “Başka Birinin Sürek-
li Bakımına Muhtaç Derece Özürlü Çocuğu” 
olanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi: 
- Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez 
müdürlüğüne müracaatınız sonucu, özürlü çocuğu-
nuz hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları 
ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulla-
rınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Baş-
ka birinin sürekli bakımına muhtaç Olduğuna” dair 
karar çıkması halinde, 5510 sayılı Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün 
sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve 
eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir. 
 
Özürlü Raporu’na Göre Tüm Vücut Fonksiyon 
Kaybı Oranı % 60’dan Fazla Olduğu Halde, Malu-
len Emekli Olamama:

 Özürlü sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçüt 
ve sınıflandırmalar farklıdır. Özürlü Raporların-
da Tüm Hastalıklar birleştirilerek (Balthazard 
formülü) Tüm Vücüt Fonksiyon Kaybı Oranı 
belirlenir.   Malulen emekli olmak isteyen 
sigortalılar için Çalışma Gücü Ve Meslek-
te Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği uygulanır. Söz-
konusu Yönetmelik ekinde belirtilen 
hastalıklardan birden fazlası mevcut 
ise, değerlendirmede en ağır olan has-
talık dikkate alınır. Hastalıklar birleştirilmez. 
 
Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapma-
lıyım?

Özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan 
defterdarlık yada vergi dairesine başvuruda bulun-
malısınız.

Malulen Emekli olup, Kontrol Muayenesine Tabi 
Tutulma: 

Malulen emekli edildiğiniz kararı ile birlikte, şayet 
Kontrol Muayene Tarihi   bildirilmiş   ise Kontrolün 

hangi tarihte yapılacağı da belirtilmiştir. Sosyal 
güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından kontrol 
muayene tarihiniz hatırlatılacaktır, süre dolmadan 
hastaneye sevkinizi alıp kontrol muayene 
raporunuzun kurum sağlık kuruluna gönderilmesini 
sağlamalısınız. Aksi takdirde 
malulen emekli aylığınız 
kesilir, yeni karar 
o l u ş t u r u l u n c a y a 
kadar aylık ve sağlık 
yardımı alamazsınız. 
 

Başvuruları Sonucu 
“Maluliyetleri Reddedilen” Sigortalılar:

Kurum sağlık kurullarından red kararı almış olan 
sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek      Sağlık 
Kurulunda incelenmesini talep edebilirler. Yüksek 
Sağlık Kurulu hastayı muayene etmez ancak karar 
verilen raporlar üzerinden tekrar branş uzmanı gö-
rüşleri alarak değerlendirme yapar.

SGK Resmi İnternet Sitesinden Alınmıştır.
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SAĞLIK



Hipertansiyon nedir?    
Hipertansiyon, damarlardaki kanın dolaşmasını 
sağlayan basıncın (tansiyonun) yüksek olması  
durumudur. 

Hipertansiyonun belirtileri nelerdir?   
En sık rastlanılan belirtiler; baş ağrısı, baş dönme-
si, sersemlik hissi, bulanık görme, kulak çınlaması, 
nefes darlığı, düzensiz kalp atışları, çarpıntı ve 
burun kanamasıdır.     

Hipertansiyon teşhisi nasıl konur?   
Yüksek tansiyon teşhisi koymak için kan basıncı 
ölçülürken; sistolik ( büyük tansiyon ) ve diyastolik 
( küçük tansiyon ) olmak üzere iki değere bakılır. 
Bu değerlerden herhangi birinin yüksek olması 
hipertansiyon tanısı için yeterlidir.   

Genel olarak hastanede en az 2 farklı zamanda 
ölçülen kan basıncı değeri 140/90 mmHg (halk 
arasında 14 e 9 olarak tabir edilir) veya üzerinde 
olan kişi, hipertansiyon hastası olarak kabul edilir. 

Hipertansiyon tedavi edilmezse ne olur?  
Genelde belirti vermeyen veya hasta tarafından 
ciddiye alınmayan hipertansiyon, sinsi bir katile 
dahi benzetilebilir.  

Çünkü tedavi edilmediği takdirde kalp, beyin, 
böbrekler, büyük damarlar ve gözler olmak 
üzere birçok organa zarar verir.  

Hipertansiyonun vücuda verdiği zararların bir kısmı şu şekilde 
sıralanabilir:      
- Kalp krizi      
- Kalp yetmezliği     
- Beyin damarlarında daralma veya tıkanma  
- Beyin kanaması     
- Felç, kalıcı sakatlık     
- Görme azalması ve körlük    
- Anne ve bebek açısından tehlikeli gebelik  
- Böbrek fonksiyonlarında bozulma, böbrek yet- 
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- Damar sertliği      
- Boyun ve bacak damarlarında tıkanma 
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çevresel olarak kabul edilen faktörlerdir.  
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kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve 
yoğun stres gibi durumlar en sık karşılaşılan 
çevresel etmenlerdendir.  

Nitekim hipertansiyon oldukça sık karşılaşılan bir 
rahatsızlık olup, ülkemizde de erkeklere kıyasla 
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Plastiğin yediği mesleklerden biri daha, çömlekçilik. 
Eskiden her türlü yiyecek ve içeceği saklamak 
için kullanılan ve her evde bulunan çömlekler, 
buzdolabının ve plastik kapların çoğalıp 
ucuzlaşmasıyla daha az kullanılır olmuş.

Çoğu çömlek ustası, hayatta kalmak için zamanla 
hediyelik eşya yapımına dönmüş. Ancak bu da 
geçmişi binlerce yıllık mesleği hayatta tutmada 
pek başarılı olamıyor. Ustalar hem mekân hem de 
kil bulmakta zorlanıyor, çoğu zaman maliyetleri bile 
çıkaramıyor.

ÇÖMLEKÇİLİK GELENEĞİ

Envanter Numarası : 01.0031

Kayıt Tarihi : 13.03.2013

Diğer Adları :  Bardakçılık, Çanak, Çömlek, Gudu-
Gudi, Kotik, Testicilik, Küpçülük

Somut Olmayan Kültürel Miras Alanı/Alanları : El 
Sanatları Geleneği

Coğrafi Dağılımı (Bildirimde Bulunan 
İller):   Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Bilecik, Bitlis, 
Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, 

İzmir, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tokat, Van

Çömlek, çamur haline getirilen killi toprağın elle ya 
da çömlekçi çarkında şekillendirilmesiyle üretilen 
testi, vazo, küp gibi eşyalardır.

Çömlek yapımı Anadolu, Kuzey Suriye ve Kuzey 
Mezopotamya’da yaklaşık 8200 yıl önce ortaya 
çıkmış ve 2000 yıl gibi kısa bir sürede dünyaya 
yayılmıştır. Anadolu’da ilk çarklı çömlekçiliğe ait 
bulgulara günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce 
ilk kez Kayseri dolaylarında, Alişar’da, Boğazköy’de 
ve Truva’da rastlanmaktadır. Osmanlı devrinde su 
küpleri, kavanozlar, su testileri gibi kaba eşya, sırlı 
ve sırsız pişmiş topraktan yapılmıştır.

Çömlek yapımında kullanılacak olan kil, içindeki 
taşlardan ayıklanarak el ya da çömlekçi çarkında 
şekillenmeye hazır hale getirilir. İstenilen şekil 
verildikten sonra balçığın suyunu kaybetmesi, 
sertleşmesi için ilk fırınlama yapılır. Çömlek içine 
konulan malzemenin dışarıya geçmemesi için veya 
süslemek amacıyla ihtiyaç duyulursa sırlanır ve sırrın 
sabitlenmesi için ikinci kez fırınlanır. Çömlek elle 
ya da kazıma yöntemiyle üzerine farklı renklerde 
kil sürülerek ya da içine boya karıştırılan sırlarla 
süslenir. Krem renk fon üzerine koyu yeşil, mor, 

TOPRAĞA SANATSAL DOKUNUŞ:

ÇÖMLEKÇİLİK
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lacivert, kobalt mavisi ve turuncu renklerle insan ve 
hayvan figürleri, çiçek motifleri, geometrik desen ve 
süslemeler yapılır.

Günümüzde çömlekten amacına göre değişik 
büyüklükte yemek tenceresi, tencere kapağı, su 
testisi, güveç, sütlaç kâsesi, yoğurt kâsesi, alabalık 
kiremidi, sarma taşı gibi ürünlerin yanı sıra dekoratif 
süs eşyaları da yapılmaktadır.

Eskişehir, Manisa, Bilecik, Nevşehir, Avanos, 
Adapazarı, Bursa, Balıkesir, Menemen, Kütahya, 
Konya ve Diyarbakır gibi birçok yerde çömlekçilik 
yapımına devam edilmektedir. Bilecik ilinin 
Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde çömlekçiliğe 
ilişkin şenlik düzenlenerek bu sanatın geniş kitlelere 
tanıtımı yapılmaktadır.,

* Metin “Geçmişten Geleceğe Yaşayan Kültür 
Mirasımız Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras 
Ulusal Envanteri” kitabından alınmıştır.



Çok dikkat edelim, günümüzün hastalıklarından biri 

olan Alzheimer yani diğer adıyla Demans hastalığının 

maalesef ki tedavisi yoktur. Ama yediklerimize içtik 

tiklerimize çok dikkat etmeliyiz.

Yiyecekler den söz edecek olursak un, unlu ma-

muller, alkol, sigara, şekerli tüm gıdalardan uzak 

durmalıyız. Bol bol güneşten yararlanmalıyız. Aşırı 

olmamak üzere açık havada, bilhassa güneşli (D 

vitamini yani güneş) havada yürüyüşler egzersi-

zler yapmalıyız. Aşırı olmamak üzere şekersiz Türk 

kahvesi tüketmeliyiz neden mi? Türk kahvesinde 

bolca bol miktarda magnezyum vardır, ayrıca güçlü 

bir antioksidandır. Alzheimer’ a yakalanma riskini 

% 50 azaltmaktadır. Başımızı bir yere çarpmamaya 

çok dikkat etmeliyiz. Beyin egzersizi yapalım puz-

zle ve bulmaca çözmek iyi gelmektedir. Yapılan 

araştırmalarda stres ile demans arasında bir bağlantı 

olduğuna inanılmaktadır. Uyku beynimiz için çok 

önemlidir.  

Bu hastalığa yakalan kişilerin sabah kahvaltılarına 

çok dikkat etmeleri köy yumurtası, zeytin, soğuk 

sıkım zeytinyağı bolca yeşillik, mevsiminde salatalık, 

domates tüketmeleri yemeleri, 3-4 saat sonra bir 

bardak hakiki süt tüketmeleri, öğlen saatinde orta 

yağlı et, balık ya da hakiki bir parça köy tavuğu 

yeşillik tüketmeleri, akşamüzeri bir bardak hakiki 

süt tüketmeleri akşam saat yedi buçuk veya sekizde 

zeytinyağlı sebze yemeleri tavsiye edilmektektedir. 

Hakiki köy tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı tüke-

tirken, şekerli ürünlerden uzak durmayı, hele hele 

unlu mamullerden uzak durmayı ihmal etmeyelim. 

Her gün aşırıya kaçmadan kavrulmamış yani çiğ 

ceviz, fındık, fıstıkta tüketebiliriz. Herkese bol mutlu, 

sağlıklı günler temennisiyle.

M. Ercüment ALDEMİR
Üye

DİKKAT EDELİMDİKKAT EDELİM
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Son günlerde Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok ilimizde Emekliye 

kredi çıkartılır ibaresi ile otobüs durakları, kaldırımlarda ve 
direklerde ilanlar asılarak emekli vatandaşlarımız kandırılmak 

istenmekte bu durumların ilerde emeklilerimize mağduriyet 

yaşatmaları endişesi duymaktayız, Derneğimizce emeklilerimizi 

uyarmak ihtiyacı duyulmuştur.

Emeklilerimiz bu ilanlara kanmamaları ihtiyaçları için 

Bankalara bizzat kendileri başvurmalarını gerekirse sorunları 

için şubelerimizden bilgi almalarını öneririz. Dernek olarak 

emeklilerimize bilgi amaçlı yardımcı oluyoruz.

KAMU OYUNA DUYURUKAMU OYUNA DUYURU

Yönetim Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan
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“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, 
haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslü-
man kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da 
ihtiyacını giderir.” (Buhârî, Mezâlim 3)

2012 yılında Myanmar’da Budistlerin saldırıları so-
nucu topraklarından ayrılmak zorunda kalan ve 
komşu ülkelere sığınan Arakanlı Müslümanların 
yardım çağrıları devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak son 5 yıldır Arakanlılara yönelik insani yar-
dım, Ramazan faaliyetleri, Kurban faaliyetleri ve eği-
tim çalışmaları kapsamında 11.920.192 TL tutarında 
yardım faaliyeti gerçekleştirdik.

ARAKANLI ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ VERİ-
YORUZ

Bununla birlikte eğitim ve kültür hizmetleriyle, top-
raklarından sürülüp mülteci durumuna düşürülen 
Arakanlı Müslümanların çocuklarının yanında ol-
duk. Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Bang-
ladeş Uluslararası Chittagong İslam Üniversitesi ve 
Türkiye’de İstanbul, Konya ve Kayseri’de bulunan 
Uluslararası İmam Hatip Liselerinde ve Ankara Üni-
versitesinde Arakanlı öğrencilerimiz Vakfımızın des-
teğiyle eğitimlerini  sürdürmektedir. Bangladeş, Ma-
lezya, Pakistan ve Türkiye’de toplam 4.134 Arakanlı 

öğrenciye eğitim desteği verilmekte ve bu öğrenci-
lerimizin bütün masrafları vakfımız tarafından karşı-
lanmaktadır.

ARAKAN’IN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Her biri özel olarak seçilen Arakanlı öğrencilerin, 
Arakan meselesini savunabilecek ve bu sorunun 
çözümüne katkı sunabilecek, bunu dünya ile pay-
laşabilecek iletişim, hukuk, tıp alanında etkin kişiler 
haline getirmek Vakfımızın temel gayelerinden biri-
sidir. Bu anlamda eğitim masraflarını karşıladığımız 
her Arakanlı öğrencimizden mezun olduklarında 
Arakan meselesine katkı sunmaları ve ülkelerini 
unutmamaları istenmektedir.

YAŞANAN ŞİDDETİ AÇIKLAYACAK KELİMELER 
YOK

BM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı 
Arvidsson’un dediği gibi “Myanmar’da yaşanan şid-
deti açıklayacak kelimeler yok.” Tüm insanlığı Arakanlı 
kardeşlerimizin durumuna duyarlı olmaya ve ellerin-
den geldiği kadar mazlum Arakan müslümanlarına 
yardım elini uzatmaya, onların ihtiyaçlarına destek 
olmaya çağırıyoruz.

ARAKAN...
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0535 712 04 83
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0546 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
BALIKESİR ALİ GÖÇMEN 0266 245 62 45 0534 295 23 86
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02
BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21
BİNGÖL MEHMET ELVAN 0506 792 88 69
BOLU LÜTFİ KÜRŞAT KARTALTEPE 0374 212 84 86 0532 587 97 04
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BURSA - KARACABEY EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 55
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92
GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33 0536 567 63 09
İSTANBUL/EYÜP HAMZA HALDIZ 0212 223 72 36 0532 271 24 21
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0543 258 08 23
İZMİR/ÇİĞLİ HİKMET GENÇ 0232 386 26 58 0536 877 21 29
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 922 11 62
KARABÜK MEVLÜT KARTEPE 0370 412 97 86 0530 492 66 52
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 YILMAZ TAKMAZ 0386 812 27 28 0537 931 20 40
KOCAELİ CELAL FİLİZ 0262 331 03 32 0532 476 77 44
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0533 463 41 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL 0542 717 64 51
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
MERSİN/TARSUS M.BÜLENT GÖZENER 0324 614 42 43 0537 240 94 52
SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 41 0543 559 67 27
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0414 215 55 05 0530 321 74 63
TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 275 57 57 0537 436 11 60
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0531 302 19 00
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0532 493 66 49
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59
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