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2017 VE SONRASINDA 

EMEKLİ OLACAKLARIN 

100 LİRA TALEBİ
BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Devamı 3. sayfada

1 Kasım 2015 genel seçimler 
öncesinde emekli aylıklarına farklı adlar 
altında iyileştirme yapılması genel kabul 
görmüştü. Ak Parti'nin seçim bildirgesinde, 
emeklilere ikramiye adı altında, emekli 
aylıklarına 100 lira ilave yapılmasını taahhüt 
ettiğinden, 6655 sayılı Kanunla emekli 
aylıklarına 1 Ocak 2016 itibariyle 100 lira 
ilave yapılmış, aynı uygulamanın 2016 yılında 
emekli olacaklara da yansıtılacağı hüküm 
altına alınmıştı.   

Bu uygulamanın adına ikramiye 
konulduğundan, 100 liranın emekli aylıkların 
yapılan artışlar ile güncellenerek, 2017 ve 
sonrasın da emekli olacaklara uygulanması, 
eşitlik bakımından da değerlendirilmelidir. 
Bu nedenle, 6655 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmalı ve bundan sonra emekli olacaklara 
da 100 lira güncellenerek ödenmelidir. 

ERGÜN, ÇALIŞMA BAKANI’NI

HEYETİYLE ZİYARET ETTİ
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız 

Kazım Ergün Başkanlığında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Danışmanlardan oluşan heyetimiz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği Genel 
Başkanımız Kazım ERGÜN beraberinde Genel Başkan 
Danışmanımız M. Emin TANGÖREN ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet KARABAY’ ı 
makamında ziyaret ettiler.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

BAKAN YARDIMCISI KARABAY’A

HİZMETLERİMİZİ TANITTIK...

Devamı 3. sayfada

Devamı 2. sayfada
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Türkiye Emekliler Derneği 
Genel Başkanımız 
Kazım Ergün Başkanlığında; 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Danışmanlardan oluşan 
heyetimiz Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu’na 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

6 Kasım 2017 tarihinde, Türkiye 
Emekliler Derneği Genel Başkanı 
Kazım Ergün Başkanlığında; Genel 
Sekreter Recep Orhan, Genel Mali 
Sekreter Ömer Kurnaz, Genel Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif 
Yıldız, Hukuk Başdanışmanımız Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, Genel Başkan 
Danışmanımız Hilmi Şimşek ve 

Araştırma Müdürümüz Namık Tan'dan oluşan 
heyetimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu'nu makamında ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Kazım Ergün, 
Derneğimiz hakkında genel bir bilgilendirme 
yaptı. Türkiye Emekliler Derneği'nin 47 yıllık 
bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Ergün, 
bugüne kadar diyalog içinde emeklilerimizin 
sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade etti. 
Emeklilerimizin TOKİ vasıtasıyla ev sahibi 
olma projesinin önemine dikkat çeken Ergün, 
bu konuda sayın Bakanımızın desteğinin 
önemli olduğunu söyledi. Sayın Bakanımıza, 
görevinde üstün başarılar dileyen Ergün, yeni 
dönemde de birlikte çalışmaktan büyük bir 
memnuniyet duyacaklarını belirtti.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu,  Türkiye'nin her yerinde 
şubelerimizin olmasının büyük bir başarı 
olduğunu  belirterek, yeni dönemde sosyal 
diyalog içinde emeklilerimize hizmet etmenin 
çabası içinde olacaklarını söyledi. Sosyal 

güvenlik sistemimizin yürütümünde ortak çalışmalar 
yaparak, emeklilerimize hizmet etmekten büyük bir 
memnuniyet duyacağını söyleyen Sarıeroğlu, ziyaret 
için de teşekkür etti. 

Heyetimiz ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem’i de makamında 
ziyaret ederek emeklilerin beklentileri hakkında 
bilgilendirdi.

ERGÜN, ÇALIŞMA BAKANINA 

EMEKLİNİN TALEPLERİNİ ANLATTI...
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5510 sayılı Kanunla, emekli aylıklarının 
hesaplanmasında güncellenme katsayısı ve aylık 
bağlama oranları düşürüldüğünden, emekli 
aylıklarında da bir önceki yıla göre düşen bir seyir 
izlenmektedir. 5510 sayılı Kanunun kapsamında 
uzun süre sigortalı çalışma, 
aylıkları artırması gerekirken, 
kayıpların olması sisteme olan 
güveni azaltmaktadır. 1 Ekim 2008 
öncesi hizmeti olanların emekli 
aylıkları karma sisteme göre 
hesaplandığından, eski dönemlere 
ilişkin kısmi emekli aylıklarında 
kayıplar ile karşılaşılıyor.  

2017 sonrasında emekli 
olacakların böylesine kayıplar 
yaşayacağı bir dönemde, aylıkları 
en fazla düzeltilmesi gereken bir 
kesime 100 lira iyileştirmenin 
verilmemesi, nimet/külfet dengesi 
açısından da bir haksızlık örneği 
olarak değerlendirilmelidir. 100 lira 
iyileştirme ile birlikte, emekli 
aylıkları hesaplanmasında ve 
artışında adil olan bir sistem 
getirilmelidir. Sigortalı çalışma 
süresi uzadıkça, emekli aylıklarını 
a r t ı r a n  b i r  h e s a p l a n m a  
öngörülmediği sürece, sosyal 
güvenliğin koruyucu yönü giderek kaybolacaktır.  

Karma emekli aylığı, gelecek için riskli bir 
durum aldığından, sürdürülür yanı kalmamıştır. 
Mart 2017 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yüksek Danışma Kurulu Toplantısında, 
bu konuda yapılması gerekenleri anlattım, 

uyarılarımı yaptım. Yoksulluk kavramı, sosyal 
güvenlik sistemi içinde olamaz. Emekli aylıkları, 
giderek azaldığından, emekli  yoksullar 
çoğalacaktır. Sosyal devlet ve sosyal güvenliğin 
özüne aykırı olan bu uygulama yerine, sosyal 

güvenliğin ilkeleri ve evrensel 
sözleşmeler esas alınarak, 5510 sayılı 
Kanunda gerekli olan değişiklere 
gidilmelidir. 

A n a y a s a m ı z d a ,  s o s y a l  
güvenl iğ in  adi l  yürütü lmes i  
konusunda Hükümetlere önemli 
sorumluluklar verilmiştir. Elbette, 
bugün biriken sorunları sadece 5510 
ile sınırlamak da doğru değildir. 
Geçmişten gelen yanlışlıklar, sıkça 
yapılan mevzuat değişiklikleri, 
sosyal güvenliğin istikrarını ve 
eşitliğini bozan bir uygulamaya 
dönüşmüştür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının 
tek çatı altında toplanmasına 
rağmen, statü farklılıklarında ve 
aylık hesaplamalarında eşitliği 
öngören bir yapı kurulamadığından, 
dağınıklık sürmektedir. Aylığa hak 
kazanma koşulları ve emekli aylığı 

hesaplamalarında norm ve standart birliğinin 
kurulması için sosyal güvenlik sistemimiz masaya 
yatırılmalı; devlet, işveren, çalışan ve emekli 
kuruluşlarının görüşleri alınarak, sürdürülebilir 
ve eşitliği öngören değişikliklere gidilmelidir. Bu 
konuda, katkı vermeye hazırız. 

2017 VE SONRASINDA EMEKLİ OLACAKLARIN 100 LİRA TALEBİ

Kısa adı TÜED olan Türkiye 
Emekliler Derneği Genel Başkanımız 
Kazım ERGÜN beraberinde Genel 
Başkan Danışmanımız M. Emin 
TANGÖREN ile Aile ve Sosyal  
Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. 
Mehmet KARABAY’ ı makamında ziyaret 
ettiler. Ziyarette Bakan Yardımcısını 
derneğimiz hakkında bilgilendiren Genel 
B a ş k a n ı m ı z  K a z ı m  E R G Ü N ,  
emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları, 
taleplerini ve beklentilerini dile getirdi. 
E m e k l i l e r i n  ç ö z ü m  b e k l e y e n  
s o r u n l a r ı n ı n  b a ş ı n d a  İ n t i b a k  
meselesinin geldiğini ifade eden Ergün; 
“2000 öncesi emeklilerimiz için intibak 

hakkını elde etmiştik. Şimdi de 2000 
sonrası emeklilerimiz için intibak 
talep ediyoruz.” dedi.

Bakanlıkla birlikte yürütülmesi 
planlanan sosyal projelerimiz 
hakkında da bilgi veren Ergün, henüz 
çalışma yaşamını noktalamamış 
ancak emekliliğine 3 yıl ve daha az 
süre kalmış kamu çalışanları için 
“Emekliliğe Hazırlık” projemiz 
hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Bakan Yardımcısı Karabay’ da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek; “Türkiye Emekliler Derneği 
ile birçok ortak proje gerçekleştiriyoruz. 
Emeklilerimize ve yaşlılarımıza katkı 

sağlayacak, onların daha mutlu ve 
huzurlu bir şekilde yaşamlarını 
sürdürmelerini temin edecek yeni 
projeleri de birlikte hayata geçirmek 
istiyoruz” dedi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 

BAKAN YARDIMCISI KARABAY’A

HİZMETLERİMİZİ TANITTIK...

Sigortalı 
çalışma süresi 

uzadıkça, emekli 
aylıklarını artıran 
bir hesaplanma 

öngörülmediği sürece, 
sosyal güvenliğin 

koruyucu yönü 
giderek 

kaybolacaktır. 
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Ak Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula 
KÖSEOĞLU Trabzon Şube Başkanlığımızın konuğu oldu. 

Şube Başkanımız Burhan Bayraktar ve yönetim 
Kurulu Üyelerimizin hazır bulunduğu ziyarette, Şube 
Başkanımız Bayraktar derneğimiz hakkında bilgilendirme 
yaparak, emeklinin en çok gündeminde olan TOKİ konut 
projelerimizin gerçekleşmesi için Milletvekili Köseoğlu'ndan 

destek beklediklerini belirtti. Ayrıca 
yıllardır çözüme kavuşmayan 
İ n t i b a k  s o r u n u m u z d a n  d a  
b a h s e d e r e k ,  “ 2 0 0 0  ö n c e s i  
emeklilere uygulanan İntibak, aynı 
ş e k i l d e  2 0 0 0  s o n r a s ı n d a k i  
emeklilere de uygulanmalı” dedi. 
Daha bir çok konu hakkında 
g ö r ü ş e n  Ş u b e  B a ş k a n ı m ı z  
Bayraktar ve yönetim kurulu 
üyelerimiz, emekli maaşlarının çok 
düşük olmasından, sağlıkta katkı 
paylarına kadar bir çok konuya da 
değindiler.

Milletvekili Köseoğlu ise; 
“ S i v i l  t o p l u m  k u r u l u ş l a r ı  
d e m o k r a s i m i z i n  o l m a z s a  
olmazlarıdır. TOKİ konusunda 
elimizden ne geliyorsa yapacağız, 
konunun takipçisi olacağız” dedi. 

Diğer bir çok konu da ise çalışmalarının olduğunu, bunları 
tekrar konuşmak üzere derneğe tekrar geleceklerini söyledi. 

Şube Başkanımız Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri; 
“Milletvekilimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Yaptığımız 
çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen vekilimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

MİLLETVEKİLİMİZ AV. AYŞE SULA KÖSEOĞLU 

TRABZON ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği 
“Türkiye'de Uzun Süreli Bakım”a ilişkin ülke değerlendirme toplantısı 
09-12 Ekim tarihleri arasında Ankara' da yapıldı.

Toplantıda Derneğimiz adına sunum yapan Hukuk Danışmanımız 
Cafer Tufan YAZICIOĞLU, derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi, Sosyal Güvenlik Sistemimizin noksanlıklarını anlattı. 
YAZICIOĞLU özellikle, ilgi gören Yaşlılık Hukuku çalışmamızı 
anlatarak, uzun süreli bakımın bir hak olması gerektiğini vurguladı. 

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları sunumu ilgi ile izledi ve sorularla 
Yazıcıoğlu'ndan ülkemizdeki aile yapısı ve bakım konusunda bilgi 
aldılar. 7 ülke için yapılan bu çalışmalar sonucunda Dünya Sağlık 
Örgütü bir uzun süreli bakım modeli oluşturmaya çalışacak.

Dünya Sağlık Örgütü, Uzun Süreli 
Bakım Modeli Arayışında

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından 
düzenlenen çalıştayda; sosyal güvenlik sistemi kapsamlı olarak tartışılmış, eksik 
kalan veya aksayan yönler katılımcılar tarafından bilimsel olarak 
değerlendirilmiştir. 14 Ekim 2017 tarihinde TBMM Sosyal Tesislerinde yapılan 
toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Prof. Dr. Yusuf 
Alper, Prof. Dr. Kadir Arıcı, Derneğimizi temsilen Hukuk Başdanışmanı Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, Araştırma Müdürü Namık Tan ve sosyal güvenlik uzmanları 
katıldılar. 

Sosyal güvenlik sisteminin uygulamalarına ilişkin olarak Derneğimizin 
görüş ve önerileri sunularak, aylığa hak kazanma koşulları ve emekli aylığı 
hesaplamalarında farklılıklara dikkat çekilmiş ve eşitliği bozan uygulamalara 
çözüm getirilmesi istenmiş; bu tür çalıştayların sigorta mevzuatımızın eşitlik 
temelli bir yapıya dönüştürülmesi ve toplumun tamamının sosyal güvenlik 
kapsamına alınması bakımından yapıcı ve yol gösterici tespitlerin yapılmasına 
katkı sağladığı belirtilmiştir.

DERNEĞİMİZ SOSYAL GÜVENLİK ÇALIŞTAYI'NDA
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Son yıllarda tartışılan ve değiştirilmesi gereken 
güncellenme katsayı,  emekli  aylıklarının 
hesaplanmasında en önemli bir parametre olarak 
değerlendirilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli 
aylıklarının hesaplanmasında belirleyici bir kriter 
olan prim kazançlarının aylık bağlanma tarihine 
kadar güncellenmesinde önceki dönemlere göre 
kayıplar öngördüğünden, emekli aylıklarında ciddi 
azalmalar yaşanmış ve Ekim 2008 sonrasında emekli 
olanlardan yoğun itirazları gelmeye başlanmıştır. 

1 Ocak 2000 itibariyle, 506 sayılı Kanun 
döneminde uygulanan gösterge sisteminin 
kaldırılması, doğru bir tercih olmamıştır. Artık, 
emekli aylıklarının hesaplanmasında tüm yılların 
ortalama kazancı dikkate alınmaya başlanmış ve 
yeni bir güncellenme katsayı belirlenmiş; Ocak 2000 
itibariyle ödenen primlerin güncellenmesinde yıl 
sonu tüfe artışları ve milli gelir artışlarının yüzde 
100'ü dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu 
uygulamayla, primlerin nemalandırılmasında hak 
kayıpları olmayacak gibi görülse de, emekli 
aylıklarında gösterge sistemine göre, farklılıklar ve 
eşitsizliklere yol açacağı yönündeki uyarılar dikkate 
alınmamıştır.

Bu uyarılara karşın, 5510 sayılı Kanunla prim 
kazançlarının güncellenmesinde dikkate alınan milli 
gelir artışının yüzde 100'ünün yüzde 30'a 
düşürülmesi, emekli aylıklarında hak kayıplarına 
yol açmış ve asıl haksızlık Ekim 2008 sonrasında 
görülmeye başlanmıştır.

Milli gelir artışının böylesine azaltılması, emekli 

aylıklarını düşürdüğü gibi, gelir dağılımını da 
bozmuştur. Ekonomi büyüdüğünde; vergi, ücret ve 
emekli aylıkları ile topluma adil gelir dağılımı 
sağlanması bakımından, bu hakların iyileştirilmesi 
gerekirdi. Bu haklarda sınırlamaya gidilmesi, işsizlik 
ve yoksulluğu da beraberinde getirmektedir.

Benzer şekilde, aylık bağlama oranlarında da 
önemli  azalmalar ı  öngören değiş ik l ik lere  
gidildiğinden, yaşlılık ve yoksulluk gelecekte en önemli 
riskler olacaktır. Ülkeyi yönetenlerin bu gerçeği 
görmemesi durumunda, sosyal güvenliğe olan ilgi 
zayıflayacak ve asıl riskli durum geleceğe taşınmış 
olacaktır.

İstihdam; sosyal güvenliğin en önemli gelir 
kaynağıdır. Çalışanların primleri ile emekli aylıkları 
ödendiğinden, kayıt dışı çalışma en riskli durum 
olarak görülmeli; insanlarımızın geleceğini karartan 
kayıt dışı ile mücadele edilmelidir. 

16 Ekim 2017 tarihi itibariyle TÜİK tarafından 
açıklanan işgücü istatistiklerinde, istihdam edilenlerin 
yüzde 34,5 gibi bir kesimi sosyal güvenlik 
kuruluşlarına kayıtlı olmadan çalıştırılması, en çok 
üzerinde tartışılması gereken bir sorundur.  AB 
ülkelerinde, kayıt dışı istihdamın en fazla yüzde 5 
oranında olması, bu alanda ülkemizin çok yol alması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. AB üyelik sürecinde, 
en çok düzeltilmesi gereken bir sorun olarak görülecek 
kayıt dışı ile mücadele de yeni politikalar geliştirilmeli, 
insanlarımızın sosyal güvenlik hakları teslim 
edilmelidir.

Gazi

AYKIRI

Genel

Başkan

Yardımcısı

-

Kayseri

Şube

Başkanı

Sosyal güvenlik sisteminde; emekli aylıkları 
yetersiz kalındığında çalışma ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Bunun yanında, genç yaşta emekli 
olanların birikim ve tecrübelerinin ekonomiye 
k a z a n d ı r ı l m a s ı  d a  d i k k a t e  a l ı n d ı ğ ı n d a ,  
emeklilerimizin çalışmasını özendirmek amacıyla 
aylıklar kesilmeden sosyal güvenlik destek primi 
uygulaması getirilmiştir. 

Türkiye Emekliler Derneği, çalışmalarını işçi 
emeklileri cemiyeti adı altında sürdüğü bir dönemde, 
emeklilerimizin çalışmasını talep etmiştir.  
Cemiyetimizin mücadelesi sonucunda, 1988 yılında 
yapılan değişiklikle;  işçi emeklileri sosyal güvenlik 
destek primi ödeyerek emekli aylıkları kesilmeden 
çalışmaya başlamıştır. 

Sosyal güvenlik destek primi uygulamasından, 
memur ve Bağ-Kur emeklileri de aylıkları kesilmeden 
geniş bir çalışma alanı bulmuştur. 

Kendi adına bir işyeri açan emeklilerimizden 
yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi adı altında, 
emekli aylıklarından kesinti yapılması, bu kapsamda 
olanların üzerinde bir yük oluşturduğundan, itirazlar 
da gelmeye başlamıştır. Türkiye Emekliler Derneği, 
çoğunluğu küçük işletmeler olan emeklilerimize ait 
işyerlerini çalıştıran emeklilerimizin aylıklarından 
kesilen yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi 
uygulamasının kaldırılmasını talep etmiş; verilen 
mücadele sonucunda prim oranı önce yüzde 10'a 
düşürülmüş, 2016 yılı Nisan Ayı itibariyle 
kaldırılmıştır. 

2005 yılında yürürlüğe giren 5335 sayılı Kanunla, 

kamu işyerinde emeklilerin çalışması durumunda, 
emekli aylıkları kesilmeye başlanmıştır. Özel kesim 
işyerlerinde emekli aylıkları kesilmeden çalışma 
imkanı devam ederken, kamu işyerlerinde sosyal 
güvenlik destek primi ile çalışma kaldırılmıştır. 

Günümüzde, sosyal güvenlik destek primi 
ödeyerek iş sözleşmesine tabi özel kesim işyerlerinde 
çalışan emekliler, aldıkları ücret üzerinden yüzde 7.5 
sosyal güvenlik destek primi öderken, işveren payı da 
yüzde 22.5 olarak belirlenmiş ve buna ilave olarak 
yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı primi 
ödenmektedir. 

İş sözleşmesine tabi çalışan ve yüzde 32 gibi 
adlarına sosyal güvenlik destek primi ödenen 
emeklilerin, emekli aylıklarına bir katkısı 
olmadığından, karşılığı olmayan bir ödeme olarak 
değerlendirilmektedir. 

Asgari ücret üzerinden çalışan bir emekli adına 
ayda 568,64 lira sosyal güvenlik destek primi 
ödenmektedir. Bu uygulamanın emekli aylıklarına bir 
katkısının olması gerekiyor. Öncelikle, her yılın 
sonunda, emeklilerimizin aylık bağlama oranı yeniden 
değerlendirilmeli ve emekli aylıklarına katkı olarak 
yansıtılmalıdır. Örneğin, her çalışılan 360 günün 
karşılığı olarak yüzde 1 aylık bağlama oranına bir artış 
yansıtılabilir. Bu talebimiz dikkate alındığında; kayıt 
dışı çalışmanın da önüne geçilmede önemli bir 
caydırıcı işlevi olacağının bilinmesinde yarar vardır. 
Sosyal güvenlik sisteminde karşılığı  olmayan prim 
alınmaması, temel bir kural olarak benimsenmelidir.  

www.tuedkayseri.org.tr

Recep ORHAN

Genel

Sekreter

-

Ankara

Şube

Başkanı

www.tuedankara.org.tr

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN AYLIĞA KATKISI OLMALI

GÜNCELLENME KATSAYISI DEĞİŞTİRİLMELİ
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MERSİN ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ 

TOKİ GÖRÜŞMELERİNDE

Mersin Şube Başkanımız Celal Akbudak ve yönetim kurulu 

üyeleri Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'i ve Mezitli Kaymakamı 

Emin Sait Karahaliloğlu'nu makamlarında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Akbudak, derneğimiz hakkında bilgi 

verdi ve şube olarak emeklilerimiz adına yapılan anlaşmaları, 

projeleri anlattı. Emeklilerimizin biran evvel TOKİ 

konutlarından faydalandırılmaları konusunda Silifke 

Kaymakamı Cinbir ve Mezitli Kaymakamı Karahaliloğlu'ndan 

desteklerini beklediklerini belirtiler. Görüşmeler sonunda 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile TOKİ Başkanı Mehmet Ergün 

Turan'ın en kısa sürede tespit edilen arsalarda inceleme 

yapacakları haberini aldılar.

İskenderun Şube 
Başkanımız 
Mustafa Uyan, 1 
Ekim Dünya 
Yaşlılar Günü 
nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. 
Şube Başkanımız 
Uyan; 
"Toplumumuzun 
bugünlere 

gelmesinde büyük yeri olan emeklilerimiz ve yaşlılarımız, bizim en 
büyük hazinemizdir. 1 Ekim Dünya Yaşılar Günü Kutlu olsun” 
diyerek, şöyle devam etti. "Yaşlılık deneyim ve gün görmedir. Yaşlılık 
kişilerin son baharıdır. Her insan için değişik anlamı ve önemi olan 
yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Geçmişimiz 
ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara 
taşınmasını sağlayan yaşlılarımız hayatımızın önemli değerleridir. Son 
zamanlarda kullanılan 'Gelecekte bir gün gelecek' şeklinde bir slogan 
var. Kullanılan slogan yerinde bir slogan. Herkesin elbet bir gün 
yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğini daima aklımızda 
tutmamız gerek. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip 
çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun 
huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılara gösterilen önem ve 
onların sıkıntılarının çözümü için gösterilen çaba o toplumun uygarlık 
göstergelerinden biridir. Bu vesileyle, tüm emeklilerimizin ve 
yaşlılarımızın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine 
sağlık, varlık ve esenlik dolu günler diliyorum” dedi.

İskenderun Şube Başkanımız Mustafa Uyan; 

“1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun…”

Kırıkkale Şube Başkanlığımızın organizatörlüğünde, Kırıkkale 
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Emekliler Parkında üyelerimizle bir 
araya gelerek, onların sorunlarını dinledi. Şube Başkanımız Zekeriya 
Aytekin; “Emeklilerimizin öncelikli problemi konut sorunudur. Bu sorunu 
ivedilikle çözmemiz gerekir. Bununla birlikte emeklilerimizin sosyal 
yaşantılarını da önemsiyoruz. Kızılırmak vadisinde bulunan hobi 
bahçeleri emeklilerimizin üretimine tahsis edilebilir. Ayrıca deneyim ve 
tecrübe sahibi emeklilerimizden toplum olarak faydalanabiliriz” dedi. 

Belediye Başkanı Saygılı ise; “İlimizde emekli sayısı oldukça 
fazla. Belediye olarak derneğinizin talepleri doğrultusunda, TOKİ 
kanalıyla yapılması düşünülen konutlarla ilgili Yuva Mahallesinde 120 
dönüm arsayı TOKİ'ye devrettik. 16 Aralık'ta ise ihalesinin yapılacağını 
TOKİ Başkanlığı'ndan öğrendik” dedi. 

Üyelerimiz ve emekliler ise Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya 
ve Şube Başkanlığımıza teşekkürlerini dile getirerek, bu sohbet 
ortamından çok memnun olduklarını belirttiler. 

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAYGILI 

KIRIKKALELİ ÜYELERİMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

TARSUS ŞUBEMİZ 

ENGELLİ ÜYEMİZİN 

YARDIMINA KOŞTU

Tarsus Şube Başkanlığımız üyelerini 
yalnız bırakmıyor... 

Şubemiz üyesi olan Mehmet Boran'a ihtiyaç duyduğu 
tekerlekli sandalyesi Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
teslim edilerek, kendisine geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Üyemiz Boran ise; “Şubemize ne kadar teşekkür etsem az, 
Şube Başkanımız Ömer Kurnaz'a ve yönetim kurulu üyelerine 
şükranlarımı sunarım” dedi.  
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Gebze Şube Başkanlığımız, Gebze ve çevre ilçelerdeki 
muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Dilovası'nda muhtarlarla bir araya gelen 
Gebze Şubemiz, son olarak Darıcalı muhtarları ağırladı.

Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerindeki kahvaltılı 
toplantıya Şube Başkanımız Ali Tunç ile yönetim kurulu üyeleri, 
Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er ile dernek üyesi 
Darıcalı muhtarlar katıldı. Şube Başkanımız Tunç ve Şube Mali 
Sekreterimiz Ramazan Kibar sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya 
gelerek derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. 1970 yılında 

kurulan Türkiye Emekliler Derneği'nin bugün yurt 
genelinde 108 şubesi 1 milyona yakın üyesi bulunduğuna 
dikkat çeken Tunç, derneğin sosyal güvenlik konusunda her 
türlü katkıyı verdiğini, SGK'nın bir birimi gibi çalışarak 
emekli, dul ve yetimlerin sorunlarını her platformda 
paylaştıklarını, insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylığın 
ödenmesi için mücadele ettiklerini söyledi. 

Gebze Şubemizin 12 bin 560 üyesinin 
bulunduğunu ifade eden Tunç; “Görevimiz emeklilerin hak 
ve hukuklarını korumak, kendilerine sağlık, hukuk gibi her 
konuda yardımcı olmak sorunlarını çözmek. Bunun için tüm 
emeklilere kapımız açık, kendilerini derneğimize davet 
ediyoruz” dedi.

Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er 
toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Emekliler Derneği Gebze 
Şubesinin davetlerinden dolayı memnun olduklarını, sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalarının büyük 
fayda sağlayacağını ifade etti. Emeklilerle yaptıkları görüşmelerde 
emeklilerin özellikle maaşlarından kesilen sağlık katkı payı ve 
ilaçlardan alınan farklardan şikayetçi olduklarını vurgulayan Aytun 
Er, Başkan Ali Tunç'tan bu konuda emeklilerin mağduriyetlerinin 
giderilmesini talep etti. Başkan Er bu tür toplantıların bundan sonra da 
devam etmesini istedi ve kendilerini ağırlayan Gebze Şube Başkanımız 
Ali Tunç ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. 

GEBZE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ EMEKLİLER VE 

MUHTARLARLA DARICA'DA BİRARAYA GELDİ

Nazilli Şube Başkanlığımız 
üyelerini Çanakkale'ye götürdü. 
Üyelerimizin yoğun talebi ile 
gerçekleştirilen gezide ilk başta 
Ş e h i t l i k l e r  o l m a k  ü z e r e  
Çanakkale'nin bir çok tarihi 
mekanları ve yöresel alanları gezildi. 

Yapılan gezide Şube Başkanımız Faruk 
Baştepe; “Üyelerimize birçok alanda hizmet 
vermeye çalışıyor, hayatlarına bir nebze de olsa 
dokunmak istiyoruz. Ancak bu gezi yaptığımız 
hizmetlerin en anlamlısı oldu. Herkesin bu tarihi 
mekanları mutlaka ziyaret etmesi gerek. 
Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi. 

Üyelerimiz ise, geziden çok mutlu olduklarını 
söyleyerek, şube yönetimine teşekkürlerini 
bildirdiler.

NAZİLLİ ŞUBE ÜYELERİMİZ ÇANAKKALE'DE

Doğuş TV Yöntem programı yapımcısı Kenan Çakal' a 
konuşan TÜED Genel  Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Arif Yıldız, Derneğimizin dününü ve bugününü anlattı. 

Yıldız: “47 yıllık geçmişi olan derneğimiz Türkiye genelinde, 108 şubesiyle 
emekliye hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır” dedi. Emeklilerimizin, 
örgütlü gücünün derneğimiz çatısı altında toplanması çağrısını yapan Yıldız, 
“Gücümüzü birleştirdiğimizde aşamayacağımız sorun yoktur. Teşkilat olarak 
eğitimi birinci gündem maddesi yaptık. Güçlü bir teşkilat yapısı ve bilinçli bir 
emekli kitlesiyle haklarımızı korumak ve güçlendirmek için yılmadan 
yorulmadan mücadele etmek gerekiyor. Türkiye Emekliler Derneği bu bilinçle ve 
kararlılıkla yolunda yürüyor, yürümeye de devam edecek” dedi.

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız 
Doğuş TV' ye konuştu
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ŞUBE BAŞKAN 

YARDIMCILARI

SEMİNERİMİZ

Derneğimizin il ve ilçelerde kurulu olan 
108 şube yöneticilerine yönelik eğitim, 2 Ekim- 
26 Ekim 2017 tarihlerinde Erdek/Narlı Eğitim 
ve Sosyal Tesisimizde, dört grup olarak yapıldı. 
S e m i n e r d e ;  d e r n e k l e r  m e v z u a t ı  v e  
uygulamaları, sosyal güvenlik sistemi, bilgi 
işlem çalışmaları ve mali işler kapsamlı olarak 
uzmanlarımız tarafından anlatıldı. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin de 
katıldığı eğitimin açılışında konuşan Genel 
Başkanımız Kazım Ergün; “Teşkilat olarak 
eğitimleri çok önemsiyoruz. Değişen ve gelişen 
her konudan haberdar olmak, bizim asli 
görevimiz. Bu nedenle, dört hafta sürecek 
eğitimde, değerli uzmanlarımız bilgilendirme 
y a p t ı l a r.  B i z  b ü y ü k  b i r  a i l e y i z .  
Sorumluluklarımız her geçen gün artıyor. 
Emekli lerimizin ve çal ışanlarımızın 
sorunlarına çözüm arıyoruz” dedi.  Ergün, 
konuşmasında özetle şu konulara dikkat çekti. 

“Derneğimiz, ülkemizin birliğini ve 
bütünlüğünü savunan bir kuruluştur. Dünya 
çapında önder Atatürk, Ulus Devletini ve 
Cumhuriyet i  b iz lere  armağan e t t i .  
Cumhuriyete ve Atatürk'e çok şey borçluyuz. 
Cumhuriyet, toplumu kucaklayan ve ortak 
paydamız olan bir yönetim biçimidir. Bütün 

zorluklara karşın, Türkiye dünyada en saygın 
bir ülke konumundadır. Birlik olunduğunda, 
bütün zorluklar aşılır. Çevremiz ateş çemberi 
içindedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğü 
korunmalı ve ülkemizin üzerinde oynanan iç 
ve dış tehditler karşısında uyanık olmalıyız. 

Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan 
değişiklikler, emekli aylıklarında eşitsizlikleri 
getirdi.  2000 öncesi emeklilerimizin 
intibakları yapılarak, farklılıklara son verildi. 
Hükümetimize teşekkür ediyoruz. İntibakın 
bir ayağı eksik kaldı. 2000 sonrası dönemde 
emekli olanlara da aynı intibaklar yapılmalı ve 
gelecekte herkesin eşit bir sistemden 
yararlandığı bir mevzuatı benimsemeliyiz. 

Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik 
hakkını ortadan kaldıran bir çalışma 
biçimidir. İstihdamda olan yüzde 34.5 gibi bir 
kesimin, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı 
olmadan çalıştırılması, anayasamıza göre 
suçtur. Anayasamızın 60. maddesinde, sosyal 
güvenlik vazgeçilmez temel bir insan hakkı 
olarak güvence altına alınmış, devlete de bu 
görevi yerine getirmesi yükümlülüğü 
verilmiştir. 

Sosyal devleti ve sosyal adaleti 
sağlamanın birinci yolu, sosyal güvenlik 
haklarının korunması ve geliştirilmesinden 
geçmektedir” dedi.

YÖNETİCİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Toplantıda; sosyal güvenlik sisteminin eksik 
kalan ve düzeltilmesi gereken yönleri ile ilgili 
sunum yapan Araştırma Müdürümüz Namık 
Tan, aylığa hak kazanma koşulları ve 
aylıkların hesaplanmasındaki farklılıkları 
değerlendirdi. Sosyal güvenlik sisteminde 
oluşan eşitsizliklerin intibak yapılarak 
düzeltilmesi gerektiğini örnekleriyle anlatan 
Tan, gelecek nesilleri daha zor koşulların 
beklediğine dikkat çekti.

Seminer çalışmalarına Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz eksiksiz katıldı. Genel Başkan Yardımcımız 

Gazi Aykırı, “Giderek büyüyen bir dernek 

olduğumuzdan, eğitimleri çok önemsediklerini söyledi. 

Genel Sekreterimiz Recep Orhan, “Görevimizi en iyi 

şekilde yerine getirmemizde yaptığımız eğitimlerin 

katkısı çok büyük” dedi. Genel Mali Sekreterimiz Ömer 

Kurnaz, “Kendi tesisimizde eğitim yapmanın gururunu 

yaşadıklarını, mali ve idari yönden görevimizi yapmada 

eğitimin payının büyük olduğunu söyledi. Genel 

Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Arif Yıldız ise, bilgiye çok 

önem verdiklerini ve bu tür eğitimlerin dayanışma 

bakımından da önemli olduğunu söyledi.
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ŞUBE MALİ SEKRETERLERİ

SEMİNERİMİZ

ŞUBE EĞT. VE TEŞK.

SEKRETERLERİ

SEMİNERİMİZ
Dernekler 
mevzuatını 
ve 
Derneğimiz

in uluslararası çalışmalarını değerlendiren 
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, başarılı çalışmanın disiplinden 
ve bilgili olmaktan geçtiğini anlatan 
kapsamlı bir sunum yaptı. Derneğimizin 
çalışmalarına yönelik kısa bir anket de 
yapan Yazıcıoğlu, şube yöneticilerimizin 
beklentilerini de değerlendirdi. 

Mali işlere 
ilişkin 
Dernekler 
Mevzuatını ve 
uygulamalarını 

anlatan bir sunum yapan Derneğimizin Mali 
Müşaviri Lütfü Gülbenk, kurallara 
uyulduğunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını 
söyledi. Mali işlerin disiplin gerektirdiğini 
belirten Gülbenk, şubelerimizin dikkat etmesi 
gereken yükümlülükleri eksiksiz yapmalarının 
önemine dikkat çekti. 

Bilgi İşlem 
Müdürü 
Murat 
Tokgöz ve 
Bilgi İşlem 
Müdür 
Yardımcısı 

Burcu Demir Özay, Şube Yöneticilerimizin kömür 
uygulamasında dikkat etmesi gereken 
bilgilendirmeler yaptılar. Bilgi işlemin yararlarını 
anlatan Tokgöz ve Demir Özay, bilgi paylaşımında 
şubelerimize her türlü desteğin verildiğini 
belittiler. 

ŞUBE İDARİ SEKRETERLERİ

SEMİNERİMİZ
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Adana Şube Başkanlığımızda toplanan 
Mersin, Yüreğir, Şanlıurfa, Tarsus, Nizip, 
İskenderun, Şube Başkanlıklarımız, Vetam 
Turizm Seyahat Acentesi ile üyelerimize özel 
imkanlarla Umre programı düzenlediler. 

Yapılan anlaşmaya göre üyelerimiz 24 aya varan vadelerle ve 
daha birçok imkanla kutsal topraklara seyahat edebilecekler. 
Anlaşmadan sonra açıklama yapan Şube Başkanlarımız; “ Yapılan 
anlaşma bizleri çok memnun etti. Üyelerimize böyle bir hizmet 
sunmaktan mutluyuz. Allah yollarını açık etsin. Ayrıca detaylı bilgi 
almak isteyen üyelerimiz Şube Başkanlıklarımızı ziyaret edebilirler” 
dediler. 

ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZDAN

UMRE ANLAŞMASI

Afyon Şube Başkanımız, Afyonkarahisar'ın "Beldemiz" adlı yerel 
dergisine röportaj verdi. Röportaj da derneğimizi ve projelerimizi anlatan 
Şube Başkanımız Ahmet Ege; “Dernek olarak en büyük destekçimiz 
Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'dır” dedi.

“İstek ve taleplerimize karşılık kendisinden hiç olumsuz cevap almadık. 
Bizlere her zaman elini uzatmıştır” diyen Ege, 1984 yılında kurulan ve 2005 
yılına kadar 1200 üyeye ulaşan Afyon Şubemizin kendi dönemlerinde 
sürdürülen başarılı çalışmalarla 9000'ne ulaştığını da sözlerine ekledi. Şu 
ana kadar 607 emeklinin TOKİ konutlarından ev sahibi olduğuna dikkat 
çeken Ege; “Evler bitme noktasında. 2018 yılı Mart –Nisan aylarında 
evlerimize girmiş olacağız. İnşallah yakın zamanda başlayacağımız Polis 
Okulu yanındaki TOKİ konutları içinde ağırlığımızı koyarak dar gelirli 
emeklilerimizi ev sahibi yapacağız” dedi. 

Kendisine yöneltilen “Belediyemiz işbirliği ile şehrimizde, Türkiye'de ki 
emekliler için jeotermal fizik tedavi rehabilitasyon merkezi kurmayı 
hedeflediğinizi biliyoruz. Bu konu hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?” 
şeklindeki soruya yanıt veren Ege şunları söyledi; “Türkiye Emekliler 
Derneği Afyon Şubesi olarak çıtamız yüksek. Birinci hedefimiz 

Afyonkarahisar Belediyesi ve TÜED işbirliği ile jeotermalin başkenti, Türkiye'mizin kavşak 
noktası olan Afyonkarahisar'ımız da en az 200 yataklı jeotermal fizik tedavi ve rehabilitasyon 
Merkezi kurup, emeklilerimizin hizmetine sunmak. Önümüzdeki günlerde ilk adımlarının 
atılacağı bittiğinde de bizleri çok mutlu edecek büyük bir proje bu. En büyük hayalimiz bu 
projenin gerçekleşmesidir” dedi.  

AFYON ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET EGE

BELDEMİZ DERGİSİ'NE RÖPORTAJ VERDİ

EGE: “TOKİ konutları için de 
ağırlığımızı koyarak dar gelirli 
emeklilerimizi ev sahibi yapacağız”

Çorum Şube Başkanlığımız Ak Parti 
Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'ı ağırladı. 

Ziyarette yaptığı konuşmada emeklileri 
önemsediklerini ifade eden Ak Parti Merkez İlçe Başkanı 
Akar; “Derneğiniz emeklilerimize çok güzel hizmetler, 
imkanlar sunuyor. Bizlerde ilçe teşkilatımız olarak 
emeklilerinize yönelik hizmetlerinizde sizlere destek 
olmak istiyoruz” dedi. Hizmetin ortak payda olduğunu 
belirten Akar, yapılan hizmeti emekliler ve diğer STK'lar 
ile görüşerek, fikir alışverişinde bulunarak yapmak 
istediklerini anlattı. Emeklileri her zaman başlarının 
üzerinde tuttuklarını anlatan Akar, Çorumlu 
emeklilerimiz için yapılacak ne varsa ellerini değil, 
gövdelerini koymaya hazır olduklarını vurguladı. Şube 
Başkanımız Hıdır Kınıklı ise; Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, emekli konutlarının yapımı 
konusunda destek istedi. Emeklilerin aldığı ücretin belli 
olduğunu bir taraftan da kira ödenmesinin emeklileri 
sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

ÇORUM ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZIN 

KONUKLARI VARDI
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Y o z g a t  Ş u b e  
Başkanlığımız 3. Olağan Genel 
Kurulunu 28 Eylül Perşembe 
günü gerçekleştirdi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı'nın 
yaptığı kurulda Divan Başkan 
Yardımcılığını Genel Mali 
Sekreterimiz Ömer Kurnaz ve 
Dernek Üyemiz Ahmet Kıyılı, 
Divan Katip Üyeliğini ise dernek 
üyelerimiz, Hüseyin Nurver ve 
Nurettin Öcalan'ın yaptığı genel 

kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Mustafa Bilir güven tazeleyerek yeniden Şube 

Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Kadir Aslan, Mahmut 
Kılınç, Hüseyin Ayvaz, Ekrem Bilir, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; 
Mustafa Becerik, Ahmet Yıldırım, Zübeyir Vural seçildiler.

YOZGAT 

ŞUBEMİZ

3. OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

UŞAK 

ŞUBEMİZ

OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

SALİHLİ 

ŞUBEMİZ

OLAĞAN GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

Uşak Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu 6 
Ekim Cuma günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, 
Divan Katip Üyeliğini ise Isparta Şube Başkanımız 

Abdulkadir Ersal, Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet 
Ege'nin yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Ali Zorba güven tazeleyerek yeniden 
Şube Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ramazan 
Çetin, Selahattin Evin, Yusuf Yılmaz, Seyhan Arıca, 
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Salahattin Başol, Fahrettin 
Şahin, Alaettin Akduman seçildiler.

Salihli Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu 
7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını 
Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı kurulda Divan 
Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Gazi 
Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, 
Divan Katip Üyeliğini ise Konya Şube Başkanımız Gülhan 

Çağlar, Eşrefpaşa Şube Başkanımız Baki Yapıcı'nın yaptığı 

genel kurul sonuçlarına göre;

İsmail Özkahraman Şube Başkanlığına seçildi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri; Turgut Candan, İsmail Kaya, 

Güldan Çiçek, Hüseyin Akın, Denetleme Kurulu Üyeleri ise; 

Ahmet Soyer, Hasan Yavuz, Mehmet Kulalı seçildiler.
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Elazığ Şube Başkanlığımız hizmetlerine 
yenilerini ekledi. 

Üyelerimizin hayatlarını bir nebze de olsa rahatlatmak amacı 
ile birçok kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapan şube 

başkanlığımız, en son Özel Ak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve 
DUYMER İŞİTME CİHAZLARI ile indirim anlaşması imzaladı.

Özel Ak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile yapılan anlaşmaya 
göre; Üye ve birinci derece yakınları için her türlü tedavilerde, 

yapılacak tıbbi çekimlerde, kullanılacak cihazlarda, dolgu ve tüm 
klinik tedavilerde % 25 indirim sağlandı.

Duymer İşitme Cihazları ile yapılan anlaşmaya göre; 
Resound ve İnterton marka işitme cihazlarında indirim 

yapılacaktır.
Şube Başkanımız Vedat Gür anlaşma sonrası, 

“anlaşmalarımız ve hizmetlerimiz tüm üyelerimize hayırlı olsun, 
herkese sağlıklı günler dileriz” dedi.

ELAZIĞ ŞUBEMİZ 

YENİ SAĞLIK ANLAŞMALARI İMZALADI...

Uludağ Şube Başkanlığımız Olağan Genel Kurulunu 
21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı 
kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise Samsun Şube 

Başkanımız İbrahim Gür, Çorum Şube Başkanımız Hıdır 
Kınıklı'nın yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Kenan Pars güven tazeleyerek 
yeniden Şube Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Şenay Kahya, Hacer Budak, Etem Türker, Ayşe Akarsu, 
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Hülya İyiseven, Etem İzzet 
Tozlu, Muhammet Hanifi Atlı seçildiler.

ULUDAĞ 

ŞUBEMİZ

OLAĞAN 

GENEL 

KURULUNU 

YAPTI

GEMLİK

ŞUBEMİZ

14. OLAĞAN GENEL 

KURULUNU 

YAPTI
Gemlik Şube Başkanlığımız 14. Olağan Genel 

Kurulunu 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirdi. Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı 
kurulda Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan 
Yardımcımız Gazi Aykırı, Genel Mali Sekreterimiz Ömer 
Kurnaz, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Arif Yıldız, Divan Katip Üyeliğini ise Bursa Şube 

Başkanımız Mesut Özşen, Gebze Şube Başkanımız Ali 
Tunç'un yaptığı genel kurul sonuçlarına göre;

Şube Başkanımız Ömer Şimşek güven tazeleyerek 
yeniden Şube Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Mehmet Tutar, Adnan Ülkü, Nazmi Amiz, Berkay Selici, 
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Nevzat Elikesik, Saim 
Küçükakdere, Mehmet Arı seçildiler.
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ÇAYCUMA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ AŞURE DAĞITTI

Çaycuma Şube Başkanlığımız Muharrem Ayı münasebetiyle 2 bin kişiye aşure dağıttı. 
Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan'ın kendi elleriyle ikramda bulunduğu etkinliğe, İlçe 
Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe 
Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ruhi 
Çevik, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Kent 
Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Erdoğan Güney, 
Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Savaş Çiloğlu, Çaycuma Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Teoman 
Temelkuran, SYDV Müdürü Selma Gülboy, GMIS eski Başkanlarından Ramis Muslu ve 
banka ve daire müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanımız Eyidoğan; “ Ebediyete intikal etmiş, emekli, dul 
ve yetimlerimizin hayrına Muharrem Ayı bitmeden Cumhuriyet meydanımızda aşure 
dağıttık. İnşallah seneye de yapmak nasip olur. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.  

TRABZON ŞUBEMİZ 

ÇANAKKALE GEZİSİ 

DÜZENLEDİ

Trabzon Şube Başkanlığımız üyeleri için Çanakkale 
gezisi tertipledi. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği gezide 
Şube Başkanımız Burhan BAYRAKTAR; “Her Türk 
Vatandaşı mutlaka Çanakkale' yi ziyaret etmeli.  Atalarımızın 
tarih yazdığı coğrafyayı görmeli” dedi. 

Binlerce şehidimizin toprağa düştüğü Conkbayırı, Kocatepe, Anzak Koyu gibi tarihi alanlar gezilerek şehitlerimize dualar edildi.
Şube Başkanımız Bayraktar; “Yapılan geziye desteklerinden ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi 

GÜMRÜKÇÜOĞLU 'na ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir gezi oldu. Ülkemizi ayakta 
tutan bağımsızlık ruhunun en iyi şekilde anlaşıldığı yerlerdeydik. Hepsinin ruhları şad olsun” dedi.

Uludağ Şube Başkanlığımız Esentepe Hastaneleri ve 

Anadolu hastaneleri ile üyelerimize özel indirim anlaşması 

imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz ve 1. derece 

yakınlarına muayene ve tetkiklerde %20 indirim sağlandı. 

Uludağ Şube Başkanımız Kenan Pars; “Üyelerimize hayırlı 

olsun, sağlıklı günler dileriz” dedi. 

Bir diğer anlaşmayı ise BKM Kitabevi ile 

gerçekleştiren Şube Başkanlığımız; üyelerimiz ve 1. derece 

yakınlarına yardımcı kitaplarda %25, kültür kitaplarında 

%20, kırtasiyede %15 olmak üzere indirim sağlandı. Şube 

Başkanımız Pars; “Herkes okuyabilsin diye böyle bir 

anlaşmaya imza attık. Hepimize keyifli okumalar dilerim” 

dedi.

ULUDAĞ ŞUBEMİZ YENİ ANLAŞMALAR İMZALADI
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Sosyal güvenlik mevzuatımızın her bir değişikliğinde, zorluklar da 

beraberinde getirilmiştir. 8 Eylül 1999 öncesinde 506 sayılı Kanunun 60. 

Maddesinde aylığa hak kazanma koşulları üç seçenek üzerinden 

düzenlenirken, 4447 sayılı Kanunla iki seçeneğe dönüştürülmüştür. Buna 

göre, 08.09.1999-30.04.2008 döneminde ilk defa sigortalı olanların aylığa hak 

kazanma koşulları; Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 

7000 gün veya, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan 

beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi 

öngörülmüştür. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların 15 yıl sigortalı olma 

süresinin 25 yıl olarak değiştirilmesi, bu kapsamda olan sigortalıların 

SGK'dan kıdem tazminatı yazısı almaları ve emeklilikleri güçleştirilmiştir. 

Özellikle, bu kapsamda olanların sigortalılık süresi yüksek belirlendiğinden, 

makul bir süre olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

SORU: Malulen emekli oldum ve kontrola tabiyim. SGK'dan 
hastaneye yeniden sevk edildim ve yüzde 60 maluliyet oranımın yüzde 
56 olarak heyet raporu ile karara bağlanması sonucunda, itirazları 
yapmama rağmen bir türlü sonuç alamadım ve aylığım da 
kesildiğinden, mağdur durumdayım. Bu konuda ne yapmamı 
önerirsiniz?

CEVAP: Maluliyetten emekli olanların kontrola tabi olmaları 
risk oluşturmaktadır. Sizin yaşadığınız da tam budur. Birinci seçenek 
olarak, iş mahkemesine dava açmanız ve bu şekilde hakkınızı 
arayabilirsiniz. Yargı kararının ne şekilde sonuçlanacağı da 
bilinmediğinden, kesin bir görüş bildirmek mümkün değildir. Bizim 
size önerimiz; 3600 gününüzün olması ve vergiden muafiyet olmanız 
durumunda, engelli seçeneğinden de emekli olabilirsiniz. 

SORU: 1 Mayıs 2008 sonrasında ilk defa olanların emeklilikleri 
zorlaştığı gibi, aylıkların da çalışılan dönemlerin kazançlarının 
ortalaması üzerinden hesaplanması öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanun 
kapsamına göre emekli olanların sosyal güvenlik destek primi 
kaldırıldığı söyleniyor. Bu konuda değerlendirme ayabilir miyim?

CEVAP: 5510 sayılı Kanunla, aylıkların hesaplanmasında 
getirilen güncellenme katsayısı ve aylık bağlanma oranı 
düşürüldüğünden, gelecekte emekli olacakların daha çok mağdur 
olacakları bir süreç yaşanacaktır. Öncelikle, aylık bağlama oranı ve 
güncellenme katsayısında iyileştirilme yapılması yönünde değişiklik 
yapılmalı ve yüzde 60 aylık bağlama oranı altında aylık 
hesaplanmamalıdır. Emekli aylıklarının yetersiz kalması durumunda, 
sosyal güvenlik destek primi ile çalışma kaldırılmamalıdır. Sosyal 
güvenlik sistemimiz, eşitlik üzerine kurgulanamadığından, dönemsel 
farklılıklar haksızlık öngörmektedir. Türkiye Emekliler Derneği; 
emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim ödeme gün 
sayıları eşit olanların, aylıklarının da eşit olmasını savunduğundan, bu 
tür eşitsizliklerin giderilmesi için İNTİBAK yapılmasını talep 
etmektedir. 

SORU: Beş yıl belediye başkanı olarak görev yaptım ve emekli 
oldum. Tazminat alabilmem için hangi koşullar aranıyor?

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin onbirinci 
fıkrasında, Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde 
belediye başkanı olarak görev yapmış olup, sosyal güvenlik kanunlarına 

göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile daha sonra emekli 
olacaklardan 5434 sayılı Kanunun mülga 39. maddesindeki şartları yerine 
getirenlere, yine 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68. maddesinde belirtilen 
şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu 
makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarının 
almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle 
ödeneceği öngörülmüştür. Buna göre, söz konusu tazminatların ödenmesi 
için aranan şartlar şu şekildedir. Yaşlılık aylığı bağlanan veya bağlanacak 
olanlar 2008/Ekim tarihinden önce belediye başkanı olarak görev yapmış 
olmaları veya halen bu görevi yapıyor olmaları, bu görevlerine seçimle 
gelmeleri ve bu görevlerini en az iki yıl sürdürmeleri, kadın ise 58, erkek ise 
60 yaş ve 9000 gün veya kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün şartlarını 
yerine getirmeleri gerekmektedir. 

SORU: İşe giriş tarihim Mart 2000. Yüzde 45 engelli raporum var ve 
vergiden mua çalışıyorum. Hangi durumda emekli olabilirim?

CEVAP: Engelli statüsünden emekli olma koşulları da değiştirilmiş, 
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı yükseltilmiştir. Engelli olanların 
aylığa hak kazanmalarında yaş koşulu aranmıyor. İşe giriş tarihiniz esas 
alındığından, üçüncü derecede engelli kategorisinde bulunmaktasınız. 
Buna göre. 18 yıl sigortalı olma ve 4080 gün prim ödeme koşulunu yerine 
getirmeniz durumunda, aylığa hak kazanacaksınız.  

SORU: Üniversiteyi bitirdim ve iş bulamadım. Genel sağlık 
sigortadan yararlanma hakkım devam eder mi?

CEVAP: Genel sağlık sigortası, zorunlu bir sistem olduğundan, 
sigortalı olan ve olmayanlar sisteme dahil etmiştir. Üniversite mezunlarına 
25 yaş ile sınırlı olmak üzere, ilave olarak iki yıl süre genel sağlık 
sigortasından yararlanma hakkı var. Bu süre sonrası ise, gelir testine 
gidenlerin ailede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az 
olması durumunda, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödeniyor. 
Kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden fazla olması durumunda ise, 
2017 yılı için asgari ücretin yüzde 3 karşılığı olan aylık 53 lira genel sağlık 
sigortası primi kişi tarafından ödenmesi durumunda, aile bireylerine genel 
sağlık sigortası hizmeti verilmektedir. 2017 yılında yapılan değişiklikle, gelir 
testine gidilmesi zorunluluğu kaldırılmış, 53 lira genel sağlık sigortası 
priminin ödenmesi yeterli sayılmıştır. 

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİNamık TAN
TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

08.09.1999-30.04.2008 DÖNEMİNDE 

SİGORTALI OLANLARIN MAĞDURİYETİNE ÇÖZÜM GETİRİLMELİ
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SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ
Ü l k e l e r i n  g e l i ş m i ş l i k  f a r k ı n ı  

karşılaştırmak için kullanılan çok sayıda 
yönteme; Sosyal Gelişme Endeksi eklendi. Artık 
sadece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, kişi başı milli 
geliri değerlendirmeye yetmiyor. Sosyal yönü 
eksik ekonomik büyüme işe yaramıyor. 
Büyümedeki artış gelişim stratejileri açısından 
yeterli olamamaktadır. Temel insani ihtiyaçlar, 
ülkedeki refah ve bireylere sağlanan fırsatlar 
değerlendirilmek durumundadır. Sosyal gelişme 
endeksi kullanılarak, ilk kez 2013 yılında ülkeler 
sosyal gelişme düzeylerine göre sıralanmıştır. Bu 
endekste; vatandaşların temel ihtiyaçlarının 
karşılanıp karşılanmadığı, toplumun refah içinde 
yaşaması için gerekli koşulların oluşturulup 
oluşturulmadığı, bireylere sahip oldukları 
potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatların 
sağlanıp sağlanmadığı sorularına cevap aranıyor. 

Sosyal Gelişme Endeksi 3 temel bileşen 
üzerine kurulu ve bunun altında çok sayıda 
gösterge var: 

1- Temel insani ihtiyaçlar; 
beslenme, temel sağlık hizmeti, temiz hava ve su, 
barınma, güvenlik.

2- Refah; temel bilgiye erişim, 
bilgi ve iletişim kanallarına erişim, sağlıklı yaşam, 
sürdürülebilir eko sistem.

3- Fırsatlar; kişisel haklar, 
bireysel özgürlük ve seçme hürriyeti, toplumdaki 
hoşgörü, katılım, eşitlik, tercihler, kapsayıcılık, 
eğitime erişim.

Sosyal Gelişme Endeksi, GSYİH'nin 
ötesinde hareket etme konusundaki geniş bir 
araştırma serisini kapsar ve ülkelerin 
performansının sosyal ve çevresel unsurlarını 
tanımlar. Sosyal ilerlemeyi; boyutlar, bileşenler ve 
göstergeler olmak üzere üç unsurdan oluşan bir 
çerçeve ile sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımla 
ele alır. Amaç, ekonomik verileri kullanmaktan 
ziyade doğrudan toplumsal ilerlemeyi ölçmektir. 
Bu sayede ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma 
arasındaki ilişkiyi titizlikle ve sistematik olarak 
analiz edebiliriz. Hedef toplum sağlının pek çok 
yönünü kapsayan toplumsal ilerlemenin bütünsel 
bir ölçüsünü oluşturmaktır. Bir ülke için neyin 
sağlıklı bir toplum oluşturduğunu bilinmesi daha 
az gelişmiş toplumların oraya ulaşması için bir yol 
haritası hazırlar. İnsanları gerçekten ilgilendiren 
sonuçları ölçmek hükümetler, iş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşlarının daha hızlı sosyal ilerleme 
sağlayacak,  pol i t ikalar ve  programlar 
uygulamasına yardımcı olacaktır. Toplumdaki en 
acil sorunların ortaya konmasına ve bunlara göre 
hareket edilmesine izin veren belirli güç ve zayıflık 
alanlarının ayrıntılı analizlerini yapmamıza izin 
verecektir. 

Sosyal gelişme endeksi 2017 yılında 128 
ülkede yapıldı. Endekste ülkeler çok üst düzey, üst 
düzey, orta üst düzey, orta alt düzey, düşük ve çok 
düşük düzey kategorilerine ayrıldılar. Türkiye 
orta üstü düzeyde ve 61. sırada. Çok üst düzeyde 
ilk sırada 90,57 puanla Danimarka yer alırken, üst 
düzeyde 87,15 puanla Belçika yer alıyor. Bizim, 
içinde değerlendirildiğimiz orta üst düzeyde 
Afrika kıtasında Mavritius Cumhuriyeti 75,18 
puanla 39. sırada yer alırken, biz 68,68 puanla 61. 
sıradayız. Orta alt düzeyde El Salvador 66,43 

puanla 70. sırada, düşük düzeyde Kenya 56,17 
puanla 95. sırada, çok düşük düzeyde Yemen 43,46 
puanla 122. sırada. Son sıradaki Orta Afrika 
Cumhuriyeti'nin puanı 28,38. Puanlama, bir 
ülkenin benzer güçlü yönlerini ve göreceli olarak 
zayıf yönlerini, kişi başına benzer bir GSYİH 
sahip olan diğer ülkelerle karşılaştırıyor. 

Sosyal gelişme endeksinde Türkiye'ye 
yakından baktığımızda ülkemiz kişi başına düşen 
gelirde 128 ülke içinde 44. sırada iken, sosyal 
gelişme endeksinde 61. sırada. Diğer sıralamalar 
bakalım. 

1-Temel İnsani İhtiyaçlar: Sıra 50, puan 
85,16

a- Beslenme ve temel tıbbi 
bakım: Sıra 41, puan 98,38

b- Temiz hava-su: Sıra 29, puan 
98,34

c- Barınma: Sıra 50, puan 79,31
d- Kişisel güvenlik: Sıra 83, puan 

64,61
2-Refah: Sıra 61, puan 74,95
a- Temel bilgiye erişim: Sıra 56, 

puan 94,90
b- Bilgi ve iletişim kanallarına 

erişim: Sıra 81, puan 66,94
c- Sağlıklı yaşam: Sıra 32, puan 

76,77
d- Sürdürülebilir kaliteli çevre: 

Sıra 74, puan 61,18
3-Fırsatlar: Sıra 83, puan 45,94
a- Kişisel haklar; Sıra 107, puan 

35,69
b- Kişisel özgürlük ve seçim; Sıra 

90, puan 56,13
c- Hoşgörü ve kapsayıcılık; Sıra 

96, puan 41,50
d- Eğitime erişim; Sıra 52, puan 

50,43

Görüldüğü üzere kişisel haklar, kişisel 
özgürlük ve seçim, hoşgörü ve kapsayıcılık, bilgi 
ve iletişim konularına erişimde puanımızın 
düşüklüğü genel puanımızı olumsuz etkiliyor. Dini 
hoşgörüde ayrımcılık yapma ve azınlıklara karşı 
şiddette, eğitimde eşitsizlikte, eğitimin süresinde, 
küresel ölçekte sıralamada olan üniversite 
sayımızda ve bu üniversitelerdeki öğrenci 
sayımızda çok gerideyiz. Din özgürlüğü, toplanma 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü zayıf olduğumuz 
alanlar. Şiddet suçu seviyesinde, siyasi terörde, 
elektrik arz kalitesinde de iyi değiliz. Yetersiz 
besleniyoruz, gıda açığımız var. Hava kirliliği 
ölümlere neden olabiliyor. İntihar olayları yüksek, 
genel sıralamada bir puanla sınıfta kalıyoruz. 

Ülkemizin sosyal gelişme endeksinde 
aldığı puanlar, sosyal gelişmişliğimizi yeniden 
incelememizi ve ekonomi alanında alacağımız 
kararların bu alanlarda çözüm yaratır olmasını 
gerektirmektedir. Toplumsal ilerleme, bir 
toplumun vatandaşlarının temel insani 
ihtiyaçlarını karşılama, vatandaşların ve 
toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye ve 
sürdürmesine izin veren yapı taşlarının oluşturma 
kapasitesidir. Bu tüm bireylerin potansiyellerini 
tam olarak yerine get irecek koşul ları  
yaratacaktır. Halkımızın en önemli gereksinimleri 

s a ğ l a y a c a k ,  
r e f a h ı  
artıracak, fırsat 
e ş i t l i ğ i n i  
sağ layacağız .  
G e l i r  
dağılımındaki 
bozukluk i lk  
düzeltmemiz gereken alanlardır. Özellikle açlık 
sınırında gelir ve aylık alan emekli dul ve 
yetimlerimizi bundan kurtarmalı, asgari gelir 
uygulamasını getirmeliyiz. Her türlü ön yargı bir 
tarafa bırakılmalı, bu endekslerin dikkatlice 
üzerinde çalışılmalıdır. 

Bütçeden sosyal güvenlik transferlerini 
tenkit edenler, sosyal gelişme endeksine baksınlar 
ve Anayasamıza göre sosyal devlet olduğumuzu 
unutmasınlar. Bir kararname ile el konulan, 
bedelleri SGK'ya verilmesi gereken sosyal 
sigortalar kurumu gayrimenkullerinin değerini 
yeniden hesaplasınlar. Bu bedel bugüne kadar 
bütçeden yapılan transferlerin en az 10 katıdır. 
Ekonomiyi ve siyaseti dışarıya, uluslararası 
sermayeye duyarlı hale getirirseniz, ülke 
insanımız refah içinde olamaz, emekli, dul ve 
ye t im aç l ığa  mahkûm o lur,  yaş l ın ıza  
bakamazsınız, gencinize iş bulamazsınız. 
Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi, emniyet 
teşkilatında 7 yıl görev yapan köpeklere, 
beslenmeleri ve barınmaları için aylık 6000 TL 
emekli maaşı ödenmesine karar vermiş. Türkiye 
de şu anda bağlanan emekli maaşı 850 TL. Nerede 
sosyal devlet?   

YOLCULUK
Yolculuk; Oradan buraya, buradan oraya,
Yolculuk; Vapurla, arabayla, trenle, uçakla,
Yolculuk; Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye,
Yolculuk; Doğudan batıya, batıdan doğuya,
Yolculuk; Sonunda toprağa…

Yolculuk; Yalnız başına, dostlarla, çocuklarla,
Yolculuk; Tanımadıklarınızla, tanıdıklarınızla,
Yolculuk; İnsanlarla, can dostlarla,
Yolculuk; Hayallerle, düşüncelerle, rüyalarla,
Yolculuk; Sonunda toprağa… 

Yolculuk; Şiddetle, kavgayla, stresle,
Yolculuk; Neşeyle, zevkle, güzellikle,
Yolculuk; Denize, doğaya, ormana, göle,
Yolculuk; Köye, kente, villaya, siteye,
Yolculuk; Sonunda toprağa…

Yolculuk; Okumayla, dinlemeyle, düşünmeyle,
Yolculuk; Zorlukla, kolaylıkla, kızgınlıkla,
Yolculuk; Sevgiyle, nefretle, acıyla, sızıyla,
Yolculuk; Toklukla, açlıkla, suyla, susuzlukla,
Yolculuk; Sonunda toprağa… 

Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu


