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Tüm İçi Emeklileri Derne-
ği olarak, SSK ve Bağ–kur 

emeklilerine yapılan % 1,83’ lük 
bu zammı yetkililere soruyoruz, 
bu zam nasıl hesaplandı?

Emekli Sandığı mensubu mil-
letvekillerine ve bürokrat emek-
lilerine %4 – 4,5 zam verilirken 
biz SSK ve Bağ-kur emeklilerine 
reva görülen zam, zam mı aca-
ba? Sosyal Güvenlik Yasası’nın 
55. maddesindeki artışlarda 
hiçbir farklılık öngörülmezken 
hükümetçe yapılan her dönem-
deki artışlarda SSK emeklilerine, 
Bağ-kur emeklilerine, memur 
emeklilerin nedense farklı uy-
gulama yapılmaktadır?  

1500 TL ile 3000 TL arasındaki 
emekli aylığı alan Emekli Sandı-
ğı mensubu olan milletvekili ve 
bürokrat emeklilerine % 4 – 4,5 
zamlar yapılırken, SSK ve Bağ-
kur emeklileri 310 TL ile 700 TL 
arasında emekli aylığı almakta-
dırlar. Biz SSK ve Bağ–kur emek-
lilerine neden farklı uygulama 
yapılmaktadır.

Asgari ücretle çalışan kesime 
zam günlük 65 kuruş bir bardak 
çay ve yarım simit parası tuta-
rındadır. Acaba SSK ve Bağ-kur 
emeklilerine verilen çok düşük 
zamlar ile ülke ekonomisine mi 
katkıda bulunulmak istenmek-
tedir?

Biz işçiler yıllarca ülkesine 
çalışırken vergisini ve primini ta-
vandan yatırırken yani ülke eko-
nomisine katkıda bulunurken 
iyiydi de emekli olunca mı ülke 
ekonomisine zarar verir olduk?

2009 yılının 2. döneminde 
en düşük işçi emekli aylığı 621 
TL’den 632 TL’ye çıktı, yani ya-
pılan bu zammı halkımıza so-
ruyoruz, hangi emekli bu zam-
dan memnun. Biz işçi emeklileri 
olarak sayın yetkililerden biran 
önce İNTİBAK (iyileştirme) yasa-
mızın çıkartılmasını istiyoruz.   

Emekli kardeşlerimden sesle-
rini yüksek sesle duyurmalarını 
istirham ederken, derneğimiz 
olarak hepinize en derin sevgi 
ve saygılarımı sunarız. 

Satılmış ÇALIŞKAN 
GENEL BAŞKAN

EMEKLİYE VERİLEN 
% 1,83 ZAMMA TEPKİLİYİZ

?
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2009/894
Maaş Artışları Hk.

 Sayın: Recep Tayyip ERDOĞAN
 T.C. Başbakanı 

Emekliler Olarak Sayın Başbakanımıza Soruyoruz.

Sosyal Güvenlikte 3 kuruluşu birleştirerek Emekliler arası eşitliğin sağlanacağını açık-
lamalarınıza rağmen ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 55. maddesindeki artışlarda 
hiçbir farklılık öngörülmezken hükümetinizce her dönemki artışlarda her 3 kesime de (işçi 
emeklileri, bağ-kur emeklileri, emekli sandığı emeklileri ) farklı uygulamalar yapılmakta, 

1500 TL.  İle 3000 TL Emekli aylığı alan Emekli sandığı mensupları ile milletvekilleri ve 
bürokrat emeklilerine %4,

310 TL, 600 TL ile 700 TL arasında emekli aylığı alan Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 
%1,83 verilmesi ile hangi eşitlik sağlanıyor. Bu şekildeki adaletsiz uygulamalar her dönem 
aradaki farkı Bağ-Kur ve SSK emeklisi aleyhine artmaktadır. Emekli Sandığı Kurumu men-
suplarına 50,00 - 150,00 artış diğer Bağ-Kur ve İşçi Emeklileri mensuplarına ise 6,00 TL İle 
12,00 TL ‘lik bir artış yapıyorsunuz. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri biz bu devlete çalışmadık mı? Primlerimizi ödemedik mi? 
Her ay maaşlarımızdan devletimize vergimizi peşin ödemedik mi? Bu iki kesimin 8 milyon 
aile nüfusu ile 24 milyon Emekli kesimine bu hükümetimizin uygun gördüğü sefalet hangi 
adaletinize sığıyor? Acaba sizin gibi böyle devletine 25-30 yılını vermiş, her türlü görevini 
yerine getirmiş Emeklilikte huzurlu bir yaşam sürmesini arzu eden insanlara hangi devlette 
böyle insanlık dışı muamele yapılmaktadır?

Saygılarımla arz ederiz.

         Yönetim Kurulu Adına 
               Satılmış ÇALIŞKAN
                           Genel Başkan 

Dağıtım:
1-T.C. Başbakanı Sayın R. Tayyip ERDOĞAN
2-T.C. Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK 
3-T.C. Çalışma ve SGK Bakanı Ömer DİNÇER 
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EMEKLİLER EMEKLİ GÜNÜNDE UNUTULMASIN
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün 30 Haziran 1927 tarihinde Emekli olması münasebetiyle 30 

Haziran günü emekliler günü içinde bulunduğu haftada Emekliler haftası olarak bütün yurtta kutlanmaktadır.
Bu haftanın ve tüm gelecek günlerin emeklilerimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dilerim. Çalışırken 

Emeklilik dönemini huzur içinde geçmesini düşündüğümüz, en tatlı hayallerimizden biri idi, ama bu huzuru 
hiçbir zaman bulamadık.

2007 Genel seçimlerinden sonra Sayın Başbakanımız, Sayın Çalışma Bakanımız emekli aylıklarında hizmet ve 
ödenen prime dayalı bir düzenleme yapılarak bilhassa 2000 yılı öncesi emeklilerin aylık bağlama oranlarındaki 
ki farklı uygulamalardan meydana gelen mağduriyetlerin giderileceği, emekli aylıklarında norm birliği 
getirileceğini defalarca basın kanalıyla açıklamışlardır, ama emekliyi yine % 2-3’ lere mahkûm etmişlerdir.

Bugün işçi emeklisinin bilhassa 2000 yılı öncesi emeklilerin % 90’ı açlık sınırı altında aylık almakta eski 
Çalışma Bakanımız Sayın ÇELİK meclisin 82.nci oturumunda soru önergelerini cevaplandırdığında emeklinin 
durumunun vahim olduğunu hizmet ve pirime dayalı iyileştirmenin hazırlığını yapıp Başbakanlığa verdiğini 
açıkladı, televizyonlarda bu durumu kamuoyuna duyurdu ama hala bir ses yok.

5510 sayılı yasa ile kurumlar arası eşitlik sağlanacaktı, yönetim kurulundan çıkan kararlarda bile eşitlik yok 
cenaze ödeneği gibi.

Sağlıkta her gün paralı sisteme gitmekte 600 TL. Aylık alan emekli zaten geçim sıkıntısı çekmekte sağlığa 
nasıl para ayırsın?

Ama bu salonda emeklinin sorunlarını dinleyecek bir parlamenterimiz ve bir Bakanımız dahi yok.
TUSİAD, MUSİAD veya buna benzer bazı kuruluşların toplantısı olsaydı bu Salonda siyasilerden ve 

Bakanlardan geçilmezdi.
Bizler ödediğimiz prim günü ve verdiğimiz hizmete göre eşit hizmete eşit aylık istiyoruz. Hazinede para yok 

kurumda ödenek yok sözlerine de inanmıyoruz, her kesime bulunan ödenek emekliye gelince yok deniyor.
Yaşamımızı sürdürebileceğimiz bir emekli aylığı almanın hayalindeyiz, ÖMRÜMÜZ YETERSE. Emekliler 

çok yaşıyor deniliyor reysen emeklilikleri biz yapmadık bu sözleri kullananlar bir gün mutlaka kendileri de 
emekli olacaklar.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 2009 yılı emekliler günü ve haftasını hüzünlü ve kederli geçirmekteyiz.
Geçim sıkıntısından kurtulup refah ve huzurlu kutlayacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyiz. Hizmet ve 

pirime dayalı “ İNTİBAK YASASININ” bir an önce çıkartılmasını bekliyoruz.
Biz İşçi Emeklileri olarak Anayasamızda “vazgeçilmez bir unsur olan eşitlik ve vatandaşlık hakkımızı 

istiyoruz”.
Emekliler Gününün ve içinde bulunduğumuz Emekliler Haftasının sorunlarımıza çözüm getirilmesi 

için bir vesile olması umuduyla hepimize hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm emeklilerin emekliler haftasını kutlarım.

YÖNETİM KURULU ADINA
SATILMIŞ ÇALIŞKAN

GENEL BAŞKAN

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 55/7 Maltepe - ANKARA  Tel: (0.312) 230 38 38 Fax: (0.312) 230 38 58
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30 Haziran 2009 günü, Emekliler Günü’nde Tüm İşçi 
Emekliler Derneği Genel Merkez yöneticileri, şube 

başkanları ve üyeleri ile birlikte ilk önce Anıtkabir ziyaret 
edilmiş daha sonrada, SGK. Kurumunun Erdoğan Özen 
Konferans salonunda Emekliler günü olarak tertiplenmiş 
olduğu programa katılınmış tır. Derneğimiz merkez yöne-
ticileri, şube başkanlarıyla ve üyeleriyle katıldığı toplantı-
da Genel Merkez Başkanı Sayın Satılmış ÇALIŞKAN top-
lantıya katılanlara mağdur durumda olan işçi emeklilerinin 
durumunu anlatmış, emekliler günün de bulunmayan si-
yasilere serzenişte bulunmuştur. Toplantı sonunda değerli 
üyelerimiz ve şube başkanlarımız SGK. Kurumu Başkanı 
Sayın Fatih ACAR Beyi soru yağmuruna tutmuş, mağdur 
durumda olan emekli aylıklarına 2009 yılı ikinci döne-
minde yapılabilecek zammın ne olabileceğini sormuşlar, 
emeklilerin % 35’e varan zam ile nasıl huzur evlerinde ka-
labileceklerini sormuşlardır. 

Zaten işçi emeklisinin 600 TL maaş aldıklarını bunun 
da huzur evlerine yetmeyeceklerini dile getirmişlerdir. 
Tüm İşçi Emeklileri başkanları ve üyeleri basına tüm dert-
lerini anlatmışlardır.

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ KUTLANDI
Emekliler Günü’nde Tüm İşçi Emekliler Derneği Genel Merkez yöneticileri, şube başkanları ve üye-
leri ile birlikte ilk önce Anıtkabir ziyaret edilmiş daha sonrada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun 
Erdoğan Özen Konferans salonunda Emekliler Günü olarak düzenlenen toplantıya katılınmıştır.

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ KUTLANDI
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Genel Merkezi sivil toplum 

örgütleri arasında hızla büyü-
yen sosyal demokrat bir kuruluş 
olarak her platformda Emeklisi-
ni bilinçli olarak temsil etmekte-
dir.

Bu mücadelede hükümet ve 
platform düzeyinde devam etme 
olup komisyon çalışmalarında 
dahi Bakanlık ve yetkilerinde 
beşeri ilişki iyi diyalogumuz sür-
dürülmektedir. Sosyal Güven-
likteki ve diğer bazı konulardaki 
tasarı ve tekliflerde derneğimi-
zin görüşü alınmaktadır.

Sizlerin merakla beklediğiniz 
tüfe alacakları maalesef yargı-
da bu hususta açılmış davalar 
devam ettiğinden ödeme ya-
pılamamaktadır. Derneğimiz 
2002 yılında bu konuyu dilekçe 
baskısıyla o zamanın çalışma 
bakanına kabul ettirilip bir aylı-
ğa da ödettirilmiştir. Bizim dışı-
mızda bazı kuruluş ve emekli-
lerin ferdi dava açmaları nede-
niyle bu durum oluşmuştur. Bu 
nedenlerden dolayı 11.04.2005 
tarihinde SSK. Genel Müdürü 
bizleri davet etmiş bu hususta 
davaların durdurulması istemiş 
ve neticelerin sonuçlanmasını 
beklememizi söylemiştir.

Derneğimizin istediği bütün 
işçi emeklileri arasında norm ve 
standart birliğinin sağlaması, 
her emeklinin hizmeti ödediği 
prime göre değerlendirilerek 
maaş yüzdelerinin belirlenmesi 
böylece mevcut emekliye ada-
letli bir iyileştirme yapılmasıdır. 
İptal edilen gösterge cetvelle-
rinin tekrar hayata geçirilmesi, 
işçi emeklisi açlık sınırı altında 
kalan 600-700 TL. Emekli aylık-
larıyla hayat mücadelesi vere-
rek toplumun en mağdur kesimi 
oluşmuştur. 25-30 yıl devletine 
hizmet etmiş, vergisini, primini 
ödemiş ve emekli olmuş şimdi 
de kimseye muhtaç olmadan 

yaşayabileceği bir emekli aylığı 
istemektedir.

Üç Sosyal Güvenlik Kurulu-
şu emeklileri arasında ki makas 
her dönem artarak açılmaktadır. 
Bugün emekli sandığı emeklisi 
ile SSK emeklisi arasında ta-
banda fark 180 TL, tavanda 5 
katı aşmıştır.

Hükümetimiz göreve gel-
diğinde, emekliler arasında ki 
farklı uygulamalardan meydana 
gelen adaletsizliği düzelteceği 
vaadini verdiği halde bu güne 
kadar böyle bir çalışmaya gir-
memiştir. Amacımız; mevcut 
işçi emeklileri için her emek-
linin hizmeti ve ödediği prim 
gününe göre düzenleme yapa-
rak emekliler arasında hizmete 
göre norm ve standart birliği 
sağlanmasıdır.

Derneğimiz Genel Merkezi 
emeklilerimizin bu isteğini Cum-
hurbaşkanımıza, Meclis Başka-
nımıza, Sayın Başbakanımı-
za ve Sayın Bakanlarımıza ve 
Parlamentodaki 550 milletvekil-
lerine dosya ve mektup olarak 
iletmiş bulunmaktayız. Bizim bu 
çabamız üzere Başbakana ve 
Çalışma Bakanına soru öner-
gesi verilmiş meclisin 82’inci 
oturumunda bu önergeler Sa-
yın eski Çalışma Bakanımız 
ÇELİK tarafından cevaplandırıl-
mış olup yasa tasarısında baş-
bakanlığa intikal etmiştir.

 Meclise intikal eden iyileştir-
me ve intibak yasasının çalış-
masını beklerken meclis hemen 
3 aylık tatile girmiştir. Bizim seç-
tiklerimiz bizleri değil kendilerini 
daima ön planda düşünen her 
türlü ülke menfaatlerini kendile-
ri için olmasını isteyen zihniyet 
ve kişilerden kurtulmanın tek 
çaresi birlik ve beraberlik içeri-
sinde hareket etmek olacağına 
inanıyoruz.

Hepinize saygılar sunarım. 

Yunus ATİKTÜRK
II.Başkan

EMEKLİLER
YERİNDE 

SAYIYOR...
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Ülkemizdeki açlık ve yokluğun 
her geçen gün daha da art-

tığını, insanlarımızın yarınından 
daha da fazla endişe duyduğu sos-
yal yaşantısının nerdeyse ortadan 
kaybolduğu, her geçen gün birkaç 
işyerlerinin kapatılıp, asgari ücretle 
çalışmak zorunda olan kişilerin işle-
rine son verildiği ekmek kapılarının 
kapandığını gören insanlar yarınla-
rının ne olacağından hep kaygı duy-
maktadırlar.

Her akşam evine dönerken okula 
giden çocuklarının siparişlerini ala-
mayıp, çocukları uyuduktan sonra 
eve gelmeye çalışanlar, borç ba-
tağında yaşam mücadelesi veren 
ve bankamatik kartlarına anapara-
yı ödeyemeyerek sadece faizlerini 
ödemeye çalışan geçim ve yaşam 
sıkıntısı çektiklerinden, zaman za-
man intihara bile teşebbüs eden dar 
ve sabit geliri olan bütün emekliler, 
bu hükümet iktidara geldiği günden 
beri hep ümitle yaşamış ama ne ça-
redir ki her dönem sukutu hayale 
uğramıştır.

 Kriz bize gelmez demiştiniz, ka-
panan işyerlerinden çıkarılan evlat-
larımız ve torunlarımızda zaten ken-
dimizi kıt kanat geçindirirken emekli 
maaşlarımıza ve yaşamamıza mec-
buren istemeden de olsa ortak ol-
muşlardır. Çünkü işten çıkarılanlar 
bizim çocuklarımız, onların çocukla-
rı da bizim torunlarımızdır.

Ülkemizde emekli olan işçi, me-
mur ve bağ-kur emekli mensupları 
yaklaşık 9 milyonu bulmaktadır. Bu 
rakam küçümsenecek bir rakam de-
ğil ve bu aile nüfusuyla yaklaşık 24 
milyonu bulmakta olup bunların hep-
side yetişkin ve seçmendirler. Açlığa 
tahammülü olmayan, açlık sınırı al-
tında maaş alan bu insanların el ele 
ve sırt sırta vermeleri ve birbirine 
kenetlenme zamanı gelmiştir. Her 
gün Pazar ve bakkal ekonomisi ar-
tarken, kendisinin maaşı artmaz ise 
yetkililer, hükümet edenler bu dar 
ve sabit gelirli emekliye aylık verdiği 
zam ancak bir simit parasıdır. Ülke-

miz de çaya, gaza, tuza, elektriğe, 
su ve mecburi gıda maddelerine ge-
len zamları gözleri kör gibi görme-
yen, sağır gibi duymayanlar, yani 
bugünkü iktidar olanlar bu ülkede 
yaşamıyor da başka bir ülkede mi 
yaşıyorlar? Üniversitedeki kayıtlara 
%8 zam yaparken, huzurevlerindeki 
kalan emeklilere %1,83 zam verilir-
ken, kaldıkları bu yerlere  %35’lik 
zam yapan, Anayasada eşitlik ilke-
lerini dillerine dolayanlar ayırımcı 
uygulamalarında alasını yaparak, 
ülkemizdeki memur, işçi ve bağ-kur 
emeklilerine uygulamış oldukları 
farklı zamlar 5510 sayılı yasadaki 
eşit olacak denilmesine rağmen, 3 
ayrı ölüm (cenaze) yardımı veril-
mesi emeklileri birbirine kıskançlık 
yaratarak buğuz etmelerine sebep 
olmaktadır.

Krize tedbir olsun diye otomobil 
ve beyaz eşya alımlarındaki vergi 
indirimini dillerine tespih gibi do-
lamaktadırlar. Bizler karnımızı do-
yuramıyoruz ki beyaz eşya ya da 
otomobil alalım. Bizler bisiklet dahi 
alamıyoruz. Sayın Başbakanımız 
her zaman otomobildeki indirimi ör-
nek veriyor. Ülkemizde sağlık soru-
nu her geçen gün biraz daha paralı 
sisteme kaymaktadır, yani bir emekli 
has bel kader bir hastaneye gidecek 
olsun cebinden en az 100 TL. Fark 
verecek parası olması lazımdır. Yani 
biz emekliler olarak Anayasamızda-
ki eşitliğin bizlere de uygulanmasını 
ve de insanca yaşayabileceğimiz bir 
emekli maaşı verilmesini istiyoruz. 
Biz emeklileri yok sayanlar dünya-
yı tozpembe gösteren gözlüklerini 
çıkartıp, takke çıkacak kelle gözü-
kecek. Allah ömür verirse inşallah 
göreceğiz.

Atalarımız çok güzel bir söz söy-
lemişler; “Mahkeme kadıya mülk 
değildir” diye. Bizlerde burası hiç 
kimseye mülk değildir diyoruz.

Sizleri en içten duygularımla se-
lamlıyor, gelecek günlerimizin hayır-
lara vesile olmasını temenni eder ve 
saygılarımı sunarım. 

Osman AYDIN
Genel Sekreter

HÜKÜMET 
EMEKLİYE 
BİR SİMİT 

PARASI 
KADAR 

ZAM 
VERDİ
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Er ya da geç kazanmak 
için Uzun ve yorucu bir 

çalışma süreci sonunda, iste-
diğimizi alacağız. Bunun için 
gecemizi gündüzümüze kata-
rak yılmadan, pes etmeden ve 
vazgeçmeden daha bir azim-
le, gayretle gücümüzü bir kat 
daha artırarak istediğini alma 
kararlılığını göstererek, bütün 
zorlu engelleri aşıp farklılıkla-
rı kaldırmak, eşitliği sağlamak 
için gündemimizde olan bizim 
için olmazsa olmaz olan inti-
bak yasanının çıkarılması ve 
emekliye verilen zamların eşit 
olması için;  

daha emin,
daha güçlü
daha rahat,
daha sakin,
daha konsantre,
Olduğumuzu göstererek 

ayrılmadan, birleşerek, çoğa-
larak bu isteğimizi yetkilile-
re duyurmak için biz tüm işçi 
emeklileri olarak elimizden ge-
lenin en iyisini yapacağız. 

Buna inanıyor ve bu gücü 
kendimizde buluyoruz. 

Saygı ve sevgilerimle.

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

“Elimizden gelenin
en iyisini yapmak için 

çalışacağız”

Başarı istenmediği yere gelmez.
Yenildiğinizi düşünüyorsanız, yenilmişsinizdir. 
Cesur olmadığınızı düşünüyorsanız, korkaksınızdır. 
Kazanmak istiyor fakat kazanamayacağınızı düşünüyorsanız, 
kesinlikle kazanamazsınız demektir. 
Kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, çoktan kaybetmişsinizdir. 
Dışarıdaki dünyaya çıktığınızda, anlayacaksınız ki başarı,
Ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. 
Her şey insanın kafasında biter. 
Alt edildiğinizi düşünüyorsanız, alt edilmişsinizdir. 
Yükselmek için yüksek düşünmelisiniz. 
Bir ödülü kazanmadan önce kendinizden emin olmalısınız. 
Yaşam savaşını kazanan her zaman, en güçlü ya da en hızlı olan değildir. 
Er ya da geç kazanan kişi, kazanacağına inanan kişidir.

        Arnold PALMER



30 Haziran 2009 Emekliler Günü’nde 
Genel Merkezin başkanlığında 

şube başkanlarımızla Atamızı anmak için 
önce Anıtkabir’e gidilip ziyaret edilmiş 
daha sonrada SGK Kurumunun düzen-
lediği toplantıya katılınmıştır.  Bu toplan-
tıda Genel Başkanımız Sayın Satılmış 
Çalışkan Bey emeklikler günü ve haftası 
olması münasebetiyle tüm işçi emeklile-
rinin mağdur olduklarını ve de 2000 yılı 
öncesi işçi emeklilerinin çok zor durum-
da yaşadıklarını anlatmıştır. Üyelerimiz 
SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR beye 

dertlerini bizzat kendileri dile getirmişler-
dir. Daha sonradan şube başkanlarımız 
ile derneğimiz toplantı salonunda yapmış 
olduğumuz başkanlar kurulu toplantımız 
yapılmış, emeklilerin dertlerini masaya 
yatırılmış, çareler aranmıştır. Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN tüm şube başkanla-
rına bulundukları yerlerdeki milletvekille-
ri ile diyaloglarını pekiştirip işçi emeklile-
rinin durumlarını anlatmalarını istemiştir. 
Her zamanki gibi çok olgun hava içinde 
geçen toplantı sonucunda birlik ve bera-
berlik mesajları verilmiştir. 
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Genel Merkez Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan görüntüler.
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BURSA ŞUBESİ ÇANAKKALE GEZİSİ

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Bursa şubemizin Ça-
nakkale şehitlerini anma günü için 13-14.05.2009 
tarihinde Çanakkale ye yapmış oldukları gezide 
tüm emekliler memnun kalmışlar, tüm geziye 
katılanlar şehitlerimizin aziz ruhları için dualarını 

ederek o aziz şehitlerimizin kanları ile sulanmış 
yerlerde dolaşırken gözyaşlarını tutamamışlar-
dır. Bu imkânı sağlayan Tüm İşçi Emekliler Der-
neği Bursa şube başkanımız Sayın Zeki ERCAN ve 
yönetimini de kutlar ve teşekkür ederiz.

ANKARA ŞUBESİ ÇANAKKALE GEZİSİ

Tüm İşçi Emeklileri Derneğinin 28-29.05.2009 tarih-
leri arasında Çanakkale şehitlerini anmak üzere iki 
otobüs ile tertiplediği geziye katılan emekli kardeş-
lerimiz gezdikleri ve gördükleri manzara karşısında 
gözyaşlarını tutamayıp o günleri adeta yaşamışlar 
ve çok mütehassıs olmuşlardır. Zaten hangi Türk 
vatandaşı o muazzam savaşını hatırlayıp ta o duy-
gu seline kapılmaz ki. Ayrıca yol güzergâhında olan 
yeşil Bursa ilimizde ziyaret edilmiş olup, bu geziyi 
tertipleyen Ankara Şube başkanı ve yönetim kuru-
lu üyelerine çok teşekkür ederiz.

Bursa ve Ankara 
Şubelerinin 
Çanakkale Gezisi

Bursa ve Ankara 
Şubelerinin 
Çanakkale Gezisi
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İşçi emeklisine reva görülen 
demek ki bu kadarmış. Bu 

zammı bizlere verenlerden Al-
lah razı olsun.

Şimdi bir işçi emeklisinin 
1ay içinde yaptığı harcamaları 
kalem, kalem gözde geçirelim;

1 aylık ev kirası: 450 TL.
1aylık telefon, elektrik, su, 

tüp parası: 135 TL.
1 aylık mutfak masrafı aç 

kalmamak için harcanan: 400 
TL. Şunu da ilave edeyim ör-
tünmek için üstünüze, ba-
şınıza, ayağınıza hiçbir şey 
alamayacaksınız. Peki, şimdi 
bunların toplamı ne kadar tutu-
yor derseniz ben hesapladım: 
985 TL. Yani 985 – 632 = 353 
TL.   Anlaşılıyor ki yaz ayların-
da evin bütçesi 353 TL. Açık 
veriyor, ya kış ayı gelince ne 
yapacağız? 

Şimdi bu % 1,83  ‘lük zammı 
aldık ya (5 TL İLE 12 TL arası) 
hangi tatil köyün de yabancı 
ülkenin emeklileri gibi yaz ta-
tilimizi geçirmeyi planlıyoruz. 
Ben Alanya ya, hanım tutturdu 
Dubai de bulunan 7 yıldızlı ote-
le gidelim diye. Sizlere sesle-
niyorum lütfen bu yaz gidece-
ğimiz yerler için bana yardımcı 
olun. Şimdiden teşekkürlerimi 
sunarım.

Biz 2000 yılı öncesi işçi 
emekli vatandaşları başka 
emekli vatandaşları gibi 1 
ayda 4500 TL. Emekli aylığı 
almıyorlar ki, hem biz hasta-
neye gidince hastaneye katkı 
payı, ilaç alınca da birde ona 
katkı payı veriyoruz ama bazı 
emekliler bunları dahi neden-
se ödemiyorlar?

Hani eski Çalışma Bakanı 
Sayın Faruk Çelik Bey İNTİ-
BAK yasası ile ilgili dosyayı 
Başbakana vermiş artık sıra 
Başbakan da demişti. Biz 2000 
yılı işçi emeklileri dört gözle ar-
tık bu yasanın lehimize olarak 
çıkmasını bekliyoruz.

Ey benim güzel yurdumun 
işçi emeklisi lütfen aklınıza 
mukayyet olun, aklıselim dü-
şünün, bu yaz sıcaklarıyla be-
raber aklınıza sahip çıkın.

Tatile gideceklere önemli 
uyarı; sakın güneşe şapkasız, 
vücudunuza krem sürmeden 
çıkmayın, bol sıvı tüketin, al-
kollü içeceklerden uzak durun, 
fazla yağlı et yemeyin, bol, bol 
yeşillik tüketin, hadi bakalım 
şimdiden iyi tatiller dilerim. 

Bu arada tüm emeklilerin 
geçmiş olan emekliler haftası-
nı kutlar, esenlikler dilerim.

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Teş. ve Eğt. Sekreteri

% 1,83 Nedir? 
Çok düşünmeye gerek yok...
2009 yılı II. Yarısı yani Temmuz 2009 ile 
Aralık 2009 ayları için işçi emeklisi için 
verilen 6 AYLIK MAAŞ ZAMMI.
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Denizli Şubesi’nin Şube Genel 
Kurulu 03.07.2009 tarihinde yapıl-
mıştır. Şube genel kuruluna Genel 
Merkezden II. Başkan Yunus ATİK-
TÜRK ve Genel Eğt. Ve Teş. Sek-
reteri M. Ercüment ALDEMİR katıl-
mışlardır. Çok olgun ve saygın bir 
şekilde geçen kurulda II. Başkan 
tüm emeklilerin sorunlarını ve bu 
sorunla ilgili çarelerini anlatmış ve 
bilgilendirmiştir. Yeniden başkanlı-
ğa seçilen şube başkanı Kamil KÜ-
NARLIOĞLU ve yönetim kuruluna 
başarılar dileriz. 

Kırıkkale Şube 
Başkanımızı 

Ziyaret

Kırıkkale 
Ş u b e 

Başkanımız 
Sayın Os-
man ERİM 
ağabeyimi-
ze geçir-
miş olduğu 
h a s t a l ı k 
sonucunda 

evinde istirahat etmekte-
dir. Genel Merkez yöneti-
cileri önce hastanede ya-
tarken ve de daha sonra 
evinde ziyaret edilmiştir. 
Allahtan dileğimiz eski 
sıhhatine biran önce ka-
vuşması ve de eskisi gibi 
aramızda yer aldığını gör-
mektir. Kendisine bol sıh-
hatli günler diler, ailesine 
de geçmiş olsun dilekleri-
mizi sunarız.

DENİZLİ ŞUBESİNİN GENEL KURULU YAPILDI

Ülkemizde de yaşanan Ekonomik kriz, en çok dar gelirli, Asgari 
ücretli ve Emekli yurttaşlarımızı etkilemiş ve tüketim harcamaları d 
aralması yaşanmış iken,

1. Emeklilerimizin kaldıkları Huzurevi ücretlerine Sosyal Güven-
lik Kurumunca % 35 zam yapılırken, Emekli maaşlarına % 1.80 zam 
yapılmasını adil ve doğru buluyor musunuz?

2. Bu güç koşullarda, Emeklilerimizin Yargı kararı ile kesinleşmiş 
Enflasyon farkı ödemelerini yapmayı,

Tüm İşçi ve Memurlarımız ile Emeklilerimize bir defaya mahsus 
olmak üzere miktarı 300-500 TL’lik harcama çeki vermeyi Hükümet 
olarak düşünüyor musunuz?
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hukuk köşesi
Av. Nusret Safa KUTLAY
Hukuk Müşaviri 

ÖZETİ: Vefat ettiği 02.09.2001 tarihini takip 
eden aybaşı olan 01.10.2001 tarihinden itibaren 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanan 1479 sayı-
lı Kanun kapsamında sigortalı muris Muharrem 
B. Ö.’in, sağlık yardımlarından yararlanma hakkı 
bulunduğu belirgin olup, öncelikle, dava konusu 
yapılan tutarın dayanağı tıbbi tedaviye ilişkin olan 
(yapılan bütün teşhis ve tedavi işlemleri ve tutar-
larını tek tek gösteren) tüm belgeler (davacı ve-
kilinden sorulup belirlendikten sonra) getirtilmeli, 
sonrasında yasal düzenlemeler çerçevesinde de-
ğerlendirilip, tedavi tarihinde geçerli Bütçe Uygu-
lama Talimatını esas alan, açık, denetime elverişli 
bilirkişi raporu alınıp davalı Kurumun sorumlu ol-
duğu miktar saptanmalı ve elde edilecek sonuca 
göre karar verilmelidir.

  DAVA: Davacılar, sigortalı muris Muharrem B. 
Ö. için yapılan 11.000,00 YTL. Tedavi giderinden 
fazla haklarını saklı tutarak 1.000,00 YTL. Sinin 
yasal faiziyle birlikte davalı Kurumdan tahsili ka-
rarı verilmesini istemişlerdir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde; davalı 
Kurumun verdiği bilgiyi dayanak alarak alacağın 
tümünün 3.140,08 YTL. olduğu gerekçesiyle da-
vanın kabulü kararı vermiştir.

Hükmün, davacılar ve davalı Kurum Avukatları 
tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz istek-
lerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik 
Hâkimi Mustafa A. tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve 
hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, da-
valı Kurum Avukatının temyiz itirazlarının REDDİ-
NE,

2-)Davacılar Avukatının temyiz itirazlarının in-
celenmesine gelince;

Bağ-Kur tarafından karşılanan sağlık yardım-
larının kapsamını belirleyen 1479 sayılı yasanın 
11. maddesinde, “Sağlık hizmeti; Sağlık Bakan-
lığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, 
üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait 
sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden sa-
tın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul 
ve esaslar Kurumca belirlenir.” düzenlemesine 
yer verildikten sonra, aynı Yasanın Ek 17. mad-
desinde ise “Yatarak ve ayakta yapılan tedavilerin 
fiyatlandırılması, Kurumca karşılanacak ilaçların, 
ortez, protez ve iyileştirme vasıtalarının cins ve 
miktarı ile ödenecek bedellerinin tespitine ilişkin 

usul ve esaslar Kurumca belirlenir.Sağlık hizmet-
lerinin gerektirdiği giderler Sağlık Bakanlığının ya-
taklı tedavi kurumları için belirlediği fiyat tarifesini 
geçemez.” hükmü yer almıştır. Bağ-Kur Sağlık Si-
gortası Yardımları Yönetmeliği’nin 6.maddesinde 
de, sağlık hizmetinin, sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Mahalli İda-
reler, Üniversiteler, Kamu İktisadi Teşekküllerine 
ait sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerinden sa-
tın alınmak suretiyle yürütüleceği düzenlemesine 
yer verilmiş; aynı yönetmeliğinin 7. maddesinde 
ise, “Sağlık sigortası yardımlarından faydalanan 
sigortalı ve hak sahiplerinin özel bir sağlık kuru-
munda yatırılarak tedavi altına alınmaları halinde, 
vakanın aciliyeti raporla belgelenmek ve bu rapor 
Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla, bu sağ-
lık kurumlarında yapılan tedavi giderleri Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında 
Yapılacak Muayene - Tetkik - Tahlil - Müdahale - 
Ameliyat ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi üzerinden 
(Mali Yıl Bütçe Uygulama Talimatı Resmi Sağlık 
Kurumları Fiyat Tarifesi) hesaplanmak suretiyle 
ödenir.” hükmü ile acil durumlarda uygulanacak 
yöntem belirtilmiş olup, anılan ödemenin yapılma-
sı için vakanın acil olmasının gerekmediği Daire-
mizin yerleşik uygulamasıdır.

Yapılan yasal açıklamalar çerçevesinde somut 
olayda; vefat ettiği 02.09.2001 tarihini takip eden 
aybaşı olan 01.10.2001 tarihinden itibaren hak sa-
hiplerine ölüm aylığı bağlanan 1479 sayılı Kanun 
kapsamında sigortalı muris Muharrem B. Ö.’in, 
sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulundu-
ğu belirgin olup, öncelikle, dava konusu yapılan 
tutarın dayanağı tıbbi tedaviye ilişkin olan (yapı-
lan bütün teşhis ve tedavi işlemleri ve tutarlarını 
tek tek gösteren) tüm belgeler (davacı vekilinden 
sorulup belirlendikten sonra) getirtilmeli, sonra-
sında yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler çer-
çevesinde değerlendirilip, tedavi tarihinde geçerli 
Bütçe Uygulama Talimatını esas alan, açık, dene-
time elverişli bilirkişi raporu alınıp davalı Kurumun 
sorumlu olduğu miktar saptanmalı ve elde edile-
cek sonuca göre karar verilmelidir.

Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözetil-
meksizin, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendir-
me sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davacılar avukatının bu yönleri amaç-
layan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bo-
zulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açık-
lanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcı-
nın istek hâlinde davacılara iadesine, 17.11.2008 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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basında bizden haberler....
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basında bizden haberler....

Bu ayrım niye?

Emekli geçinebileceği 
kadar maaş istiyor!

GÜNIŞIĞI
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EMEKLİLER, EMEKLİLER 
GÜNÜ OLAN 30 HAZİRAN’DA 

UNUTULDU
Ey hükümet üyeleri, ey parlemento 

unutmayınız; bizler yıllarca gece gündüz 
çalıştık. Ürettik sizlerde  keyifle tükettiniz. 
Şimdi de çocuklarımız iş bulursa üretiyorlar. 
Sizler de çocuklarınızla tüketiyorsunuz. Ancak 
sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınıza alın bu 
sistem böyle gitmez.

Sayın hükümet üyeleri ve sayın meclis. İşçi 
emeklisi dul ve yetimlerin zaten % 90’ı açlık 
sınırının altında maaş almaktadır. Açlık, yoksulluk 
ve hastalıkla uğraşıp, yaşam mücadelesi veriyorlar. 
Bir de çocukları boş geziyor. Emekliler elektrik, 
su ve telefon faturalarını ödeyemez olmuşlar. Bu 
yokluk ve sıkıntılarla boğuşan emekliler ulu önder 
Mastafa Kemal ATATÜRK’ün emekli olduğu 30 
Haziran 1927 tarihinde emekliler günü olarak 
kutlanması  töreni, Ankara’da Sosyal Güvenlik 
Kurumunda yapıldı. Bu törene emekliler boynu 
bükük katıldı.  

   Adana Şube Başkanı
   AHMET KARAMAN

ŞUBELERDEN HABERLER
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ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL.NO. FAKS NOLARI
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  0322 363 27 00
AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 215 11 34/35 0535 202 48 32 0272 215 31 05
ALAPLI (ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR(MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95 0236 653 97 85
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 0312 232 54 49
ARİFİYE(SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 57974 74 0264 229 21 83
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN  0532 521 47 67
AVANOS(NEVŞEHİR) İBRAHİM ŞAHİN 0384 511 61 64 0536 847 11 37 0384 511 41 94
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18 0266 245 77 81
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87 0266 715 01 36
BARTIN ERSİN KABAGÖZ 0378 228 77 60
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0555 417 14 72 0232 341 18 17
BEYPAZARI(ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  0312 762 69 55
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 0374 212 84 86
BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 534 99 70
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 0224 223 57 00
ÇANKIRI TURHAN SİDAR 0376 212 68 99  
ÇAYIRHAN(ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 15 21 0543 576 15 34 0312 796 17 09
ÇİĞLİ(İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59 0232 376 14 98
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 268 18 63 0542 544 77 98 0258 242 77 90
DEVREK(ZONGULDAK) SÜREYYA AKKAŞ 0372 556 73 51 0554 333 18 45 0372 556 73 51
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 0380 514 88 22
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95 0424 233 93 87
EMET(KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN  0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
EYÜP(İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20 0532 231 26 39
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16 0342 232 59 58
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92 0370 412 97 86
KARTAL(İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25 0216 309 62 00
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91 0352 221 33 00
KIRIKKALE OSMAN ERİM 0318 218 13 04 0536 320 22 74 0318 218 13 04
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 0386 214 18 78
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08 0262 331 03 32
KONAK(İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01 0232 457 56 54
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35 0332 350 84 17
KÖRFEZ(KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96 0262 527 47 87
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KRZ.EREĞLİ(ZNG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
KUMLUCA(BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24 0378 446 64 88
KÜRE(KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05 0366 751 25 51
LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24 0288 415 03 93
MALATYA MEHMET KENTBOĞA 0422 324 83 62 0532 540 57 35 0422 324 83 62
MUCUR(KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 05 0505 684 57 93
POLATLI(ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0506 635 54 07 0312 622 21 31
SAMSUN İSMAİL H.ÇAVUŞOĞLU 0362 431 95 90 0538 576 87 06 0362 431 95 90
SİLİFKE(MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 0324 712 21 95
TOKAT ERDAL DEMİRPOLAT 0356 213 33 60 0532 566 75 48
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09 0276 212 89 98
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 0432 214 53 33
YALVAÇ(ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82 0372 253 66 35

ŞUBELERİMİZ



20İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

- 30 HAZİRAN 1927 TARİHİNDE ATATÜRK’ÜN EMEKLİ 
OLMASI DOLAYISIYLA 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ, 
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ HAFTADA TÜM YURTTA 
“EMEKLİLİK HAFTASI” OLARAK KUTLANMAKTADIR. 

-	“BİR	MİLLETİN	YAŞLI	VATANDAŞLARINA	VE	
EMEKLİLERİNE	KARŞI	TUTUMU,	O	MİLLETİN	YAŞAMA	
KUDRETİNİN	EN	ÖNEMLİ	KISTASIDIR.	MAZİDE	
MUKTEDİRKEN	TÜM	KUVVETİYLE	ÇALIŞMIŞ	OLANLARA	
KARŞI	GÜVEN	DUYMAYAN	BİR	MİLLETİN	İSTİKBALE,	
GELECEĞE	BAKMA	HAKKI	YOKTUR”

 Mustafa ATATÜRK   


