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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği
Yönetim Kurulu

Şüheda göğdesi, bir baksana, dağlar, taşlar.. 
O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.

Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor; 
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! 

TERÖRÜ LANETLİYORUZ!
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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

61. nci Hükümet prog-
ramında adil bir inti-
bak yasasının çıkarıla-

cağı ve hayata geçirileceği 
yer almıştır, emeklinin mağ-
duriyetinin giderileceği sözü 
resmiyet kazanmıştır. 

Tüm işçi emeklileri Derneği 
yıllardır dile getirdiği, her ik-
tidardan talep ettiği İNTİBAK 
YASASININ TAKİPCİSİ OLA-
CAKTIR.

506 Sayılı yasada aylık bağ-
lama oranın farklı uygula-
ma ile üç ayrı maddeye göre 
emekli edilen emeklilerin 
durumları hizmet ve prime 
dayalı olarak aynı donelerle 
değerlendirilip emeklilik ay-
lığı hesaplanıp intibakların 
yapılması.

Emekli asgari aylığının açlık sı-
nırı üzerine çekilmesi ( Emekli 
sandığı asgari aylığı ile eşitlen-
mesi)

Bu asgari aylıkların taban aylık 
olarak 5000 gün karşılığı veril-
mek 5000 gün üzeri hizmetle-
rinde 240 güne % 1 aylık bağ-
lanma oranı belirlenerek adalet 
sağlanması;

Başka sistemde yapılan, intibak 
emekliler arasındaki adaletsizli-
ği gidermez.

Biz emekliler olarak artış değil 
bu farklı uygulamalardan mey-
dana gelen haksızlığın gideril-
mesi bekliyoruz.

Seçim meydanlarından üç si-
yasi partimizden emeklinin in-
tibak yasasını biz çıkaracağız 
demeleri senelerdir talebimiz-
de haklı olduğumuzu ve par-
lamentodaki üç siyasi partimiz 
bu konuda görüş birliğine var-
maları iktidarın hükümet prog-
ramına alması biz emeklileri se-
vindirdi.

Sayın Bakanımızın emekli ku-
ruluşlarının da görüşünü alarak 
hükümete vereceği yasa tasa-
rısını Sayın Başbakanımızın da 

“İNTİBAK” 
YASAMIZ HÜKÜMET PROGRAMINDA

“İNTİBAK” 
YASAMIZ HÜKÜMET PROGRAMINDA

T.B.M.M. bir an önce havale et-
mesini sabırsızlıkla beklemek-
teyiz.
2010 yılı ekonomik büyüme %9 
artışlar gerçekleştiği gösteril-
mekte ama biz emeklilerin eko-
nomisinde hiçbir büyüme ol-
madı çünkü senelerdir emek-
liye büyümeden milli gelirden 
gereken pay verilmedi. 

Ekonomik gelişmişlik ülkenin 
en temel göstergesidir. 2011 yı-
lında bu gelişmişliğin ekono-
mik büyümenin devam edece-
ği beklentileri artmaktadır.

İntibak yasası düzenlenirken bu 
durumlarda göz önüne alınarak 
her artış döneminde emekliye 
milli gelirden pay olarak refah 
payı verilmesi 

4447 sayılı yasa ile SSK Emekli-
lerinden kaldırılan, Emekli san-
dığın da devam eden gösterge 
ve katsayı sistemi SSK emek-
lilerine de tekrar konması ma-
dem hep SGK olduk hepimize 
aynı sistem uygulanması kim-
seye üvey evlat gözüyle bakıl-
ması.

Tüm emekli arkadaşlarımıza se-
lam ederim. 
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Dünyada Arap Baharı 
yaşanırken ülkemiz-
de emekli kışa hazır-

lanıyor daha doğrusu çaba 
gösteriyor.

Yıllardır insanlar emeklili-
ğe karşı koydular, aktif çalış-
ma sürelerini uzatabildikleri 
kadar uzattılar; neden? Çün-
kü Türkiye de emeklilik tam 
bir kâbus. İnsanlar emekli ol-
duktan sonra rahat etmek is-
ter çocuklarıyla birlikte ol-

HER ÜLKENİN 
BAHARI BAŞKADIR

mak, torunlarını gezdirmek yıl-
lardır ona hayat arkadaşı olmuş 
eşini tatile götürmek ister ama 
Türkiye de emekli ya kendini in-
zivaya çekecek aç kalacak konu 
komşu yardımları ile hayatına 
devam edecek ya da emeklili-
ğini yaşayamayacak çalışmaya 
devam edecek.

Bu arada çalışma derken yıllarca 
Çalışarak üreterek Türkiye’nin 
bugünlere taşınmasında büyük 
destekler sağladığı iş kollarında 
değil vasıfsız ara işlerinde ezile-
rek çalışıyorlar. Hani hep diyo-
ruz’ ya elin yabancısı gelip bi-
zim ülkemizin tarihini turizmi-
ni yaşıyor da biz kendi ülkemi-
zi bile gezmiyoruz bunu söyle-
yenler gerçekten çok haklı ne 

gezebiliyoruz ne okuyabiliyo-
ruz. 

Açlık sınırının 1200 TL gibi bir 
rakam olduğu ülkemizde 400 
TL den başlayan emekli maaş-
ları ile bırakın tatil yapmayı in-
sanlar evladının torununun ya-
nına yılda bir kez bile gidemiyor 
Türkiye’nin Kredilendirme not-
ları büyüye dursun Türk iyedeki 
emeklilerin hükümete olan kre-
disi tükenmeye başladı. 

Seçim zamanı meydanlarda te-
levizyon kanallarında intibak 
yasasını çıkaracağını söyleyen 
Başbakanımız ve diğer siyasi 
parti liderleri meclise girdikten 
sonra 9,5 milyon emekliyi unut-
tu mu? unutmayın ki bu ülkenin 
her bir dikili taşında bir emekli-
nin emeği alın teri var.

Bugün orta doğunun tartışma-
sız lider ülkesi Dünyanın İncisi 
Türkiye’nin saygıdeğer başba-
kanı Recep Tayip ERDOĞAN’a 
9,5 milyon emekli adına sesle-
niyorum buradan Türkiye de 
emeklilere intibak yasası ile 
baharı yaşatacaksınız. Emekli-
ler sizden acilen intibak yasası-
nı çıkarmanızı yeni yasama dö-
neminde bu baharı yaşatmanı-
zı bekliyor.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Tüm İşçi Emeklileri Derne-
ği olarak yıllardır. Her plat-
formda gündeme getirdi-

ğimiz. Emeklilerin İntibak Yasası 
yıllan hikâyesine dönüşmüş ol-
duğundan. Bu dönem ki 1 Ekim 
ayında başlayacak olan Meclisin 
yasama çalışmalarında mutlaka 
bir çözüm getirilmelidir.

Her dönem ve her yerde dile ge-
tirdiğimiz 2000 yılı öncesi dö-
nemlerindeki katsayı ve göster-
ge sistemine göre emekli olan 
işçilerin intibaklarının yapılma-
yışından dolayı, emekli sandı-
ğına mensup olan emekliler ile 
S.S.K kurumu kanununa göre 
emekli olanların arasında yakla-
şık alt sınırda ücret alan üyeleri-
miz arasında 200 TL ye yakın bir 
fark vardır. Bu fark hiçbir zaman 
küçümsenmemelidir. Bu farklı 
uygulama mutlaka intibak yasa-
sında dikkate alınmalı ve mağ-
duriyet giderilmelidir.

Hükümet yetkililerimiz İşçi 
Emeklileri için kaynak bulamıyo-
ruz demelerini samimi görmü-
yoruz. Her kesime kaynak bulu-
nuyor da. Neden sigortalı emek-
liye kaynak bulunmuyor. Sigor-
talının ve işverenin primleri ile 
elde edilmiş olan öz varlıkları-

mızın kimseye sormadan ve be-
delini ödemeden Devlete ve Ha-
zine ye devrediyorsunuz da,   ma-
lın ve mülkün sahiplerine yapıla-
cak intibak için kaynak bulunama-
maktan yakınıyorsunuz bu sözleri-
nize zaten hiç kimse inanmamak-
tadır. Genel konularımızı ve karşı-
laştığımız sıkıntılarımızı dile getir-
mek için yetkililerden yazılı ve söz-
lü yapmış olduğumuz randevu ta-
lebimize olumlu ya da olumsuz bir 
şekilde bugüne kadar cevap ve-
rilmemiş olup, vurdumduymazlık 
devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde Yeni Yasa-
ma yılı başlamak üzere meclis açı-
lınca iktidar ve muhalefet partileri-
mizin liderleri ve yetkilileri miting 
alanlarında ve toplantı salonların-
da her fırsatta intibak yasasını çı-
karacağız diyenlerin bizim bu bek-
lentimizi, Meclis açılır açılmaz gün-
deme getirmelerini ve biz emekli-
lerin gönlünü hoş etmelerini bek-
liyoruz.

İşçi emeklilerine uygulanmayan 
ekonomideki refah payı dikka-
te alınmalıdır. Emeklilerin gelir ve 
aylıklarının artışındaki enflasyonu 
endeksleyen hüküm değiştirilerek 
işçi emeklisine de ekonomideki re-
fah payı artışı verilmelidir.

Enflasyon farkından dolayı yapılan 
eksik hesaplamadan doğan farkla-
rın bir an önce yapılması, vergi ia-
desi olarak ödenen ek ödemele-

rin oranları mutlaka yükseltilmeli-
dir emekliler her kalemde aldıkla-
rına %  18 – 20 Vergi ödediği hal-
de emekliye geri ödenen %4 dür. 
Bu ödeme en az % 10-12 olmalıdır.

Memurlara ödenen promosyonun 
da mutlaka işçi emeklilerine de 
verilerek hem ana yasadaki eşit-
lik ilkesine uymalı ve hem de fark-
lı olan uygulamanın adil şekle ge-
tirilmesi sağlanmalı

Her emeklinin hastanelerde verdi-
ği katılım payı alınmamalı ve özel 
sağlık kurumlarındaki (hastane-
deki) uygulanan % 70 lik katkı pa-
yının kaldırılması ve nelere, han-
gi tedavilerde ne kadar katkı payı 
ödeyeceğini de her vatandaş bil-
meli.

İşçi Emeklilerimizde sendikalı ol-
malarına imkân sağlayan yasanın 
mutlaka çıkarılması, emekliler ge-
çim sıkıntısı çektiği için düşük üc-
retle ikinci bir işte çalışanlardan 
emekliye hiçbir faydası olmayan 
destek pirimi kesilmemesi emekli-
nin sağlığı ile ilgili her hafta deği-
şik bir genelge çıkartılarak eczane-
lerde ve sağlık kuruluşlarında yapı-
lan uygulananında emekliyi mağ-
dur etmeyecek şekilde düzenlen-
mesini yeni yasama döneminde 
dikkate alınmasını ve yapılması-
nı tüm siyasi partilerimiz ve parla-
mento üyelerimizden arz ve talep 
ediyoruz.

YENİ YASAMADA 
EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ
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Banka promosyonu dedik hala 
çıkmadı. İNTİBAK dedik sağ ol-
sun Çalışma Bakanımız Sayın 
Faruk ÇELİK Bey en kısa sürede 
bu konu halledeceğim dedi bü-
yük bir umutla bekliyoruz. Eğer 
bu beklediklerimiz çıkarsa cebi-
miz biraz para görürde şu kalan 
son günlerimizi mutlu ve hu-
zurlu geçiririz. Biz başka ülke-

lerin vatandaşları gibi az çalışıp 
bu günlere gelmedik. 

Gerek vatanı için savaştı, canını 
verdi kanın son damlasına ka-
dar ülkesi için her şeyini feda 
etti.

Kimi yerin 500-600 metre de-
rinliğinde, kimi yerden 500-600 
metre yukarısında, kimi tünel-
lerde, kimi fabrikada, kimi aile-
lerinden aylarca uzakta çalıştı 
ama kimin için, sadece ülkesi-
nin kalkınması için.
Biz emekliler sadece kuru emek-
li aylığı alan ele güne muhtaç 
olan kişileriz. Bütün ümidimiz 
biran önce İNTİBAK yasasının 
TBMM Meclisindeki partilerimi-
zin ele alınıp hayata geçirilerek 
biz işçi emeklilerine uygulan-
masıdır. Zaten bu yasayı bekle-
mekteydik, sağ olsun hüküme-
timiz bu konuyu da ele alacağı-
nı ve en kısa sürede bir ödeme 
planı yapacağını belirttiler.

Artık hükümetimizin saygıde-
ğer bakanları, milletvekilleri ve 
tüm partilerimizin yetkilileri de 
bir araya gelerek bu konuyu so-
nuçlandırırda emeklilerde en 
sonunda bir oooooh çeker.

Tüm emekli kardeşlerimizi has-
retle kucaklar, en derin sevgile-
rimizi sunarız.

CEP DELİK 
CEPKEN DELİK

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

Mübarek ramazan ayı ve 
ramazan bayramı geç-
ti, ceptekini yedik, ey-

lül ayında emekli ayvayı yedi. 
Çünkü elindekini avucundaki-
ni kendine eşine, çocuğuna ve 
torunlarına harcayınca sen sağ 
ben selamet.
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Atatürk’ün Gizemi

1907 yılında Mustafa Kemal Ata-
türk arkadaşlarıyla birlikte, ülke 
sorunlarını konuştuğu bir top-
lantıda kendisinin çizmiş ol-
duğu ilginç bir harita çıkartır. 
Orada bulunanların anlattık-
larına göre haritanın, Osman-
lı İmparatorluğu’nun o zaman-
ki sınırları ile hiç bir    ilgisi yok-
tu. O zaman hiç bir anlam veri-
lemeyen bu harita, şimdiki Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Haritası idi.  
Haritada bugünkü sınırlarımıza 
uymayan sadece küçük bir fark 
vardı: Atatürk’ün bizden ayrılma-
sını istemediği Kerkük’ü de Tür-
kiye topraklarına katmıştı. Daha 
sonraları Kurtuluş Savaşı kaza-
nılınca, İsviçre’de yapılan Lozan 
Antlaşması ile Türkiye Kerkük’ten 
çıkan petrol hakkını satmak zo-
runda kalmıştır.

Güneş ne kadar sıcaktır?
 
Güneş, Güneş Sistemi’ndeki en 
büyük gök cismidir. Çok sıcak ve 
yanmakta olan bazı gazlardan 
oluşur. Bu nedenle, yüzeyinde 
her saniyede milyonlarca atom 
bombası patlamasına eşit güçte 
patlamalar olur. Bu patlamalarda 
boyu Dünya’mızın büyüklüğü-

nün 40-50 katı olan alevler fışkırır.  
Ateşten bir topa benzeyen Gü-
neş, yüzeyinden çok büyük bir ısı 
ve ışık yayar. Eğer, Güneş olmasay-
dı, her zaman gece olurdu ve her 
yer buzla kaplı olurdu. En önemlisi 
Dünya’da yaşam yani biz olamaz-
dık. Güneş’in sıcaklığı 6000 derece 
dış yüzeyinde, içindeki sıcaklık ise 
12 milyon derecedir.

• Erkekler daha küçük yazılmış ya-
zıları Kadınlardan daha iyi okuyor.
 
• Kadınlar erkeklerden daha iyi du-
yuyor.
 
• Zeki insanın saçında daha fazla 
çinko ve bakır bulunuyor. Dolayı-
sıyla daha parlak saçlı oluyor. 

• Bozulmayan tek gıda maddesi 
baldır.
 
• Dünyanın en genç ailesi 1910’da 
Çin’de kuruldu.Erkek 8, Kız 9 yaşın-
daydı.
 
• Katoliklerin lideri Papa’nın en 
genci 11 yasındaydı.
 
• Daktiloyla yazılan ilk roman Tom 
Sawyer’dır.
 
• Aralıkta diğer aylardan daha fazla 
gebe kalınıyor.
 
• Kurşungeçirmez yeleği, yangın 
çıkısını, cam sileceğini, lazer yazıcı-
yı kadınlar icat etti.
 
• Ördeğin vakvaklamasının yan-
kı yapmadığını ve bunu kimsenin 
açıklayamadığını?
 
• İdrarın zifiri karanlıkta parladığını?

• Eğer çok şiddetli hapşırırsan, ka-
burgalarından birini kırabileceğini?
 
• Hapşırmayı engellemeye çalışır-
san, başındaki veya boynundaki 
damarlardan birinin yırtılabilece-
ğini ve ölebileceğini?
 
• Hapşırdığın sırada gözlerini açık 
tutmaya çalışırsan, yerlerinden fır-
layabileceklerini? 

• Farelerin ve atların kusama-
dıklarını?

• Dünya nüfusunun %50’sinin hiç 
telefonla konuşmadığını? 

• 1 saat süreyle kulaklık takarak bir 
şey dinlemenin kulaktaki bakteri 
sayısını %700 arttırdığını?
 
• Çakmağın kibritten önce bu-
lunduğunu? 

Yaaa, eminim bunu bilmiyor-
dunuz... 
 
• Kendi dirseğini yalamanın im-
kânsız olduğunu? 

• Parmak izleri gibi dil izlerinin de 
her insan için benzersiz olduğu-
nu?

• Bu yazıyı okuyan insanların %75 
inden fazlasının, dirseklerini yala-
maya çalışacaklarını.  
(gerçekten olmuyor değil mi?)

Bundan sonraki yazılarımızda bu 
şekilde sizleri bilgilendireceğimi-
zi umar sağlıklı ve bilgili kalmanı-
zı diliyorum.

BUNLARI 
BİLİYORMUSUNUZ 

BUNLARI 
BİLİYORMUSUNUZ ??
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HAK-İŞ KONFEDERASYONU’NA ZİYARETİMİZ

14 Eylül 2011 günü Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu GENEL Baş-
kan Satılmış ÇALIŞKAN Beyin başkanlığında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut ARS-
LAN Beyi ve yönetim kurulunu makamında ziyaret etmişlerdir. Çok sıcak bir ortamda gelişen toplantıda; 

Sayın Mahmut ARSLAN Beye Derneğimiz Genel Kurulunda Divan Başkanlığı yaptığı için teşekkürlerimizi sun-
duktan sonra, toplantıda işçi emeklisinin dört gözle ve heyecanla beklediği İNTİBAK yasası ile ilgili sorunlar gö-
rüşülmüş kendilerinden bu yasa tasarısıyla ilgili destek talep edilmiş olup, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN Bey ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK Beyin de bu konuda yaptıkları çalışma-
lar ve sıcak açıklamaları bilhassa işçi emeklilerinin mağdur olduklarını bildirmeleri bizleri çok sevindirdiğini ifa-
demiz üzerine Sayın Mahmut ARSLAN Beyde bizim haklı olduğumuzu ifade etmişlerdir. 

DERNEK YÖNETİMİMİZİN ZİYARETİ
Derneğimiz Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN Beyin başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Yardımcısı Sayın Halil ETYEMEZ Beyi makamında ziyaret eden yönetim kurulu, 
Bakan Yardımcısı Sayın Halil ETYEMEZ Beye 2000 yılı öncesi emeklilerin sorunları ve emeklinin 

dört gözle beklediği bilhassa intibak yasası hakkında dosya sunarak bu konuda bilgi alış verişinde 
bulunulmuştur.

Sayın Halil ETYEMEZ Bey bu konuya sıcak bir yaklaşım göstererek, Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK Beyin de çalışmalarının da devam ettiğini belirtmiştir.  Bakan yardımcısı 
Sayın Halil ETYEMEZ Beye ayrıca yeni görevinde başarılar dileyen dernek yönetimimiz, olumlu bir ha-
vada geçen bu toplantı sonucunda Bakan Yardımcımıza teşekkürlerini sunmuşlardır.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa 
SARIOĞLU, Karadeniz Ereğli Şube Baş-

kanı Mehmet AKDENİZ, Alaplı Şube Başka-
nı Kazım UYSAL, Devrek Şube başkanı Cemil 
KÖSELER, Gökçebey Şube Başkanı Cevat BAŞ 
Beyler Zonguldak Valiliğine yeni atanan Sayın 
Erol AYYILDIZ Beyi makamında ziyaret ederek 
yeni görevlerinde başarılar dilemişlerdir.

Ziyarette bir konuşma yapan Tüm İşçi Emekli-
leri Derneği Başkanı Mustafa SARIOĞLU “He-
pimiz 25 sene yeraltı maden ocaklarında ça-
lışmış, akciğerlerinde kömür tozu olan emek-
lileriz. Türkiye’de bütün vilayetlerde şube 
başkanlıklarımız var. Genel Başkanımız Satıl-
mış ÇALIŞKAN’ ın sizlere selamları var. Bizler 
çalışırken; milletimize, bayrağımıza, cumhuri-
yetimize layık olmaya çalıştık. Emekli olduk-
tan sonra da hiçbir zaman sokaklarda değil, 
yasal yönlerden haklarımıza aradık. Milletve-
killerimize, ilgili bakanlarımıza ve hatta Cum-
hurbaşkanımıza kadar giderek isteklerimi-
zi anlattık. Öncelikle İntibak Yasamızı çıkart-
mak için Sayın Başbakanımız da söz verdi, ça-
lışmaları da başladı. Biz Zonguldak’taki ilçe 
şube başkanları olarak zatıâlinizin çok başarı-
lı, çalışkan ve Zonguldak için bir şans olduğu
nuzu öğrendik. Tüm işçi dul ve yetimleri adı-

na size başarılar diliyoruz ve kentimize hoş 
geldiniz diyorum. En iyi şekilde başarılı olaca-
ğınıza inanıyoruz” dedi.

Zonguldak Valisi Erol AYYILDIZ da ziyaret ne-
deniyle Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanla-
rına teşekkür ederek, “Hem yapılmış olan ça-
lışmalar neticesiyle ve hem de bize böyle bir 
teveccühle gelmeniz beni ayrıca gururlandır-
dı. Özellikle de sadece Zonguldak’ın değil, ül-
kenin temeline alın terini, emeğini ve ciğerini 
koymuş sizlerin hem şahsınız, hem de men-
subu olduğunuz camianın her türlü övgü ve 
teveccühün ötesindedir. Biz ne dersek sizle-
rin yapmış olduğu görevin lafların bittiği yer-
de başladığı için ben ancak başımı önünüz-
de saygıyla eğerim. Emekli bile olsanız bu ca-
miayı temsilen hem geçmişe yönelik, hem 
de geleceğe yönelik çalışmalarınızdan dolayı 
Zonguldak Valisi olarak ben size ancak min-
nettarlık ve takdir duygularımı sunuyorum. 
Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda 
hem engin tecrübenizden, hem Zonguldaklı 
olmanızdan, hem de bu ülkenin birinci dere-
cede harcına temel olmuş sizlerden yardımı 
isteyeceğim. Bu kervanı hep beraber götüre-
ceğiz. Sizlerin gayretiyle Zonguldak’a daha iyi 
yerlere götüreceklerini ifade etmiştir”.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEK BAŞKANLARINDAN

ZONGULDAK VALİSİNİ ZİYARET
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Divan başkanlığını Genel Merkez Genel Sekreteri Osman AYDIN’ IN yaptığı genel 
kurulda Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin kuruluşundan bu güne 
kadar emekliler için neler yaptıklarını yönetimce birlikte büyük bir öz veriyle ça-

lıştıklarını anlatmış emekli arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek tüm konularda ay-
dınlatıcı bilgiler aktarmıştır. 

Genel kurula II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Silifke şube başkanı Bedri SAPANCI, Gaziantep 
şube başkanı Ahmet DAŞ, Malatya şube başkanı Mehmet TANGÜNER ve Bingöl temsil-
cisi Hacı AKBULUT Beylerde katılmışlardır.

Tekrar başkanlığa seçilen Mehmet KAYABAŞ ve yönetimine yeni dönemde başarılar di-
leriz.

ELAZIĞ ŞUBESİ 4. OLAĞAN 
GENEL KURULUNU YAPTI
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ÇAYIRHAN ŞUBESİ 7. OLAĞAN 
GENEL KURULUNU YAPTI

Divan başkanlığını Genel Merkez Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN’ nın yaptığı genel 
kurulda Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar 
emekliler için neler yaptıklarını, İNTİBAK yasası için yönetimce birlikte büyük bir öz ve-

riyle çalıştıklarını anlatmış ve emekli arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek tüm konularda 
kendilerine bilgiler aktarmıştır. Genel kurula II. Başkan Yunus ATİKTÜRK ve Genel Mali Sekreter 
M. Ercüment ALDEMİR katılmışlardır. Yeniden başkanlığa seçilen Orhan ALPER ve yeni yöneti-
mine yeni dönemde başarılar dileriz.

KARABÜK ŞUBESİ 10. GENEL KURULUNU YAPTI

Divan Başkanlığını Genel Merkez Genel Sekreteri Osman AYDIN ın yaptığı toplantıda 
konuşan Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin faaliyetleri ve İNTİBAK 
yasası ve de süper emekliler hakkında bilgiler vermiş karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunularak toplantı sona ermiştir. Toplantıya genel merkez yöneticilerinden Genel 
Mali Sekreter M. Ercüment ALDEMİR ve Genel Eğt. ve Teş. Sekreteri Ali SELÇUK Beylerde 
katılmışlardır.
Yeniden Şube Başkanlığına seçilen Orhan BAŞESKİ ve yeni yönetimine görevlerinde 
başarılar dileriz.
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Divan başkanlığını Genel Merkez Ge-
nel Başkanı Satılmış ÇALIŞKANI’ nın 
yaptığı genel kurulda Genel Baş-

kan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin kuru-
luşundan bu güne kadar emekliler için ne-
ler yaptıklarını yönetimce birlikte büyük bir 
öz veriyle çalıştıklarını anlatmış emekli arka-
daşlarımızın sorunlarını dinleyerek tüm ko-
nularda aydınlatıcı bilgiler aktarmıştır. Bil-
hassa son günlerde emeklinin büyük umut-
larla beklediği İNTİBAK yasası hakkında kap-
samlı bir açıklama yapmıştır.

Genel kurula II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Gen. Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri 
Ali SELÇUK, Kocaeli şube başkanı Ali GENÇ, 
Bursa şube Başkanı Zeki ERCAN, Arifiye 
şube Başkanı Kuddüs TAŞ, Denizli şube Baş-
kanı Kamil KÜNNARLIOĞLU, Eyüp şube Baş-
kanı İlhan KARAHATAY ve Beyler ve yönetim 
kurulu üyeleri de katılmışlardır.

Tekrar başkanlığa seçilen Nazım ÖZTÜRK ve 
yönetimine yeni dönemde başarılar dileriz.

İSTANBUL-KARTAL ŞUBESİ 
4. OLAĞAN GENEL 
KURULUNU YAPTI
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MALATYA ŞUBEMİZE ve BEYPAZARI 
ŞUBEMİZE ZİYARET

Genel Merkez yönetim kurulu Malatya şubemiz ve Beypazarı şubelerimiz ziya-
ret edilerek yönetim kurullarına Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimi-
zin faaliyetleri ve İNTİBAK yasası ile teferruatlı olarak bilgi vermiştir. Şube üyele-

ri ile karşılıklı diyaloglar ile üyelerimiz derneğimizin yapmış olduğu çalışmalardan çok 
memnun kaldıklarını ifade ederek genel merkez yönetimine teşekkürlerini sunmuşlardır.

ACI KAYIBIMIZ

Eski Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Kocaeli şube başkanlarından 
Sayın Ali ŞAHİNER Beyi 31-07-2011 günü 
kaybettik. Tüm camiamıza ve kederli ailesine 
başsağlığı diler ve üzüntülerimizi sunarız.
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Divan başkanlığını Genel Merkez Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN’ nın yaptığı 
genel kurulda Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin kuruluşundan bu 
güne kadar emekliler için neler yaptıklarını yönetimce birlikte büyük bir öz ve-

riyle çalıştıklarını anlatmış emekli arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek başta İNTİ-
BAK yasası olmak üzere, tüm konularda aydınlatıcı bilgiler aktarmıştır. 

Genel kurula II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel Mali Sekreter M. Ercüment ALDEMİR ve 
Genel Eğt. Ve Teş. Sekreteri Ali SELÇUK Beylerde katılmışlardır.

Tekrar başkanlığa seçilen Selahattin KÖRLEK ve yönetimine yeni dönemde başarılar dileriz.

BARTIN KOZCAĞIZ ŞUBESİ GENEL 
KURULUNU YAPTI

Bartın Kozcağız genel kurulunu üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, 
derneğimizin bu güne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Şube başkalığına seçilen Celal ALBAYOĞLU ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diler, eski şube başkanı İbrahim ALBAYOĞLU’ na teşekkür ederiz. 

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI
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BURSA ŞUBEMİZİN 
ÇANAKKALE’Yİ ZİYARETİ

Bursa şubemiz, Bursa Şube başkanı Zeki ERCAN ve yönetimi şubemiz üyelerini Çanakkale 
şehitliklerini ziyarete götürmüş olup, dualar eşliğinde gözleri yaşlı bir şekilde ziyaretlerini 
gerçekleştirmişlerdir.

Böyle bir ziyareti geçekleştiren şubemize üyeleri ve biz dernek Genel Merkez yönetimi kurulu 
olarak teşekkürlerimizi sunarız.
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ALAŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

AK Partisi Manisa milletvekili Sayın Hüseyin TANRIVERDİ Bey derneğimizi ziyaret ederek, 
şube başkanımız Hüseyin ÖZKAN Beyden emeklinin sorunları hakkında bilgi alıp, 
üyelerimizle sohbet etmiştir. Bu sohbet sırasında emeklilerimize İNTİBAK yasasını ele 

aldıklarını ve bu konuda gerekli çalışmaların başladığını ayrıca bu konuda destek vereceğini 
bildirmiştir.

SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE ZİYARETİMİZ
Genel başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN ve Alaşehir şube başkanımız Sayın Hüseyin ÖZKAN 
Beyler AK Partisi Manisa milletvekilleri Sayın Hüseyin TANRIVERDİ, Sayın Muzaffer YURTTAŞ 
ve Sayın Selçuk ÖZDAĞ Beyleri makamlarında ziyaret ederek emeklimize milli gelirden refah 
payı verilmesi, emekliden alınan muayene katılım payının alınmaması ve de çalışan emekliden 
destek priminin alınmaması konusunda yardımcı olmaları konularında bilgi verilmiştir. Sayın 
milletvekillerimizde bu yönde çalışma yaparak destek vereceklerini ifade etmişlerdir.
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BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER
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SAĞLIK KÖŞESİ KANSERi ÖNLEYEN
YiYECEKLER

ZERDEÇAL: Zerdeçal kanser hücrelerini yok ettiği ve meme kanserinin yayılmasını 
önlediği saptanmıştır.

ELMA SUYU: Gün içinde iki bardak elma suyu (taze sıkılmış) içmek kolon kanserine 
yakalanma riskini %40 azalttığı tespit edilmiştir.

TATLI PATATES: Tatlı Patates cilt ve ağız kanserini önlemeye faydalı olduğu 
belirtilmektedir.

SARIMSAK: Çiğ veya pişmiş sarımsak tüketildiğinde mide kanserine yakalanma 
riskini düşürmektedir.

KARPUZ: Cildin SPF’ sinin korunmasına ve kanserle mücadelede yardımcı olmaktadır.

MANDALİNA: Kanser hücreleriyle savaşmakta ve kabukları rendelenip çorba ya da 
tatlıların üzerine konulup ta tüketilmelidir.

NOHUT: Bezelye ve mercimeğin ve nohutun içinde bulunan maddelerin tümörlerin 
büyümesini yavaşlatma özelliği vardır.

TAHILLI EKMEK: Lif bakımından çok zengin olan tahıllı ekmek, bağırsak kanserine 
yakalanma riskini azaltmaktadır. Günde 25 gram tüketilen tahıllı ekmek meme 
kanserini %40 azaltmaktadır.
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI VİDEFON
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  60022515
GENEL MERKEZ 0312 230 38 38  60025990
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 60022517
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61 60032939
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
ALAPLI (ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
AVANOS (NEVŞEHİR) İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18 0266 245 62 45
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 89 83 0546 550 67 74 60032841
BEYPAZARI (ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552
BOZÖYÜK (BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70 60026413
ÇANKIRI 0376 212 68 99
ÇAYIRHAN (ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 18 88 0543 576 15 34
ÇİĞLİ (İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603
DEVREK(ZONGULDAK) CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25 60026878
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42 60022597
EYÜP (İSTANBUL) İLHAN KARAHATAY 0212 427 87 37 0536 956 52 19
EMET (KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12
YALVAÇ (ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92 60022652
KARTAL (İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25 60024785
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE ALİ RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63 60025967
MUCUR (KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
KÖRFEZ (KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
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 60025549
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35 60030862
KOZCAĞIZ(BRT) CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25
KRZ.EREĞLİ (ZONG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11 60030682
KUMLUCA (BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
KÜRE (KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05 0366 751 25 51
LÜLEBURGAZ HASAN KIRCI 0532 503 26 11
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23 
POLATLI (ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
SİLİFKE (MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 60024785
TOKAT SAMİM ÜÇGRAM 0356 213 33 60 0534 968 77 52
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09 60021717
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93 60024435
ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88 0362 230 00 80
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687
GÖKÇEBEY (ZONG) CEVAT BAŞ 0542 506 69 59
MENEMEN-İZMİR 0232 832 11 18
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