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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

DÜNYA 
DÖNERKEN
DÜNYA 
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Dünya dönerken Türkiye’de ye-
rinde durmuyor hayat acısıyla tat-
lısıyla gecesi ile gündüzü ile akıp 
gidiyor. Türkiye bir seçim marato-
nundan yeni çıkmışken 13 Mayısta 
Somadan gelen haber tüm ülkeyi 
yasa boğdu.

Soma kömür işletmelerinde mey-
dana gelen patlama ve 301 maden 
işçisi kardeşimizin şehit olması 
tüm ülkeyi yasa boğdu. Tabiî ki bu 
elim kaza bazı gerçekleri de ortaya 
koymakta. Ülkemizde iş güvenli-
ğinin ne kadar önemli ve ne kadar 
uygulanabiliyor ve ne kadar doğru 
denetlenebiliyor, Sendikacılığın bu 
günkü durumunun nedenlerinin de 
gözden geçirilmesi, sorularını da 
beraberinde getiriyor. Biz TÜM-
EMEK DER olarak Başın sağ olsun 
Soma ve Başın sağ olsun Türkiye 
diyoruz.

Evet, acı bir gündemle başladığı-
mız sözlerimize Türkiye gerçeği ile 
devam etmek istiyorum. Çok tartış-
malı bir yerel seçim atlattık. Seçim-
lerden önce yaşananlar malumunuz 
kasetler belgeler iftiralar veya ger-
çekler seçim meydanlarında politi-
kacıların sarf ettiği o çirkin sözler 
bunlar unutulamayacak ve Türkiye 
siyasetine çok çirkin ve yakışmaya-
cak şekilde maalesef tarihte yerini 
aldı bile.

Yerel seçimlerde bazı bölgelerde 
istenmeyen olayların yaşanması da 
yirmi birinci yüzyılda hala büyük 
şehirlerimizde bile oy kargaşasının 
yaşanıyor olması da bizi düşündü-
ren ayrı bir konu.

Peki, bu seçimlerden ne sonuç çı-
karabiliriz? Türkiye tercihini kulla-
nırken nelere dikkat etti ve bundan 
sonra önümüzde yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri genel 
seçimler ne olabilir? Tüm bunlar 
olurken ekonomi, işsizlik ve emek-
lilerin yıllarca verdiği mücadeleler-
de neler olacak.

Türk halkı siya-
si partilerin ka-
pışması cemaat 
tartışmaları pa-
ralel devlet fa-
lan filan derken 
kendini sandık ba-
şında buldu ve tercihini y i n e 
AK Partiden den yana kullandı. 
Cemaatin oyunu yanlış yönlendir-
mesi yâda sanıldığı kadar oyunun 
olmaması da bunu tamamlayıcı bir 
rol oynadı.

AK Parti ve hükümet ekonomik 
olarak en güçlü cemaatlerden biri-
ni gözden çıkması diğer partilerin 
çok doğru yapamadığı bir hesap-
tı tabiî ki tüm bunlar AK Partinin 
Türkiye’yi sarıya boyamasına se-
bep oldu. 

Bundan sonra neler olacak cumhur-
başkanlığı seçimlerinde AK Parti 
kendi adayını ve diğer partilerde 
kendi adayını çıkaracak ortak bir 
aday çıkma ihtimali ise bana göre 

son derece düşük bir ihtimal. Sa-
yın Başbakan cumhurbaşkanlığına 
aday olursa bu halk ve bu güçteki 
hükümet cumhurbaşkanını çıkarır 
ama AK Parti ye kim başkan olur 
orası meçhul çünkü Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN ’ın vizyonunda 
partiyi yönetecek biri var mı?  San-
mıyorum. Buda demek oluyor ki 
Sayın Recep Tayip ERDO-
ĞAN’ ın Cumhurbaşkanı 
olması halinde AK Partinin 
çözülmeye girme sürecini 
başlatacak demektir. Ya 
da uzak olan ihtimali göz 

önüne alarak 
ortak bir aday üzerinde uzlaşılacak 
Başbakan hükümeti ile birlikte bu 
ülkeyi yönetmeye devam edecek 
ve biz emekliler hak arayış mü-
cadelemize aynı üslup ve tarzda 
devam edeceğiz. Bu arada Sayın 
Cumhurbaşkanımızın daha sonra 
siyasete dönecekmişsiniz söylem-
lerine benim düşüncem Türkiye 
için hayır ama böyle değerli bir si-
yaset adamını AK Parti hükümeti 
iyi bir hazırlıkla 2015 te boşalacak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter-
liği koltuğuna oturtması iyi bir lobi 
ile mümkün görülmektedir. Uma-
rım her şey Türkiye için bir önceki 
günden daha güzel olur. 
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun 
diyerek başlamak istiyorum sözle-
rime hepimiz işçi kökenli ve ağır 
işlerde çalışarak geldik bu günlere 
belli tehlikeler atlattık belli riskler 
altında kadlık,bazen de çok sevdi-
ğimiz arkadaşlarımızdan ayrıldık 
bunlar olmalımıydı hayır; gelin 
iş,işçi,iş güvenliği ve somada olan-
lara birlikte bir bakalım
İş nedir? Ne demektir? İş Bir sonuç 
elde etmek, herhangi bir şey or-
taya koymak için güç harcayarak 
yapılan etkinlik, çalışma demektir, 
Bir değer yaratan emek demektir, 
Birinden istenen hizmet veya biri-
ne verilen görev demektir,Sanayi, 
ticaret, tarım, maliye vb. alanla-
ra ilişkin ekonomik etkinliklerin 
bütünü demektir. Tabi bu tanım-
lara ilave onlarca tanım daha ya-
pılabilir. Peki işçi ne demektir? İş 
Kanunu’nda “Bir hizmet akdine 
dayanarak herhangi bir işte ücret 
karşılığı çalışan kişi”ye işçi denir. 
Ya İş Güvenliği Nedir ve ne kadar 
önemlidir?

İŞ, İŞÇİ,
İŞ GÜVENLIĞI
VE SOMA
İşçilerin iş kazalarına uğramala-
rını önlemek amacı ile güven-
li çalışma ortamını oluşturmak 
için alınması gereken tedbir-
ler dizisine “İş Güvenliği” denir. 
Dünyada ve Türkiye’de meydana 
gelen hızlı sanayileşme ve tekno-
lojik gelişmeler ile doğru orantılı 
olarak özellikle iş yerlerinde çalı-
şan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı 
sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu se-
beple bir takım önlemleri önce-
den alarak iş yerlerini güvenli hale 
getirmek gerekmekte olduğun-
dan iş güvenliği oldukça önem 
kazanmıştır. İş güvenliğinin amacı 
ise Çalışanlara en yüksek seviyede 
sağlıklı ortam sağlamak,Çalışma 
şartlarının olumsuz etkilerinden 
onları korumak,İş ve işçi arasın-
da mümkün olan en iyi uyumu 
temin etmek,İşyerlerindeki ri-
zikoları tamamen ortadan kal-
dırmak veya zararları en aza 
indirgemek,Oluşabilecek mad-
di ve manevi zararları ortadan 
kaldırmak,Çalışma verimini arttır-
mak.
Peki biz bunların nekadarını soma-
da uygulayabildik işete bu tartışılır 
zaten konunun uzmanı insanlar 
günlerdir televizyonlarda gaze-
telerde bunu tartışıyor ve yorum-
luyorlar. Ama maalesef sonradan 
konuşmak bizlerin kayıplarını geri 
getirmiyor Türkiye’ hatta dünyayı 
yasa boğan soma façihası 
da kapitalist düzenin so-
nucunda ortaya çıkan ka-
pitalistlerin para daha çok 
kar ve para kazanma hırs-
larının bir sonucudur.
İş güvenliginin somada 
yeteri düzeyde uygulnma-
ması ve yaşam destek oda-

larının yeteri sayıda olmamasıdır.
biz iş güvenligine ülke olarak hala 
yeterince önem vermemenin ve 
bu işi layıkıyla yapamayanların bı-
raktığı acıyı paylaşıyoruz şu anda.
O insanların aileleri vardı,o insan-
ların hayalleri vardı, o insanların 
yaşayabilecekleri bir hayatları var-
dı. Ama o insanların hayatı dikkat-
sizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yok 
artık. Belki de hayalini kurdukları 
emekli olup madenlere inmeden 
yaşayacakları bir hayatları yok ar-
tık. Neden?
 İş kazaları, meslek hastalıkları 
ve dolayısıyla çalışma ve iş gü-
venliği, gerek insani ve toplum-
sal açıdan, gerekse ekonomik 
yönden çok önemli bir prob-
lemdir ve doğru anlaşılıp doğ-
ru uygulanması gerekmektedir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – 
(International Labour Organizati-
on) araştırmalarına göre genellikle 
kazaların sadece %2’si korunması 
mümkün olmayan kazalar olup, 
%98’i genel olarak korunulması 
mümkün olan kazalardır. Biz ise 
hala korunması mümkün olan ka-
zalardan dolayı acı çekiyoruz. 
Tekrar somada hayatını kaybeden 
işçi kardeşlerimize Allahtan rah-
met diler yaralılarımıza acil şifalar  
geride kalanlara da Allahtan sabır 
ve metanet ve bir daha böyle acı-
ların yaşanmamasını dilerim.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

SENDİKAL MÜCADELEDEN 
EMEKLİ MÜCADELESİNE

İnsanın “hak” elde etme uğraşı, 
ilk insan topluluklarına kadar 
geriye götürülebilir. Bildiğimiz 
en ilkel topluluk olan “klan”da 
cinsiyete dayalı iş bölümü ile 
birlikte “egemenlik” ilişkisinin 
de ortaya çıktığı bilinmektedir.

Bu ilişki, kabilelerin birbirleriy-
le çatışmaları sonucu galip gelen 
tarafın, mağlup tarafın kadın ve 
çocuklarına el koymaları ile pe-
kişir. Böylece kurulan “eşitsiz-
lik” ve dolayısıyla “egemenlik” 
ilişkisi köleci toplumdan günü-
müze farklı üretim biçimleri ve 
üretim ilişkileri içinde süregel-
miştir.

Temel dinamik daima “insanın 
insana- insan emeğine” el koy-
masıdır. Bu dinamik, tarihin te-
kerleğini çeviren en önemli çe-
lişkidir.

Köleci site devlet’lerinde ve 
“imparatorluk”larda ancak “öz-
gür” insanların haklarından söz 
edilebilir. Bütün etkinlikleri ile 
özgür insanın ortaya çıkması ise 

Batı’da “feodalite”nin tasfiyesi, 
“emeğin özgürleşmesi”

ya da “ücretli emek”in ortaya 
çıkması ile mümkün olmuştur. 
Yani,

“kapitalist üretim” biçimi, üre-
tim ilişkileri ve toplumsal yapı-
yı değiştirmiş; sanayileşme ile 
birlikte “emek” topraktan kop-
muş ve kent ortamında emeğini 
satarak yaşamaya başlamıştır. 
Uzun ve yorucu mücadeleler 
sonucu “emek” çalışma hayatı-
nı “Anayasal ve yasal” güvence 
altına almıştır. Ancak bütün bu 
kazanından “örgütlü mücadele” 
sonucu elde etmiş; “örgütlenme

hakkı, direnme hakkı, toplu söz-
leşme ve grev hakkı” gibi haklar, 
her şeyden evvel bir insan hak-
kı konusu haline gelmiş, uluslar 
arası sözleşmelere konu olmuş-
tur.

Bizim ülkemizde de “sendikal 
hak”ların kazanılması, “Batı Ka-
pitalizminin etkisi ile “Anayasa 
ve yasalaştırma” hareketleriyle 
beraber eş zamanlılık gösterir. 
Osmanlı Devleti’nin en buna-
lımlı çöküş dönemi aynı zaman-
da “devletin beka”sı için bir çok 
alanda reformun yapıldığı dö-
nemdir.

Ekonomi ve ticaretin birçok 
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alanı gayri Müslimlerin ve Batı 
Kapitalist ülkelerinin kontrolü 
altındadır. Osmanlı’nın sömür-
geleşme sürecine girişine para-
lel olarak, bu ilişkilere uygun 
“Anayasal ve yasal” düzenle-
meler yapmak zorunluluğu doğ-
muştur. Ancak, 1876 “Kanuni 
Esasi” den 1982 Anayasa’sına 
kadar yapılan düzenlemeler, hiç-
bir zaman Batı’da olduğu gibi 
“sınıf çelişkisi»nin zorlamasının 
sonucu değildir. Bütün “Ana-
yasal ve yasal” düzenlemeler, 
aşağıdan gelen baskılar sonucu 
değil, “Kerim Devlet’in yukarı-
dan bahşettiği düzenlemelerdir. 
Diğer bir deyişle, ülkemizde-
ki “Örgütlenme Hakkı”; “Sivil 
Toplum Örgütleri, Demokratik 
Kitle Örgütleri” varlığını bir an-
lamda modern dünya ülkelerinin 
etkisi ve baskısına borçludur.

Sendika, işçilerin kendi hak ve 
çıkarlarını korumak ve geliştir-
mek için kurdukları ve örgüt-
lendikleri sınıf örgütleridir. Bu 
yönü ile sendikaların en önemli 
vasfı, işçi sınıfının ekonomik bir 
örgütü olarak, onun maddi çıkar-
larını savunması ve de bu doğ-
rultuda toplu sözleşme yapma 
hakkına sahip olmasıdır. Fakat 
sendikalar, işçilerin sadece eko-
nomik haklarının savunusunu 
verdiği kurumlar değildir.

Tarihte de pek çok örneğinin 
görüldüğü üzere sendikalar; işçi 
sınıfının sınıf çıkarları doğrultu-
sunda siyasi mücadeleler de ve-
rebilir. (Ancak Türkiye,’de pek 
çok sendikanın toplu iş sözleş-
mesi hakkı olmadığı gibi, sınıf 
çıkarları adına siyasi mücadele-

ler verebilmesinin önü de yasa-
larca kapalıdır.)

Tarihteki ilk sendikalar, sana-
yi devriminin ardından İngilte-
re’deki işçilerin kurdukları de-
netleme ve dayanışma örgütleri 
olarak ortaya çıktılar. İlk dönem-
lerde, üzerlerinde ciddi bir dev-
let baskısı bulunan sendikaların 
kurulması yasalarca engellen-
mişti.

Ancak işçi sınıfının kendisine ait 
olan bir örgüt için verdiği yakla-
şık yüz yıllık bir mücadelenin so-
nucu olarak 1820’de İngiltere’de 
ilk yasal sendika kuruldu. Bunun 
ardından sendikalar Fransa’da 
1884’te, Almanya’da 1890’da 
Türkiye’de ise 1947 yılında ya-
sal hale gelebildi.

1947 yılından günümüze kadar 
belli sendikalar bazı hakları elde 
etseler de günümüzde hala ka-
nunlarla önü tıkanan sendikalar-
da var.

Günümüzde tek kaynağı var 
oluş sebebi insan olan sendika-
lar sürekli mücadele içinde oldu-
ğu hak arayış zamanlarında güç 
aldığı işçileri ne yazık ki emekli 
olduktan sonra unutmakta ve on-
larla çıkmış oldukları yolda ver-
dikleri mucadele ve ahtı vefadan 
uzak kaderlerine bırakmaktadır-
lar. Sendikacılığımızın temeline 
koymamız gereken ilke şu olma-
lıdır. Bir işçi ölene kadar belli 
haklara sahip olmalıdır.

Bugün emekli dernekleri olarak 
mücadele veren bizler unutma-
yın ki  birzamanlar sendikaların 
var oluş sebebi işçilerdik. Artık 
işçi sendikalarının işi bitmiş ama 
bir zamanlar omuz omuza mü-
cadele vermiş emekli ağabeyle-
rinin geçim ve hak arayış müca-
delelerine destek olma zamanı 
çoktan gelmiştir unutmayınız ki 
sizler gençtiniz yanımıza aldık 
emekli olduğunuzda da yine ya-
nımızda olacaksınız. 

Dünyada ilkez sendikalar İngiltere’de 1820’de Fransa’da 
1884’te, Almanya’da 1890’da Türkiye’de ise 1947 yılında 

yasal hale gelebildi.
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Şimdi de Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği 

adına Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN Bey’e söz vermek 
istiyorum.

Satılmış ÇALIŞKAN (Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel Başkanı)

Teşekkür ediyorum Sayın Baş-
kan. Sayın Başkan, Başkan Yar-
dımcılarımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, değerli bürokratları-
mız, sivil toplum kuruluşlarının 
değerli başkanları hepinizi teş-

kilatım ve şahsım adına saygıy-
la selamlıyorum. Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Bugün hayatını kaybe-
den çalışanlarımıza da Allahtan 
rahmet diliyorum. Konuşanlar 
olduğu için Sayın Başkanım da 
konuştuğu için orada, bize pek 
fazla bir şey de bırakmadılar.

Yalnız emeklinin dertleri ma-
lum.  Hemen hemen aynı ve 2 
derdi var daha çok. Her yıl Sos-
yal Güvenlik Kurumunun Da-
nışma Kurulunu her yıl toplansa 

da bu dilekleri getiriyoruz fakat 
Bağkur emeklileriyle işçi emekli-
lerinin sorunlarına pek çare ola-
mıyoruz. Efendim Sayın Başkan 
ifade etti, 2000 yılından sonra 
uygulanan TÜFE’ler emekli ma-
aşlarını her yıl reel kayba uğrat-
maktadır. Her yıl emekli maaşı 
bir önceki yıla göre reel kayba 
uğramaktadır. SSK emekli ma-
aşlarındaki artışlar 2000 yılı ön-
cesinde olduğu gibi katsayı sis-
temiyle artırılmalı veya artışlara 
TÜFE artı refah payından gelir 
verilmeli, refah payı verilmeli. 

SGK DANIŞMA KURULU GENEL 
BAŞKANIN KONUŞMASI

SGK DANIŞMA KURULU GENEL 
BAŞKANIN KONUŞMASI

Yadigâr GÖKALP İLHAN (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı)
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SSK emeklilerinin farklı uygu-
lamalardan aynı tavan gösterge-
den 1. Dereceden 25 yıl hizmet 
bir fiil 8500 gün 9000 gün prim 
ödeyenlerin 99 yılı ile 2014 yılı 
arasındaki maaş farkı, bakın 1. 
Dereceden hepsi de aynı yük-
sekten tavandan prim ödeyen-
ler bunlar, 1 milyarın üzerinde 
fark oluştu. 99 yılında tavandan 
emekli olan, 9000 günden, bir 
emeklimiz intibak dediğimiz iyi-
leştirmeden de faydalandığı hal-
de 200 - 300 lira civarında bugün 
1578 lira alıyordur. Geriye doğru 
inceledikçe artarak gidiyor. 2014 
yılında 9000 günden yüksekten 
tavandan prim ödeyen bir kişi-
mize de en son bağlanan maaş, 
Kurumdakiler muhakkak bili-
yorlar, 2732 lira. İkisi de tavan-
dan ödeyen. Bugün emekli san-
dığında 15 sene önce de emekli 
olduysa kişi 1/1’inden emekli ol-
duysa aynı birin birinden bugün 
emekli olanla aynı maaşı alır. Bu 
adaletsizlik her gün gittikçe art-
maktadır. Senelerdir de biz bunu 
söylüyoruz, esas intibak dediği-
mizin de bunun bu haksızlıkla-
rın ortadan kaldırılmasını talep 
etmiştik. Ama yine de geçmişte 
çıkan kısmi de olsa bir iyileştir-
meye de yine de o ekibe de teşek-
kür ederiz. Bu, cetvelini çıkardım 
zaten tekrarda vereceğim. Biz bu 
kurumlar arasındaki farklı uygu-
lamayı kaldırılmasını istiyoruz. 
Bugün 2014 maaş artışları ocak 
ayında oldu, Sayın Başkanımda 
söyledi. Ben teferruatına girmek 
istemiyorum. Ama aynı kurum-

da çalışan, ben Milli Savunma-
dan emekliyim, çünkü bizde aynı 
kurumda çalışan memur da var 
işçi de var subay astsubayda var. 
Hatta işçi idareci kademesinde 
öbürü gayri sanatkâr, bugün o 
bizden çok fazla alıyor. Güle güle 
harcasın, biz o çok fazla derken, 
maaşı fazla demiyoruz. Bugün 
Emekli Sandığının taban aylığı, 
Sayın Başkan söyledi, işçi emek-
lisinin ki bunun içinde mühen-
dis olan arkadaşlar var kalifiye 
sanatkârlar var 900 lira maaşla 
geçinmeye çalışan. Hatta bizim 
yardımlarımızla bile Sosyal Gü-
venliğin çatısı altında farklılıklar 
var. En basiti cenaze yardımı-
mız her zaman söylerim ben. 
Yasada olmadığı halde Yönetim 
Kurulumuz her nedense bunu 
farklı uyguluyor. Gelelim sağlık 
hizmetlerine. Sağlık hizmetle-
ri en çok yaşlı insanlara gerekli 
olan bir hizmettir. Gençliğimiz-
de ayda bir defa belki doktora 
gidiyorduk şimdi 3 defa gidiyo-
ruz. Biz çalışırken 25 - 30 yıl biz 
size sonuna kadar, ölümünüze 
kadar deyim, sağlık hizmetini 
vereceğiz diye 25-30 yıl bizden 
prim alındı. Bizler de sizden 1 
kuruş para almadan hizmet ve-
receğiz. Ama bugün her ay, en 
azımızdan en azımızdan 25-30 
lira katkı payı kesilmekte. Ayrı-
ca eczaneye gidiyoruz ilaç farkı. 
Bizzat eczaneye varıyoruz diyor 
ki, bu ilacı alırsan 5 lira fark ve-
receksin. Niye? Kurum sana şu 
ilacı veriyor, belki doğrudur. Ben 
bu doktor arkadaşlarla da çok 

görüştüm. Aynı neticeyi veren 
bir ilaç diyor ama gel bizim 80 
yaşındaki arkadaşımıza yaşlı in-
sanımıza hastamıza bunu anlata-
bil. Biz buraya da para ödüyoruz. 

Gelelim hastanelere; devlet ve 
üniversite hastanelerinde ilaç-
larımızı yazdırıyoruz. Belki sıra 
bekliyoruz belki beklemiyoruz. 
Gelelim hastayız, görüntüleme 
laboratuvar hizmetlerine geldin 
mi devlet ve üniversite hastane-
lerinde bir ay iki ay gün atıyor. 
Hasta, bekleyemiyoruz, bilhas-
sa yaşlı insanlar. Mecburen, ne 
yapıyoruz, buluyoruz ediyoruz 
çocuğumuzdan birinden borç 
harç veya bir sonraki maaşı gi-
dip bankadan kredi gibi çekerek 
hastaneye gidiyoruz. Mademki 
sosyal güvenliğin zamanında 
birleşirken dediler ki sağlık tek 
çatıdan verilmesi lazım. Sağlık 
Bakanlığı vermesi lazım, Sağlık 
Bakanlığı bu tedbirleri alma-
sı gerekir. Ben niye bekliyorum 
görüntüleme yok diye, mecbu-
ren gidiyorum orada bir ay gün 
veriyor öyle veya böyle yurttaş-
lar hep özel hastanede belki bir 
haftada tedavimi yaptırıyorum 
ondan sonra bunu nasıl öde-
yeceğim diye bu sefer stresten 
hasta oluyorum. Çünkü çıkan 
parayı ödeyecek durumum yok. 
Ayrıca hastanelere gidiyoruz ne 
ödeyeceğiz bilmiyoruz. Kurum 
koymuş sitesine, giriyoruz en 
fazla 74 lira ödersin diyor. Ama 
oraya varıyoruz ne 74’ü, yok şu-
nun farkı yok bunun farkı öde 
de öde. Özel sağlık kuruluşları-
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na, hastanın gitmemesi için diye 
düşündüklerini söylüyorum, 
her gün bir diş artırıyorlar, %20
0’e kadar fark olabilir diyorlar, 
bunla önlenmez. Bunla hastanın 
özel kuruluşa gitmesi önlenmez. 
Niye? Hasta gidecek mecburen. 
Ama biz devlet hastanelerimize 
üniversite hastanelerimize hat-
ta özel hastanelerle bunun gö-
rüşülmesi, görüşmelerin daha 
sağlıklı yapılması lazım. Şurada 
da listeyi çıkardım. Neredeyse 
1000’e yakın sağlık kuruluşu var 
özel. Sağlık kuruluşları bu kadar 
ne istiyorlar, demek ki kâr etme-
se bunu her gün sağlık kurulu-
şu kurulmaz. 33 tane Ankara’da 
özel hastane var. 74 tane özel 
sağlık kuruluşu var. Tekrar 73 
tane belirli göz gibi, diş gibi ço-
cuk sağlığı gibi merkezler var. 
Nedir bu kardeşim ya? Çocu-
ğun hasta olsa götürmesen, bu 
sefer mecburen götürüyorsun. 
Dediğim gibi gitmek mecburiye-
tinde kalıyorsun öbür hastaneyi 
bulamadığın için, öbür hastane-
ye varıyorsun %90’ı sana güme. 
Hastane boş sıra almamışsın di-
yor sıra yok diyoruz. Ben Gazi 
Hastanesinde kontrole gidiyo-
rum, en az 15 gün önce sıra al-
mam lazım. 15 veya bir hafta 
kala falan yok diyorlar doldu bu 
ay. Ondan sonra aynı günde sa-
bahtan gidip 8 buçukta o günde 
sıra bulmam lazım, biz buna sıra 
yok diyoruz. Ben tabi atlayarak 
konuştuğum için arkadaşlar hep 
konuştular, bazı şeyleri geçiyo-
rum. Taleplerimiz; bir, bu işçi 

emeklileriyle bağ kur emeklile-
rinin aylıklarına maaşlarına bir 
sorun getirilmesi. Bugün birine, 
Sayın Başkanım bahsetti ben ne-
tini söyleyeyim, 148 lira verildi. 
Güle güle harcasınlar, ama işçi 
ve bağ kura 30 lira, 20 lira 17 
lira verildi. Bunlar emekli insa-
nın arasında da birbirlerine hu-
zursuzluk duyuyor, bu da ortaya 
çıkıyor. Biz bu işleri mademki 
tek çatı altındayız, bunun düzel-
tilmesi lazım, bir. İki; neden işçi 
emeklisinin maaşı bağ kurlunun 
maaşı devletin kendi açıkladığı 
açlık sınırının üzerine çıkmıyor. 
Ben tabanı söylemedim Sayın 
Başkan söyledi, 750 lira 850 lira, 
680 lira da alanlar var. Bir de 
dul ve yetimlerimiz var, ama biz 
bunları senelerdir söylediğimiz 
halde maalesef Danışma Kuru-
lunda kalıyor diye tahmin edi-
yorum. Şimdi ben hazırladığım 
dosyayı Sayın Başkanıma taktim 
edeceğim. Ama netice, hiçbir 
şey göremiyoruz. Efendim Sayın 
Başkanım da bahsetti, diğer ar-
kadaşlar da sağ olsunlar bahset-
tiler. En büyük sorunlarımdan 
birisi, çünkü cebimizde paramız 
olmayınca, bu hastaneye gide-
miyoruz. Cebimizde paramız ol-
mayınca hastaneye gidemiyoruz. 
Artı Sayın Başkanıma ben daha 
öncede söylemiştim teklif etmiş-
tim,  tabi ki bilmiyorum, biz ilaç 
parasını ilaç katkı payını ödeye-
lim. Çünkü ilaç katkı payını ne-
den ödeyelim diyorum geçmişte 
gördük eğer biz ilaca katkı payı 
ödemezsek boyuna ilaç yazdırı-

rız eve getirir şuraya koyarız, bu 
da milli servettir. Onu ödeyelim 
ama diğerlerinin kalkması la-
zım. Kalkmadığı an bu emekliye 
yazık, cebimizde 50 lira olmadan 
biz hastaneye gidemiyoruz. Bu 
farklı ilaçlar da neyse bir çareye 
bağlanmalı ya doktor aynı bana 
verilecek ilacı yazsın ben gide-
yim onu alayım, ama doktor 
bana A’yı yazmış eczane diyor ki 
B’yi alırsan sana parasız veririm 
A’yı alırsan 5 lira 10 lira fark ve-
receksin. 

Efendim çok teşekkür ederim, 
Kurulumuzun hayırlara vesile 
olmasını dilerim. Başta dediğim 
gibi bizim emekli sorunlarımız 
böyle, hep devam ediyor. Açlık 
sınırının altında maaş ödeyip 
ben sosyal devletim demeyi be-
nim aklım ermiyor, nasıl sosyal 
devletiz biz kalkıyoruz sosyal 
açığımız var diyoruz. Sosyal dev-
let sosyal güvenlikte açığım var 
diyemez, çünkü sosyal güvenlik 
görevini yaparken devlet bunu 
karşılaması lazım. Sayın Başka-
nım açıkladı 1,9’a bir emekli dü-
şüyor dedi. Acaba 1,9’un içinde 
çalışan siyasiler de var mı emekli 
maaşı alanlar? Çünkü herhalde 
onlardan bize kalmıyor galiba. 
Peki, teşekkür ederim hepinize 
saygılar sunarım.

Yadigâr GÖKALP İLHAN (Sos-
yal Güvenlik Kurumu Başkanı)

Biz de teşekkür ediyoruz ve son 
olarak Türk Tabipler Birliği Mer-
kez Konseyi üyesi
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07.05.2014 Çarşamba günü 
Derneğimiz Genel Merkez 
toplantı salonunda başkanlar 
kurulu toplantımızı gerçek-
leştirdik. Genel merkezimizin 
genel kurulundan sonra ger-
çekleştirdiğimiz ilk başkanlar 
kurulu hayırlı olması dilek-
lerimiz ile başlayan toplan-
tımız Genel Sekreter Osman 
AYDIN ın derneğimizin genel 
kurulundan ve derneğimizin 
faaliyetleri hakkında rapo-
ru okuduktan sonra, Genel 

2014 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTIMIZ

2014 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTIMIZ

başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
açıklamaları ve daha sonra 
şube başkanlarımızın sorula-
rına doyurucu cevap vererek, 
karşılıklı diyaloglar ile devam 
etmiştir.

Genel başkanımız 2000 yılı 
öncesi emekliler için çıkartı-
lan iyileştirme yasasının tam 
olarak çıkartılmadığını bu 
yasanın tekrar gözden ge-
çirilmesini ve 2000 yılından 
sonra emekli olanlar için de 
bir intibak yasası çıkartılma-

sı için dernek olarak hazırlık 
yaptıklarını ama tüm emek-
lileri kapsayan bir intibak 
yasasının çıkartılarak emek-
lilerimizin mağduriyetlerinin 
giderilmesini ifade etmiştir.

Ayrıca emeklilerin en büyük 
sorunu olan hastane ve ilaç 
katkı paylarının fazlalığın-
dan, devlet hastanelerinde 
sıra beklemek, tetkiklerin ya 
da çekilecek filim vb. şeyler 
için birkaç ay sonraya gün 
verilmesi hastayı üzmektedir. 
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2014 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTIMIZ

2014 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTIMIZ

Bunun yerine özel hastane-
ye gidilince de hastane kat-
kı payı çekilecek filim, tetkik 
vb. şeyler için ilave ücret is-

tenmesi emeklimize maddi 
külfet getirdiğinden mağdur 
olmasın dan dolayı zar zor gi-
dildiğini ifade etmiştir. 

Başkanlar kurulu toplantımız, 
huzurlu ve mutluluk içinde 
geçmiş olup sona ermiştir.

İzmir Konak Şubemiz 
Özen Tıp Merkezi ile Anlaşma Yapmıştır.

İzmir Konak Şubemiz 
Özen Tıp Merkezi ile Anlaşma Yapmıştır.

Özen Tıp Merkezi  |  “Sağlığınız bizim için altın değerinde”
Yamanlar Mahallesi 7305. Sokak No:5/1 Bayraklı / İZMİR

t: 0232 367 09 09  |  f: 0232 367 33 22  |  w:www.ozentip.com.tr  |  e: info@ozentip.com.tr

Acil hizmetin yanı sıra 18 ayrı branşta 30 dan fazla doktor kadrosu ile poliklinik hizmetleri sunabilen ve 2 ameli-
yathanesi bulunan ameliyat ve diğer tıbbi müdahalelerin yapılabildiği bir sağlık kuruluşudur.

Sağlık hizmetlerinde önceliğimiz hasta hakları ilkesinden 
hareketle şevkat ve hoşgörünün hizmette kalite ve sağlıkta etik 
felsefesi ile birleştiği noktada HASTAYA HİZMETİ İNSANA 
HİZMETE dönüştürmektedir.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği ile kurumu-
muz arasında 15 Mayıs 2014 itibariyle yapmış olduğumuz 
protokol gereği, tüm emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu 
aile bireylerine hizmet vermekten onur duyacağız. SSK ile anlaşmamız vardır.
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13 05 2014 Salı günü SGK haftası 
münasebetiyle, SGK Kurum baş-
kanı ve Yönetim Kurul Başkanı 
Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN 
hanımefendinin başkanlığındaki 
heyet TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 
genel merkezini ziyaret etmişlerdir. 
Dernek genel başkanı Satılmış ÇA-
LIŞKAN, Sayın Yadigar GÖKALP 
İLHAN’ a emeklilerin gelir ve sağ-

lık konusundaki mağdu-
riyetleri hakkında bilgi 
vermiştir. Sayın kurum 
başkanı ve heyeti genel 
başkanımızın taleplerini 
olumlu bularak karşılıklı, 
alınacak önlemeler ve di-
ğer konularda diyaloglar 
içerisinde ortak payda da buluşmuş-
lardır. 

SGK kurum heyetinde SGK başkan 
yrd. Mustafa KURUCA, 
SGK başkan yardımcı-
sı Selim GÜRLEVİK, 
Emekliler hizmet Gnl. 
Müd. Cevdet CEYLAN, 
Risk yönetimi ve proje 
daire başkanı -  Yöne-

tim hizmetleri daire başkanı Dilek 
KARA, Bilişim hizmetleri koordi-
nasyon daire başkanı Mustafa Se-
lim AYAZ ve dernek genel merkez 
yönetim kurul üyeleri de hazır bu-
lunmuşlardır.

SGK Kurum başkanı ve Yönetim 
Kurul Başkanı Sayın Yadigar GÖ-
KALP İLHAN dernek başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN’ a günün anı-
sına bir plaket sunmuştur.

SGK BAŞKANI VE HEYETİ TÜM 
EMEK DER GENEL MERKEZİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

SGK BAŞKANI VE HEYETİ TÜM 
EMEK DER GENEL MERKEZİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

17 05 2014 Cumartesi günü Balıkesir şubemiz II. Başkan İsmet GÖNER’ in açılış konuşmasıyla başlamıştır. 
Şube genel kurulunda divan başkanlığına genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN seçilmiştir. 
Genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
derneğimizin faaliyetleri, sağlıkta 
alınan muayene ve ilaç katkı 
paylarından, emeklinin kıt kanaat 
geçindiğinden ve en önemlisi tüm 
emeklilerimizi kapsayan yeni bir intibak 
yasasına ihtiyaç duyulduğunu ve de 
2000 yılından sonra emekli olanlara 
da intibak yasası çıkartılması hakkında 
gerekli bilgileri anlatmıştır.
Şube genel kuruluna; Genel merkez 
yönetiminden II. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK, Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK, Bursa şube başkanı Zeki ERCAN ve yönetim kurulu, Alaşehir 
şube başkanı Hüseyin ÖZKAN ve yönetim kurulu, Denizli şube başkanı Kamil KÜNARLIOĞLU ve yönetim 
kurulu, Silifke şube başkanı Bedri SAPANCI ve yönetim kurulu üyeleri ile şube üyeleri de katılmışlardır.
Yeniden şube başkanlığına seçilen A. Rıza ÇETİN ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder çalışmalarında 
başarılar dileriz.

BALIKESİR ŞUBEMİZ GENEL KURULUNU YAPTI
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19 Mayıs 1919 günü, Türk Mil-
leti için önemli günlerden biri-
dir. Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk 
adım o gün atılmıştır. Kurtuluş 
Savaşı, Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919 günü Samsun’a ayak bas-
ması ile başlamıştır.

Ülkesini içinde bulunduğu sı-
kıntılı durumdan çıkarmak iste-
yen, Milletin bağımsızlığını yine 
milletin azmi ve kararlılığının 
kurtaracağına inanan Mustafa 
Kemal Atatürk, Samsun’a çıkışı 
ile bütün ülkeyi aydınlatacak 
bir hareketi başlatmıştır. Yani 
Mustafa Kemal kurtuluş me-
şalesini Samsun›da 19 Mayıs 
1919’da yakmıştır.

Atatürk’ün milli birlik ve da-
yanışmayı gerçekleştirmek 
için çıktığı yolculuk, küllenen 
umutları canlandırmış, Anado-
lu insanın tek yumruk olmasını 
sağlamıştır. Atatürk Türk Mil-
letinin haysiyetli ve şerefli bir 
millet olarak yaşaması için gi-
riştiği bu savaşta, tüm gücünü, 

19 MAYIS19 MAYIS
millete olan inan-
cından ve güve-
ninden almıştır. 
 
Atatürk bir ko-
n u ş m a s ı n d a 
Ben 19 Mayısta 
doğdum demiş-
tir. Ulu önder 
Atatürk’ün ba-
ğımsızlık ışığını 
yaktığı 19 Mayısı 
doğum günü ola-

rak kabul etmesi, 19 Mayısın 
tarihimizdeki yerini ve önemini 
en iyi biçimde yansıtmaktadır. 
Çünkü 19 Mayıs ülkenin mutlu 
geleceği için atılan ilk adımdır.

Kurtuluş savaşı, hazırlık çalış-
malarından Büyük Zafere kadar 
her yönü ile çok iyi tasarlanmış, 

umutların ve özlemlerin çığ gibi 
büyüyerek coşkuya ve zafere 
dönüştüğü kahramanlık desta-
nımızdır.

Kurtuluş Savaşı başarıyla so-
nuçlandıktan sonra 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet ilan edildi. 
Atatürk Cumhuriyeti Türk genç-
liğine armağan etti. Bizler de 
Kurtuluş Savaşımızın başlangı-
cı olan 19 Mayıs günü tarihini 
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI olarak kutluyor, 
bu kahramanlık destanını, o yol-
larda yaşanan büyük sıkıntıları 
ve çekilen çileleri unutmamaya, 
yeni nesillere de unutturmama-
ya çalışıyoruz. Ulu önderimizin 
doğum günü olarak kabul etti-
ği bu gün bizler için unutulmaz 
bir gündür.
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Şubelerimiz, Genel Merkez ile düzenlemiş olduğu 
emeklileri bilgilendirme panelinde genel merkez 
II. Başkanı Yunus ATİKTÜRK açılış konuşmasında; 
Yerel seçimlerde il ve ilçelerde belediye başkanlık-
larına seçilenlerin yaşlı ve emeklilerimize her ko-
nuda yardımcı olmalarını şehir içerisinde ücretsiz 
dolaşım sağlamalarını, lokaller ve dinlenme tesis-
leri açarak bu kişilerin zaman geçirmelerini sağla-
mak için yardımcı olmalarını istemiştir.

Daha sonra Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN;

1- 2000 Yılından itibaren uygulanan TÜFE artışları 
emekli aylıklarını her yıl reel kayba uğrattığı açıkça 
görülmektedir.

SSK emekli maaş artışları 2000 yılı öncesi olduğu 
gibi katsayı sistemi ile arttırılmalı veya TÜFE + Milli 
Gelirden refah payı olarak belirlenmelidir.

Üç sosyal kuruluş emeklilerinin maaş artışları eşit 
verilmelidir. Emekli sandığına ayrı SSK ve BAĞ-
KUR’  luya ayrı olmamalıdır.

SSK emeklilerinin farklı uygulamalarda aynı tavan 
gösterge 1. nci dereceden 25 yıl hizmet bir fiil ( 
8500 – 9000 ) gün pirim ödeyenlerin 1999 yılın-
da emekli olanlar ile 2014 yılında emekli olanlar 
arasında 1000,00 TL.’ nin üzerinde fark oluşmuştur.

SSK emeklileri aynı kurumdaki emekliler arasında-
ki bu adaletsizliğin giderilmesi şart olmuştur.

Bütün emeklileri kapsayan bir İNTİBAK yasasının 
acilen çıkartılması, 5000 pirim günün karşılığı % 
70 taban maaşın devletin kendi kurumunun açık-
lamış olduğu açlık sınırının üzerinde olması ve 
emeklinin artan pirim günleri de yine yasada olan 
240 günü % 1 verilerek ABO (aylık bağlama oranı) 

ZONGULDAK, KOCAELİ, İZMİR, 

KAYSERİ VE KARTAL ŞUBELERİMİZDE 

EMEKLİLERİ BİLGİLENDİRME PANELLERİ

ZONGULDAK, KOCAELİ, İZMİR, 

KAYSERİ VE KARTAL ŞUBELERİMİZDE 

EMEKLİLERİ BİLGİLENDİRME PANELLERİ
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ile hizmet ve pirime göre emekli aylığının belir-
lenmesi.

Banka promosyonları için,  bakanlar kurulu ek ka-
rarnameyi çıkarsınlar biz emekliler hangi banka 
bu promosyonları verirse oraya gideriz.

2- Cenaze yardımı, evlenme (çeyiz) yardımı gibi 
ödenekler SGK’ nun 

Kuruluşları Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR 
emeklileri arasında farklılıklar olmamalı ve eşitlik 
sağlanmalıdır. (Bu hususta gerekli düzenlenme-
nin yapılması)

3- Sağlık hizmetleri en çok yaşlı insanlara gerekli, 
emekliler çalışırken 25-30 yıl sağlık pirimi alındı, 
sağlık giderleri tamamen kurum tarafından kar-
şılanacağı taahhüt edildi. Şimdi ise katkı payı adı 
altında emekli maaşımızdan her ay ortalama 30 – 
40 TL. kesiliyor, ayrıca eczanelerde ilaç farkı alın-
maktadır. Birde özel sağlık kuruluşlarına gidilmiş 
ise fark ve

katkı payları daha da artmaktadır.

4- Devlet ve üniversite hastanelerinde görüntü-
leme ve laboratuvar hizmetlerinde uzun süreli 

randevu günü verilmekte hasta bu bekleme du-
rumunda özel sağlık kuruluşlarına gitmek mec-
buriyetinde kalmaktadır.

Özel sağlık kuruluşları hem kuruma hem de 
emekliye büyük mali yük getirmekte, bir de ame-
liyat varsa emeklilerin emekli aylıkları ile ödeye-
meyeceği farklar çıkmaktadır.

Özel sağlık kuruluşlarının tedavi farkları arttırıl-
makla özel sağlık kuruluşlarına gidişler azalmaz, 
çoğalır. Her halde karları da çok ki her gün yeni 
hastaneler açılmaktadır.

5- TALEBİMİZ; Emeklilerden ilaç katkı payı dışın-
daki payların kaldırılması ve ilaç payının da ecza-
neden ilaç alınırken ödenmesi ( emekli aylığın-
dan kesilmemesi)

Emeklileri özel hastaneye gitmek zorunda bıra-
kılmamak için devlet ve üniversite hastanelerinin 
hastane hizmetleri, görüntüleme ve laboratuvar 
hizmetlerinin tekrar gözden geçirilerek uzun ran-
devuların önlenmesi bu mağduriyetlerin gideril-
mesi için gerekli çalışmaların yapılması.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ve ÇALIŞMA BA-
KANLIĞINDAN, Talep ediyoruz.
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Adana Çukurova Kurucu 

Şube Başkanı Rafet KAYA ve 
Dernek Yönetimi Adana Seyhan 
Kaymakamımız Sayın Ahmet 
OKUR ‘u makamında ziyaret etti. 
 
Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Kaymakam 
OKUR, Dernek çalışmaları hak-
kında Başkan Rafet KAYA dan 
bilgi aldı.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DERNEĞİNİN ZİYARETİ
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 

DERNEĞİNİN ZİYARETİ

Ülkemizde 4-10 Mayıs İş 
Güvenliği ve Sağlığı haf-

tası olarak kutlanmakta ve 
birçok etkinlikler yapılmakta-
dır.

İşte bu haftadan tam 3 gün sonra 
Soma meydana gelen bu maden 
kazasının meydana gelmesi biz-
leri derinden üzdü. 

Sadece maden kazalarımı? 
Tabi ki durum böyle değil. Her 
iş kolunda birçok ölümlü, sa-
kat kalanlar daha nice isten-
meyen olaylar olmaktadır. İşte 
bu nedenle 4-10 Mayıs ayında-
ki çalışmalar tüm iş kollarında 
gerekli önlemlerin alınması 
hassasiyeti vurgulamaktadır.

Soma da meydana gelen kö-
mür ocağında olsun diğer iş 

4-10 MAYIS İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HAFTASI4-10 MAYIS İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HAFTASI

Sedyeye konulurken “Çizmeleri mi çıkartayım mı? Sedye 
kirlenmesin” diyen madenci kardeşim, Bu ülkedeki en temiz şey 
senin çizmelerin, rahat ol.

kollarında olsun gerekli bütün 
önlemler alınmakta mıdır? Biz 
sade vatandaş olarak bileme-
yiz ama tüm bu işlerle yetkili 
olanlar çok dikkatli olmalıdır.

Babasız, eşsiz, çocuksuz kalan 
aileler şimdi ne kadar perişan-
lar, Allah’ım onlara her konu-
da yardım etsin. Ne demişler 
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YA-
KAR.
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Kime: Başta Sayın Başbakana, Sayın Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Sayın 
hükümet yetkililerine, Sayın meclis başkanı-
mıza ve mecliste bulunan oylarımızla seçtiği-
miz milletvekillerine;

Sayın Başbakanım AK Parti 2002 yılın-
da hükümet oldu, O zamanki başbakanımız 
Sayın Abdullah GÜL bey İşçi emeklisi ve dul 
yetimlerine 75,00TL, BAĞ-KUR emeklilerine 
100,00 TL.  Seyyanen zam yaptı. Sayın Abdul-
lah GÜL beye müteşekkiriz. Sayın ABDULLAN 
gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra der-
neğimiz genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN ve 
tüm şube yöneticilerini köşkte iki defa kabul 
ederek sorunlarımızı dinlemiştir.            Sayın 
Başbakanım sizlerden de randevu talebinde 
bulunmamıza rağmen yine sizden randevu 
talebimizi yineliyoruz.

Sayın Başbakanım 12 yıldır biz İşçi ve 
BAĞ-KUR emeklileri milli gelirden pay ala-

AÇIK MEKTUPAÇIK MEKTUP
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TÜM EMEK DER.
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ZONGULDAK ŞUBESİ
Sayı : 2014/.........
Kodu : 67-015-178
Konu : Emekliler Hk.
Tüm İşçi Emeklileri Genel Başkanı Sayın satılmış ÇALIŞKAN 07.05.2014 günü Ankaraya tüm şube Başkanlarını 

Toplantıya Çağırdı Toplantıda Şube Başkanlarına Bölgelerinizde Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları Belediye 

Başkanları ve Tüm Emeklilerimizin Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar emeklilerimizin açlık sınırının 

altında maaş aldığını emekliye verilecek zamların yapılacak düzenlemelerin insan gibi yaşayabileceğimiz 

şekilde yapılması tüm işçi emeklilerinin eş ve çocuklarının halk tarafından ilk defa yapılacak Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ona göre oy kullanacaklarını ülkemizi idare eden veya etmek isteyen her kesin bilmesinde fayda var 

işçi emeklisi ülkemizde huzurlu bir şekilde istiyor bundan sonrada ve dikkatle her gün siyasileri izliyor ülkede huzursuzluk çıkarmak için uğraşanlarıda 

izliyor inşallah gerek bölgelerinde gerekse mecliste kavga etmeden ülkemizin dünyada sayılı güçlü olması için ve emeklisini düşünen gelecek nesillere 

iyi kalkınmış bir ülke bırakmaya çalışırlar, biz emeklilerede ailelerimizle birlikte 19 Mişlyon insan kararımızı ona göre veririz diyorum ülkemizi idare 

eden veya etmek isteyenlerin dikkatini çekiyoruz.    Arz ederim 
Mustafa SARIOĞLU

Zonguldak Şubesi Başkanı

mamaktadırlar ve yüzde3-4 gibi enflasyon 
oranında zam almaktadırlar. İşçi emeklileri-
ler inin ortalama emekli maaşları 900,00 TL. 
Civarında olduğu düşünüldüğünde ilk 6 ay 
için aylık 27,00 TL. Zam almış olmaktadırlar. 
Kanımca üst düzey bürokratları hükümet yet-
kililerini yanıltmaktadır.

Sayın Başbakanım bu isteklerimiz asla 
size ve hükümetimize karşı olduğumuzu zan-
netmeyin. Ancak biz emekliler çok zor şartlar-
da yaşamaktayız. Bir yetim 250,00 TL. Bir dul 
500,00TL.  Maaş almakta olup bu şartlarda 
nasıl yaşasın?

Sayın Başbakanım başta AK Parti bele-
diyeleri muhtaç vatandaşlara haklı olarak 
yardım yapmaktadırlar ama dul ve yetimlere 
bu yardımlar verilmemekte sebebi de maaş 
aldıklarını ifade etmektedirler. Ülkemiz bü-
yük bir ülkedir. Emeklilere yapılacak zamlar 
umuyoruz ki Ülkemize zarar vermez.

Adana şubesi başkanı olarak ben Ahmet 
KAHRAMAN olarak sizden ve tüm yetkililerden 
İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri le dul-yetimlerine 
geçinebileceği bir maaş ayarlaması yapılma-
sını arz ve talep etmekteyim.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neği Adana Şube başkanı olarak tüm emekli 
kardeşlerime Adana’dan selam ve saygılar.

Ahmet KAHRAMAN
Adana Şube Başkanı

Samsun şube başkanımız Abdullah EREN 
ağabeyi Osman Eren’i 09.05.2014 günü 
kaybetmiştir.
Kendisine Allahtan rahmet diler tüm 
sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Kırşehir şube başkanımız Musa 
HANGÜL’ün sevgili annesi 27.05.2014 
günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Allahtan rahmet diler yakınlarına başsağlığı 
ve sabırlar dileriz.

ACI KAYIPLARIMIZ
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