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Cu m h u r i y e t i m i z i n 
kurucusu Ulu Ön-
der Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün emekliye ay-
rıldığı 30 Haziran 1927 günü-
nün Emekliler günü ve için-
de bulunduğumuz haftanın 
da Emekliler haftası olarak 
kutlanması ve bu gününde 
geleneksel hale getirilmesi 
maksadı ile günün anlam ve 
önemini belirten toplantılar, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
hazırladığı gündem ve orga-
nizesiyle yapılmaktaydı, iki 
yıldır da Emekliler platformu 
olarak düzenlemekteyiz.

Dünyanın yetiştirdiği en bü-
yük lider ve devlet adamı olan 
Mustafa Kemal ATATÜRK;                                  

“Bir milletin yaşlı vatandaş-
larına ve emeklilerine karşı 
tutumu, o milletin yaşama 
kudretinin en önemli kıstası-
dır” diyerek yaşlı ve emekliye 
ne kadar büyük bir önem ver-
diğini göstermiştir.

Çalışırken emeklilik dönemini 

huzur içinde geçmesini düşün-
düğümüz, en tatlı hayallerimiz-
den biri idi, ama bu huzuru hiçbir 
zaman bulamadık. Hayatlarının 
en verimli ve dinamik çağları-
nı devletine, milletine hizmet 
ederek geçiren emeklilerimizin, 
Emeklilik döneminde; sağlıklı, 
huzurlu, refah içinde bir hayat 
sürmeleri en büyük isteğimizdir. 

Ülkemizin kalkınmasına değerli 
hizmetler yapan alın teri döken 
emeklilerimize en iyi hayat şart-
larını sağlamak sosyal devlet an-
layışının da bir gereğidir. 
 
Emekliler olarak Anayasamız-
da “vazgeçilmez bir unsur olan 
eşitlik ve vatandaşlık hakkımızı 
istiyoruz.

Çıkarılan 6283 sayılı yasanın 
5-6. ncı maddesi ile getirilen ve 
ocak 2013 verilecek olan artış-
la   2000 yılı öncesi emeklilere 
hizmet ve pirime dayalı  adaletli 
bir artış düşünülerek emekliler 
arasındaki farklılık giderilmeye 
çalışıldı fakat 506 sayılı yasanın 
61-96-ek 35. nci maddelerine 
göre 1987-1999 yıllarındaki ta-
ban aylık bağlama oranlarındaki  
farklılık giderilmemiştir.

Bu farklılığında Bakanımız  Sa-
yın Faruk ÇELİK ve ekibinin 
çözeceğine inanıyoruz  ve bek-

liyoruz. Sağlık sorunlarımız ma-
alesef her gün artmakta sağlık 
giderleri her gün SGK. nu zor-
ladığı gibi muayene farkları ve 
katkı payları da emeklinin öde-
me gücünü zorlamaktadır. 

Sağlık hizmeti en çok yaşlı in-
sanların alması gereken bir hiz-
mettir, ama emekliler ödeme 
güçlüğünden bu hizmeti alama-
maktalar.

Devlet ve üniversite hastaneleri 
zaman istiyor, özeller para isti-
yor bunların ikisi de emeklide 
yok.

Haftamız münasebetiyle DEV-
LET erkânı ve siyasi parti lider-
leri ziyaret edilecek, Derneğimiz 
Emeklilerin mağduriyetlerini 
hafta süresince yurt düzeyinde 
şubelerimizde yapılan etkinlik-
ler içinde isteklerimiz dile geti-
rilecektir.

Emekliler Gününün ve içinde 
bulunduğumuz Emekliler Haf-
tasının sorunlarımıza çözüm ge-
tirilmesi için bir vesile olması 
umuduyla hepimize hayırlı ol-
masını diliyorum.

AZİZ ATATÜRK’ÜN Hatırası 
önünde saygı ve minnetle eğili-
yorum.Tüm emeklilerin emekli-
ler haftasını kutlarım.

Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

EMEKLİLER 
HAFTASI
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Değerli arkadaşlarım 
büyüklerim küçük-
lerim daha öncede 

yazdıklarımda da bu yazım-
da da yaşadığımızca bildiği-
mizce gördüğümüzce kale-
mimizin döndüğünce yine fi-
kirlerimi sizinle paylaşmaya 
devam edeceğim acıyı tatlıyı 
doğruyu yanlışı sizinle pay-
laşacağım.

Gecen yazımız dada bahset-
tiğim gibiTarihte ihtilaller 
gören, yokluk gören, ekono-
mik krizler gören bu millet 
acılarını ihtilallerde kay-
bettiklerinin acılarını için-
de yaşatırken 1984 yılından 
bugüne birde terör belası ile 
uğraşmakta ve binlerce oca-
ğa terör ateşi düşmekte bizler 
anne baba dede olarak sağcı-
sı solcusu yıllarca faili meç-
hullere ihtilal kayıplarına 
ağlarken bugünde terör şe-
hitlerimize ağlıyoruz yetmez 
mi bu ülke için bu kadar göz 
yaşı yetmez mi bu ülkede de 
bu kadar yetim kalan çocuk-
lar yeter artık.

Bu ülkeyi yönetenler ve muha-
lefettekiler artık bir araya gelin 
ve bu terörü bitirin. Gazete-
ler boy boy yazmışlar CHP ile 
AKP biraraya gelip terörü nasıl 
bitireceğini konuşmayı bekler-
ken acı haber geldi siz hiç gaze-
te okumaz mısınız sayın parti li-
derleri siz hiç Allahtan korkmaz 
mısınız o körpecik Mehmetçik-
ler toprağa düşerken de hala 
böyle bir laneti son buldurmak 
için bir araya gelemezsiniz. He-
pinizin evladı var bir evlat nasıl 
yetişir yıllarca yemez yedirirsin 
giymez giydirirsin uyumaz ba-
şında beklersin de böyle soysuz 
arsız teröristlere şehit etmek 
için mi yaparsın tüm bunları 
koltuk sevdasına düşmüş bir 
araya gelemeyen parti lider-
leri sizlere şehit düşen dokuz 
Mehmetçiğin anası babası de-
desi ebesi babasına doyamamış 
binlerce yetim kalmış evlatları 
adına soruyorum nezaman bu 
terörü bitireceksiniz?

Ne zaman kendiniz için deyilde 
bu milletin huzuru için biraraya 
geleceksiniz?

Bu ülkenin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk bu milleti 
özgürce rahatça yaşaması için 
cihan devletlerine karşı koydu 
savundu siz bir avuç çapulcu 
teröristi mi baş edemeyeceksi-
niz. Bu ülkenin bekası için slah 
arkadaşlarından vaz geçenGazi 
Mustafa Kemal Atatürk ten hiç-
mi örnek almadınız.

Bu ülke bugün çok daha büyük 
ve çok daha güçlü bunun far-
kında değilmisiniz bu ülkeyi 
yöneten insanlar artık yeter bu 
yaşlı kalbimde emekliye ayrıl-
madan önce bu ülkede güveni 
ve huzuru görmek istiyorum.

Sevgili emekli arkadaşlarım 
aslında 30 Haziran emekliler 
günü hakkında yazmak istiyor-
dum ancak yine morallerimizi 
bazan bizi üzüntüye zerk eden 
şehit haberlerini alınca kalemi-
mi çeviremedim içimdekileri 
sizlerin de düşündüklerini dile 
getireyim istedim. 

Tüm emekli arkadaşlarımızın 
dünya emekliler gününü de kut-
larım kalın salıcakla.

Koltuk Değil 
Halka Sevdalı 
Olun...
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

ÜÇ AYLARIN
FAZİLETLERİ

Allah’a şükürler olsun ki yine 
bizi kavuşturdu mübarek ay-
lara Recep-Şaban-Ramazan’a.  

Allah’tan diliyorum ki tüm dostlarımız 
kardeşlerimiz tüm Müslüman âlemine 
hayırlara vesile olsun dostluk kardeşlik 
içerisinde huzurlara vesile olsun kötü-
lükten azgınlıktan fenalıktan tüm insan-
lar uzak dursun diliyorum ki bu mübarek 
ayların yüzü gözü hürmetine inanmayan-
lar doğru yolu bulsun inananların kalbi 
nurla dolsun hidayet bulsun. Dostlarım 
bildiğimizce dilimizin döndüğünce bu 
sayıda size mübarek aylardan bahsetme-
ye çalışacağım. 
RECEB AYI: Dört kıymetli aydan biri-
dir. Bir âyet-i kerime meali:
(Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden 
beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan 
dördü, haram [hürmetli] olan aylardır.) 
[Tevbe 36]
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok 
değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şaba-
nı bizler için mübarek kıl ve bizi Rama-
zana eriştir" diye dua ederdi.
(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat 
kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir 
yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 
gün oruç tutana, Cehennem kapıları ka-
panır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açı-
lır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini 
verir. 15 gün oruç tutana, bir münâdi, 
“Geçmiş günahların affoldu” der. Al-
lahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb’de 
gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruç-
lu geçirip oradakilere oruç tutmalarını 
emretti.) [Taberani]
Recebin ilk Cuma gecesine Regaib ge-
cesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. 
Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, 
daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu 
gecede, müminlere, ragibetler yapar. 
Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu 
geceye hürmet edenleri affeder. 
ŞABAN AYI: Resulullah efendimiz, 
Şaban ayına da çok değer verir ve "Ya 

Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mü-
barek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye 
dua ederdi. Âişe validemiz buyuruyor ki:
(Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayın-
dan daha çok oruç tuttuğunu görmedim. 
Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirir-
di.) [Buhari]
Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu so-
rulduğu zaman Resulullah efendimiz bu-
yurdu ki:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insan-
lar bundan gâfil olurlar. Bu ayda amel-
ler, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de 
amelimin oruçluyken arz edilmesini iste-
rim.) [Nesai]
Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci 
gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün 
gecesidir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzü-
nü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ 
buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affede-
yim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. 
Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne 
isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, 
sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]
(Şu beş gecede yapılan dua geri çevril-
mez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma 
gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı ge-
cesi.) [İ. Asakir]
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar 
etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı ke-
rim okumalı, Bilhassa ilim öğrenmelidir. 
En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal 
bilgileridir.
RAMAZAN AYI: Peygamber efendi-
miz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında 
buyuruyor ki: (Ramazan ayı mübarek bir 
aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucu-
nu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açı-
lır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar 
bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin 
aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Ka-
dir gecesinin] hayrından mahrum kalan, 
her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) 
[Nesai]
(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfi-
ret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) 
[İ.Ebiddünya]
İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: 

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu 
ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka 
ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, 
başka aylarda yapılan farzlar gibidir. 
Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda 
yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir 
oruçluya iftar verenin günahları affolur. 
Cehennemden azat olur. O oruçlunun se-
vabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. 
O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.
Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esir-
leri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. 
Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, 
bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. 
Bu aya saygısızlık edenin, günah işleye-
nin bütün senesi, günah işlemekle geçer.
Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir 
gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte if-
tarı erken yapmak, sahuru geç yapmak 
sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yap-
maya çok önem verirdi.
Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar 
edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk 
ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını 
okumak, teravih kılmak ve hatim oku-
mak önemli sünnettir.
Bu ayda, her gece, Cehenneme girme-
si gereken, binlerce Müslüman affolur, 
azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. 
Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, 
zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açı-
lır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun 
şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve 
Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda 
bulunmayı, hepimize nasip eylesin! 
Ramazanda oruç tutmak hakkındaki 
hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Ramazan orucu farz, teravih namazı ise 
sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini 
de ibadetle geçirenin günahları affolur.) 
[Nesai]
Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok se-
vaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük 
günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ra-
mazanda bir gün oruç tutmayan, bunun 
yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Rama-
zandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) 
buyuruldu. (Tirmizi) 
Ama dini bir mazeret varsa oruç tutma-
mak günah olmaz.
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

GIDA 
TERÖRÜ
GIDA 
TERÖRÜ
Bizler hangi ürün sağlıklı han-
gileri sağlıksız bunları nasıl bi-
leceğiz? Hem biz büyükler hem 
de bebelerimize hangi ürünleri 
yedireceğiz? Hangileri sağlam,  
hileli değil bizler bunları alırken 
raf ömrü ne kadar içindekiler ne 
diye bakabiliyoruz, hiç birimi-
zin gıda tahlil laborutuvarı yok 
ki tahlil edipte tüketelim. 

Süt (içinde saç boyasında kulla-
nılan hidrojen peroksit varmış) 
içelim diyoruz içinde tebeşir, 
melamin tozları varmış, hadi 
bakalım iç içe bilirsen. Et ma-
mulleri alacaksın içinde at, eşek, 
domuz eti var. Bal yiyeceksin 
amma bu bal hakiki mi acaba? 

Unlu mamul yiyeceksin şe-
ker yerine mısırdan elde edilen 
madde var. Tereyağı tüketecek-
sin içinde patates, bitkisel yağ 
varmış. 

Sebze meyve,  tavuk yiyeceksin 
içinde hormon var. Ya her gün 
içtiğimiz çay onun nasıl olduğu-
nu da basından öğrendik. Hadi 
bakalım şimdi ne yiyeceğiz? Ve 
de neler içeceğiz? 

Bunları denetleyecek mekaniz-
ma yok mu? Varsa neden bunlar 
böyle oluyor? Bunların cezası 
bence malum ama söyleyemiyoruz.

Gerek yazılı gerekse gör-
sel basından izlediğimiz 
kadar neredeyse her gün 

birçok hileli mal üretimi hakkın-
da bilgiler okumakta ve görmek-
teyiz.  

Bal, süt, peynir, yoğurt, yağ, et 
ve et ile yapılan, çikolata, şeker-
leme, unlu mamuller, yediğimiz 
ekmeğin içine konulan kansore-
jenli yabancı maddeler böylece 
sıralanıp gidiyor. Gidiyor ama 
nereye kadar gidecek?
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Bir sarmaşık, Birde ağaç 
varmış. Birde GÜNEŞ. 
Ağaç güneşi severmiş, gü-

neşte ağacı. Sarmaşık kıskanırmış 
bunları, hep ağaç bana baksın is-
termiş. Her gün ağacı biraz daha 
çok sıkarmış (Ağaç sarılıyorum 
zannedermiş) bana baksın diye. 
Ama ağaç bakmazmış, güneşi iz-
lemeyi ve onu gerçekten sevdiği 
için.

Sarmaşık en sonunda bir gün 
uyandığında ağacın onu seyret-
tiğini görmüş. Önce sevinmiş. 
Ama sonra üzülmüş.Neden bi-
liyor musunuz? 

Hani sarmaşık ağacı her gün sı-
kıyordu ya. En sonunda öldür-
müş ağacı. İş işten geçtikten 
sonra anlamış. Kıskançlık onu 
da kendisini de öldüreceğini. 
Oda dayanamamış ölmüş. Bir 
güneş kalmış acılı yüreğiyle 
sadece. Ama nefret duymamış 
hiç sarmaşığa. 

Sevgili arkadaşlar Bizlerde kıs-
kançlıktan ve nefretten uzak 
durarak yaşamaya çalışalım. 
Sonradan pişman olacağımız 
işler yapmayalım.Sevgi ile ka-
lın, Sağlıklı kalın. Saygılarımla. 
  

Her rüzgâr savuracak bir toz bulur. 
Her hayal yaşanacak bir can bulur... 
Her düş gerçekleşecek bir umut bulur... 
Kolay bulunmayan tek şey 
Güzel bir dostluktur…
Paylaşacak dostlarınız yoksa
İyi şeylere sahip olmanın bir zevki yoktur…

HER HAYAL
YAŞANACAK 
BİR CAN BULUR
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18.05.2011 Cuma günü SGK haf-
tası etkinlikleri dolayısı ile SGK 
yönetim kurulu üyesi Sayın Si-

nan ÖZKAN ve Sigorta primleri genel 
müdürü Sayın Cüneyt OLGAÇ Beyler 
dernek genel merkezini ziyaret etmiş-
lerdir.

Ziyaret sırasında genel başkanımız Sa-
tılmış ÇALIŞKAN işçi ve bağ-kur 
emeklilerinin maaş ve sağlık sorunla-
rını anlatarak, 2000 yılı öncesi emek-
li olan işçi emeklileri için yapılan ça-
lışmaların emeklimizin beklentisi olan 
İNTİBAK yasasının biran evvel haya-
ta geçirilmesi hakkında fikirlerini sun-
muştur. 

Ayrıca sağlıktan alınan katkı paylarının 
fazla olması nedeniyle devlet ve de bil-
hassa özel hastanelere gitmelerinin zor-
laştığını da belirtmiştir. Sayın OLGAÇ 
ve Sayın ÖZKAN Beyler bu konular-
da yapılan çalışmalar ile kaçak ve asga-
ri ücret ile yıllarca çalışanlar hakkında 
bilgiler vererek, bu çalışmaların ileri-
ye dönük menfi durumlarını belirtmiş-
lerdir. 

Genel başkanımız Satılmış ÇALIŞ-
KAN Beye günün anlamını ifade eden 
bir plaket vermişlerdir. TÜM İŞÇİ 
EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ 
DERNEĞİ Genel Başkanımız yapılan 
çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımız 
Faruk ÇELİK Bey ve ekibine teşekkür-
lerini sunmuştur.  

SGK HAFTASINDA 
DERNEĞİMİZE ZİYARET
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği Van Şube-
miz 3. Olağan genel kurulunu 

25.06.2012 Pazartesi günü yapmıştır. 

Divan başkanlığını genel başkan Satıl-
mış ÇALIŞKAN’ ın yaptığı genel ku-
rul yoğun bir ilgi ile karşılanmış olup 
genel başkan ÇALIŞKAN Van ilinde 
ölen üyelerimiz için başsağlığı diledik-
ten sonra derneğimizin bu güne kadar 
yapmış olduğu faaliyetlerini anlatmış 
ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunul-
muştur.  Genel kurula merkez yönetici-
lerinden genel sekreter Osman AYDIN, 
mali sekreter M. Ercüment ALDEMİR 
ve genel eğt. Ve teş. Sekreteri Ali SEL-
ÇUK katılmışlardır. Telgraf ve faks ile 
genel kurula başarılar dileyen şube baş-
kanlarına teşekkür edilmiştir. 

Şube başkanlığına yeniden seçilen 
Naci ŞAHİN Beye ve yönetimine ba-
şarılar dileriz.

VAN ŞUBEMİZ GENEL 
KURULUNU YAPTI
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GENEL MERKEZİMİZİN ZİYARETİ

Genel Merkez yönetimi ve bazı şube başkanlarımız SG Kurumu Başkanı Sa-
yın Fatih ACAR Beyi makamından ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret sırasında 
İşçi Emeklilerinin ve Bağ-Kur Emeklilerinin en önemli sorunu olan; mua-

yene ve ilaca ödenen katkı paylarının kaldırılması olduğu konuları karşılıklı olarak 
görüşülmüştür.

Dernek genel başkanımız ÇALIŞKAN Bey SG Kurumu Başkanı Sayın Fatih ACAR 
Beye yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı derneğimize ait bir plaket suna-
rak teşekkürlerini sunmuştur.
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İNTİBAK YASASI
08/06/2012 tarihinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubemiz; Derneğimi-
zin kuruluş amacından, yapmış olduğu sosyal faaliyetlerden ve yasalaşmış olan intibak yasasın-
dan hangi emeklimizin ne kadar yararlanacağı hakkında emeklilerimizi bilgilendirmek amacıyla 
toplantı tertiplemiştir.
İntibak yasası ile bilgileri yetkili ağızdan emeklilerimize anlatması için; Plan ve Bütçe Komisyon 
Üyesi Ak Parti Milletvekili Ahmet Baha ÖĞÜTKEN’İ ve Kartal Ak Parti İlçe Başkanı Avukat TE-
MURHAN Yıldız’ı tertiplemiş olduğumuz dayanışma ve istişare toplantısına davet ettik. Sayın 
milletvekilimiz intibak yasasını bilgisayar sunumuyla anlatıp soru cevap kısmında emekli üyeleri-
mizin sorularını samimi ve içtenlikle cevaplandırmıştır.
 Derneğimizin tertiplemiş olduğu bu toplantıdan emeklilerimiz memnuniyetliklerini ifade ederek 
ayrılmışlardır. Tüm emeklilerimize sağlık ve esenlik dilerim.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri        
Derneği İstanbul Şub. Başkanı

Nazım ÖZTÜRK
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30 Haziran EMEKİLER GÜNÜ kutla-
malarımız Anıtkabir’de saat 9.00 da 
Atamızın huzurunda saygı duruşuyla 

başlamıştır. Kutlamalara dernek yönetimi 
ve üyelerinin katılımı daha sonra     SGK’ 
nın konferans salonunda toplantı devam et-
miştir.

SGK Kurum başkanı Sayın Fatih ACAR 
Beyin ve müteakiben Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği başkanı Satılmış ÇALIŞKAN’ ın 
Emeklinin sorunlarını dile getiren konuş-
maları ve EMEK PLATFORMUNA katı-
lan dernek başkanlarının, emekliler hafta-
sı ile ilgili söyleşileriyle birlikte dünyada 

EMEKLİLER GÜNÜ ve HAFTASI kutla-
maları yapılması için, bir öneri anlaşmasını 
imzalayarak gerekli yerlere verilmesi hak-
kında çalışmalara başlanmıştır. 

Toplantıya Derneğimiz genel merkez top-
lantı salonunda devam edilmiştir. Dernek 
başkanımız Sayın ÇALIŞKAN emeklilerin 
sorunları ve bu sorunların nasıl çözüleceği-
ni hakkında bilgi vermiştir.

Yurdumuzda ve tüm dünyadaki emeklilerin 
EMEKLİLER haftasını kutlar, sağlıklı ve 
mutlu günler dileriz.

30 HAZİRAN 
EMEKLİLER 

GÜNÜ KUTLANDI

30 HAZİRAN 
EMEKLİLER 

GÜNÜ KUTLANDI
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Dernek genel merkezimizin toplantı salonunda yaptığımız başkanlar 
kurulumuz genel sekreter Osman AYDIN Beyi açılış konuşması ile 
başlamıştır. Daha sonra genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN Bey İşçi ve 

Bağ-Kur emeklilerinin mağduriyetlerini ve bunlara çözüm getirecek konular-
da şube başkanlarımızla fikir alış verişinde bulunulmuştur.
Toplantımız devam ederken ulusal basınımızdan FOX TV. Görevlileri toplan-
tımıza katılarak genel başkanımız, şube başkanları ve derneğimiz üyeleriyle 
canlı birer röportajlar yaparak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %1,95 
lik zam( daha doğrusu bu yapılan zam ile 13-17 TL ARASI nasıl geçinebilece-
ğimiz?) konusunda ve başka konularda bilgileri tüm ulusumuza duyurmuşlar-
dır. Genel başkan ÇALIŞKAN Bey devamlı olarak gerekli yerler ile görüşül-
düğü ve şubelerimizin de kendi yörelerindeki milletvekilleriyle irtibat içinde 
olmalarını tavsiyelerde bulunmuştur.

2012 YILININ II. BAŞKANLAR 
KURULUNU YAPTIK



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ15

Adana Şube Başkanı
Ahmet KAHRAMAN

İstanbul Kartal Şube Başkanı
Nazım ÖZTÜRK
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08.06.2012 Cuma günü BARTIN KOZ-
CAĞIZ Şubemiz yeni yerinin açılı-
şı yoğun ilgiyle karşılanmıştır. De-

ğerli misafirlerimizin duaları eşliğinde ya-
pılan açılışta dernek Genel Başkanımız Sa-
tılmış ÇALIŞKAN katılımcılara derneğimi-
zin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi 
vererek, karşılıklı fikir alış verişinde bulun-
muştur. Katılımcılar derneğimizin yaptığı 
çalışmalarının emekliyi ne kadar çok mutlu 
ettiğini ve her zaman derneğine sahip çıktık-
larını belirterek teşekkürlerini sunmuşlardır. 
 
Açılışa AK Parti Bartın milletvekili Sayın 
Yılmaz TUNÇ Bey, Bartın İl Emniyet Mü-
dürü Sayın Mehmet ALTINOK Bey, Koz-
cağız belediye başkanı Sayın Mustafa KA-
RAMAN Bey, CHP İl başkanı Sayın Selim 
KARAKAŞ Bey, Kozcağız İlçe başkanı Sa-
yın Mehmet ARSLAN Bey ve dernek genel 
merkezi yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak 
şube başkanı Mustafa SARIOĞLU, Bartın 
Kumluca şube başkanı Mehmet GİRİTLİ 
açılışa katılmışlardır.

BARTIN KOZCAĞIZ ŞUBEMİZ 
YENİ YERİNDE
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Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derne-
ği DENİZLİ şubemiz 

4. Olağan genel kurulunu 
16.06.2012 Cumartesi günü,  
divan başkanlığını genel baş-
kan Satılmış ÇALIŞKAN Be-
yin açılış konuşmasıyla baş-
lamıştır. Başkanımız derne-
ğimizin faaliyetleri hakkında 
üyelerimizle karşılıklı samimi 
diyaloglar içerisinde ve üyele-
rimizin söz alarak yapmış ol-
dukları açıklamalar ile devam 
etmiştir. 

Genel kurul katılan AK Par-
ti Denizli milletvekili Sayın 
Nihat ZEYBEKÇİ ve Denizli 
belediye başkanı Sayın Os-
man ZOLAN Beylerde birer 
konuşma yapmıştır. Çok sa-
mimi ve olumlu bir havada 

gerçekleşen kurula genel mer-
kez yöneticilerinden; Genel 
mali sekreter M. Ercüment 
ALDEMİR, Genel eğt. Ve 
teşk. Sekreteri Ali SELÇUK, 
Kocaeli şube yönetimi, Uşak 
şube başkanı Aytekin AKIN 
ve yönetimi, Manisa şube 
başkanı Hüseyin ÖZKAN ve 
yönetimi, CHP denizli il baş-
kanı Sayın Yıldırım AYCAN 
ve merkez ilçe başkanı Ömer 
YURTSEVEN Beyler katıl-
mışlardır. Ayrıca birçok şube-
lerimiz telgraf ve çiçeklerini 
yollayarak Denizli şubemizin 
genel kurulunu onurlanmış-
lardır.

Yeniden şube başkanlığına 
seçilen Kamil KÜNARLIOĞ-
LU ve yönetimine başarılar 
dileriz.

DENİZLİ ŞUBEMİZ 
4. OLAĞAN GENEL 
KURULUNU YAPTI
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Kartal şubesi şube başkanı Nazım ÖZTÜRK başkanlığında Kartal be-
lediye başkanı Sayın Opr. Dr. Altınok ÖZ Beyi makamında ziyaret 

ederek emeklinin sorunları hakkında gereli bilgiler vererek fikir alışveri-
şinde bulunulmuştur.

Kumluca Dernek Başkanımız 
Mehmet GİRİTLİ, derne-

ğimize kayıtlı üyeleri ile beraber 
Konya’ya bir ziyarette bulun-
muşlardır. GİRİTLİ ile üyeleri-
miz bu gezi sırasında hoş bir va-
kit geçirmişlerdir.

KUMLUCA ŞUBESİ 
KONYA GEZİSİ

KARTAL ŞUBESİNİN ZİYARETİ
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Samsun şube başkanımız Samsundaki üyelerimiz için 
ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ ile anlaşma yap-
mıştır. Emeklilerimizin daha rahat muayene olmala-

rı ve %15 ile %20 arası indirimden yararlanmalarını sağ-
lamak için yapılan bu anlaşma, sadece TÜMEMEKDER 
Derneği üyelerini kapsamaktadır. Tüm emeklilerimize sağ-
lıklı, güzel günler dileriz.

SAMSUN ŞUBEMİZİN HASTANE 
ANLAŞMASI

ARAT AİLESİNDEN 
MUTLU HABER

İZMİR-KONAK Şube baş-
kanımız Baki ARAT Beyin 
bir erkek torunu dünyaya 
gelmiştir. Başta Dedesi Baki 
ARAT Beyi ve değerli aile-
sini kutlar, minik torunumu-
za ailesiyle birlikte sağlıklı 
mutlu günler dileriz.
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KONYA ŞUBEMİZİN 
ZİYARETLERİ

Derneğimiz Konya şubesi yönetimi Konya’ ya yeni tayin gelmiş olan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Bölge müdürü Sayın Cem DİNÇ Beyi makamında ziyaret 

ederek Konya ilimize hoş geldiniz diyerek Sosyal Güvenlik Haftasını kutlamışlardır.

Malatya ilimizden Konya’ya yeni tayinle göreve gelmiş olan Konya il Milli 
Eğitim müdürü Sayın Şerafettin TURAN Beyi makamında ziyaret ederek 

hayırlı olmasını dilemişlerdir.
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Derneğimiz Kırşehir şubemiz 2. Olağan Genel kurulunu 23.06.2012 günü divan baş-
kanlığını genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN ‘IN başkanlığında gerçekleştirdiği ku-

ruluna katılan üyelerimiz ile yapılan genel kurul yoğun ilgi ile karşılanmıştır. Yeni seçilen 
şube başkanı Musa HANGÜL ve yönetimine başarılar dileriz. Eski şube başkanı Ali SEL-
ÇUK ve başkan yardımcısı İsmail BERTAN’a da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER

KIRŞEHİR ŞUBEMİZ 
GENEL KURULUNU YAPTI
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DenizBank, Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği üyele-

rine 1.000 TL’lik faizsiz kredi 
fırsatı sunuyor. Üstelik emek-
li maaşını aktaran veya Emekli 
Bonus kart alan emeklilere al-
tın hediye ediyor.

Sahip olduğu finansal süpermarket 
anlayışıyla müşterilerinin beklentile-
rini dikkate alan ve bu parelelde, ye-
nilikçi finansal çözümler sunan De-
nizBank; geliştirdiği Emekli Ban-
kacılığı ile maaşını T.C. Sosyal Gü-
venlik Kurumu’ndan (SSK, Bağ-Kur 
veya Emekli Sandığı) alan tüm emek-
lilere yönelik birçok fırsat sunuyor. 
DenizBank ile Tüm İşçi Emeklile-
ri Dul ve Yetimleri Derneği arasın-
da yapılan anlaşma ile emekli maaşı-
nı DenizBank’tan çekmeyi tercih eden 
dernek üyeleri, 10 ay vadeli ve faiz-
siz 1.000 TL’lik ihtiyaç kredisi kulla-
nabiliyor.
Yaklaşık 240 bin üyesi bulunan Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neği ile yapılan işbirliği kapsamında, 
100 TL taksitlerle 10 ayda geri ödeme-
si yapılan 1.000 TL Sıfır Faizli İhtiyaç 
Kredisi emeklilerin yardımına koşu-
yor. 
Üstelik Emekli Bankacılığı ile bir-
çok bankacılık ürünü ve hizmetlerin-
de farklılaşarak emeklilerin hayatla-
rına değer katmayı hedefleyen Deniz-
Bank, yeni bir kampanyaya imza atı-
yor. Kampanya kapsamında emekli 
maaşını aktaran veya Emekli Bonus 
kart alan emekliler 0,50 grama varan 
hediye altın kazanıyor.

Emekli Bonus
Emeklilere özel hazırlanan ve 
Bonus’un taksitli alışveriş, bonus ka-
zanımı ve bedava alışveriş gibi özel-
liklerini taşıyan DenizBank Emekli 
Bonus ile emekliler; sağlık ve seyahat 
harcamalarında ilave taksit yapılabili-
yor, daha düşük faiz oranlarından ya-
rarlanıyor, kira, aidat ve fatura gibi dü-
zenli ödemelerde ücret ve komisyon 
ödemiyor, elektrik, telefon, su, doğal-
gaz faturalarında kampanya dönemle-
rinde %20 lere varan indirim fırsatla-
rından yararlanıyor.
“Emeklilere birçok ayrıcalık sunu-
yoruz”
DenizBank Genel Müdür Yardımcı-
sı Gökhan Ertürk, Tüm İşçi Emekli-
leri Dul ve Yetimleri Derneği üyele-
rine sundukları faizsiz kredi paketini 
şöyle değerlendirdi: “Bankacılık hiz-
metlerimiz ve Emekli Bonus fırsatla-
rımızla sadece emeklilere özel birçok 
ayrıcalık sunuyoruz. Proje kapsamın-
da derneğe üye emeklilere acil durum-
larda korkmadan, çekinmeden kulla-
nabilecekleri 1.000 TL’lik faizsiz kre-
di imkânı sunmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz 
yeni kampanyamız ile emekli maa-
şını bankamıza yönlendiren emekli-
lere 0,25 gr altın, Emekli Bonus kart  
alan emeklilerimize 0,25 gr altın ol-
mak üzere toplam 0,50 gr altın hedi-
ye ediyoruz. DenizBank olarak ama-
cımız Emeklilerin finansal ihtiyaçları-
na özel çözümler sunarak hayatlarını 
daha keyifle yaşamalarını sağlamak. 
Bundan sonra da emekli müşterileri-
mizin ihtiyaçlarını yakından takip et-
meye devam edeceğiz ve beklentile-
rinin ötesinde hizmet vermeye devam 
edeceğiz. “

Kampanyaya katılmak isteyen emekli-
lerin DenizBank şubelerine başvurma-
ları yeterli...
Emekli maaşını DenizBank’tan alan-
lara sunulan ayrıcalık ve hizmetler:
Ücretsiz Sağlık Hizmetleri:
•	 Medline “Acil Sağlık Hizmetleri 
Paketi” 1 yıl boyunca limitsiz ve üc-
retsiz 
•	 Acil durumlarda doktorlu kara am-
bulansı hizmeti 
•	 Telefonla 7 gün 24 saat tıbbi danış-
manlık 
•	 Acil durum uygulamalarında kulla-
nılan ilaç ve sarf malzemeleri 
•	 Medikal bilgi köprüsü ve hastane 
organizasyonu 
Ayrıcalıklı Bankacılık Hizmetleri:
•	 Türkiye’deki ve dünyadaki tüm 
ATM’lerden ücretsiz para çekme ve 
hesap bakiyesi sorgulama
•	 Şubelerde işlem önceliği
•	 Hesap işletim ücreti muafiyeti
•	 İnternetten ve İletişim merkezinden üc-
retsiz havale EFT
Kredi İhtiyaçları İçin Emeklilerimi-
ze Özel Ayrıcalıklar:
•	 İhtiyaç, Taşıt ve Konut kredilerin-
de indirimli faiz oranları ve avantajlar
•	 Başka bankadaki kredi borcunuz 
için özel taksit ve vade avantajlarıyla 
“Transfer Kredi”
•	 Özel indirimli faiz oranıyla acil na-
kit ihtiyaçlarınıza anında çözüm sağ-
layan “Kurtaran Hesap”
Vadeli Mevduata Özel Faiz Oranı: 
Vadeli mevduatta emeklilere özel faiz 
oranları
Emeklilere Özel  “EMEKLİ BO-
NUS”  Avantajları:
•	 Emeklilere özel daha düşük faiz 
oranları
•	 Sağlık ve seyahat harcamalarında 
+2 ilave taksit
•	 Fatura, kira, aidat gibi düzenli öde-
meleri ücretsiz
•	 Doğalgaz, elektrik, su, telefon fatu-
ralarında %20’lere varan indirim fır-
satları

DenizBank’tan Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri 

Derneği üyelerine 
“Emekliler Haftası” hediyesi
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0544 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BALIKESİR/BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BİLECİK/BOZÖYÜK NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70
BİNGÖL HACI AKBULUT 0532 455 15 46
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12
ISPARTA/YALVAÇ ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
İSTANBUL/EYÜP İLHAN KARATAY 0212 427 87 37 0536 956 52 19
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI HÜSEYİN KAYA 0232 345 89 83 0546 550 67 74
İZMİR/ÇİĞLİ İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92
KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63
KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75
KIRŞEHİR/MUCUR İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08
KOCAELİ/KÖRFEZ CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
LÜLEBURGAZ HASAN KIRCI 0532 503 26 11
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
SAKARYA/ARİFİYE KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA ŞIH MÜSLÜM CİVELEK 0414 215 55 05 0506 724 63 63
TOKAT SAMİM ÜÇGIRAM 0356 213 33 60 0534 968 77 52
TOKAT/TURHAL AHMET ATICI 0356 275 57 57 0542 355 47 67
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59
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