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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

Ancak, vatan hainleri-
nin hesaba katmadığı Türk 
Ulusunun direnci ve kahra-
man Türk Silahlı Kuvvetler 
mensupları ile kahraman gü-
venlik güçlerimizin de canları 
pahasına yaptığı mücadele 
ve Türk halkının demokrasi-
ye sahip çıkması sonucunda 
emellerine ulaşamamışlardır.

Bu insanlık dışı, canice ha-
reketi en şiddetli şekilde bir 
kez daha lanetliyoruz, aziz 
şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar 
ve milletimize geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyoruz.

Başarısızlığa uğratılan 
hain kalkışma ve sonrasın-
da hayatın normale dönme-
si için yürütülen faaliyetler 
kapsamında; Olağanüstü 
Hal (OHAL) ilan edilmesini 
ve alınan tedbirlerin Kanun 
Hükmünde Kararnameler-
le alınmış ve alınacak olan 
kararların hukukun üstünlü-
ğü de Milli İradenin oluştuğu 
TBMM’nde müzakere edilip 
kabul edilecek kanunlarla ya-
pılmış olması temennimizdir.  

7 Ağustos 2016 yeni kapı 

mitingi görüntüsü halkımızın 
siyasette özlediği bir görün-
tü olmuştur, siyasilerimizden 
devamını bekliyoruz.

40 yıldır devletin kurumla-
rına sızan ve sonunda hain 
bir kalkışmayla milletimizi ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerini kü-
resel olarak etkisizleştirme 
hedefi ile hareket eden FETÖ 
Terör örgütü ve benzerleri ile 
mücadele ordumuzun asli 
görevlerinden Türk ordusu-
nun şereflerle dolu tarihi göz 
ardı edilmemeli. Ordu bizim 
gözbebeğimiz hepimiz kut-
sal ocakta nöbetimizi tuttuk 
hepimiz askeriz gerekirse bu 
günde hazırız birkaç çapul-
cuya pabuç bırakmayız.

Biz emekliler olarak 1960 
darbesi dâhil çok şeyler gör-
dük bugünkü asker polis halk, 
El ele hainlere karşı demok-
rasiye sahip çıkmamız vata-
nımızı Türkiye Cumhuriyetini 
bölmeye hiçbir gücün yetme-
yeceğini gösterdik.

Söz vatan oldu mu tarihi 
şanla şerefle dolu Türk Milleti 
öyle bir kenetlenir ki gerisi 
teferruattır deriz.

DEMOKRASİ BİZİM 
ÖZÜMÜZDÜR

Kırk yılı aşkın süredir nere-
deyse tüm iktidarlarla uyum 
içinde hareket ederek, dev-
letin tüm kurum ve kuru-
luşlarına sızmak suretiyle, 
buraları adeta işgal etmiş 
olan FETÖ Terör Örgütü; 15 
Temmuz 2016 tarihinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve devletin 
birçok kurumunun içine sız-
mış olan müritleri aracılığıy-
la Türk Milletine karşı haince 
bir darbeye, kalkışarak yüz-
lerce vatandaşımızı vahşice 
katletmiş, binlerce vatanda-
şımızın yaralanmasına ne-
den olmuştur.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Dr. Mehmet Selim BAĞLI 30 Haziran Emek-
liler Günü münasebetiyle Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN’I makamında ziyaret etti. 
Ziyaretimize Emeklilik İşlemleri Genel Müdü-
rü İsmail YILMAZ, SGK Başkan Danışma-
nı Dengi ÖZER ve Basın Danışmanı Uğur 
KORKMAZ’ dan oluşan heyetle Genel Merke-
zimize gelmişlerdir.

18.’sini kutladığımız 30 Haziran Emekliler 
Günü’nün önemine değinen Bağlı; “Emeklile-
rimizin çağdaş normlarda bir sosyal güvenlik 
sistemine kavuşabilmeleri için yoğun çaba 
sarf ediyoruz. Emeklilerimizin ekonomik ve 
sosyal durumlarının iyileştirilmesi en çok ih-
tiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine 
kolaylıkla erişebilmeleri için tüm birimlerimiz 
yoğun mesai sarf etmektedirler. Bir millet geç-
mişte kendisine hizmet verenlere ne kadar 
değer verirse, o kadar millettir. Sizler bizim 
sadece geçmişimizi değil aynı zamanda ge-

leceğimizi de gösteriyorsunuz. Umuyorum ki 
orta ve uzun vade de Türkiye büyüdükçe, bu 
büyümeden emeklilerimiz de payını alacaktır. 
Hak ettikleri yere gelecektir. Temenni ve dua-
larımız bu yöndedir” demişlerdir.

Ziyarette Genel Başkanımız Satılmış 
ÇALIŞKAN, II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Genel mali sekreter Ali SELÇUK ve Genel 
Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
M. Ercüment ALDEMİR Katılmışlardır. Ge-
nel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN ziya-
rette yaptığı konuşmada konuk heyetin bu 
anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek emeklilerin sorunlarını belirten 
bir dosyamızı sunarak, emeklilerimizin mağ-
duriyetlerini iletmişlerdir.Ziyaretin sonunda; 
SGK Başkanı Sayın AĞLI Beye, Genel Baş-
kanımız ÇALIŞKAN beye Emekliler Günü 
anısına bir plaket takdim etmişler ve Genel 
Başkanımız ÇALIŞKAN da bir plaket takdim 
etmiştir.

SGK BAŞKANI SAYIN DR. MEHMET SELİM BAĞLI’NIN 
GENEL MERKEZİMİZE ANLAMLI ZİYARETİ
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Sayın: Mehmet Selim BAĞLI

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı

Sayın Başkanım:

28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler Haf-
tası    Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün emekliye ayrıldığı 30 
Haziran 1927 gününün Emekliler günü ve bu gü-
nünde geleneksel hale getirilmesi maksadı ile gü-
nün anlam ve önemini belirten etkinlikler  ziyaretler 
genel merkezimiz ve şubelerimizce düzenlenmek-
tedir. 

2016 yılı  Emekliler Haftası başlarken, ülkemizde 
Mayıs ayı itibariyle açlık sınırının (dört kişilik bir ai-
lenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapılması gereken zorunlu harcamaların) açlık sını-
rı 1450,00 TL dir. Bu gün emeklinin % 80 inin açlık 
sınırı altında aylık almakta emeklilerin bu zor şart-
larla hayatını idame ettirmeye çalıştığı, günümüzde 
Dünyanın büyük lider ve devlet adamlarından olan 
Mustafa Kemal ATATÜRK  “Bir milletin yaşlı vatan-
daşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin 
yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır” diyerek 
yaşlı ve emekliye ne kadar büyük bir önem verdi-
ğini göstermiştir.

Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını dev-
letine, milletine hizmet ederek geçiren emeklileri-
mizin, Emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah 
içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir.

Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan 
alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat şartlarını 
sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir,  

Emekliler olarak Anayasamızda “vazgeçilmez bir 
unsur olan eşit vatandaşlık hakkımızı” Sosyal Gü-
venlikte de istiyoruz.

2016 ikinci dönem artışının emeklinin temel gıda-
ya gelen artışlar göz ardı edilmesin Artışların tüfe + 
refah payı olarak belirlenmesi, birinci dönem zam-
mın da yapılan ayrımcılık farklı uygulama emeklileri 
üzmüştür, (emekli sandığı emeklisine % 6,86 SSK 
ve Bağ-Kur emeklisine % 3.86).emekliler arasın da 
farklı artış yapılmıştır.

Yeni bir intibak düzenlemesi ayın hizmet le aynı 
pirimi ödeyen emekliler arasındaki maaş farklılığın 
ortadan kaldırılması 25 yıl 9000 pirim den emekli 
olan 2000 öncesiyle 2015 emeklisi arasında 1000-
1200 TL Fark oluştu;

Sağlık gibi önemli ve anayasal hak olan bir alanda 
emekliden alınan katkı paylarının kaldırılması,

 Siyasi partilerimizden ve hükümetimizden seçim 
beyannamelerindeki emekliye verilen vaatlerinde 
bir an önce yerine getirilmesi, malum bizim zama-
nımız kısıtlı!

Haftamız münasebetiyle emekliler olarak Anıtka-
bir ziyareti ve Devlet erkânı ve siyasi parti liderleri 
ziyaret edilecek, Derneğimiz Emeklilerin mağduri-
yetlerini hafta süresince yurt düzeyin şubelerimizde 
yapılan etkinlikler içinde isteklerimiz dile getirilecek,

Emekliler Gününün ve içinde bulunduğumuz 
Emekliler Haftasının sorunlarımıza çözüm getiril-
mesi için bir vesile olması Bu umut ve inançla çok 
değerli üyelerimizin, tüm emeklilerin Emekliler Haf-
tasını ve Emekliler Gününü kutluyor, nice Emekliler 
Gününde buluşmak umuduyla mutlu ve sağlıklı bir 
yaşam diliyorum.

SAYGILARIMI SUNARIM

YÖNETİM KURULU ADINA

Satılmış ÇALIŞKAN

GENEL BAŞKAN
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

1930 yılında yürür-
lüğe giren 1580 sayı-
lı ‘Belediye Kanunu’, 
yerel yönetimlerin 
de yaşlılara yönelik 
hizmet verebilmesi 
konusunda açılım-
lar sağlamaktaydı. 
Türkiye’de SHÇEK 
ve diğer kuruluş-
lar dışında yerel 
yönetimlere ait hu-
zurevleri de etkin-
lik göstermektedir. 
Türkiye’de yaşlılara 
kamu kurumları tara-
fından evlerinde su-
nulan hizmetler son 
derecede sınırlı ve 
yetersizdir. Türkiye, 
genel olarak yaşlı-
lara yönelik kamu 
transferlerinin topla-
mı açısından da Av-
rupa ülkelerinin geri-
sindedir. Son yıllarda 
belediyeler, sgk ve 
sağlık bakanlığının 
çalışmalarında yeni 
hizmetler ve eski-
ye nazaran yaşlı ve 
hasta bakım hizmet-
lerinde her ne ka-
dar iyileşme görülse 
de yaşlılara yönelik 
sosyal yön hala çok 
zayıf kalmaktadır.

DÜNYADA 
YAŞLILARA VERİ-
LEN HİZMETLER

Avrupa’da yaşlılara 
yönelik uzun süreli 
bakım sistemleri son 
50 yıl içinde önemli 
ölçüde gelişmiştir. 
Genel bir eğilim, so-

runların aile sorunu 
olarak tanımlanma-
ması ve her sosyal 
sorunun “kurumsal-
laştırılma” yoluna gi-
dilerek toplum bakım 
hizmetleri yoluyla 
çözülmesidir. Avru-
pa düzeyinde ortak 
bir başka eğilim de 
bireyin uzun süreli 
bakımının verilebil-
diği sürece evde ve-
rilmesi gerekliliğinin 
yasa ve politikalar 
yoluyla vurgulan-
masıdır. Vaka ya da 
bakım yönetimi de-
nebilecek bir konu 
Avrupa’da pek çok 
ülke için önemli hale 
gelmektedir. Bu yak-
laşım yaşlı kişinin 
yardıma ihtiyaç duy-
duğu ve başvuruda 
bulunduğu andan 
itibaren izlenmesi, 
gerekli yerlere yön-
lendirilmesi ve doğ-
rudan sorununa yö-
nelik hizmeti alması 
anlamına gelmekte-
dir. Başka bir önem-
li hizmet alanı acil 
müdahale gerektiren 
ani sağlık sorunları 
için bakım verilme-
sidir. Bu yaklaşımda 
bakımın herhangi bir 
bürokratik engele ta-
kılmadan verilmesi, 
ailenin ve yaşlının 
hızla gereken yer-
lere yönlendirilmesi 
özellikle vurgulan-
maktadır. Bakımın 
fiziksel ve tıbbi yön-

lerinin yanı sıra 
sosyal ve psikolojik 
yanlarının da ihmal 
edilmemesi ve fark-
lı disiplinlerden uz-
manların bulunduğu 
bir takım tarafından 
izlenmesi gerek-
mektedir. Yaşlılara 
maddi destek veril-
mesi konusunda da 
pek çok farklı yakla-
şım görülmektedir. 
Avrupa’da bu yar-
dımların miktarı 150 
avro ile 1700 avro 
arasında değişmek-
tedir. Almanya’da 
ihtiyaç sahibi olduğu 
tespit edilen yaşlılar 
parasal yardım ile 
buna karşılık gelen 
hizmet arasında se-
çim yapabilmekte ya 
da ikisinin karışımını 
tercih edebilmekte-
dirler. Dünyada uzun 
süredir hâkim olan 
geleneksel bakış 
açısı belirli bir grubun 
ihtiyaçlarına yönelik 
hizmet sunmak biçi-
mindedir. Yeni bakış 
açısı ise tüm sosyal 
ve sağlık sorunları-
nı kapsamak üzere 
birden fazla gruba 
yönelik bütünleştiril-
miş hizmet verilmesi 
gerekliliğini vurgula-
maktadır. Yaşlı ba-
kım modellerine ka-
lite kontrol standardı 
getirmek tartışılmış 
ve Avrupa’da uygu-
lamaya koyulmuştur. 
Saygılarımla.

DÜNYADA YAŞLILARA 
VERİLEN HİZMETLER

TÜRKİYE’DE YAŞLILARA 
VERİLEN HİZMETLER

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SH- ÇEK) 
resmi verilerine göre 26 Ağus-
tos 2010 itibariyle Türkiye’de 
SHÇEK’e bağlı 91 huzurevi 
8873 kişi kapasitesiyle hizmet 
vermektedir. Ayrıca dernek ve 
vakıflara ait 32, azınlıklara ait 7 
ve 119 özel huzurevi bulunmak-
ta, buralarda da toplam 8723 
yaşlıya hizmet verilmektedir. Bir 
de Alzheimer hastalarına hiz-
met vermek amacıyla Ankara 
Ümitköy Huzurevi bünyesinde 
gündüz bakım merkezi bulun-
maktadır (SHÇEK, 2010). Ailesi 
tarafından bakılan ya da yal-
nız yaşayan yaşlı- ların sosyal, 
psikolojik ve sağlık ihtiyaçları-
nı karşılamak için de Gündüz 
Bakım Hizmeti sunulmaktadır. 
Evde Bakım hizmeti ise akıl ve 
ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi 
bakıma ihtiyaç duymayan, ama 
gene de ailenin bakımda yeter-
siz kaldığı yaşlılara verilen bir 
hizmettir.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Modern sömürge 
yapmaya devam 
etmektedirler. Çı-
karılan savaşlarda 
dini ve mezhepleri 
kullanarak suları 
hiç durultmadan 
teröre örtü altın-
dan verdikleri des-
teklerle silahlarını 
satmakta enerji 
kaynaklarını yö-
netme çabaları hız 
kesmeden devam 
etmektedir. İnsan 
hakları hiçe sa-
yılmakta ve batılı 
ülkeler bunu gör-
mezden gelmekte. 
Onların enerji düş-
künü ülkelerin bu 
coğrafyada birini 
bitirip diğerini çı-
kardığı savaşlarda 
milyonlarca ma-
sum sivil ölmekte 
yersiz yurtsuz kal-
makta ama bu bu 
savaşları çıkaran 
veya çıkmasına 
yardımcı olan ülke-

lerin hiç umurunda 
değil çünkü onların 
tek hedefi bölgede 
üstünlük kurmak 
ve günümüzün 
enerji kaynağı pet-
rolü elde etmek. Ya 
sonra?

İşte sonrası çok 
önemli neden bu 
savaşlar ve terör 
hep Türkiye’nin 
güneyinde devam 
ediyor? Çünkü 
dünyada rezervi 
belli olan ve tüken-
mekte olan petrol-
den sonraki en bü-
yük enerji kaynağı 
bor ve dünya re-
zervlerinin % 70’in-
den fazlası Türki-
ye topraklarında 
bulunmakta. İşte 
bu sebeplerden 
dolayı Türkiye’nin 
güneyi hep karış-
tırılmakta ve ABD 
başta olmak üze-
re birtakım ülkeler 
kendilerine kukla 

olacak iplerini her 
daim ellerinde tu-
tabileceği yeni bir 
devlet kurma ça-
bası içindeler. Bu 
oyunları bozabi-
lecek tek ülke ise 
Türkiyedir. 

Ancak bilmedikleri  
ve bilipte görmez-
den geldikleri bir 
sözü hatırlatmak 
isterim onlara Tür-
kiye Cumhuriyeti 
büyük bir devlettir 
ve güçlü bir yapıya 
sahiptir ve bu ülke 
sınırlarında yaşa-
yan insanlar vatan-
larını terk edecek 
bir yapıya sahip 
değildir vatan top-
rağının her karışı 
şehitlerimizin kanı 
ile sulanmıştır ve 
vazgeçilemezdir. 
Sözlerimi bizi şu 
güzel ve anlamlı 
sözle bitirmek isti-
yorum umarım bizi 
daha iyi anlarlar.

BÜYÜK
TÜRKİYE

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Dünyada eşi benzeri olma-
yan bir ülke Türkiyemizdir. 
Coğrafi konumu barındırdığı 
milletler tarihi geçmişi bir uy-
garlıklar medeniyeti Türkiye 
yer altı ve yer üstü zengin-
likleri ile dünyanın gözdesi 
Türkiye dinsel Özgürlükleri 
ile dinlerin gözdesi Türkiye 
İslam coğrafyasının gözdesi 
Türkiye Ortadoğu un incisi 
Türkiye 

Hal böyle olunca da rahat 
bırakılmayan Ortadoğu’nun 
tüm sorunları ile uğraşmak 
zorunda kalan yine 
Türkiyedir. 

Gelişmiş ülkelerin vazgeçil-
mez ihtiyacı enerji enerjinin 
adres Ortadoğu ve yüzyıllar-
dır bu coğrafyada oynanan 
oyunlar ve bu oyunların or-
tasında ancak içine çekmeyi 
başaramadıkları sapa sağ-
lam bir ülke Türkiyedir. 

Yıllardır Ortadoğuda petrol 
savaşları devam etmektedir 
ve bundan faydalanmak is-
teyen gelişmiş ve ekonomisi 
güçlü birtakım ülkeler bu kar-
gaşadan faydalanmaktadır. 
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Ali Selçuk
Genel Mali Sekreter

Dünya’da ve ülkemizde her 
zaman ihtiyaç duyulan konu, 
saygı, sevgi ve hoşgörüdür. 
Yaşadığımız günler birbirimize 
saygıya, sevgiye ve hoşgörüye 
ne kadar ihtiyacımız ol-
duğumuzu göstermek-
tedir. 

Tüm duygularımız ve 
tutkularımız rastlantı ve 
çıkarın eseridir. Varlık 
sezginin, duyunun ve 
sevginin bir sırrıdır Her zaman 
yapıcı olunmalıdır! Dedikodu-
dan, fitneden, kötü zandan ka-
çınmak ve kusur aramaktan sa-
kınmak gerekir.

Bize düşen, önce insan olmak, 
sonra olgunlaşmaktır. Başka-
larına eziyet etmeyen, eşiyle, 
işiyle mutluluk içinde olan insan 
olmak gerekir. Daima insanın 
insana muhtaç olduğu; sevgi, 
saygı ve dostluk gerek kendi-
mizle, gerekse çevremizle kay-
naşmamıza yardımcı olur.

Sevgi ve hoşgörü denilince de 
Yunus Emre akla gelir. Yunus 
Emre tüm insanlığı kucaklayan 
bir tutum izlemiş, seslendiği in-
sanların toplumdaki mevkilerine 

bakmadığı gibi, onları dinine, 
mezhebine, ırkına ve rengine 
göre de ayırmamıştır. Yunus 
Emre tüm insanlığı kucaklayan 
bir tutum izleyen bir dil ile;

“Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım

Sevelim, sevilelim

Bu dünya kimseye kalmaz

Ben gelmedim davi için

Benim işim sevi için

Gönüller dost evi için

Gönüller yapmaya geldim”

Deyişi İnsanı, hayvanı, doğayı, 
evreni sevmeyi, İnsanlara iyilik 
yapabilmek için dile getiriyor. 

Aklın ve bilimin aydınlattığı 
yolda; emin adımlarla, dengeli 
bir şekilde yürüyelim. Bizim ga-

yemiz insanlara yardım etmek. 
Kafaları karıştırmak değil. Den-
geli olalım, özgür irademizle 
Hakk’ı bulalım. Çünkü. Hakk’ı 
kimse iftira atarak, zulmederek 

kazanamaz. 

“Kim başkasını severse 
kendisi de sevilecektir. 
Başkalarını kazandırmış 
olan kendisi de kazanmış 
olacaktır. Tüm insanlar 
kendileri arasında kar-

şılıklı bir sevgi hissederlerse, 
güçlüler zayıfları avlayamaz-
lar, sayıları çok olanlar daha 
az sayıdakileri, baskıları altına 
alamazlar. Zenginler yoksulları 
asla baskıları altına alamazlar, 
usta olanlar da beceriksizlerle 
alay edemezler. Sevgide taraf-
sızlık, kişisel sevgide yanılmayı 
önler; tarafsız sevgi kişisel sev-
ginin de güvencesidir.” Mu-Ti:

Selam; o vefalı sevgiliye gönül 
verenlere.

Selam; barışın, sevginin hu-
zurun güvenin hasreti ile mest 
olanlara.

Selam; bilim ve akılla gerçeğin 
aşkı ile bütün dertleri unutanla-
ra ve unutturanlara.

Sevgi ve Hoşgörünün

Önemi
“Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım
Sevelim, sevilelim
Bu dünya kimseye kalmaz
Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Gönüller dost evi için
Gönüller yapmaya geldim”

Bize düşen, önce insan olmak, 

sonra olgunlaşmaktır.
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Toplumun Vebası Sayılan

BAĞIMLILIK NEDİR?

 Bağımlılık

 B
A

Ğ
IM

LI
LI

K
Bu gün çeşitli bağımlılık çeşitleri vardır,  Telefon, internet, sigara alkol 

ve madde bağımlılığıdır. Bunların içinde toplumu yaralayan önemlisi 
MADDE bağımlılığıdır. (eroin, kokain, exsadi, esrar vs. olanıdır.)

Bağımlılık bir başka 
şeyle koşullanmış olma 
o şeye bağlı olma duru-
mudur. Madde bağımlılığı 
zarar verici sonuçlar do-
ğurmasına karşın zoraki 
bir şekilde madde arama, 
kullanma ile karakterize 
süreğen ve tekrarlayıcı bir 
beyin hastalığıdır.

Bu hastalığa zarar verici 
davranışlarda etki etmek-
te olup bağımlılık hem 
beyni hem de davranışları 
olumsuz etkilemektedir.

Alkol ve madde kulla-
nanlar için tıp âleminde 
kullanma sebebi olarak 
davranış bozukluğu de-
niliyordu. 2 Haziran 1983 
yılında dünya sağlık teş-
kilatı dünya yükseköğre-

timini harekete geçirerek 
her üniversiteden bir psi-
kiyatri profesörlerin ka-
tılımlarıyla 538 profesör 
15gün boyunca deneyim-
lerini birbirlerine aktararak 
17 Haziran 1983 tarihinde 
şu karara varmışlardır;

Kullanma nedeni davra-
nış bozukluğu değil,  bu-
nun bir hastalık olduğunu 
kanserle aynı eşdeğerde 
olduğunu kanserin çaresi 
yok ama bunun psikiyat-
ristler tarafından terapi 
yoluyla DURDURULABİ-
LEN HASTALIK olduğunu 
ilan etmişlerdir. Hastalığın 
adı da BAĞIMLILIK VE 
İSTEK HASTALIĞIDIR.

Bunların tedavile-
ri için dünya ülkelerine 

AMATEM, AMATEMLE-
RİN (AMATEM alkol ve 
madde tedavi merkezleri) 
açılmasını önermişlerdir.

BAĞIMLI KİMDİR?

Almak ve kullanmak ve 
daha fazlasını almak için 
yollar ve yöntemler bul-
mak, kullanmak için ya-
şadık ve yaşamak için 
kullanmak çok basit ola-
rak hayatı uyuşturucular 
tarafından kontrol edilen 
her insana bağımlı de-
nir. Bunlar devam eden 
ve ilerleyen bir hastalığın 
pençesindedir.

Bunun sonu maalesef ki 
ya hapishane ya da has-
taneler ve ölümdür.

 Mehmet KÜÇÜKCERANLAR
	 TÜMEMEKDER	DERNEK	KONYA	ŞUBESİ
	 DERNEK	ÜST	KURUL	ÜYESİ
	 NARKOTİK	ADSIZ	GRUP	BAŞKANI
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel Merkezi Başkanlar 
Kurulu toplantısı 19.04.2016 tari-
hinde Dernek Genel Merkez toplan-
tı salonunda yapılmıştır.

Toplantıda dernek şube başkanları 
kendi yöre ve il ilçelerindeki emek-
lilerin sorunlarını dile getirmişlerdir. 
Emekli üyelerin dört gözle beklediği 
TOKİ’ Den ev sahibi olma müraca-
atlarının Valilik ve Belediye Başkan-
lıkları ile yapılan görüşmeler dile 
getirilmiş ve Şubelerimizin Valilik 

ve Toplu Konut Daire Başkanlığına 
verdiği listeleri gözden geçirilmiştir.

TOKİ ‘nin kontenjan olarak Emek-
lilere ayırdığı konutların kuraya işti-
rakleri için müracaatların yapılacağı 
usul ve şekiller görülmüştür.

Ülkemizin içinde bulunduğu gün-
lük politikaların değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Doğu ve Güney Doğu 
illerimizdeki hainlerin güvenlik güç-
lerimize Askerlerimize Polisimize ve 
Sivil Halkımıza yaptığı saldırıların 

dili, dini ırkı ve mezhebi ne olursa 
olsun kınanmış ve lanetlenmiştir.

Haince yapılan saldırılarda yakı-
lan yıkılan ve harap edilen yörele-
rimizdeki mağdur vatandaşlarımı-
zın devletimiz her zaman yanında 
olduğunu göstermekte olup haince 
saldırılarda kaybettiğimiz güvenlik 
mensuplarımıza ve vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet yakınlarına 
başsağlığı ve yaralı olanlara acil şi-
falar dileriz.
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ADANA-ÇUKUROVA ŞUBE BAŞKANI 
RAFET KAYA

TURHAL ŞUBE BAŞKANI 
İBRAHİM AĞCA

TARSUS ŞUBE BAŞKANI 
M. BÜLENT GÖZENER

ALAPLI ŞUBE BAŞKANI 
KAZIM UYSAL

VAN ŞUBE BAŞKANI NACİ ŞAHİN ŞANLIURFA ŞUBE BAŞKANI 
VAKKAS DURMAZ

TÜM EMEK DER GENEL MERKEZİ GENEL MALİ SEKRETERİ  
ALİ SELÇUK
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ÇİĞLİ ESNAF ODASI BAŞKANI
SAYIN ARİF ALTIKULAÇ BEYE ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANI
MEHMET KAYABAŞ’A ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ UŞAK ŞUBE BAŞKANI
AYTEKİN AKIN’A ZİYARETİMİZ
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ
ALAŞEHİR ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN ÖZKAN’A ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ KAYSERİ 
ŞUBE BAŞKANI

KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ’YE ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ
KIRIKKALE ŞUBE BAŞKANI

A.RIZA KAMANLI’YA ZİYARETİMİZ
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ
KONAK ŞUBE BAŞKANI BAKİ ARAT’A ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ BAYRAKLI ŞUBE 
BAŞKANI ALİ ŞİMŞEK’E ZİYARETİMİZ

TÜM İŞİÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ BİNGÖL
ŞUBE BAŞKANI MEHMET EVRAN’A ZİYARETİMİZ
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İZMİR-ÇİĞLİ ŞUBEMİZE
KARDEŞ ŞUBELERİMİZDEN ZİYARET

İZMİR ŞUBELERİMİZİN ZİYARETİ

Z
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26 04 2016 Salı günü İZMİR BAYRAKLI ve İZMİR KONAK şubelerimiz kardeş İZMİR 
ÇİĞLİ şubemize yönetim kurul üyeleriyle, genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen 
ÇİĞLİ şube başkanı İhsan AKSOYLU ve yönetimini ziyaret etmişlerdir.

Konak, Bayraklı ve Çiğli şubelerimiz başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz İZ-
MİR Büyükşehir belediye başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU’NU makamında ziyaret et-
mişlerdir.

Ziyaretlerinde emekli üyelerimiz için TOKİ hakkında bilgi alış verişinde bulunmuşlar 
ve bu konuda şubelerimize yardımcı olmaları istemişlerdir. 
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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SAYIN AVUKAT 
ŞEREF MALKOÇ BEY’E ZİYARETİMİZ

SGK İL MÜDÜRÜ SAYIN ESAT CEYLAN’IN 
ELAZIĞ ŞUBEMİZE ZİYARETİ
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Avukat Şeref MALKOÇ Bey’e Elazığ Şube 
Başkanımız Mehmet KAYABAŞ genel merkezimizin taleplerini bildiren bir dosya sun-
muştur.

Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle SGK İl Müdürü Sayın Esat Ceylan Elazığ 
Şubemizi ziyaret etmiştir.

18.05.2016
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CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI
SAYIN YALÇIN TOPÇU’YA ZİYARETİMİZ
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13. 06. 2016 Pazartesi günü Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği Genel Merkez Yönetimi 
ve Elâzığ şube başkanı, Cumhurbaşkanı 
Danışmanı Sayın Yalçın TOPÇU Bey’i 
makamında ziyaret etmişlerdir.

Ziyarette,  Genel merkez yönetimi Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN, I. Başkan 
Yunus ATİKTÜRK, Genel Mali Sekre-
ter Ali SELÇUK ve Elazığ şube başkanı 

Mehmet KAYABAŞ toplantıda hazır bu-
lunmuşlardır.

Genel Başkanın ÇALIŞKAN; Sayın 
TOPÇU’ya görevinde başarılar diledikten 
sonra, karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nulmuş, emeklilerin sorunlarını anlatmış 
ve Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere 
emeklinin taleplerini belirten bir dosya 
takdim etmiştir.
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ADANA-ÇUKUROVA ŞUBESİ SEYHAN
KAYMAKAMI ŞENOL BOZACIOĞLU’NA ZİYARETİ

ADANA-ÇUKUROVA ŞUBESİ VALİ MUAVİNİ
SAYIN HANLAR İDEN BEY’E ZİYARETİ
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Çukurova şubesi, Sayın Vali Muavini 

Sayın Hanlar İDEN Bey’i makamında 

ziyaret etmişlerdir. Tüm İşçi Emekli-

leri Derneği Çukurova şube başkanı 

Rafet KAYA ve şube sekreteri Hasan 

KÖŞKER Sayın İDENE’e emekli 

üyelerimizin TOKİ çalışmaları ile il-

gili sorunlarını iletmişler ve fikir alış-

verişinde bulmuşlardır. Sayın İDER 

Bey’in göstermiş olduğu yakın ilgi ve 

alakasından dolayı Sayın Vali Muavi-

nine teşekkürlerini sunmuşlardır.
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ
 GENEL MERKEZİ GENEL BAŞKANI SAYIN SATILMIŞ ÇALIŞKAN’IN

KARTAL ŞUBEMİZE ZİYARETİ

MERSİN CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN İSTEMİHAN TALAY’IN
TARSUS ŞUBEMİZE ZİYARETİ
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MERSİN CHP milletvekili Sayın İstemihan TALAY Bey Şubemizi ziyaret etmişlerdir. 
Şube başkanımızdan emeklinin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra partisi adına 
emeklimizin bütün sorunlarına çare bulacaklarını ifade etmişlerdir.

Şube başkanımız M. Bülent GÖZENER’E milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı şük-
ranlarını sunmuştur.
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EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN İSMAİL YILMAZ BEY’E ZİYARETİMİZ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TARSUS VE SİLİFKE 
ŞUBELERİMİZİN ZİYARETLERİ
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30 Haziran Emekliler 
haftası münasebetiyle 30 
Haziran 2016 Perşembe 
günü Genel merkezimiz 
Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN, II. Başkan 
Yunus ATİKTÜRK, Genel 
Mali Sekreter Ali SELÇUK, 

Genel Eğt. ve Teşk. 
Sekreteri M. Ercüment 
ALDEMİR, SGK EMEKLİ 
HİZMETLERİ Genel mü-
dürü Sayın İsmail YILMAZ 
Bey’i makamında ziyaret 
etmişlerdir. 
Gene l  başkan ımız 

ÇALIŞKAN emeklilerimi-
zin sorunlarını anlatmış 
ve bu konular da fikir alış 
verişinde bulunulmuştur. 
ÇALIŞKAN emeklilerin is-
tekleri ve taleplerini içeren 
dosyayı Sayın YILMAZ 
Bey’e takdim etmiştir.

Tarsus Şube Başkanı M. Bülent GÖZENER, 
Silifke Şube Başkanı Bedri SAPANCI ve 
Genel mali sekreter Ali SELÇUK, AK PARTİ 
Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü ELVAN beyi 
makamında ziyaret etmişlerdir. Tarsus’ta ki 
emeklilerin sorunları ve TOKİ gelişmeleriyle 
ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. Bakanımız 

Sayın Lütfü ELVAN Bey Tarsus emeklilerinin 
sorunlarıyla bugüne kadar nasıl itinalı bir şe-
kilde ilgilendiyse bundan sonra da aynı öz-
veriyi göstereceğini söyleyerek TOKİ konut-
larının en kısa sürede yapılması için gerekli 
çalışmaları yapacağını ve Tarsus da TOKİ 
konutları yapılacağının müjdesini verdi.
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Tarsus şube başkanı M. Bülent 
GÖZENER, Silifke şube başkanı Bed-
ri SAPANCI, AK Parti Mersin Milletvekili 
Sayın Ali Cumhur TAŞKIN Beyi Türkiye 
Büyük Millet Meclisin’deki makamında 
yapmış olduğumuz görüşmede Tarsus’da-
ki emeklilerin sorunlarını ve çözüm yolları 

konusunda bilgi alışverişinde bulunmuş-

lardır. Tarsus ve Silifke şube başkanları 

görüşmelerin oldukça olumlu geçmiş be-

lirterek sayın vekillere “Emeklilerimizin so-

runu bizim sorunumuz” demesi camiamızı 

çok mutlu ettiğini ifade etmişlerdir.
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OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ



TÜM EMEK DER TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ20

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ 
DERNEĞİ GENEL MERKEZİ GENEL BAŞKANI SAYIN 
SATILMIŞ ÇALIŞKAN’IN KANAL 5 EKRANLARINA 

YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALAR
13 07 2016 tarihinde genel başkan Satılmış 

ÇALIŞKAN ve İstanbul-Kartal şube başkanı 
Nazım ÖZTÜRK, KANAL 5’de GÜNDEM 
ÖZEL’de emeklilerimiz için hazırlananprog-
ram da emeklilerin tüm sorunlarını ortaya an-
latmışlardır. 

Genel başkan ÇALIŞKAN başta yeni den bir 
İNTİBAK yasası çıkartılmaya ihtiyaç olduğu, 
sağlıkta muayene ve ilaçtan kesilen farkların 
kaldırılması, üç kuruluştan emekli olanların 

emekli maaşlarındaki dengesizliğin orta-
dan kaldırılması için çalışmaların yapılması, 
TOKİ’den emeklilerimizin daha fazla fayda-
lanması ve şube başkanlarımızın emeklilerin 
mağduriyetlerini belirten isteklerini ortak pay-
da halinde anlatmıştır.

Birçok il ve ilçelerdeki gerek şube başkanla-
rından ve dernek üyelerimizden olumlu tep-
kiler ve tebrik telefonları ile teşekkürler alın-
mıştır.
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2016 YILI SGK YÜKSEK 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu toplantısına Genel Başka-

nımız Satılmış Çalışkan ve Genel Mali Sekreterimiz Ali Selçuk katılmış ve taleplerimizi 
bildirmiştir.

Çalışanlar ile emekliler ara-
sındaki ücret uçurumunun gi-
derilmesi, çalışanlara yapılan 
ücret artışlarının emeklilere 
de âynen yansıtılması, yeni 
bir intibak yasası çıkartılma-
sı (tüm emeklileri kapsayan) 
burda 5000 pirim günü kar-
şılığının taban aylık olarak 
belirlenmesi ve bu aylığın 
(devlet istatistik kurumunun 
belirlemiş olduğu açlık sınırı 
gelirinin),altında kalmaması 
kalan prim günleri de aynı 
donelerle değerlendirilerek 
abo’nı belirlenmeli, bu şekil-
de emekliler arasında hizmet 
ve prime dayalı standart birli-
ğinin sağlanması,

Sağlık gibi anayasal hak 
olan bir alanda katkı payları-
nın kaldırılması,
Enflasyona göre yapılan altı 

aylık dönem artışlarında te-
mel gıda enflasyonu baz alı-
narak artış belirlenmeli me-
mur, işçi, bağ-kur’a aynı artış 
yapılmalı
Maaş artışlar; devlet me-

muruna uygulanan, katsayı 
ve gösterge sistemine göre 
veya tüfe+milli gelirden re-
fah payı verilmelidir (memur, 
işçi, bağ-kur emeklisi ayrımı 
olmamalı)
Sosyal güvenlik kurumlarını 

gerçek olarak tek çatı altında 
birleştirilmesi,

Banka promosyonlarının 
emekliye de verilmesi için ça-
lışmalar yapıldığını basından  
duymaktayız  bir an önce ka-
rara bağlanması,

Emeklilere avrupa ülkelerin-
de olduğu gibi sendikalaşma 
hakkının verilmesi, bu husus-
ta acilen yasal düzenlemeler 
yapılması (anayasanın ilgili 
maddesinin düzenlenmesi),

Emeklilerimize ekonomik, 
kültürel ve sosyal olanaklar 
sunmak, hak ettikleri onur-
lu yaşamı sağlamak sosyal 
devlet anlayışı gereği iktidar-
ların en önemli görevidir.

EMEKLİLER OLARAK TALEPLERİMİZ
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TEYVAK(TÜRKİYE ENGELSİZ YAŞAM 
VE SOSYAL HİZMETLER) PANELİ

12.05.2016 Perşembe günü düzenlenen panelde TEYVAK yönetim kurulu başkanı Sayın 
Salih KILIÇ’ın konuşması ile başlayan toplantıya SGK başkanı Sayın M. Selim BAĞLI, SGK 
üyeleri, Öğretim üyeleri, STK kuruluş başkanları, üyeler, engelliler ve davetliler katılmışlardır.

SGK başkanı Sayın M. Selim BAĞLI Bey de engelliler hakkında fikirlerini belirten bir konuş-
ma yapmıştır.

STK başkanlarından TÜMEMEKDER genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN panele katılmışlardır.

M.SELİM BAĞLI 
SGK BAŞKANI

SALİH KILIÇ TEYVAK YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI
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03.03.2016 Perşembe 
günü Adana şubemizin ge-
nel kurul açılışını Divan 
başkanlığına seçilen genel 
merkez II. Başkanı Yunus 
ATİKTÜRK açılış konuşma-
sı ile başlamıştır. ATİKTÜRK 
katılımcılara derneğimizin 
faaliyetleri, sağlıkta alınan 
muayene ve ilaç katılım 
payları, yeni bir intibak ya-
pılması ve TOKİ hakkında 
bilgileri aktarmıştır.

Adana şubemizin kurulu-
na CHP milletvekili Sayın 
Elif Doğan TÜRKMEN, 
Seyhan belediye başkanı 

Sayın Zeydan KARALAR, 
Abeydullah KOLCU, 
Bünyamin ÖZBEK, Hasan 
AYAZ, İsmet YÜKSEL, 
İbrahim ÖZDEŞ, İsmet 
YÜKSEL, Genel merkez 
yönetiminden Eğt. ve Teş. 
Sekreteri M. Ercüment 
ALDEMİR, Tarsus şube baş-
kanı M. Bülent GÖZENER, 
Gaziantep şube başka-
nı Mehmet AKMELEK, 
Batman temsilcilik başkanı 
Abdulkadir ATALAY ve yö-
netim kurul üyeleri ile çok 
sayıda üyelerimiz katılmış-
lardır.

CHP Adana milletvekili 
Sayın Elif Doğan TÜRKMEN 
ve Seyhan Belediye 
Başkanı Sayın Zeydan 
KARALAR söz almışlar, 
emeklinin sorunları hakkın-
da bilgilerini aktarmışlardır. 

Sayın KARALAR belediye-
lerini emekliler için iki adet 
dinlenme evi yaptırdıklarını 
en kısa sürede hizmete açı-
lacağını üyelerimize müjde-
lemiştir.

Genel kurulda Adana şube 
başkanlığına yeniden seçi-
len Ahmet KAHRAMAN ve 
yönetimine başarılar dileriz.

ADANA ŞUBEMİZ GENEL KURULU 03.03.2016
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09.03.2016 Çarşamba 
günü İZMİR-KONAK şu-
bemizin olağan genel ku-
rul açılışını Divan baş-
kanlığına seçilen genel 
merkez genel başkanı 
Satılmış ÇALIŞKAN açılış 

konuşması ile başlamıştır. 

Derneğimizin yaptıkları fa-
aliyetler konusunda yeni bir 
intibak yasasına gerekesi-
nim duyulduğunu ve TOKİ 
hakkında üyelerimize bilgi-
ler aktarmıştır. Konak şube 

kuruluna genel merkez II. 
Başkanı Yunus ATİKTÜRK 
de katılmıştır. Genel ku-
rulda İZMİR-KONAK şube 
başkanlığına yeniden seçi-
len A. Baki ARAT ve yöneti-
mine başarılar dileriz.

KONAK ŞUBEMİZ GENEL KURULU 09.03.2016
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10.03.2016 Perşembe 
günü İZMİR-BAYRAKLI şu-
bemizin genel kurul açılışını 
Divan başkanlığına seçilen 
genel merkez genel baş-
kanı Satılmış ÇALIŞKAN 
açılış konuşması ile başla-
mıştır. 

Derneğimizin yaptıkları 
faaliyetler konusunda yeni 
bir intibak yasasına gere-
kesinim duyulduğunu ve 
TOKİ hakkında üyelerimi-
ze bilgiler aktarmıştır. Ge-
nel kurula genel merkez II. 
Başkan Yunus ATİKTÜRK 

ve Konak şube yönetimi de 

katılmışlardır. Genel kurul-

da İZMİR-BAYRAKLI şube 

başkanlığına seçilen Ali 

ŞİMŞEK ve yönetimine ba-

şarılar dileriz.

BAYRAKLI ŞUBEMİZ GENEL KURULU10.03.2016
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MALATYA ŞUBEMİZ GENEL KURULU15.03.2016

Malatya şubemiz 15 03 
2016 Salı günü olağan ge-
nel kurulunu yapmıştır.

Genel kurulda divan baş-
kanlığına seçilen genel 
başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
üyelerimize derneğimiz faa-
liyetleri, İNTİBAK, TOKİ ko-

nutları hakkında bilgilerini 
aktarmıştır.

Malatya şubemiz genel 
kurula Genel mali sekre-
ter Ali SELÇUK, Elazığ 
şube başkanı Mehmet 
KAYABAŞ, Silifke şube 
başkanı Bedri SAPANCI 

ve Kayseri şube başkanı 
Kazım BÜYÜKBAHÇECİ 
ve şube üyelerimiz katılmış-
lardır.

Yeniden şube başkanlığı-
na yeniden seçilen Mehmet 
TANGÜNER ve yönetimine 
başarılar dileriz.
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Çiğli şubemiz 30 03 2016 
Çarşamba günü olağan 

genel kurulunu yapmıştır.

Genel kurulda divan baş-

kanlığına seçilen genel 

başkan Satılmış ÇALIŞKAN 

üyelerimize derneğimiz faa-

liyetleri, İNTİBAK ve TOKİ 

konutları hakkında bilgileri-

ni aktarmıştır.

Kurula katılan misafirle-
rimizden İzmir-Çiğli Esnaf 
Odası Başkanı Sayın Arif 
ALTIKULAÇ Bey emeklile-
rimizin sorunları dile getir-

miştir.

Çiğli şubemiz genel ku-

rula Genel mali sekre-

ter Ali SELÇUK, Konak 
şubesini temsilen Turan 
YETER ve şube üyelerimiz 
katılmışlardır.
Yeniden şube başkanlığı-

na yeniden seçilen İhsan 
AKSOY ve yönetim kurulu 
üyelerine başarılar dileriz.

İZMİR ÇİĞLİ ŞUBEMİZ GENEL KURULU 30.03.2016

Şubemiz olağan genel ku-
rulunu 06 04 2016 Çarşamba 
günü divan başkanlığına seçi-
len genel merkez II. Başkanı 
Yunus ATİKTÜRK’ün açılış 
konuşması ile başladı. 

ATİKTÜRK konuşmasında; 
katkı paylarından, TOKİ çalış-
malarından, SGDP adı alında 
kesilen primlerden ve derne-
ğimizin yapmış olduğu faali-
yetlerden bilgiler vermiştir.

Şubemiz genel kurulu-
na Genel merkez Eğt. Ve 
Teş. Sekreteri M. Ercüment 
ALDEMİR, Zonguldak şube 
başkanı Mustafa SARIOĞLU, 
Devrek şube başkanı Cemil 
KÖSELER, Alaplı şube başka-
nı Kazım UYSAL, Gökçebey 
şube başkanı Cevat BAŞ ve 
şube üyelerimiz katılmışlardır.

Kurulda Şube başkanlığına 
seçilen Necati VURGUN ve 

yeni yönetimine başarılar di-
leriz.

Yunus ATİKTÜRK eski şube 
başkanı Mehmet AKDENİZ’ e 
bugüne kadar yapmış olduğu 
çalışmalarından ötürü bir te-
şekkür plaketi sunmuştur.

Karadeniz Ereğli genel ku-
rulu şube başkanlığına se-
çilen şube başkanı Necati 
VURGUN’un teşekkür konuş-
ması ile son bulmuştur.

KARADENİZ EREĞLİ ŞUBEMİZ GENEL KURULU 06.04.2016
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Şubemiz olağan genel ku-
rulunu 07 04 2016 Perşembe 
günü divan başkanlığına se-
çilen genel merkez genel baş-
kanı Satılmış ÇALIŞKAN’ın 
açılış konuşması ile başladı. 

ÇALIŞKAN konuşmasında; 
sağlık sorunlarından, TOKİ 
çalışmalarından, İNTİBAK 
hakkında ve derneğimizin 
yapmış olduğu faaliyetlerden 
hakkında bilgiler vermiştir.

Şubemiz genel kurulu-
na Alaşehir belediye baş-

kanı Sayın Dr. Gökhan 
KARAÇOBAN, Genel 
merkez mali sekreteri Ali 
SELÇUK, Uşak şube başkanı 
Aytekin AKIN, Balıkesir şube 
başkanı A. Rıza ÇETİN, 
Kayseri şube başkanı Ka-
zım BÜYÜKBAHÇECİ, 
Denizli şube başkanı Kamil 
KÜNARLIOĞLU, Bayraklı 
şube başkanı Ali ŞİMŞEK, 
Konak şube başkanı Baki 
ARAT ve şube üyelerimiz ka-
tılmışlardır.

Kurulda Alaşehir belediye 
başkanı Sayın Dr. Gökhan 
KARAÇOBAN Bey TOKİ ile 
ilgili ve emeklilere belediye 
hizmetleri hakkında açıkla-
malar yapmıştır.

Kurulda Şube başkanlığı-
na yeniden seçilen Hüseyin 
ÖZKAN ve yeni yönetimine 
başarılar dileriz.

 Şube başkanlığına seçi-
len şube başkanı Hüseyin 
ÖZKAN’ın teşekkür konuş-
ması ile son bulmuştur.

ALAŞEHİR ŞUBEMİZ GENEL KURULU07.04.2016
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KAYSERİ ŞUBEMİZ GENEL KURULU 14.04.2016

Kayseri şubemiz 14.04 
2016 Perşembe günü ola-
ğan genel kurulunu yap-
mıştır. Şube başkanı Kazım 
BÜYÜKBAHÇECİ’nin açı-
lış konuşmasından sonra 
divan önergesini sunmuş 
ve divan başkanlığına 
Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN ve heyeti seçil-
miştir. Heyet yerini almıştır.

Genel kurulda divan baş-
kanlığına seçilen genel baş-
kan Satılmış ÇALIŞKAN 
üyelerimize derneğimiz fa-
aliyetleri, sağlık konusun-
da, İNTİBAK ve TOKİ ko-
nutları hakkında bilgilerini 
aktarmıştır.

Kurula katılan misafirleri-
mizden Kayseri Talasami 
ve lösemi Dernek başka-
nı Sayın Faruk ÖZDEMİR 
Bey derneklerine yaptıkları 
katkılardan ve derneğimi-
zin faaliyetlerini övmüş ve 
teşekkürlerini sunmuştur. 

Kayseri şubemiz 
KAYSERİ TEKDEN has-
tane müd. yrd. ve halkla 
ilişkilerden sorumlu Salih 
TUNCA’ya birer plaket 
sunmuşlardır.

Şubemiz genel kurula 
Genel mali sekreter Ali 
SELÇUK, Elazığ şube baş-
kanı Mehmet KAYABAŞ, 

Denizli şube başkanı Kamil 
KÜNARLIOĞLU, Tarsus 
şube başkanı M. Bülent 
GÖZENER, Silifke şube 
başkanı Bedri SAPANCI, 
Malatya şube başka-
nı Mehmet TANGÜNER, 
Kırşehir şube başkanı 
Musa HANGÜL, Mucur 
şube başkanı İbrahim 
TATLISU, Millet der-
neği sekreteri Mehmet 
AKPINAR ve şube üyeleri-
miz katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığı-
na yeniden seçilen Kazım 
BÜYÜKBAHÇECİ ve yö-
netim kurulu üyelerine ba-
şarılar dileriz.
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28 04 2016 Perşembe 
günü UŞAK şubemizin ola-
ğan genel kurul açılışını 
Divan başkanlığına seçilen 
genel merkez genel baş-
kanı Satılmış ÇALIŞKAN 
açılış konuşması ile başla-
mıştır.  
Genel başkan ÇALIŞKAN; 

Derneğimizin yaptıkları fa-
aliyetler konusunda yeni bir 
intibak yasasına gerekesi-
nim duyulduğunu, sağlıkta 
kesilen farkların alınmama-
sı ve TOKİ hakkında üyele-
rimize bilgiler aktarmıştır.

Genel kurulda CHP İl baş-
kanı Sayın Dr. Ali KARA-
OBA ve CHP İlçe başkanı 
Sayın Sevinç YAZGAN da 
söz alarak emekliler ile ilgili 
konularda görüşlerini ifa de 
etmişlerdir.

Derneğimiz genel kuru-
luna genel merkez II. Baş-
kanı Yunus ATİKTÜRK, 
Denizli şube başkanı 
Kamil KÜNARLIOĞLU, 
Alaşehir şube başka-
nı Hüseyin ÖZKAN, 
Kayseri şube başkanı 

Kazım BÜYÜKBAHÇECİ, 
Silifke şube başkanı Bedri 
Sapancı, Tarsus şube baş-
kanı M. Bülent GÖZENER 
ve şube üyelerimiz katıl-
mışlardır.

Genel kurulun sonunda 
ÇALIŞKAN tüm katılımcı-
lara kurula katılmalardan 
dolayı teşekkürlerini sun-
muştur.

Yeniden şube başkanlığı-
na seçilen Aytekin AKIN ve 
yönetimine başarılar dileriz.
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BOLU ŞUBEMİZ GENEL KURULU11.05.2016

Şubemiz olağan genel 
kurulunu 11.05.2016 Çarşamba 
günü divan başkanlığına se-
çilen genel merkez genel baş-
kanı Satılmış ÇALIŞKAN’ın 
açılış konuşması ile başladı. 

ÇALIŞKAN konuşmasında; 
sağlık sorunlarından, TOKİ 
çalışmalarından, İNTİBAK 

hakkında ve derneğimizin 
yapmış olduğu faaliyetlerden 
hakkında bilgiler vermiştir.

Şubemiz genel kuruluna 
Genel Mali Sekreter Ali 
SELÇUK ve Düzce şube baş-
kanı Feridun ALGANOĞLU 
ve şube üyelerimiz katılmış-
lardır.

Kurulda Şube başkanlı-
ğına seçilen Lütfi Kürşat 
KARTALTEPE ve yeni yöne-
timine başarılar dileriz.

Şube başkanlığına seçilen 
şube başkanı Lütfi Kürşat 
KARTALTEPE teşekkür ko-
nuşması ile son bulmuştur.

UŞAK ŞUBEMİZ GENEL KURULU 28.04.2016
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SİLİFKE ŞUBEMİZ GENEL KURULU

DÜZCE ŞUBEMİZ GENEL KURULU

14.05.2016

18.05.2016

14.05.2016 Cumartesi 
günü genel kurulunu ya-
pan şubemizin divan baş-
kanlığını yapan Tarsus 
şube başkanı M. Bülent 
GÖZENER, açılış konuş-
masını yaptıktan sonra ge-
nel kurul başlamıştır.

Genel kurulda söz alan 
kaymakam Sayın Şevket 
CİNBİR ülkemizde barış, 

huzur sağlanmasını birlik 
ve beraberlik içinde olma-
mızı dilemiştir.

Genel kurula Malatya 
şube başkanı Mehmet 
TANGÜNER, Kayseri 
şube başkanı Kazım 
BÜYÜKBAHÇECİ, Kırşehir 
şube başkanı Musa 
HANGÜL,  Mucur şube 
başkanı İbrahim TATLISU, 

Balıkesir şube mali sekre-
teri Ali GÖÇMEN ve üyele-
rimizin katılımları ile gayet 
olumlu bir havada gerçek-
leşmiştir.

Genel kurulda yeniden 
şube başkanlığına seçilen 
Bedri SAPANCI’ nın teşek-
kür konuşması ile son bul-
muş olup, kendisine ve yö-
netimine başarılar dileriz.

Şubemiz olağan ge-
nel kurulunu 18.05.2016 
Çarşamba günü divan 
başkanlığına seçilen ge-
nel merkez genel başkanı 
Satılmış ÇALIŞKAN’ın açı-
lış konuşması ile başladı. 

ÇALIŞKAN konuşmasın-
da; sağlık sorunlarından, 
TOKİ çalışmalarından, 
İNTİBAK hakkında ve der-

neğimizin yapmış olduğu 
faaliyetlerden hakkında bil-
giler vermiştir.
Şubemiz genel kurulu-

na Genel mali sekreter Ali 
SELÇUK, İstanbul-Kartal 
şube başkanı Nazım 
ÖZTÜRK, Tarsus şube baş-
kanı M. Bülent GÖZENER, 
Kayseri şube başkanı 
Kazım BÜYÜKBAHÇECİ, 
Sakarya şube başkanı 

Mustafa YILMAZ ve şube 
üyelerimiz katılmışlardır.

Kurulda Şube başkanlığı-
na yeniden seçilen Feridun 
ALGANOĞLU ve yeni yö-
netimine başarılar dileriz.

Şube başkanlığına seçi-
len şube başkanı Feridun 
ALGANOĞLU’nun teşek-
kür konuşması ile son bul-
muştur.
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KÖRFEZ Şubemiz 02 06 2016 Perşembe 
günü yapmış olduğu genel kurulunda 
Divan başkanlığına seçilen genel başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN’ın açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. 

Genel başkan ÇALIŞKAN üyelerimize 
derneğimizin faaliyetlerini, TOKİ, sağlıkta; 
muayenede ve ilaçtan kesilen farkları, yeni 
bir intibak yapılması konusunda açıklayıcı 
bilgiler aktarmıştır. Genel merkez yönetimin-
den başkan yardımcısı Yunus ATİKTÜRK, 
İstanbul şube başkanı Nazım ÖZTÜRK, 
Kocaeli şube başkanı Ali GENÇ, Sakarya 
şube başkanı Mustafa YILMAZ, Bursa şube 
başkanı Zeki ERCAN hazır bulunmuşlardır.

Yeniden şube başkanlığına seçilen İlyas 
MUTLU ve yönetim kuruluna başarılar dileriz.

KOCAELİ-KÖRFEZ ŞUBEMİZ GENEL KURULU

BURSA-KARACABEY ŞUBEMİZ GENEL KURULU

02.06.2016

29.06.2016
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29 06 2016 Perşembe günü Divan 
başkanlığını genel başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN‘ın yaptığı genel kurulumuz-
da; dernek üyelerimize TOKİ, İNTİBAK ve 
banka promosyonları hakkında bilgi aktar-
mıştır.
Genel kurula Genel mali sekreter 

Ali SELÇUK ve derneğimiz üyeleri 

katılmışlardır.

Genel kurulumuzda yapılan seçim sonu-
cunda Karacabey şube başkanlığına seçi-
len Erol GÜLIŞIK seçilmiştir.

Şube başkanı Erol GÜLIŞIK ve yönetimi-
ne başarılar dileriz.
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BEYPAZARI ŞUBEMİZ GENEL KURULU

KIRIKKALE ŞUBEMİZ GENEL KURULU

BEYPAZARI ŞUBE BAŞKANI

MUZAFFER AYIK

15.07.2016

20.07.2016

Beypazarı şubemiz 15 07 2016 Cuma günü olağan ge-
nel kurulunu yapmıştır. Şube başkan Muzaffer AYIK’ın 
açılış konuşmasından sonra divan önergesini sunmuş 
ve divan başkanlığına Genel Başkan Satılmış ÇALIŞ-
KAN ve heyeti seçilmiştir. Heyet yerini almıştır.

Genel kurulda divan başkanlığına seçilen genel baş-
kan Satılmış ÇALIŞKAN üyelerimize derneğimiz faali-
yetleri, sağlık konusunda, muayene de ve ilaçta alınan 
farklar hakkında, İNTİBAK ve TOKİ konutları hakkında 
bilgilerini aktarmıştır.

Şubemiz genel kurula II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Çayırhan şube başkanı Orhan ALPER şube üyelerimiz 
katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına yeniden seçilen Muzaffer 
AYIK ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz.
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KIRIKKALE şubemiz 20 07 2016 Çarşamba 
günü olağan genel kurulunu yapmıştır. Şube 
başkan A. Rıza KAMANLI’nın açılış konuş-
masından sonra divan önergesini sunmuş ve 
divan başkanlığına Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN ve heyeti seçilmiştir. Heyet yerini 
almış ve genel kurulda divan başkanlığına se-
çilen genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN üyeleri-
mize derneğimiz faaliyetleri, sağlık konusunda, 

muayene de ve ilaçta alınan farklar hakkında, 
İNTİBAK ve TOKİ konutları hakkında bilgilerini 
aktarmıştır.

Şubemiz genel kurula Genel mali sekreter Ali 
SELÇUK ve şube üyelerimiz katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına yeniden seçi-
len A. Rıza KAMANLI‘ya ve yönetim kurulu 
üyelerine başarılar dileriz.
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ZONGULDAK-GÖKÇEBEY ŞUBESİ GENEL KURULU

BİLECİK-BOZÜYÜK ŞUBESİ GENEL KURULU

28.07.2016

04.08.2016
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GÖKÇEBEY şubemiz 28 Temmuz 
Perşembe günü olağan genel kurulunu 
yapmıştır. Şube başkanı Cevat BAŞ açı-
lış konuşmasından sonra divan önerge-
sini sunmuş ve divan başkanlığına Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve heyeti 
seçilmiştir. 

Genel kurulda divan başkanlığına se-
çilen genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
üyelerimize derneğimiz faaliyetleri, sağlık 
konusunda, İNTİBAK ve TOKİ konutları, 
sağlıkta muayene ve ilaçlardan alınan 

katkı paylarının kaldırılması hakkında bil-
gilerini aktarmıştır.

Şubemiz genel kurula II. başkan Yunus 
ATİKTÜRK, Zonguldak şube başkanı 
Mustafa SARIOĞLU, Devrek şube 
başkanı Cemil KÖSELER, Alaplı şube 
başkanı Kazım UYSAL, Karadeniz Ereğli 
şube başkanı Necati VURGUN ve şube 
üyelerimiz katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına yeniden se-
çilen Cevat BAŞ ve yönetim kurulu üye-
lerine başarılar dileriz.

04/08/2016 Perşembe günü Bozüyük şu-
bemiz olağan genel kurulunu gerçekleştir-
miştir.

Divan başkanlığına seçilen genel başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN kurulumuza katılanla-
ra sağlıkta muayeneden ve ilaçtan kesilen 
katılım paylarının emeklimizden alınma-
ması, yeni bir İNTİBAK çıkartılması, TOKİ 
ve emeklinin de sendikalı olmaları konu-
sunda açıklayıcı bilgilerini aktarmıştır.

Misafir katılımcı Tüketici Hakları Derneği 
Şube başkanı Sayın Hayrettin SABIRLI 
Bey de iki derneğin birlikte el ele vermesini 
ve STK kuruluşlarına önem verilmesi ko-
nusunda açıklamalarda bulunmuştur. 

Genel başkan ÇALIŞKAN, Şube Başkanı 
Necmi ÖZ ’e yaptığı çalışmalardan dolayı 
bir şilt takdim etmiştir.

Genel kurula Genel Eğt. Ve Teşk. 
Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR ve şube 
üyelerimizde katılmışlardır.

Genel kurul sonunda eski şube başkanı 
Necmi ÖZ ve yeni seçilen şube başkanı 
Ramazan PEKER bir teşekkür konuşması 
yaparak kurulumuz sona ermiştir.

Bozüyük şube başkanlığına seçilen 
Ramazan PEKER ve yönetimine başarılar 
dileriz.
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TOKAT-ZİLE ŞUBEMİZ GENEL KURULU

ANKARA-POLATLI ŞUBEMİZ GENEL KURULU

10.08.2016

17.08.2016
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ZİLE şubemiz 10 08 2016 Çarşamba 
günü olağan genel kurulunu yapmıştır. 
Şube başkan S. Kadri AKSAY’ın açılış 
konuşmasından sonra divan önergesini 
sunmuş ve divan başkanlığına Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve heyeti 
seçilmiştir. Heyet yerini almış ve genel 
kurulda divan başkanlığına seçilen genel 
başkan Satılmış ÇALIŞKAN üyelerimize 
derneğimiz faaliyetleri, sağlık konusun-

da, muayene de ve ilaçta alınan farklar 
hakkında, İNTİBAK ve TOKİ konutları 
hakkında bilgilerini aktarmıştır.

Şubemiz genel kurula Genel Mali 
Sekreter Ali SELÇUK ve şube üyelerimiz 
katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına yeniden se-
çilen S. Kadri AKSAY‘a ve yönetim kurulu 
üyelerine başarılar dileriz.

17.08.2016 Çarşamba günü Polatlı şubemiz genel 
kurulunu yapmıştır. Genel kurul açılış konuşmasını 
yapan şube başkanı A. Rahman TETİK Genel Merkezin 
ve Polatlı şubesinin yapmış olduğu faaliyetler hakkında 
üyelere bilgiler aktarmıştır.

Genel kurul sonunda yeniden şube başkanlığına 
seçilen A. Rahman TETİK teşekkür konuşması yapmış-
tır. A.Rahman TETİK ve yönetimine başarılar dileriz.
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KAMUOYUNA DUYURU
15 Temmuz 2016 tarihinde Türk silahlı kuvvetlerine, güvenlik güçlerine ve devletin birçok 

kurumunun içine sızmış olan paralel yapı, müritleri aracılığı ile devletimize ve milletimize karşı 
haince bir saldırı düzenlenmiştir yüzlerce vatandaşımız katletmiş binlerce vatandaşımızın ya-
ralanmasına neden olmuşlardır.

Bu acımasız vatan hinlerinin hesaba katmadıkları Türk milletinin direnci kahraman Türk silahlı 
kuvvetleri ile kahraman güvenlik güçlerimizin canları pahasına yaptığı mücadele sonucunda 
kirli emellerine ulaşamamışlardır.

Halkımızın demokrasiye sahip çıkması ile başarısızlığa uğratılan hain kalkışma sonrasın-
da hayatın normale dönmesi için yürütülen faaliyetlerin alınan tedbirlerin hukuk ve anayasal 
çerçevede düzenlenmesini; Ülkemizin bir daha böyle bir hain saldırıya maruz kalmamasını 
temenni ederiz.
Bu insanlık dışı, canice hareketi kınıyor bir kez daha lanetliyor aziz şehitlerimize rahmet ya-

ralılarımıza acil şifalar ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Genel Merkezi ve Şubelerimiz adına sunarız.

SAYGILARIMIZLA

TÜM EMEK DER GENEL MERKEZİ’NİN KANAL 5’E 
YAPTIĞI AÇIKLAMA

04 08 2016 Çarşamba günü; Türkiye genelinde 55 şubesi ve 300 bine yakın üyesi bulunan 
TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN ve yönetim kurulu üyeleri “Kanal 5’e 
açıklama yapmışlardır.



17-18 AĞUSTOS 2016 Günlerinde 2. Başkanlar toplantımızı Bolu ilinin Abant bölgesindeki Büyük Abant Otelinde gerçekleştirdik.

Açılış konuşmasını Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ’ın yapmış olduğu bu başkanlar kurulu toplantımızda: 15 Temmuz 2016 günü ülkemize yapılan menfur kalkışmayı kınamış, ülkemizde ki terör olaylarına 
değinmiş ve derneğimizin faaliyetleri, İntibak, TOKİ, sağlıkta kesilen hem ilaçtan hem de muayeneden kesilen katkı paylarının emekliyi mağdur ettiğini, EMEKLİ SANDIĞI emeklilikleriyle SSK ve BAĞ-KUR 
emeklilerinin arasındaki maaşlarda yeni bir düzenleme yapılarak aradaki adaletsizliğe bir son verilmesini Genel Merkez ve şubelerimiz arasında oluşan sımsıkı bağın daha da pekiştirilerek çalışmalarımıza daha 
bir şevkle hız vermemizi belirtmiştir.

Daha sonrada toplantıya iştirak eden şube başkanlarımız da tek tek söz alarak başkan ÇALIŞKAN’ı tebrik etmişler ve ortak payda olarak söylediklerine katılmıştır. Ayrıca yörelerindeki emekli sorunlarını da dile 
getirmişlerdir. 

Toplantı sonucunda Genel Merkez Genel Sekreteri Osman AYDIN başkanlar kurulu sonuç bildirgesini okuduktan sonra toplantı sona ermiştir.

2016 YILI 2. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
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2016/

Sonuç Bildirimi 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Merkezi 60 Şube Başkanlığı olarak deği-
şik il ve ilçelerde hizmet yürütümünü sağlamak-
tadır.18-19 ağustos 2016 günlerini kapsamak 
üzere İzmir’den Van’a kadarki illerdeki Şube 
Başkanlarımızın katılımı ile Büyük Abant Ana-
dolu Oteli toplantı salonunda yapılmıştır.

Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet 
çetesine meydanın bırakılmayacağını ülkemiz-
de siyasi görüşü ne olursa olsun milli iradeye ve 
demokrasiye karşı gelenlere hiçbir zaman fırsat 
verilmeyeceğini birlik beraberlik içerisinde ülke-
miz için canımızı verebileceğimizi Tek Vatan, 
Tek Bayrak Tek Millet, Tek Devlet olarak hareket 
edilip dosta ve düşmanlara ve tüm dünya ülke-
lerine örnek oluşturması için siperhane  çalışıla-
cağı belirtilmiştir.

İki gün devam eden Başkanlar Kurulu toplan-
tısından İşçi ve Bag-kur Emeklilerini Sosyal gü-
venlik ile ilgili sorunlar görüşülmüş Türkiye’nin 
her bölgesinden gelen Şube Başkanlarının ken-
di illeri ve ilçelerindeki yöre sorunları, Sağlıkta 
Emekliden alınan katkı payları ilaç ve reçete far-
kı ile raporlu ilaçlardaki yapılan bazı değişiklikle-
ri giderilmesinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve  T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüş-
meler yapılmasına, Konuların siyasi kanaldan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesi 
çalışmalarının yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Evi olmayan Emekli üyelerimize TOKİ aracılığı 
ile 250,00 TL taksitle ve 240 ay vadeli ev sa-
hibi olmaları yönündeki Hükümetimizin Bakan-
lıklarımızın verdileri sözün yerine getirilmesin-

de Dernek Yönetimi olarak takipçisi olunacak 
uygulamaya konulan kontenjan kura çekilişinin 
neticesinde üyelerin TOKİ’nin %12 - %20 gibi 
belirlemiş olduğu  peşinat parada sıkıntısı oldu-
ğundan doğrudan kontenjan veya ödemede ol-
madan kura çekilişinin yapılmasında çalışmalar 
yapılacağı

Toplantıda dernek şube başkanları kendi yöre 
ve il ilçelerindeki emeklilerin sorunlarını dile ge-
tirmişlerdir. Emekli üyelerin dört gözle beklediği 
TOKİ’ Den ev sahibi olma müracaatlarının Vali-
lik ve Belediye Başkanlıkları ile yapılan görüş-
meler dile getirilmiş ve Şubelerimizin Valilik ve 
Toplu Konut Daire Başkanlığına verdiği listeleri 
gözden geçirilmiştir. TOKİ ‘nin kontenjan olarak 
Emeklilere ayırdığı konutların kuraya iştirakleri 
için müracaatların yapılacağı usul ve şekiller gö-
rülmüştür.

Yıllardır bir neticeye bağlanamayan Emeklile-
re verilecek promosyon geniş kapsamlı olarak 
kurulumuzda görüşülmüş ve Kurban Bayramın-
da Emeklilerimize ikramiye niteliğinde bu uygu-
lamanın ilgililerle görüşülüp uygulanması için 
Başbakanlık ve Bakanlıklarla görüşülmesine ka-
rarlaştırılmıştır.

Haince yapılan saldırılarda şehit olan vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş-
sağlığı ve yaralı olanlara acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla      
  

                        Başkanlar Kurulu Adına

                             Satılmış ÇALIŞKAN

                                  Genel Başkan 

BAŞKANLAR KURULU 
SONUÇ BİLDİRİMİ
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ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TARSUS ŞUBE FAALİYETİ

Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Ye-
timleri Derneği Tarsus şubesi ve 
Türk Kızılay’ı Mersin kan bağış 
merkezi işbirliğiyle 1. kan bağış 
kampanyası başlatmıştır. 120 
üzeri kan vererek duyarlı bir şekil-
de katkıda bulunan tüm üyelerimiz 
ile yakınları ve Tarsus’ta yaşayan 
vatandaşlarımıza minnet duy-
gularını ileten şube başkanımız 
M. Bülent GÖZENER; gün boyun-
ca bizzat yarenlik alanındaki kan 
bağış yerine gelerek bu duyarlı 

konuda destek olup onur ve gurur 
veren Tarsus Kaymakamlığı Yazı 
işleri müdürü Sn. Filiz DALGIÇ’A, 
MHP kadın komisyonu Bşk. Sn. 
Fadime ŞEN ve Yöneticilerine, 
Cumhuriyetçi Kadınlar Derne-
ği Yöneticilerine, Muharip gazi-
ler derneği Sn. Başkanı Rasim 
YUVARLAKOĞLU ve Yöneti-
cilerine, Kuvay-i milliye dernek 
başkanı Sn. Mehmet TOPAL ve 
Yöneticileri, toplumsal bir etkinlik 
olan kan bağış kampanyası için 

davet etmiş olduğumuz TBMM 
üyelerinden AK Parti Mersin Mil-
letvekili Milli savunma komisyon 
üyesi Sn. Ali Cumhur Taşkın’a 
gönderdiği kutlama mesajından 
dolayı ayrıca saygılarını suna-
rak, Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve 
Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel Yö-
netim Kuruluna göndermiş oldu-
ğu çiçek ve kutlama mesajından 
dolayı teşekkürlerini sunmuştur. 

KARTAL ŞUBEMİZİN FAALİYETİ
KARTAL şubemiz emekli üyelerimiz için, Sİ-Ser İşitme Cihazları firması ile %50 indirimli 

yararlanması için anlaşılmıştır.
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TARSUS ŞUBEMİZİN 1. YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

KAYSERİ TOKİ ÇEKİLİŞİ

26 05 2016 tarihinde yapılan kutlama etkin-
liğine; 

TARSUS Şubemiz kuruluşunun 1. Yıl et-
kinliğine Genel başkan Satılmış ÇALIŞKAN, 
Genel mali sekreter Ali SELÇUK, Mersin 
Büyük şehir Belediyesi adına Daire Başkanı 
Sayın Mehmet EREN, Kayseri şube başka-
nı Kazım BÜYÜKBAHÇECİ, Çukurova şube 

başkanı Rafet KAYA, Silifke şube başkanı 
Bedri SAPANCI ve değerli üyelerimizin katı-
lımları ile görkemli bir şekilde kutlanmıştır.

Tüm katılımcılara, telgraf ile ve çiçek yolla-
yarak kutlayanlara teşekkürlerimizi sunarız.

Şubemizin 1. Yıl kuruluşunu kutlar, çalışma-
larında başarılar dileriz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK 
TOKİ BAŞKANLIĞININ, KAYSERİ MİMAR-
SİNAN 250 DAİRELİK 2+1 TOKİ kuraları 
daha önceden belirlenen başvuru hesabı-
na 500 TL. yatırarak kuraya katılma hakkı 
kazanan emeklilerimizin arasında 6 MA-
YIS 2016 Cuma günü KAYSERİ KADİR 
HAS kongre merkezinde yoğun katılımla 
gerçekleştirilmiştir. Kuraya katılacak olan 
emekliler sabah erken saatlerden itibaren 

kongre merkezini doldurup heyecanla kura 
çekimini beklemişlerdir. Kura çekiminde ise 
büyük heyecan yaşayan emeklilerin se-
vinçleri görülmeye değerdi. Ev sahibi olan 
emeklilerimiz evlerinde huzurla otursunlar, 
hayırlı uğurlu olsun diyor TOKİ başkanlığı-
mıza, Genel Merkezimize, belediyelerimize, 
şubelerimize ,valiliğimize şükranlarımızı su-
narak devamını istiyoruz. 
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ 
DEMOKRASİ TOPLANTISI

20.07.2016 Çarşamba günü Sayın Rıfat 
HİSARACIKLIOĞLU’nun düzenlediği toplantıya;

538 sendika, konfederasyon, meslek örgütü ve 
sivil toplum kuruluşları katılmışlardır. Derneğimizi 
temsilen II. Başkan Yunus ATİKTÜRK iştirak et-
miştir. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kabu-
lünde darbe girişimine karşı ortak bir açıklama 
yaptı. 

Ortak açıklamayı okuyan TOBB Başkanı Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU, Meclisin, 15 Temmuz Cuma 
günü demokrasiye kasteden alçakça saldırıların 
hedefi olduğunu söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU’nun okuduğu ortak açıkla-
mada şu ifadeler yer almıştır:

“Bugün ülkemizin önde gelen, 538 sendika 
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeyiz.

Meclisimiz, geçen Cuma demokrasiye kas-
teden alçakça saldırıların hedefi oldu. Vatan 
hainleri tarafından, tarihinde ilk defa bomba-
landı. Kahramanca direndi. Gazi unvanını bir 
kez daha hak etti.

Açıktır ki, demokrasi ve hukuk devleti yoksa 
sivil toplum kuruluşları da yoktur. Bugün bu-
rada bir araya gelen bizler, ülkemizin geleceği 
için demokrasi dışında bir seçenek görmüyo-
ruz.

Cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar 

halkımızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair 
hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin bütün de-
mokratik kurumları ve milletimiz, bu alçakça 
saldırı karşısında demokrasimizi sahiplendi.

Medya çalışanları, silahlı baskınlara direne-
rek, milletin haber alma özgürlüğünü korumak 
için kendi canlarını tehlikeye attı.

Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve 
Başbakanımızdan başlayarak, mecliste grubu 
bulunan tüm siyasi partilerin genel başkanları 
ve kitle örgütleri ilk andan itibaren dik durarak, 
darbecilerin hesaplarını boşa çıkardılar.

Milletimiz, yollarda tanklar araçları ve insan-
ları ezerken, havadan bombalar düşerken; yo-
ğun ateş altında, yılmadan alanları doldurdu. 
Milletimiz, demokrasi konusundaki kararlılığı-
nı ve azmini ortaya koydu.

Kahraman emniyet güçlerimiz ve şerefli Türk 
askerleri, darbe teşebbüsünün başarıya ulaş-
maması için yeminlerine sadık kalarak, canla-
rını ortaya koydular. Hainleri suçüstü yakala-
dılar.

Türkiye, bir bütün olarak kendisine yakışanı 
yaptı. Demokrasimiz olgunluk imtihanını başa-
rıyla geçti.

Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
demokratik kurumları, artık kaba kuvvete tes-
lim olmayacak kadar güçlü olduğunu kanıtla-
dı.
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Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve ekono-
mik kazanımlarına kast edenler, başarısız 
oldular.

Bizler, önde gelen sivil toplum kuruluş-
ları olarak, Cuma gecesinin o karanlık sa-
atlerinin birlik ve beraberlik içinde aşılmış 
olmasından mutluyuz.

Bugün burada, Cuma gecesi oluşan de-
mokrasi mutabakatının devam etmesini 
talep etmek üzere Gazi Meclisimizdeyiz.

Bundan böyle ülkemizin geleceği için 
adımlar atılırken, bugünkü demokrasi mu-
tabakatı hiç unutulmasın. Ortak akıl daim 
olsun.

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini hiçe 
sayan, bu darbe teşebbüsü; ülkemizin ku-
rumsal altyapısının güçlendirilmesi gerek-
tiğini hepimize gösterdi.

Bu yönde tedbirlerin alınacağı, adım-
ların atılacağı yer; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir.

Bir yandan, milli egemenliğe saldıran 
vatan hainlerinden hukuka uygun olarak, 
yüce Türk adaleti önünde hesap sorulmalı.

Öte yandan, bu tür alçakça saldırıları en-
gellemek için siyasetin alması gereken 
tedbirler hızla hayata geçirilmeli.

Kahraman ordumuzu ve vatansever as-
kerlerimizi de hiçbir şekilde yıpratmama-
lıyız.

Bizler, ülkemizin 538 sendika konfede-
rasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi olarak, bugün yüce Meclisimizi 
ziyaret ederek, demokrasi nöbetine devam 
ediyoruz.

Bizler, milli iradeye sahip çıkıyoruz.

Geleceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, 
daha huzurlu; daha müreffeh, daha de-
mokratik bir ülke bırakmak hepimizin gö-
revidir. Bu nedenle, hızla hep birlikte çalış-
maya odaklanmalıyız.”

TBMM’de hasar gören binalarda inceleme:

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
beraberindeki STK Başkanları ve temsilci-
leriyle birlikte TBMM’nin 15 Temmuz gecesi 
darbe teşebbüsçüleri tarafından yapılan bom-
balamada hasar gören bölgelerinde incele-
melerde bulunulmuştur.
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TERÖRÜ KINADIK
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TOPLANTISI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
Başkanlığında yapılan toplantıda 
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL ve 
YETİMLERİ DERNEĞİ ve emekli 
öğretmeler derneğinin katılımları ile 
gerçekleşen Terörü kınama toplan-
tıda gerek sivil, gerek asker ve kol-
luk kuvvetlerimizin şehit edilmeleri, 
yaralanmaları olayları kınanmıştır.

Ülkemizin birçok illeri yangın ye-

rine dönüştüğü ve bu illerimizde 
terör olayları meydana gelmekte 
olduğu belirtilmiş olup bir an önce 
bu menfur olayların bitirilmesi 
konusunda tüm partilerimizin el 
ele vererek çalışmaları gerek-
tiği açıklamaları ve bu konuda 
tüm sivil toplum kuruluşlarının bir 
araya gelerek yardımcı olunaca-
ğı açıklaması yapılmıştır. Tüm 
İşçi Emekliler Derneği II. Başka-

nı Yunus ATİKTÜRK söz alarak; 
emekliler platformun toplanarak 
birlik ve beraberlik içerisinde hep 
birlikte basına bir açıklama yapıl-
masını önermiştir.

Bu toplantıya Genel merkez 
yönetiminde II. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK ve Genel Eğt. ve Teşk. 
Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR 
katılmışlardır.



SAĞLIK



Risk Faktörleri:
Alzheimer hastalığı için en önemli
risk faktörü ileri yaştır. 
Bunun  dışında genetik yatkınlık, düşük 
eğitim seviyesi, düşük sosyoekonomik 
düzey, kafa travmaları ve virüs enfeksi-
yonları da diğer risk faktörleridir. 
Aile öyküsü Alzheimer hastalığı riski 
olarak çok anlamlıdır. Birinci derece 
akrabada Alzheimer hastalığı varlığı 
demans gelişme riskini 3 
kat artırmaktadır.

Tedavi:
Hastalara semptomatik ve 
hastalığın hızlı ilerlemesini 
önleyici ilaç tedavileri 
verilmektedir. 
Bunlar arasında donopezil, 
rivastigmin ve galantamin 
gibi kolinerjik;  memantin 
gibi N- nethyl-D Aspartate  
antagonistleri yer 
almaktadır. 

Alzheimer hastalığından 
korunma: 
Fiziksel aktivite, akdeniz tipi 
beslenme ve sürekli zihisel 
aktivite hastalıklatan 
korunmak için tavsiyeler 
arasında yer almaktadır.

normal yaşlılık ve
Alzheimer hastalığı 
arasındaki dönem için 
kullanılır. 

olarak takip edilen hasta-
ların yarısı Alzheimer 
hastalığına ilerlemektedir. 
Bu nedenle hastalar 
Alzheimer hastalığı açısın-
dan izlenmelidirler.

Normal Yaşlanma:
Elbette takdir edildiği üzere 
kişiler yaşlandıkça unutkan-
lık başta olmak üzere, 
sayısal yeteneği, düşünme 
hızı, çalışma belleği ve yeni 
bilgi edinme gibi bilişsel 
süreçlerde az ya da çok süregen
bir biçimde bozulmalar ortaya çıkar. 
Ancak normal yaşlılıkta bu unutkanlık 
hiçbir zaman Alzheimer hastalığı 
şiddetinde olmamaktadır. 

Bir yakınınızda demans belirtileri 
gözlerseniz neler yapmalısınız?
Nöroloji veya psikiyatri uzmanı 
tarafından yapılacak bir muayene ile 
hastalığın söz konusu olup olmadığı 
anlaşılır.  
Hekim yaptığı değerlendirmeler 
sonucunda, sorunun başka hastalıklar-
dan veya rahatsızlıklardan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını anlayabilir.

Alzheimer hastalığı tanısı konulduğu 
zaman nereden yardım alabilirsiniz?
Tıbbi desteğin yanı sıra sosyal destek 
de hem hasta hem de yakınları için 

önemlidir. Hasta yakınları demansın 
ağırlık durumuna göre hukuki konular-
da da destek almalıdır. 
Ağır özürlülük durumunda da bakım 
desteği alabilirler. 

Sonuçta; 
Alzheimer hastalığına

maruz kalma, yalnızca hastayı
değil ailesinin yaşamını tümüyle

değiştiren bir durumdur.

Ç
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önemli ekonomik ve sosyal 
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ANKARA ŞUBEMİZİN BATI KARADENİZ TURU
1.GÜN: 3 otobüs ile sabah saat 07.30 da 

belirlenen yerden hareket ederek, birinci du-
rak olan AKÇAKOCA’ya varılmıştır. Gerekli 
molaların ardından Akçakoca’dan Karade-
niz Ereğlisi’ne hareket edilmiştir. Farklı bir 
mimariye sahip KARADENİZ EREĞLİSİ’ne 
varılarak; Müzesi, Yeraltı Kilisesi ve Fatih’in 
Ulu Çınarları gezilerek, Hıristiyanlığın yasak 
olduğu dönemlerde gizli kullanıldığı sanılan 
ilk ibadet merkezlerinden Cehennem Ağzı 
Mağaraları’nı ziyaret edilmiştir.

Akşam BÜYÜK ANADOLU HOTEL ve 
KELESLER PARK HOTEL inde kalınmıştır.

2.GÜN: Sabah kahvaltısının ardından 
AMASRA’ya hareket. Kuş Kayası Yol 

Anıtı’nda ve Bakacak Tepesi’nde fotoğraf çe-
kimi yapılarak, Küçük Liman ve Büyük Liman 
gezilmiştir. Akabinde Amasra Kalesi’nin ge-
zilmesi ve Ağlayan Ağaç’ta Tavşan Adası 
manzarası eşliğinde çay keyfi yapıldıktan 
sonra, Tahtacılar Çarşısında alışveriş yapıl-
mıştır. Daha sonra SAFRANBOLU’ya doğru 
keyifli bir seyahat edilmiştir. Safranbolu’ da 
Hıdırlık Tepesi’nde Safranbolu Manzarasının 
seyredilmesi, Kaymakamlar Evi, Yemeniciler 
Arastası’ nın görülmesi ve Yörük Köyü gezisi 
Ankara ya hareket edilerek Akşam saatlerin-
de Ankara`ya hayırlısıyla varılmıştır.

ANKARA şubemizin bu yapmış olduğu fa-
aliyete üyelerimiz yönetime teşekkür etmiş-
lerdir.
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ANKARA ŞUBEMİZİN BATI KARADENİZ TURU
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30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ

30 Haziran emekliler haftası münasebetiyle EMEKLİLER PLATFORMU üyeleri ANITKABİR’ 
giderek Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün mozolesine çelenk koymuşlar ve saygı duru-
şunda bulunmuşlardır.

Daha sonra emekliler platformu dönem sözcüsü TÜED genel başkanı Kazım ERGÜN günün 
anlamını vurgulayan bir yazı yazarak tüm katılımcılarla paylaşmıştır.

Bu anlamlı güne başta; TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL 
VE YETİMLERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, TÜRKİYE EMEK-
Lİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ SOSYAL 
DAYANIŞMA DERNEĞİ, TÜM SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ Yöneticileri Ve Birçok Emekli 
Üyelerimiz Katılmışlardır.

Tören Bitiminden Sonra Katılımcılar İle anıtkabir idare amiri ziyaret edilmiştir.
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30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ



KAYBOLAN
MESLEKLER

ahşap 
oymacılığı



TÜM EMEK DERTÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 53

Tarihi çok eski zaman-
lara dayanan ve Anadolu 
Selçuklu devrinde ortaya çı-
kan oymacılık, Osmanlı ta-
rihin en iddialı sanat dalıdır. 
Günümüzde de geleneksel 
ölçülerinden bir şey kaybet-
meden devam eden sanat, 
ince işçilik gerektirmektedir. 
Geçmişten günümüze kadar 
birçok eser miras olarak mü-
zelerde yerini almıştır. Birçok 
engele rağmen, özünden bir 
şey kaybetmeden gelişme-
ye başlayan oymacılık, gün 
geçtikçe farklı teknikler ile 
zenginleştirilmiştir. Genellik-
le ağaç materyaller üzerine 
uygulanan sanat dalı, taş ve 
mermer üzerine de yapıla-
bilmektedir. Bu sanatı yapan 
ustada oymacı denmektedir. 
Osmanlı devrinde gelişen 

oymacılık, zamanla diğer 
medeniyetleri de etkisi altı-
na almış ve farklı devletlere 
ait birçok eser yapılan kazılar 
sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Kabartma sanatı olarak da 
adlandırılmaktadır.

Türklerde; İslamiyet kabul 
edildikten sonra heykel, re-
sim gibi put sayılacak sanat-
lar son bulmuştur. Heykelcili-
ğin son bulmasıyla gelişmeye 
başlayan sanat dalı, ilk olarak 
Türkistan tarafından uygu-
lanmaya başlanmıştır. Son-
rasında Anadolu Selçuklu 
Devleti, daha farklı teknikler 
ile geliştirmeye ve yaygınlaş-
tırmaya başlamıştır. Ve cami, 
medrese, saray gibi mekan-
lar, bu sanat dalı ile süslen-
meye başlamıştır. Son olarak 
Osmanlı Devleti’nin uğraş 

alanına girerek duvarlara, 
cam kenarlarına yapılarak, 
daha çok yayılmıştır. Eski 
çağlarda Mimari ve şehirci-
lik alanında sıkça uygulanan 
oymacılık, çeşmelere, cami-
lere, hamamlara, hanların 
duvarlarını ve çeşitli bölge-
leri süslemiştir. Çeşitli üslup 
ve teknikler ile daha fazla 
içerik kazandırılarak, daha 
seçkin motiflere yer verilmiş-
tir. Tophane, Üçüncü Ahmet 
Çeşmesi, Azapkapı çeşmesi, 
oymacılık sanatının ince iş-
çilik örneklerini barındırmak-
tadır. Diyarbakır, Kayseri, 
Erzurum, Konya bölgelerinin 
çeşitli mekanları da yine bu 
sanat dalının eserlerini yan-
sıtmaktadır. Mısır piramitleri 
de bu sanat dalının teknikleri 
ile bezenmiştir.
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Oymacılık sanatı, her devle-
tin kendine has teknikleri ile 
farklılık kazanmıştır. Anadolu 
Selçuklu devleti ifşa ettikle-
ri eserlerinde geometrik ve 
Rumi şekilleri uygulanmak-
taydı. Osmanlı devlerinde ise 
daha çok sulüs yazı tekniği, 
çiçek motifleri, bağa, fildişi, 
sedef kakması teknikleri ile 
sanata can vermişlerdir.

Oymacılık sanatı, alçak 
kabartma usulü ve yüksek 
kabartma usulleri ile yapıl-
maktadır. Alçak kabartma 
usulünde, biçim ya da şekil-
ler, sert bir alet ile verilmek-
tedir. Yüksek kabartma usu-
lünde ise, şebeke ve geçme 
üslupları kullanılmaktadır. 
Genellikle bir tarafı oyularak 
şekil verilmektedir. Bu uygu-
lamaya “heykelcilik” de den-
mektedir. Şebeke üslubunda 
motifler oyularak cisimden 
çıkartılması ile oluşur. Bu üs-
lupta en önemli şart, ağaç-

ların çok sert yapısı olması 
gerekmektedir. Geçme üs-
lubunda ise, geçme motifler 
ile cisimler oluşturulmaktadır. 
Genellikle geometrik şekiller 
uygulanmaktadır.

Oymacılık sanatı, oymacı-
nın zevkine ve el becerisine 
göre form kazanmaktadır. 
Çok ince detaylar ile işle-
nen motifler büyük bir titizlik 
gerektirmektedir. Bu sana-
tı yapan kişi üzerine oyma 
yapılacak materyali çok iyi 
seçmelidir. Ağacın sert ve 
pürüzsüz bir yüzeye sahip 
olması daha güzel sonuçlar 
elde etmeyi sağlar. Ağaç da-
marlarının simetrik belirlen-
mesi, bükülebilir ve esneyen 
bir yapıdan oluşan ağaç, ko-
lay kesilebilen, boyanabilen 
ağaç, renk farklılıklarına ve 
büyüklük küçüklük ayarlama-
ları, muhteşem eserlere ze-
min oluşturabilmektedir.

Oymacılık sanatı için gerekli 
olan testere aleti ile cisimle-
re daha rahat hareketler ve-
rebilmek için delikler açılır. 
El matkabı ile de bu işlem 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
işlemden sonra kakma yön-
temi ile cisimler netleştirilir. 
Testere kullanımında bazı 
hareketlere dikkat etmek 
şarttır. Sağa, sola, arkaya ve 
öne yatık olmamalı, kol ya 
da omuz ile temas etmeme-
lidir. Bu gerekli detaylar ile 
oymacılık sanatı yapılabilir. 
Tırnak bıçağı, Küçük ağızlı 
yan bıçak, geniş ağızlı bıçak, 
farklı ebatlardan ve şekiller-
den oluşan oluklu ıskarpela, 
kargaburnu, tırnak seti, te-
mizleme aleti, el matkabı, kıl 
testeresi, balon, pırpır, kalıp 
çıkarmak için mukavva ve 
çeşitli boyutlardan meydana 
gelen zımpara malzemeleri 
kullanılarak eserler oluşturu-
lur.



TÜM İSLAM ALEMİNİN 
KURBAN BAYRAMINI 
KUTLAR HAYIRLARA 
VESİLE OLMASINI 

DİLERİZ



15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

Vatandaşlarımız darbe girişimine karşı gerekli tepkiyi göstermiştir. Derneği-
miz STK kuruluşu olarak demokrasiden yana olan tavrını net olarak ortaya 
koymuştur.

Cumhuriyetimizin Demokrasiden anayasal Sosyal, laik, hukuk sisteminden 
birlik ve beraberliğimizi temin ve tesis eden üniter devlet düzeninden asla 
vazgeçilmez.

Yüce Türk Milletinin yıllarca sahip çıktığı bu emanetleri hiçbir terör örgütü ve 
çete ELİMİZDEN ALAMAZ.

Milletimizin gösterdiği onuruna yakışan demokrasi refleksi sayesinde atlatı-
lan bu hain hadisede yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralılarımızda Allah’tan acil şifalar 
dileriz.

Hain kalkışmayı bir kez daha lanetlerken bu ihanet çetesinin arkasında du-
ran şer odaklarını nefretle kınıyoruz.

TÜRK MİLLETİNE VE DEVLETİNE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

 SAYGILARIMIZLA

                  YÖNETİM KURULU ADINA

                    SATILMIŞ ÇALIŞKAN

                     GENEL BAŞKAN 



2016 Türkiye askerî darbe gi-
rişimi ya da darbecilerin verdi-
ği adıyla Yurtta Sulh Harekâtı, 
15-16 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında Türk Silahlı Kuvvetle-
ri bünyesinde kendilerini Yurtta 
Sulh Konseyi olarak tanımlayan 
bir grup asker tarafından gerçek-
leştirilen askerî darbe teşebbü-
südür.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî 
internet sitesi ve TRT’de yayınla-
nan bildiride ordunun yönetime 
el koyduğu ifade edilerek ülke-
de sıkıyönetim ve sokağa çıkma 
yasağı ilan edildiği açıklandı.

İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nün jan-
darma tarafından kapatılması ile 
başlayan süreçte, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman ve yaklaşık 50 kadar 
milletvekilinin mecliste bulundu-
ğu sırada F-16 savaş uçakları 
meclis üzerinde uçuş yaparak 
parlamentoyu dört kez bomba-
ladı. Ankara’nın Beştepe sem-
tinde bulunan Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’na bombalama girişimin-
de bulunulsa da başarılı olu-
namadı, Muğla’nın Marmaris 
ilçesinde bir otelde bulunan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a karşı suikast girişimin-
de bulunuldu. Genelkurmay Baş-
kanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal 
ve Jandarma Kuvvetleri Komuta-
nı Galip Mendi darbeyi gerçek-

leştiren askerler tarafından rehin 
alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
başkomutan sıfatıyla gerçekleş-
tirdiği konuşmada darbecilere 
hiçbir şekilde imkan tanınmaya-
cağını ifade ederek halkı darbe-
ye tepki göstermek için sokağa 
çıkmaya davet etti. Çağrının ar-
dından, Türkiye’nin birçok ilinde 
darbe karşıtı protesto gösterileri 
düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü personelinin gerçekleş-
tirdiği operasyonlar sonucunda 
darbe girişimi bastırıldı ve as-
kerler silahları ile birlikte teslim 
oldu. Olaylar sonucunda 104’ü 
darbe yanlısı asker olmak üzere 
300’den fazla kişi hayatını kay-
betti, 1491 kişi yaralandı, farklı 
rütbelerden 2839 asker gözal-
tına alındı. Yargı ve sivil siyaset 
mensupları dahil olmak üzere 
toplam gözaltı sayısı 6 bini bul-
du. Bunun yanı sıra askerî, idari 
ve adli kurumlarda birçok kişi gö-
revden alındı.

Askerî darbe girişiminin ardın-
dan İstanbul Bakırköy Cumhu-
riyet Başsavcılığı ve Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan Türk Ceza Kanununun ana-
yasal düzene karşı suçlar kapsa-
mında yer alan “cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti 

hükûmetini ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini kısmen veya ta-
mamen yapmasını engellemeye 
teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın öngördüğü düzeni 
ortadan kaldırmaya veya bu dü-
zen yerine başka bir düzen getir-
meye teşebbüs”, “halkı, Türkiye 
Cumhuriyeti hükûmetine karşı 
silahlı isyana tahrik” ve “cum-
hurbaşkanına suikast” suçla-
rından soruşturma başlatıldı.

Darbe girişimi, Türkiye siyasi 
tarihinde 12 Eylül 1980 askerî 
darbesinden 36 yıl sonra gerçek-
leştirilen ilk askerî darbe teşeb-
büsü olarak kayıtlara geçti.

Darbe teşebbüsünden sonra 
Türkiye’nin çeşitli noktalarında 
bu girişime ortak olduğu düşü-
nülen 2745 adli ve idari hakim 
hakkında gözaltı kararı alınmış, 
5 Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyesinin üyeliği düşürül-
müş, 10 Danıştay üyesi gözaltına 
alınmış, 2 Anayasa Mahkeme-
si üyesi hakkında gözaltı kararı 
verilmiş, bunun yanında çeşitli 
rütbelerden 2839 subay ve asker 
gözaltına alınmıştır. Ayrıca 7899 
emniyet personeli, 8777 İçişleri 
Bakanlığı personeli, 1500 kamu 
görevlisi, 15200 Milli Eğitim Ba-
kanlığı personeli, 492 Diyanet 
İşleri Başkanlığı personeli, 257 
Başbakanlık personeli, 393 Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
personeli, 614 jandarma, 30 vali 
ve 47 kaymakam görevden alın-
mıştır.

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ



Türkiye’de 15 Temmuz günü gerçekleştirilen 
Amerikancı ve Fethullahçı darbe girişimi TSK, 
Emniyet ve Türk milleti tarafından bozguna uğ-
ratılmıştır. Darbe girişimi sonrası, 60’ı polis, 3’ü 
asker, 145’i sivil olmak üzere 208 şehidimiz, 
1491 de yaralımız bulunmakta.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 
soruşturmalarda 19 Temmuz sabahı itibariyle 
aralarında asker, polis ve sivillerin de bulundu-
ğu 8314 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 550’si 
tutuklanırken diğerlerinin işlemleri de sürüyor. 
Yargı ve emniyet dünyası başta olmak üzere 
kamuda 9577 kişi de görevlerinden alındı.

Şu ana kadar darbe girişimi soruşturmasın-
da gözaltına alınan 112 amiral ve generalden 

aralarında cuntanın lideri olduğu suçlamasıyla 
gözaltına alınan eski Hava Kuvvetleri Komu-
tanı, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi Orgene-
ral Akın Öztürk, 2. Ordu Komutanı Orgeneral 
Adem Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve 
Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni 
Angun, 7’nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral 
Emin Ayık, Korgeneral Erdal Öztürk, Tümge-
neral Fethi Alpay, Tümgeneral Mehmet Özlü, 
Tümgeneral Haluk Şahar, Tümgeneral Serdar 
Gülbaş, Tümgeneral Şaban Umut, Tuğgene-
ral İrfan Can, Tuğgeneral Erdal Akyıldız, Tuğ-
general İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Ahmet 
Biçer, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral 
Eyyüp Gürler, Tuğamiral Ömer Mesut Ak’ın da 
aralarında bulunduğu 61 general tutuklandı.

DARBE GİRİŞİMİNİN BİLANÇOSU
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Darbe girişimi yargıda deprem yarattı: 
2745 hakim açığa alındı

HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığının gözaltı kararı doğrultusunda 5 
HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar 
verdi. HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece idari 
yargıda, 2 bin 204’ü ilk derece adli yargıda ol-
mak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

TSK bünyesindeki bir grup askerin darbe gi-
rişiminden sonra HSYK, bugün olağanüstü 
toplandı. HSYK Genel Kurulu, Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığının gözaltı kararı doğrul-
tusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürül-
mesine karar verdi. Üyeliği düşürülen 5 isim 
şöyle: Mahmut Şen, Mustafa Kemal Özçelik, 
Kerim Tosun, Şaban Işık, Ahmet Berberoğlu.
HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece idari yargıda, 
2 bin 204’ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 
toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

Kamuda izinler iptal

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar 
yıllık izinleri kaldırıldı.Söz konusu kamu çalı-
şanlarından halen izinde bulunanlar en kısa 
sürede görevleri başına dönmeleri yönünde 
açıklamalar yapıldı.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları ya-
saklanmıştı.

15 Temmuz Türkiye ekonomisine neler 
yaptı;

Girişimin ertesindeki 16 Temmuz günü, Türk 
Lirası 2008’den bu yana en sert düşüşünü 
gerçekleştirdi.  15 Temmuz akşam saatlerinde 
başlayan askeri darbe girişiminin sonrasında, 
Türk Lirası dolar karşısında %6’ya varan bir 
kayıp yaşadı. Dolar/TL kuru 2,88 seviyesin-
den 3,05 seviyesine kadar yükseldikten sonra, 
3,0157 seviyesine çekildi. 

Piyasaların yeniden açıldığı ilk iş gününde (18 
Temmuz Pazartesi) ise, Borsa İstanbul güne 
%2,50 kayıpla başladı.



TÜRKİYE TARİHİNDE YAŞANAN DARBELER
ASKERİ MÜDAHALELELER

DARBELER

Türkiye’de askerî müdahaleler, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin kurumsal olarak ya da bazı subay-
ların kendi başlarına insiyatif alarak sivil yönetime 
yaptığı müdahalelerdir.

Türkiye 1950 yılındaki demokratik seçimlerle 
çok partili hayata geçiş yapmıştır. TSK, iç güven-
liğin tehdit altında olduğunu ifade ederek bazen 
bazı yasaların geçmesini engellemek ya da geçir-
meye zorlayarak, bazen de Türkiye Cumhuriye-
ti hükûmetlerini istifaya zorlayarak ya da alaşağı 
ederek demokratik sivil yönetime müdahele etmiş-
tir. Bu darbe ve muhtıralar bazen emir komuta zin-
ciri içinde (12 Eylül Darbesi gibi); bazen de emir 
komuta zinciri dışında sadece bir grup subay tara-
fından ( 27 Mayıs Darbesi gibi) planlanmış ve icra 
edilmiştir.

TSK 1960 ve 1980 yıllarında iki kez yönetime el 
koymuş, 1971 ve 1997 yıllarında ise hükümeti isti-
faya zorlamıştır.

2007 yılından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
bazı muvazzaf ve emekli mensubları, darbe planı 
ve ülkeyi kontrol atına almak amaçlı kaos plan-
larına ilişkin davalarla ilgili olarak yargılanmaya 
başlanmıştır. Bu davalar arasındaSarıkız, Ayışı-
ğı, Yakamoz ve Eldiven darbe teşebbüsü iddiala-
rı, Balyoz darbe planı, İrticayla Mücadele Eylem 
Planı, Ergenekon davaları, 12 Eylül Darbesi ve 28 
Şubat Süreci davaları bulunmaktadır. Bu davalar 
çerçevesinde 200’den fazla TSK mensubu tutuklu 
olarak yargılanmaktadır.

Yapılan yargılamalar sonucunda, Sarıkız, Ayışığı, 
Yakamoz, Eldiven, Balyoz, Ergenekon, davaları 
TSK’ya kurulan bir kumpas olduğu, sahte delillerle 
ordunun yetkin durumunun bozulmasının amaç-
landığı ortaya çıkartılmış, soruşturmaları başlatan 
tüm savcılar hakkında davalar açılmış ve meslek-
ten men edilmişlerdir.

27 Mayıs 1960’ta yapılan ve Türkiye Cumhuriye-
ti tarihinde gerçekleşen ilk askerî darbedir. Döne-
min Genelkurmay Başkanı da dahil 200’den fazla 
general, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başba-
kan Adnan Menderes yönetime el koyan askeri 
grup tarafından tutuklanmıştır. 37 düşük rütbeli su-
bay tarafından planlanlanıp icraa edilen darbe emir 
komuta zinciri içinde yapılmamıştır. Darbeden son-
ra bu subaylar ve Emekli Orgeneral Cemal Gürsel 

in oluşturduğu Millî Birlik Komitesi ülke yönetimini 
üstlenmiştir.

27 Mayıs 1960’tan, seçimlerin yapılarak normal 
yaşama geçildiği 15 Ekim 1961 yılına kadar ge-
çen sürede, askerin Milli Birlik Komitesi eliyle cun-
ta olarak iktidarda olduğu dönemdir. Daha sonra 9 
Temmuz 1961’de kabul edilen 1961 Anayasası ola-
rak bilinen anayasa değişikliği, 1924 Anayasası’nı 
yürürlükten kaldırmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül 1980 günü 
emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri 
müdahaledir. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 
1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriye-
ti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü 
açık müdahalesidir. Bu müdahale ile Süleyman 
Demirel’in Başbakan’ı olduğu hükümet görevden 
alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1961 
Anayasası kaldırıldı, bütün derneklerin faaliyetleri 
de durduruldu. Parti liderleri önce askeri üslerde 
gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.

Darbeden sonra 1982 Anayasası hazırlanarak, 
1983 yılında siyasi partilerin yeniden kurulmasına 
izin verilmiştir.

2010 anayasa referandumunda, değişikliklerin ka-
bul edilmesiyle 13 Eylül 2010 tarihinde çeşitli sivil 
toplum kuruluşları, sendikalar ve dernekler ile dar-
be mağduru kişiler 12 Eylül darbesini yapanlar hak-

kında suç duyurusunda bulundu. Bütün suç duyu-
rularını toplayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
“Milli Güvenlik Konseyi (MGK) adı altında 12 Eylül 
1980’de ülke yönetimine el koyan ve 24 Kasım 1983 
yılına kadar bu statüsünü sürdüren askeri cunta yö-
netiminin hayatta kalan üyeleri, Kenan Evren, Nejat 
Tümer ve Tahsin Şahinkaya’nın işlediği (A) Nürn-
berg Şartı ile kabul edilmiş ve tüm devletlerin ken-
di kanunlarında yer almasa dahi suçun oluşumu 
halinde takip etmek zorunda oldukları uluslarara-
sı hukukun buyruk kuralı niteliğine sahip insanlığa 
karşı suçlar (B) 765 Sayılı Ceza Kanunu’nun 146, 
147, 153, 174, 179, 180, 181. maddeleri kapsamın-
da, insanlığa karşı suçlar ve resen takdir edilecek 
suçlar nedeniyle haklarında başsavcılık tarafından 
ceza dava açılması ve haklarında gerekli önlemle-
rin alınması istemi ..” ile 7 Nisan 2011 yılında ilk so-
ruşturma başlattı. 4 Nisan 2012 tarihinde darbenin 
yargılanmasına başlanmıştır.

27 Mayıs Darbesi

12 Eylül Darbesi



TÜRKİYE TARİHİNDE YAŞANAN DARBELER
DARBE GİRİŞİMİ, EYLEM PLANLARI VE AYAKLANMALAR
Dokuz Subay Olayı

22 Şubat 1962 Ayaklanması

20 Mayıs 1963 Ayaklanması

20 Mayıs 1969 Darbe Teşebbüsü

9 Mart 1971 Darbe Teşebbüsü

Poyrazköy Davası

Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven Darbe Planları

Balyoz Darbe Planı

2016 Türkiye Askeri Darbe Girişimi

1957-1958’de bir grup subayın hükümete komplo hazırlamak suçundan tutuklanarak yargılan-
maları.

22 Şubat 1962’de, Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının, ordu içindeki 
27 Mayısçıların tasfiyesi için, 20 Şubat günü başlatılan atama ve gözaltına almalara karşı direnişi olayıdır.

20 Şubat günü başlatılan atama ve gözaltına almalara karşı direniş olayının devamıdır.

20 Mayıs 1969 darbe teşebbüsü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olamamış ve emir-komuta zinciri 
içerisinde gelişmiş bir askeri darbe teşebbüsüdür.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olamamış ve emir-komuta zinciri dışında gelişmiş bir askeri darbe 
teşebbüsüdür.

Nisan 2009’da Poyrazköy’de bulunan mühimmatlar ve bu mühimmatların azınlıklara karşı tedhiş eylem-
lerinde kullanılacağı iddiası üzerine açılan dava. 17 sanıkla başlayan dava 19 sanıklı Amirallere Suikast 
ve 33 sanıklı Kafes Eylem Planı davalarıyla birleştirilmiştir.

2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükûmeti devirmek için planlandığı iddia edilen darbe 
girişiminin safhalarını oluşturan operasyonların adlarıdır.

Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlüklere göre 2003 ve 2004 yıllarında dönemin 
Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Özden Örnek ve Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına tarafından darbe planları hazırlan-
mış fakat Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün engellemesiyle bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Darbe 
planları hakkında dava süreci devam etmektedir.

2003 Mart ayında 1. Ordu Komutanlığında dönemin AKP hükumetini devirmek için, dönemin 1. Ordu Ko-
mutanı Çetin Doğan’ın liderliğindeki cunta tarafından hazırlandığı iddia edilen plan. Plan darbe zeminini 
hazırlama amaçlı Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj kod adlı eylem planlarından oluşmaktadır.

19 Temmuz 2010’da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılarının hazırladığı 
iddianameyi kabul ederek tamamı asker 196 kişi hakkında dava açtı. 968 sayfalık iddianamede sanıklara 
“Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs 
etmek” suçlaması yöneltildi. Fakat eski TCK’nın 61/1. maddesine dayanılarak “eksik teşebbüs” nedeniyle 
cezalarda indirim yapılması istendi ve her sanık için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talep edildi.[13] Dava 
halen devam etmektedir.

11 Şubat 2011 tarihinde dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların 
bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma 
ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK’nın 100. maddesinde belirtilen 
katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz ka-
lacağı gerekçeleriyle 134 sanığın tutuklanmasına, 29 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına 
karar verdi.

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi 
olarak tanımlayan bir grup asker tarafından, emir komuta zinciri dışında gerçekleştirilen ve başarısız olan 
askerî darbe girişimi.



OHAL İLAN EDİLDİ

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da yaşadığı darbe girişiminin bu konuda sert açıklamalar yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sinyalini verdiği önemli kararı MGK ve Bakanlar Kurulu’nun 
ardından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay süreyle OHAL kararının alındığını ifade etti. 
Peki OHAL nedir? İşte mevzuata göre OHAL kanunu...

OHAL NEDİR?
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun 

amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür 
demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ha-
reketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde 
uygulanacak hükümleri belirlemektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 3 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLDİ
Vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü 

için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdu-
rulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlile-
rine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve 
olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?
Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü 

hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağa-
nüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geç-
memek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.



TÜM EMEK DERTÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 63

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; 
süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar 
almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır. Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, 
bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer 
araçlarla ilan edilir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü ha-
lin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, 
kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI
Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaş-
masını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirle-
rini yasaklamak,

Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde 
olanlarına el koymak,

Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler 
için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, 
yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya 
çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; 
basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplat-
mak,

Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denet-
lemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini 
sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya 
yasaklamak,

Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler 
veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya 
benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağla-
mak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, 
alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların böl-
geye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girme-
sini veya yerleşmesini yasaklamak,

Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulun-
duğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, 
izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit 
ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya 
gerekiyorsa dağıtmak,

İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik 
ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hal-
lerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak 
kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla 
durdurmak.
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GÜN BİRLİK
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Türkiye’nin kalbi 7 Ağustos 2016’da İstanbul Yenikapı’da attı. Karadan ve denizden milyon-
larca insan Yenikapı’ya aktı. Darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbeti, 23’üncü 
gününde Yenikapı’da milyonlarca kişinin tanıklığında zirve yaptı. 81 il meydanında dev ekran-
lardan izlenen mitingle, tüm dünyaya ‘Türkiye tek yürek’ mesajı verildi. Mitinge katılım merak 
konusu... AA’nın geçtiği habere göre mitinge katılım sayısı 5 milyon dolayında... ABD basını 
ise mitingde 1 milyondan fazla kişinin bulunduğu yorumunu yaptı.

‘ZAFER demokrasinin meydanlar milletin’ sloganıyla düzenlenen ve darbeye karşı olan her-
kesin davetli olduğu Demokrasi ve Şehitler Mitingi, Yenikapı’da birlik ve kardeşlik ruhunu ye-
niden canlandırdı. Darbe girişiminin ertesi akşamı başlayan ve 23 gündür süren demokrasi 
nöbetlerine katılan milyonlarca kişi, İstanbul Yenikapı’da 7 Ağustos 2016 saat 17.00’de başla-
yacağı duyurulan Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmak için, zaman zaman 36 dereceye 
kadar ulaşan sıcaklığa rağmen, 10.30’dan itibaren meydanı doldurmaya başladı. Polisin tra-
fiğe kapattığı caddelerden yürüyerek gelen vatandaşlar, güvenlik kontrol noktasına kurulan 
metal dedektörleri ve X-ray cihazlarıyla arandıktan sonra miting alanına alındı.
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BASINDA BİZ

ADANA ÇUKUROVA ŞUBESİ

KARADENİZ EREĞLİ ŞUBESİ



ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0535 712 04 83
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
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 0546 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
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02
BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21
BİNGÖL MEHMET ERVAN 0506 792 88 69
BOLU LÜTFİ KÜRŞAT KARTALTEPE 0374 212 84 86 0532 587 97 04
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BURSA - KARACABEY EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 55
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 LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92
GAZİANTEP 0342 221 12 33
İSTANBUL/EYÜP KAYA CANPOLAT 0553 594 91 65
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0543 258 08 23
İZMİR/ÇİĞLİ İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 922 11 62
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 0507 732 63 44
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0534 465 48 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL 0542 717 64 51
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
MERSİN/TARSUS M.BÜLENT GÖZENER 0324 614 42 43 0537 240 94 52
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 41 0543 559 67 27
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0414 215 55 05 0530 321 74 63
TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 275 57 57 0537 436 11 60
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0531 302 19 00
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 NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0532 493 66 49
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59




