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BİR İKTİDAR
5 GENEL KURUL

Kasım ayının sonunda 12. Olağan genel 
kurulumuzu siz değerli delegelerimiz, 
üyelerimiz, emeklilerimiz  ve misafirlerimizle 
birlikte yaptık ve sizlerin bizlere vermiş 
olduğu güven ve yetkiyle işimizin, görevimizin 
başındayız. Genel kurulumuzda bizleri 
yalnız bırakmayan öncelikle siz değerli 
delegelerimize ve siyasi parti temsilcilerine, 
sendika temsilcilerine, çeşitli dernek 
temsilcilerine, basına ve davetlilerimize 
katılımlarından dolayı şahsım, genel 
merkezimiz ve tüm emekliler camiası adına 
teşekkürlerimizi sunarız.

Evet, yazımızın başlığında da belirttiğimiz 
üzere bir partinin iktidar döneminde 5 Olağan 
genel kurulumuzu yaptık genel kurulumuzda 
söz alan tüm temsilciler emeklinin içinde 
bulunduğu durumun farkında olduklarını 
ifade ettiler ancak bu durumdan nasıl 
çıkılacağını emekli için net olarak nelerin 
yapılması gerektiği ve bunu yapmak için bir 
çözüm yolunu net olarak ortaya koyan bir 
söz alamadık ne yazık ki politikacılar yine 
siyaset yaptı muhalefet temsilcisi politikacılar 
yine vaatlerde bulundu. Anlaşılan şu ki biz 
yine kendi mücadelemizi kendimiz vereceğiz 
biz yine tüm emek der olarak sizlerin vermiş 
olduğu yetki ile önümüzde uzun ve mücadele 
dolu yıllarvar.Emeklinin sorunlarını meclise, 
cumhurbaşkanlığına ve tüm platformlara 
taşımaya devam edecegiz ve bu ülkede 
emeklinin olması gerektiği yeri ve imkanları 

kazanıncaya kadar her yerde her platformda 
sesimizi duyuracağız. Bu gün emeklilerin %70 
açlık sınırı altında emekli  aylık geliriyle hayat 
mücadelesi vermekte ve Anayasal bir  hak 
olan  sağlık hizmetinde alınan katkı payları  
ilaç ve muayene farkları Emeklileri daha da 
zor yaşam şartlarına  düşürmekte

Değerli emekli arkadaşlarım bugüne kadar 
çözmek için yola çıktığımız birtakım hakları 
ve güvenceleri aldık ve başta 2000 öncesi  
intibak yasası olmak üzere emekli maaşlarına 
ve geçim standartlarına etki edecek, çalışan 
emeklilerin sorunlarına ilişkin dayanışma 
priminin kaldırılması seyyanen artışlar ve 
buna bezer birçok konuyu çözdük .

12. Dönemde de başta tüm emekliyi 
kapsayacak hizmet ve prime dayalı intibak ve 
huzurla alabileceğimiz katkısız sağlık  hizmeti 
almak dönem artışlarında emekliler arasında 
farklı artış uygulamalarının yapılmaması 
zamların temel gıda  tüfe atışı ve artı refah payı 
olarak verilmesi konusunda mücadelemizi 
her düzeyde üzerimize düşen görevleri  
layıkıyla yapmaya  devam edeceğiz. 14 yıldır 
görev başında olan iktidarlar biz emeklilerin 
sorunlarına yeterince cevap verememiştir 
ısrarla intibak yasasının çıkmasını istememize 
rağmen kısmi  iyileştirmeden ileri gitmemiş 
ekonomik sorunlara reel kayıplarımıza 
bakılmamış % 15 eriyen maaşlarımız % 3 -%4 
artışlarla geçiştirilmiş emeklinin alım gücü her  
yıl aşağı düşmüştür.  
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Hep emeklinin 2000 yılı maaşı ile bu günkü 
verilen  fark ortaya konmuş ama piyasadaki 
pazarda ki fark  göz önüne alınmamıştır sivil 
toplumun görüş ve önerilerine bakılmamıştır.

 Biz haklı olduğumuz tüm konularda dik 
duruşumuzu ve mücadelemizi sergilemeye 
devam edeceğiz. Yakında yine oy istemeleri 
gündeme gelecek soruyorum oy günü 11 
milyon emekli 30-35 milyon oy potansiyelini, 
hatırlayan ve sonra unutan siyasi parti 
temsilcileri bizim için ne yaptınız ki bizlerin 
oylarına talip oluyorsunuz. Bizi enflasyon 
karşısında eriyen maaşlarımızla sağlık, 
reçete ve daha birçok katkı payı olarak zaten 
yetmeyen maaşlarımızı eriten, emekliyken 
çalışmak zorunda kalan emeklimden 
meydanlarda oy isteyen siyasiler bu 
emekliden oy isterken söz vermek yetmez 
onların karşısına önceki sözlerinizi tutmuş 

olmanın huzuru içinde çıkmanız gerekir.                                                             
bundan sonra  emekli  artık sizlerin parlak 
vaatlerini değil kendi geleceğini düşünerek 
oy kullanacaktır. Bu ülkenin cefasını çekip 
sefasını süremeyen emeklim bedeninizle 
çalıştınız alın terinizi emeğinizi yediniz helal 
kazancınıza haram katmadınız kim ne yerse 
yesin siz huzurlu bir şekilde kazancınızı 
yediniz bugüne kadar bu vatan için ay 
yıldızlı bayrağımız ve semalarımızdan hiç 
dinmeyecek ezan sesi için, bu ülke için 
çalıştınız evlatlarımıza güzel yarınlar 
bırakmak için çalıştınız vicdanını rahat tut  
senin temel değerlerini koruyan ve bundan 
vazgeçmeyen vicdanının sesini dinleyerek 
oy kullan.
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Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

KATKI PAYSIZ 
SAĞLIKLAR DİLERİZ

Ülkemiz sosyal devlet 
yönetimine sahip diyoruz ve 
sosyal devleti tanımlayarak 
sözlerime devam etmek 
istiyorum.

‘’Refah devleti veya 
sosyal devlet, minimum 
düzey ötesinde 
vatandaşlarının refahı için 
birincil sorumluluk kabul 
eden devlet kavramı olup 
devletin vatandaşlarının 
iktisadi ve sosyal 
esenliklerinin korunması 
ve teşvik edilmesinde ana 
rol oynamasını önerir. Bu 
şekil devlet kavramı fırsat 
eşitliği, servetin eşit şekilde 
dağılması ve nispeten 
rahat bir hayat sağlamak 
için gerekli asgari şartlara 
yetişemeyen kişiler 
için kamu mesuliyeti 
prensiplerine dayanır. 
Bu genel yaklaşım bir 
ülkenin çok değişik 
şekilde iktisaden ve 
sosyal bakımdan organize 
edilmesini mümkün kılar’’.

Evet bu tanıma göre 
minimum düzey ötesinde 
diyerek başlayan sosyal 
devlet tanımında minimum 
refah düzeyinin altında kalan 
milyonlarca emekliden ve 
bunların sağlık çilelerinden 
bahsetmek istiyorum.

Gençliğinde sağlık 
hizmetlerine çok fazla 
ihtiyaç duymayan insanlar 
emekliliklerinde yaş itibari ile 
daha çok sağlık hizmetlerine 
ihtiyaç duymaktadır. 
Gençliğinde belkide yıllarca 
ihtiyaç duymadığı sağlık 
hizmetlerinden yaşlılığında 
bazen ayda birkaç kere 
yararlanmak zorunda 
kalmakta olan yaşlı ve emekli 
arkadaşlarımız var. Kıt kanaat 
açlık sınırı altında maaşları 
ile geçinmeye çalışan emekli 
vatandaş hastanelere katkı 
payı ilaç parası derken 
emekli maaşının bir kısmını 
sosyal devlete geri iade 
etmektedir. Bununla da 
kalmayarak hastanelerden 
ihtiyaç duyulan görüntüleme, 
MR hizmetlerinde verilen 
randevu tarihlerin uzunluğu 
insanları özel sektöre teşvik 
etmektedir. Özel sektörde 
ise özel hastane katkı payı 
derken emekli zor şartlar 
altında yaşamaya çalıştığı 
aylığı hastanelere bırakmakta 

ve yaşam mücadelesi daha 
da zorlaşmaktadır. Maaşını 
hastanelere bırakan emekli 
ısınmasından yemesinden 
kısmakta ve daha iyi 
koşullarda beslenmesi 
gereken insanlar daha 
kötü beslenerek daha 
çok hastalanmakta ve her 
seferinde hastanelere daha 
çok para bırakmaktadır.

Başta demiştik ya sosyal 
devlet diye demiştik ya  
minimum düzey ötesinde 
refahı yaşatmak bumudur. 
Bumudur yıllarca emek 
verdiğimiz ülkemizin bize 
reva gördüğü hayat?

Avrupa ülkelerinde emeklinin 
doktoru,ilacı, hemşiresi eve 
gelirken; Avrupa birliğine 
üyelik için her kapıyı zorlayan 
ülkemin emeklisine verdiği 
değer bumudur.

Biz emeklilerin talebi sağlıkta 
katkı paylarının kaldırılmasıdır.
Hastanelerimizin daha 
donanımlı hale getirilmesi ve 
tetkik sürelerinin kısaltılması 
ve bizlerin özel hastanelere 
mecbur bırakılmamasıdır. 
Çalışırken ödediği 
ancak ihtiyaç duymadığı 
sağlık primlerine karşılık 
emekliliğinde daha katkı 
paysız ve daha hızlı bir sağlık 
hizmeti almak istiyoruz. 
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Naci ŞAHİN
Genel Sekreter

Değerli mesai ve emekli ar-
kadaşlarım 2003 yılından bu 
yana Van şube başkanlığını 
yapmakta iken genel başka-
nımız Satılmış Çalışkan’ın 
çağrısı üzerine 12. Olağan 
Genel Kurulumuzda  genel 
merkezde genel sekreterlik 
görevine getirildim. Bu gö-
revi layıkı ile yapmaya ina-
nıyorum bizler burada 11 
milyon emeklinin hak arayışı 
için çabalıyoruz bu bayrağı 
bize uygun gören başta ge-
nel başkanımız olmak üzere 
tüm şube başkanlarımıza ve 
genel kurulumuzda yönetimi 
onaylayan tüm delege arka-
daşlarımıza teşekkürlerimizi 
bildirmek istiyorum.

Takdir edersiniz ki ülkemi-
zin içinde bulunduğu durum  
hem ülkemizi hem de vatan-
daşlarımızı zor koşullar altın-
da yaşamaya ve hep birlikte 
tek yürek olarak bayrağımızı 
egemenliğimizi ve demokra-
simizi korumamız gerektiğini 
bir kez daha ortaya koymuş-
tur. Bizler bu koşullar altında 
dahi emeklimizin haklarını 
savunmak için buradayız ve 
görevimizi yerine getireceği-

mizden hiç şüpheniz olma-
sın. 

Görevim gereğince derne-
ğimizle hükümetimiz arasın-
da köprüler kurup sorun ve 
taleplerimizi her platformda 
dile getireceğiz dile getirmek-
le kalmayıp her türlü kanun-
lardan yararlanıp hak arayış-
larımızı sürdüreceğiz .

Biz bu ülke için emeğini, 
alın terini, gençliğini harca-
mış insanlarız çabamız refah 
içerisinde yaşama hakkımız-
dır ve bugün de bu ülke için 
emeğini, alın terini, gençliğini 
harcayan günümüzün emek-
çisi geleceğin emeklileri için 
hak edecekleri refahı da sun-
maktır. Bizim mücadelemiz 
günü kurtarmak değil bizden 
sonra bu bayrağı devralacak 
arkadaşlarımızın da önünü 
açmaktır. 

Sözlerimi sonlandırırken te-
rörü lanetliyor ve buna seyirci 
kalan ve destekleyen başta 
Avrupa olmak üzere tüm ül-
keleri ve insanları kınıyorum 
huzurlu bir Türkiye ve huzur-
lu bir dünya dileklerimle.

DAHA YAPILACAK 
ÇOK ŞEY VAR

26 Kasım 2016 da 12. 
Olağan Genel kurulu-
muzu yaptık. Olaysız ve 
demokratik bir şekilde biten 
genel kurulumuzda üye ka-
tılımımızın üst düzeyde ol-
ması ve salonların almaması 
bizi hayli gururlandırdı ve bir 
o kadarda sorumluluk duygu-
larımızı artırdı. Çünkü emekli 
arkadaşlarımızın dernekten 
beklentileri var talepleri var 
yapılan çalışmalarımızı ve 
yapacaklarımızı duymaya 
ihtiyaçları var.

Kurulduğu günden günü-
müze kadar dur durak bil-
meyen genel merkezimiz 
ve şubelerimiz bundan son-
rada durmaksızın çalışma-
larına devam edecek ve 11 
milyon emeklinin daha iyi 
koşullarda hayatını idame 
ettirmesi için yapılması ge-
reken her türlü çalışmayı ve 
gayreti göstermeye devam 
edecektir.
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2017 iŞTE ASGARİ ÜCRET
İŞTE PROMOSYON

Ali Selçuk
Genel Mali Sekreter

2017 asgari ücret rakamı 
belli oldu. Çalışma Bakanı 
Müezzinoğlu, asgari ücretin yeni 
yılda net 1404 lira olacağını 
açıkladı.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanın 
merakla beklediği 2017 asgari 
ücret rakamı belli oldu.

ASGARİ ÜCRET NET 1404 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
başkanlığında dördüncü kez 
toplandı. Toplantıda, işçi 
kesimini temsil eden Türk-İş 
heyetine Genel Eğitim Sekreteri 
Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin 
Demir başkanlık yaptı.Bakan 
Müezzinoğlu toplantı sonunda 
rakamı açıkladı.

Asgari ücretin yeni yılda da 
yılın tamamı için belirlendiğini 
kaydeden Müezzinoğlu, yapılan 
görüşmelerin ardından yeni yılda 
asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 
artış yapıldığını söyledi. Bakan 
Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 
yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, 
net bin 404 lira 6 kuruş olduğunu 
belirtti.

Hükümet uzun müzakereler 
sonucunda asgari ücreti açıkladı 
asgari ücret azami geçim 
sınırını ifade etmektedir ancak 
hükümetin görmezden geldiği 
milyonlarca emekli halen

açlık sınırının ve asgari üc-
retin altında emekli maaşı 
aldığı gerçeğidir emekli ma-
aşlarının hesaplanmasındaki 
dengesizliklerin ve haksızlık-
ların kaldırılması ve emekli 
aylığının en düşüğünün 
asgari ücret düzeyine yüksel-
tilmesi ve emekli maaş artış-
larındaki emekli sandığı ve 
SGK emeklilerinin artış oran-
larının da bir an önce ma-
saya yatırılmasını istiyoruz. 
6.5 milyon çalışanı ilgilendi-
ren asgari ücret görüşmeleri 
haftalarca sürerken 11 milyon 
emekliyi ilgilendiren maaş 
artışı yalnızca hükümetin ini-
siyatifinde olmasını istemiyor 
ve sendikalara buradan çağrı 
yapıyoruz çalışırken aidatını 
aldığınız işçi kesimini emekli 
olunca terk etmeyerek emekli 
haklarını da masaya koyarak 
emekli kuruluşları ile ortak 
hak arayışına davet ediyor 
ve hükümete ve muhalefe-
te bir kez daha hatırlatmak 
istiyoruz ki Türkiye de halen 
sizin belirlemiş olduğunuz as-
gari ücretin altında maaş ala-
rak geçinmeye çalışan yüz 
binlerce hatta milyonlarca 
emekli var. 

EMEKLİYE PROMOSYON

Uzun süredir Tüm Emek 
Der. olarak yetkililer ile devam 
eden görüşmeler sonucu 
merakla beklenen promosyon 
için Sayın Başbakan 30 Aralık 
2016 günü açıklama yaptı. 

Emekli maaşı ödeyen 
bankalar 2017 ile birlikte 
promosyon ödemelerine 
başlıyor.

3 yıllık sözleşme karşılığı 11,6 

milyon emekliye tek seferde 
300 - 450 TL aralığında ek 
ödeme yapılacak.
Emeklilere promosyon tek 

seferde ödenecek.
Maaş hesaplarının 3 yıl 

bankada tutulması karşılığı 
promosyon ödemesi 
yapılacak.

750 bin emekli 2 bin TL’nin 
üzerinde maaş alanlar, bu 
gruba 450 TL ödenecek.
8.5 milyon emekli 1000-

2000 TL aralığında alıyor ve 
onlar 375 lira alacaklar.
2 milyon 250 bin emekli 

1000 TL ve altında maaş alı-
yor, onlar 300 TL alacaklar.
Promosyon tutarı 2017’de 

emeklilerin maaş takvimine 
uygun 1-3 ayda ödenecek.

Maaşı 1000 TL’den az olan-
lar için; 300 TL 
Maaşı 1000 TL-2000 TL 

olanlar için; 375 TL
Maaşı 2000 TL’den fazla 

olanlar için; 450 TL
Beklenen olmasa da ada-

letsizliğin ortadan kalkması 
üvey evlat muamelesinden 
emeklinin kurtulması müca-
delenin haklı sonucudur. 

Mağduriyetin giderilmesi için 
emek harcayanlara, Ayrıca 
Sayın Başbakanımız Binali 
YILDIRIM’a çalışmalarından 
dolayı Tüm Emek Der olarak 
Teşekkür ederiz.
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Mustafa SARIOĞLU 
Genel Eğ. ve Teş. Sekreteri

Derneğimizin daha iyi 

seviyelere gelmesi için Başta 

Sayın Genel Başkanım 

Satılmış Çalışkan’ın 

vereceği görevler ve diğer 

Yönetim Kurulu üyelerimizle 

omuz omuza üyelerimizin 

sorunlarını çözümü için 

mücadele edeceğiz. 

Bu mücadele meşru 

zemin ve platformlarda 

olmak zorundadır. Özelde 

Ülkemizde yaklaşık 10 milyon 

emeklinin derneğimizde 

örgütlenerek sorunların 

dernek organları vasıtasıyla 

Genel Başkanımıza ulaşması 

ve Yönetim Kurulumuzda 

müzakere edilerek, çözüm 

yolu planlanmalıdır. Bu 

sorunlar genel olarak direk 

olarak ilgili bakanlık veya 

hükümete sunulmalıdır. Daha 

sonra sorunun kamuoyu 

gündemine yükselmesi 

sayesinde kamuoyu desteği 

sağlanmalıdır. Kamuoyu 

desteği Ülkemizi yönetenler 

üzerinde kamuoyu baskısı 

oluşturacağından sorunun 

çözümüne eğileceklerdir. 

Sivil toplum kuruluşlarında 

örgütlenmenin temel gayesi 

zaten kamuoyu oluşturmak 

suretiyle meramını 

yönetenlere iletmektir.

Eğer emeklilerimiz 

derneğimizde örgütlenmiş 

olmasalar seslerini asla 

duyuramazlar.

2002 yılında seçildiğim 

Tüm İşçi Emekliler Dul ve 

Yetimleri Derneği Zonguldak 

Şube Başkanlığın görevim 

süresinde zaman zaman 

emekli üyelerimizle belli 

orta noktalarda toplantılarda 

emeklilerimizin sorunlarını 

dinleyip sorunları tespit ettik. 

Bu sorunları yazılı olarak 

gerek yöre milletvekillerine 

ve gerekse Mülki idareye 

ilettik. Daha sonra basın 

açıklamaları ile sorunlarımızı 

kamuoyu ile paylaştık.

26.11.2016 tarihinde ger-
çekleştirdiğimiz Derneğimiz 
12.Olağan Genel Kurulunda 
Genel Merkez Teşkilat ve 
Eğitim Sekreterliği görevine 
seçilmiş bulunuyorum.

Beni bu göreve layık gören 
ve benimle çalışmak isteyen; 
en başta Sayın Genel Başka-
nımız Satılmış Çalışkan’a ve 
Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 12.Olağan Genel 
Kurulda hazır bulunup şah-
sımı Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeliğine önerge ve-
rerek ve yapılan seçimde oy 
veren tüm delege arkadaşla-
rıma teşekkür ediyor saygılar 
sunuyorum.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği camiası 
olarak hiç kuşkunuz olmasın 
ki; seçildiğim bu onurlu göre-
vim süresince bütün gücüm-
le mücadele edeceğim. 

BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE

TEŞKİLATLANMA
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Aynı zamanda bu çalışmalarımızı Genel 

Başkanımızın direktifleri ve bilgisi dahilinde 

yaptık. Eğer sorunlar geneli ilgilendiriyorsa 

Genel Başkanımız konuyu Hükümet 

Yetkilileriyle görüşerek çözümü için mücadele 

edilmiştir. 

Emekli Derneği olarak; işçi emeklilerinin, 

eski emekli yeni emekli ayrımı veya 2000 

yılı öncesi ve sonrası emekliler olarak 

maaşlarındaki farklılığın düzeltilmesini talep 

ediyoruz. Bu şekilde ortaya çıkan farklılıklar 

dönemlerdeki yasalardaki farklı uygulamalar 

meydana gelmiştir. 

Tüm emeklilerin maaşlarını temel belirleyen 

esaslardan olarak, SGK pirim gün sayısı 

ve çalışırken elde ettiği SGK primine esas 

kazançları üzerinden ödediği SGK pirimi 

ve hizmet esas alınmasının mücadelesini 

veriyoruz. Bu mücadelemiz her emeklinin 

ödediği pirim gün sayısı ve pirime esas 

kazançları kadar emekli maaşı alana kadar 

sürecektir. 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 

olarak Hükümetin emeklilere uygun ödeme 

şartlarında TOKİ yapımı daire sahibi yapılması 

konusunu da takip ediyoruz. 

Hükümet nezdinde takip etmekteyiz.



26 KASIM 2016
12. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ

Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulu 26.11.2016 Cumartesi günü Tes-İş Sendikası toplantı 

ve konferans salonunda gerçekleşti. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının Genel başkanları, 

temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegeler ve misafirlerimizin katılımları ile 

gerçekleşen genel kurulu II. Başkan Yunus ATİKTÜRK’ün açması ile Divan heyeti olarak



kurula sunulan Av. Nusret Sefa KUTLUAY Divan Başkanlığında Malatya Şubemiz II. Başkanı 

İbrahim TOKMAK, Silifke Şube Başkanımız Bedri SAPANCI, Uşak Şube Başkanımız Aytekin 

AKIN ve KDZ Ereğli Şube Başkanı Necati VURGUN oluşan divan heyeti oy birliği ile kabul 

edilmiştir.

26 KASIM 2016
12. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ



GENEL BAŞKAN SATILMIŞ ÇALIŞKAN’IN GENEL KURUL KONUŞMASI
Bu insanlık dışı, canice 

hareketi en şiddetli şekilde 
bir kez daha lanetliyoruz, 
aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar ve milletimize geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Başarısızlığa uğratılan hain 
kalkışma ve sonrasında 
hayatın normale dönmesi 
için yürütülen faaliyetler 
kapsamında; olağanüstü 
hal (OHAL) ilan edilmesini 
ve alınan tedbirlerin  kanun 
hükmünde kararnamelerle 
alınmış ve alınacak olan 
kararların hukukun üstünlüğü 
ilkesinde yapılmış olması 
temennimizdir. 

Türk silahlı kuvvetlerini 
küresel olarak etkisizleştirme 
hedefi ile hareket eden FETÖ 
terör örgütü ve benzerleri 
ile mücadele ordumuzun 
asli görevlerinden Türk 
ordusunun şereflerle dolu 
tarihi göz ardı edilmemeli. 
Ordu bizim gözbebeğimiz 
hepimiz kutsal ocakta 
nöbetimizi tuttuk hepimiz 
askeriz gerekirse bu günde 
hazırız birkaç çapulcuya 
pabuç bırakmayız. 

Biz emekliler olarak 1960 
darbesi dahil çok  şeyler 
gördük bugünkü asker 
polis halk, el ele hainlere 
karşı  demokrasiye sahip 
çıkmamız vatanımızı Türkiye 
Cumhuriyetini bölmeye 
hiçbir gücün yetmeyeceğini  
gösterdik .

Söz vatan oldu mu tarihi 
şanla şerefle dolu Türk milleti 
öyle bir kenetlenir ki gerisi 
teferruattır 

DEĞERLİ EMEKLİLER

Üç yılık çalışmalarımızda 
emeklilerin sorunlarını her 
platformda dile getirdik, 
nedenlerini açıkça izah ettik. 
Tabii ki burada düzeltilenler 
var. 2000 öncesi intibakı, 
ek ödemeler alınması 
maaştan kesilen dayanışma 
primlerinin kaldırılması  
seyyanen alınan artışlar gibi 
bunlar bizim taleplerimizi 
tam karşılamamakla 
beraber yine de getirileri 
olmuştur. Hâlâ düzenlenmesi 
beklediklerimiz farklı 
uygulamalar var. Bunların  en 
yaralayıcı olanı da dönem 
artışlarında emekli sandığı 
ile SSK, BAĞ-KUR emeklisi 
ne farklı oranlar  verilmesi. 
Örneğin en son temmuz 
artışında emekli sandığı 
emeklileri ile ssk ve bağ-kur 
farklı uygulama verildi.

Nerede adalet hani 
SG’de birleşmiştik biz?

Emekli sandığını emeklisini 
kıskanarak çok alıyorlar 
demiyoruz ayrımcılığa 
üzülüyoruz. Bu dönemde  
bilindiği üzere iki seçim 
geçirdik ve siyasi partilerin 
emeklilere vaatlerini madde 
,madde anlattık ve birde 
bunu dergimizde yayınladık , 
ne yazık ki bugün % 70’imiz 
açlık sınırının altında geçim 
mücadelesi vermekteyiz.

11 milyon emekli 
aile bireyleriyle 35  
milyon  seçmeniniz olarak 
geçinebileceğimiz bir emekli 
aylığı huzurlu bir yaşam 
istiyoruz.

ÇOK DEĞERLİ EMEKLİLER;

Genel kurulumuzun ülkemize ve 
emeklilerimize hayırlar getirmesi 
dileği ile kuruluşumuza hizmet 
vermiş arkadaş ve üyelerimizden 
ebediyete intikal edenlere 
Tanrıdan rahmet yaşayanlara 
sağlıklı ömürler diliyorum.

SAYIN MİSAFİRLER DEĞERLİ 
EMEKLİLER 

Devletimiz zor günlerden 
geçmekte yıllardır devam 
eden terör belası ve senelerdir 
neredeyse tüm iktidarlarla  uyum 
içinde hareket ederek, devletin 
tüm kurum ve kuruluşlarına 
sızmak suretiyle, buraları adeta 
işgal  etmiş olan FETÖ cemaati 
mensupları; 15 Temmuz 2016 
tarihinde Türk silahlı kuvvetleri  
ve devletin birçok kurumunun 
içine sızmış olan müritleri 
aracılığıyla Türk milletine karşı 
haince bir darbeye, kalkışarak 
yüzlerce vatandaşımızı vahşice 
katletmiş, binlerce vatandaşımızın 
yaralanmasına neden olmuştur.

Ancak, vatan hainlerinin hesaba 
katmadığı Türk ulusunun direnci 
ve kahraman Türk silahlı kuvvetleri 
mensupları ile kahraman güvenlik 
güçlerimizin polisimizin canları 
pahasına yaptığı mücadele ve 
Türk halkının demokrasiye sahip 
çıkması  sonucunda emellerine 
ulaşamamışlardır.



EMEKLİLİK LÜTUF DEĞİL BİR HAKTIR 

Emeklilerimize ekonomik ,kültürel ve sosyal 
olanaklar sunmak, hak ettikleri onurlu yaşamı 
sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği 
iktidarların en önemli ,görevidir.
Dönemin  Sayın  Başbakanı Prof.  Ahmet 

DAVUTOĞLU’nun emekliye ucuz konut sözü 
ne karşılık emeklilerin şahsi müracaatlarının 
zor olacağını düşünerek  TOKİ başkanlığı ile 
görüştük. Konut almak isteyen üyelerimizi 
şubelerimiz yolu ile kayıt altına alarak her ilin 
listesini ayrı ayrı yaparak listelerimizi TOKİ 
başkanlığına verdik. Aynı zamanda TOKi’nin 
talebiyle bu listelerimizi valilik ve belediye 
başkanlıklarına yörede  bu kadar emeklinin 
konuta ihtiyacı var. Bunun için acilen arsa 
tahsis edilmesini yazılı olarak talep ettik, 
birçok ilimiz ve ilçemizdeki arsa tahsisleri 
yapıldı ve TOKİ’ye bildirildi.

Genel merkez ve şubelerimiz olarak bunu 
takip etmekteyiz ve edeceğiz. Bu hizmet için 
üyelerimizden hiçbir talebimiz olmamıştır. 

Tabi ki inşaat başlatılması bizim yetkimizde 
değil. Buna Başbakanlığa bağlı TOKİ 
başkanlığı karar verecek, bizler ancak 
sizler emekliler adına takip edeceğiz. Siz 
emeklilerimizin şubelerimizle birlik olarak 
yöre siyasilerini devreye sokmalısınız.
Bu amaçlar doğrultusunda Tüm İşçi 

Emeklileri Derneğimiz üyelerinin haklarının 
korunması yönünde çalışmaktadır. 

Bireylerin sivil toplum kurumu oluşumunu 
benimsemeleri, emekli dul ve yetimlerin 
Tüm Emek Der bünyesinde toplanmaları, 
emeklilerin istek ve talepleri için güç birliği 
sağlayacaktır.

11 milyonu geçen her yıl da artan emekli 
dul ve yetimleri potansiyel bir güç olduğu 
bilinmektedir. “Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.”

İKTİDARDAN VE PARLAMENTODAN 
TALEPLERİMİZ

1- Çalışanlar ile emekliler arasındaki 
ücret uçurumunun giderilmesi. çalışanlara 
yapılan ücret artışlarının emeklilere de 
aynen yansıtılması (emekli sandığında 
bu uygulanırken SSK ve BAĞ-KUR’A tüfe 
uygulanmakta)

2- Yeni bir intibak yasası çıkartılması (tüm 
emeklileri kapsayan) burada 5000 pirim günü 
karşılığının taban aylık olarak belirlenmesi 

ve bu aylığın (devlet istatistik kurumunun 
belirlemiş olduğu açlık sınırı gelirinin),altında 
kalmaması kalan prim günleri de aynı 
donelerle değerlendirilerek belirlenecek  ABO’ 
ile, prim  ödediği. Kademeden alacağı  emekli 
aylığı belirlenmesi ve bu şekilde emekliler 
arasında hizmet ve prime dayalı STANDART 
BİRLİĞİNİN sağlanması.

3- Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda 
katkı paylarının kaldırılması, 
4- Enflasyona göre yapılan 6 aylık dönem 

artışlarında temel gıda enflasyonu baz 
alınarak artış yapılmalı.
Artışlarda TÜFE+MİLLİ gelirden refah payı 

verilmelidir (memur, işçi, bağ-kur emeklisi 
ayrımı olmamalı).

5- Sosyal güvenlik kurumlarının  gerçek 
olarak tek çatı altında birleştirilmesi ancak 
böyle gerçekleşir
6- Banka promosyonlarının bir an önce 

karara bağlanması çalışanlarla aynı düzeyde 
olması
7- Emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 

sendikalaşma hakkının verilmesi,
8- Gençliğini hayatının en verimli çağını 

devletine milletine hizmet ederek geçiren 
bizler bu yaşlı günlerimizde kimseye 
muhtaç olmadan yaşayabileceğimiz emekli 
maaşı istiyoruz. Sağlık sistemindeki olumlu 
değişiklikleri görüyoruz. Hastane ve ilaç 
kuyrukların kalkması üniversite ve özel 
hastanelere gidilmesi, sosyal devletin 
gereksinimi olarak görmekteyiz.
Bu olumlu gelişmeler mukabilinde getirilen 

katkı payları emeklinin ödeme gücünü 
aşmaktadır. 

Sağlık hizmetine daha çok yaşlıların ihtiyacı 
olduğu gerçektir . Çoğumuz ayda 3-4 sefer 
sağlık hizmeti almak zorundayız

Emeklilerden alınan katkı payları. Emeklinin 
bütçesini sarsmakta ve bazı arkadaşlarımız 
hasta oldukları halde doktora gidememekteler. 
Tedavisi  hemen başlaması gereken 

hastaların devlet ve üniversite hastanelerin 
de görüntüleme, laboratuvar hizmetlerinde 
uzun randevu verilmesi  ve tedavinin 
başlayamaması emekliyi mecburen özel 
hastanelere yönlendirmektedir.

Ülkede sosyal barışı sağlamak istiyorsak sivil 
toplumun sorunlara ilişkin çözüm önerileri, 
görüşleri değerlendirilerek düzenlemelerin 
yapılması talebimizdir.

GENEL BAŞKAN SATILMIŞ ÇALIŞKAN’IN GENEL KURUL KONUŞMASI
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DEĞERLİ HAZIRUN 

Biz emekliler yasaların ön gördüğü sistemle  hizmet  pirim ve vergimizi ödeyerek emekli 
olduk. Emeklilik lütuf değil bir haktır. Şimdi sosyal hukuk devletimizden pirim matrağımız ve 
gün sayımız değerlendirilerek geçinebileceğimiz bir aylık, huzurla alabileceğimiz katkısız, 
paysız  sağlık hizmeti istiyoruz.

SEVGİLİ EMEKLİLER

Hizmetlerimizi bugüne kadar halka hizmet hakka hizmettir anlayışı ile görev yaptık kuruluş 
olarak   sivil toplumda ön sıralarda yer aldık.

Sosyal hizmetlerimiz yatımlarımızı hep bilmektesiniz. Ankara da 5 adet diğer illerde 23 adet 
konutumuz derneğimize aittir. İnşallah diğerlerini de kısa zamanda konut sahibi yapacağız

Bu dönemde genel merkez olarak amacımız  projelerimiz misafirhanemizi binaya çevirerek 
büyütmek. Dinlenme tesisleri için çalışmalarımız başlattık araştırmalarımız mülkiyetini almak 
veya uzun vadeli, kiracı olarak ilgili kuruluşlarla  görüşmelerimiz devam ediyor  en uygun 
sahilde kuruluşumuza  uygun bir hizmet sunmak  amacımız dır. Genel kurulumuzun ülkemize 
ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum.

 Satılmış ÇALIŞKAN

 Genel Başkan 

“Egemenlik, kayıtsız şartsız
milletindir.”
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“Emeklilerle ilgili en başta en çok saygıyı hak eden 
ve insanca çocuğuna, torununa karşı, çevresine 
karşı hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını devam 
ettirmesi gereken kesimin başında emeklilerimiz 
gelmektedir” diyen DESTİCİ sözlerine emeklisine 
hak ettiğini vermeyen, emeklisine insanca bir 
yaşam standardına kavuşturmayan bir ülke sosyal 
adil bir hukuk devleti olamaz diyerek sözlerine 
şöyle devam etti:

“Talep edilenlerin çok basit karşılanabilir, 
yapılabilir talepler olduğunu ve bunların bütçeye 
de çok miktarlarda yük getirecek, kaldırılamayacak 
talepler değildir. 11 milyon emeklinin 7 milyona 
yakınının açlık sınırı altında yaşama çabası 
göstermesinin yükü son bir ayda ki kötü yönetimin 
dolarda meydana getirdiği kamu zararından daha 
büyük değildir.

Sendikalara verilen toplu sözleşme hakkını biz 
emeklilerimiz içinde talep ettik. Emeklilerimize de 
Sendika ve toplu sözleşme hakkının verilmesini 
istedik.

Promosyon konusunda da her platformda 
dile getirdik. Diğerlerinin de aynısı bankalarda 
kullanmasına rağmen bu sorunun çözülmemesi 
haksızlıktır ve burada bankalar korunmaktadır. Adil 
sosyal bir devlette aynı oranda hizmet ve prime 
sahip olan iki kişi arasında farkın olamayacağını 
ifade etti ve bunun mutlaka intibak ile çözülmesi 
gerekir.

Teröre karşı verilen haklı mücadeleye sonuna 
kadar destek vereceğiz. Büyük Birlik Partisi 
olarak bütün ülkelerle iyi geçinelim ama asla 
güvenmeyelim. Biz kendi ayaklarımız üzerinde 
duralım ve Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Birliği 
oluşturalım.”

Anayasa sistemini de eleştiren DESTİCİ asıl 
sorunun ekonomide ki küçülmeden Türkiye’deki 
fakirleşmeden bahsederek son 1 ay içerisinde 
bütçe %15 küçülmüştür diyerek hükümete yüklendi.

Sözlerini “kongrenin hayırlara vesile olmasını her 
zaman ve her şartta emeklinin yanında olacağını” 
ifade ederek sonlandırdı. 

26 Kasım 2016 genel kurulumuza 
katılan BBP Genel Başkanı Sayın 
Mustafa DESTİCİ emeklilere 
hitaben emeklilerin sorunlarından ve 
partinin çalışmalarından kürsüden 
hitaben yaptığı konuşmadan dolayı 
şükranlarımızı sunuyoruz.

“Kıymetli emeklilerimiz, değerli 
büyüklerimiz

Bende isterdim ki iktidar ve muhalefet 
burada olmalıydı. İktidar dinlemeli 
sorunlarınızı muhalefette bunun 
takipçisi olmalıydı” diyen DESTİCİ 
kendisinin de emekli olduğunu ve 
yaşı beklediğini ifade ederken erken 
“emekliliğin Türkiye ekonomisine yük 
olduğundan bahsederler ama esas 
Türkiye’yi kötü yönetenler Türkiye’ye 
yük getiriyor” diyen DESTİCİ 
“Türkiye’nin bir emekli, çalışan, işveren, 
işçi, memur ile ilgili problemi yoktur; 
Türkiye’nin kötü yönetilme problemi 
vardır. Türkiye’nin temel problemlerinin 
tamamı bırakın çözülmeyi, ağırlaşarak 
devam etmektedir” dedi.

BBP GENEL BAŞKANI SAYIN MUSTAFA DESTİCİ’NİN
GENEL KURUL DA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMASI
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TERÖRE LANET OLSUN
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak son aylarda ülkemizde görmek, duymak 

istemediğimiz terör olaylarını, yapan, yaptıran ve de destekçilerini esefle kınıyor, terör olaylarını 
lanetliyoruz.

Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir ve diğer il ve ilçelerimizde ki olan bu terör olayları 
bizleri hiçbir zaman yıldıramaz. TSK, POLİS ve sivil halkımızdan şehit olanlara Allah’tan rahmet 
yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun.

Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde Dünya ve Orta Doğuya barış getirmek amacı ile mücadele 
veren Kahraman TSK ve onun kahraman Askerlerinden 14 askerimizi şehit 33 askerimizin 
de yaralanması biz emeklileri derinden üzmüştür. Geniş bir Coğrafyada ürkütücü oyunların 
oynanmaya çalışıldığı bu süreçte BÜTÜN DÜNYANIN VE ÜLKELERİN VE VATANDAŞLARIMIZIN 
BÜYÜK BİR SAĞDUYU İLE HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ. Bu vesile ile 
şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar; şehitlerimizin yakınlarına, 
silahlı kuvvetlerimize, yüce milletimize baş sağlığı diliyoruz. Emekliler olarak Türkiye’nin 
birlik ve beraberlik içerisinde içte ve dışta oynanan bu kalleş süreçleri atlatacağına yürekten 
inanıyoruz.

Kayseri Rusya Büyük elçisi Reina Saldırısı İzmir



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri 
Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci yaşanan terör 
saldırısını kınadı. Büyükbahçeci; “Tüm Emekliler olarak 
Kayseri’de askerlerimize yapılan kalleşçe ve insanlık 
dışı terör saldırısını nefretle kınıyoruz. En temel insan 
hakkı olan yaşama hakkını hedef alan bu hain saldırıyı 
şiddetle lanetliyoruz. Vatanımızın bölünmesi, birlik ve 
beraberliğimizin bozulmasını hedef alan bu saldırıyı 
yapanlar kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklardır. Tüm 
emekliler olarak her biri birer fidan olan şehitlerimizin ateşi 
düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yakmıştır. Onlara 
sahip çıkmak birinci görevimizdir. Yetkililerden bu olayın 
faillerinin bir an önce bulunup en ağır cezanın verilmesini 
bekliyor ve görmek istiyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
ve yaralı gazilerimize acil şifalar dileyerek bütün emniyet 
mensuplarımızı ve askerlerimizi Allah’a emanet ediyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. Şehit ve gazi yakınlarımıza her 
türlü yardıma hazırız.” şeklinde konuştu.

Tüm Emek Der Kayseri Şube Başkanımız Kazım BÜYÜKBAHÇECİ, Mali Sekreter Hüseyin 
ARSLAN ve Üye Hikmet İLDENİZ ile birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Hasan 
KÖSE’ye şehrimizde yaşanan terör olayında hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak üzere 
taziye ziyaretinde bulunduk.

TERÖRE LANET OLSUN
TÜM EMEK DER KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ’NİN 

KAYSERİ DE KATILDIĞI TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ

TÜM EMEK DER KAYSERİ ŞUBESİNİN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI  
MEHMET ALİ HASAN KÖSE’YE ZİYARETİ
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T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN DR. MEHMET 
MÜEZZİNOĞLU’NA GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZUN ZİYARETİ
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Çalışma ve sosyal güvenlı̇k bakanımızla 
TBMM de buluşarak taleplerı̇mı̇zı̇ sözlü 
ve yazılı olarak ı̇lettı̇k.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlı̇k Bakanı 
Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİ̇NOĞLU’nu 
Genel Merkez Yönetı̇m Kurulu olarak 
zı̇yaret etmı̇şlerdı̇r. Sayın bakanımıza 
dönemı̇n tüfe artışlarının yetersı̇z olduğu 
emeklı̇nı̇n maaşına tüfe + refah payı 
verı̇lmesı̇ ı̇stenmı̇ş . AK Partı̇ Zonguldak 
Mı̇lletvekı̇lı̇ Özcan ULUPINAR’ında 
katıldığı toplantıda Genel Başkanımız 
Sayın ÇALIŞKAN Bakanımıza sözlü 
olarakta emeklı̇nı̇n ı̇çı̇nde bulunduğu zor 

koşulları, maaş adaletsı̇zlı̇ğı̇nı̇, uygulanan 
ı̇ntı̇bak adındakı̇ ı̇yı̇leştı̇rmenı̇n ı̇stenı̇len 
ı̇ntı̇bak olmadığını, emeklı̇nı̇n sağlık 
sorunlarını sağlıkta alınan katkı paylarını, 
banka promosyonları ve daha bı̇rçok 
konuda sözlü olarak görüş ve fı̇kı̇rlerı̇mı̇zı̇ 
derneğı̇mı̇z adına sözlü olarak dı̇le getı̇rdı̇k. 
Ayrıca Sayın Bakanımız Dr. Mehmet 
MÜEZZİNOĞLU’NA  sorunlarımızı yazılı 
olarak dosya halı̇nde sunduk. Sayın 
bakanımızın sorunlarımızı hassası̇yetle 
dı̇nlemesı̇ bı̇zlerı̇ zı̇yadesı̇ ı̇le memnun 
ederken bı̇r sonrakı̇ görüşmemı̇zı̇n daha 
detaylı ve sonuç odaklı olacağı mesajını 
da verdı̇. 

BAKANIMIZ MÜEZZİNOĞLU’NA DERNEĞİMİZİN YAZILI TALEPLERİNİ  
DOSYALAYARAK AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR HALİNDE İLETTİK 

1-ÇALIŞANLAR İLE EMEKLİLER 
ARASINDAKİ ÜCRET UÇURUMUNUN 
GİDERİLMESİ, ÇALIŞANLARA YAPILAN 
ÜCRET ARTIŞLARININ EMEKLİLERE DE 
ÂYNEN YANSITILMASI

2-YENİ BİR    İNTİBAK  YASASI   ÇIKARTILMASI 
(TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYAN) BURDA 
5000 PİRİM GÜNÜ KARŞILIĞININ 
TABAN AYLIK OLARAK BELİRLENMESİ 

VE BU AYLIĞIN (DEVLET İSTATİSTİK 
KURUMUNUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU 
AÇLIK SINIRI GELİRİNİN),ALTINDA 
KALMAMASI, KALAN PRİM GÜNLERİ DE 
AYNI DONELERLE DEĞERLENDİRİLEREK 
ABO’ SUNU, PRİM ÖDEDİĞİ, KADEMEDEN 
EMEKLİ AYLIĞI BELİRLENİR BU ŞEKİLDE 
EMEKLİLER ARASINDA HİZMET VE 
PRİME DAYALI STANDART BİRLİĞİNİN 
SAĞLANMASI.
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T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN DR. MEHMET 
MÜEZZİNOĞLU’NA GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZUN ZİYARETİ

3-SAĞLIK GİBİ ANAYASAL HAK OLAN 
BİR ALANDA KATKI PAYLARININ 
KALDIRILMASI

4-ENFLASYONA GÖRE YAPILAN ALTI 
AYLIK DÖNEM ARTIŞLARINDA TEMEL 
GIDA ENFLASYONU BAZ ALINARAK 
ARTIŞ BELİRLENMELİ MEMUR, İŞÇİ, 
BAĞ-KUR’A AYNI ARTIŞ YAPILMALI.

MAAŞ ARTIŞLARI; DEVLET MEMURUNA 
UYGULANAN, KATSAYI VE GÖSTERGE 
SİSTEMİNE GÖRE VEYA TÜFE+MİLLİ 
GELİRDEN REFAH PAYI VERİLMELİDİR 
(MEMUR, İŞÇİ, BAĞ-KUR EMEKLİSİ 
AYRIMI OLMAMALI).

5-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ 
GERÇEK OLARAK TEK ÇATI ALTINDA 
BİRLEŞTİRİLMESİ

6-EMEKLİLERE AVRUPA ÜLKELERİNDE 
OLDUĞU GİBİ SENDİKALAŞMA HAKKININ 
VERİLMESİ, BU HUSUSTA ACİLEN 
YASAL DÜZENLEMELER YAPILMASI 
(ANAYASANIN İLGİLİ MADDESİNİN 
DÜZENLENMESİ)

7-GENÇLİĞİNİ HAYATININ EN VERMLİ 
ÇAĞINI DEVLETİNE MİLLETİNE HİZMET 
EDEREK GEÇİREN EMEKLİLERİMİZE 
EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL 
OLANAKLAR SUNMAK, HAK ETTİKLERİ 
ONURLU YAŞAMI SAĞLAMAK SOSYAL 
DEVLET VE İNSANLIK ANLAYIŞI GEREĞİ 
İKTİDARLARIN EN ÖNEMLİ, GÖREVİDİR. 
BİZLER BU YAŞLI GÜNLERİMİZDE 
KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN 
YAŞAYABİLECEĞİMİZ EMEKLİ MAAŞI 
İSTİYORUZ.
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Emeklilerin sorunlarını CHP Genel Başkanı Sayın KILIÇDAROĞLU’NA ilettik.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı 
Satılmış Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettik. Toplantıda emeklilerin sorunları hakkında 
görüşmelerde bulunulduk. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lale Karabıyık 
da hazır bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL 
KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARETİMİZ
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26 Kasım 2016’da  yapılan genel 
kurulumuza katılamayan CHP’li 
vekillerden genel merkezimize nezaket 
ziyaretleri sürüyor. CHP genel başkan 
yardımcısı Bursa Milletvekili Sayın Prof. 
Dr. Lale KARABIYIK genel merkezimizi 
ziyaret ederek genel kurul davetiyelerinin 
ellerine ulaşmadığını ifade ederken 
böyle nezih ve Türkiye Cumhuriyetinin 
kalkınmasında emeği olan değerli 
bir topluluğun yapmış olduğu genel 
kurula icabet edemediklerinden dolayı 
üzüntülerini dile getiren Sayın Prof. Dr. 
Lale KARABIYIK emeklinin her daim 

CHP olarak yanlarında olduğunu ve 
sorunlarını her daim meclise taşımaya 
hazır olduklarını belirtirken Türkiye’de 
yaşayan emeklilerinde en az Avrupa 
emeklileri düzeyinde refaha ulaşması 
gerektiğini dile getirdi.

Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış 
Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri 
ise maaş zamlarındaki adaletsizlikten 
sağlık hizmetlerindeki dengesizlikten ve 
daha birçok konu hakkında konuştuktan 
sonra sayın vekile sıralı olarak derneğin 
taleplerini dile getirdiler.
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CHP BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. LALE KARABIYIK’IN 
DERNEĞİMİZİN GENEL MERKEZİNE ZİYARETİ
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26 Kasım 2016’da yapılan genel 
kurulumuza katılamayan CHP’li 
vekillerden genel merkezimize nezaket 
ziyaretleri sürüyor. CHP Uşak Milletvekili 
Özkan YALIM  genel merkezimizi 
ziyaret ederek genel kurulumuza 
katılamadıklarını ve bunun burukluğunu 
yaşamış olmamızdan dolayı 
üzüntülerini bildiren YALIM bir milletin 
emekli ve yaşlısına verdiği değerden 
bahsederek sorunlarınızı biliyor ve 
bunları her platformda sizinle birlikte 
dile getirmeye hazırız mesajlarının yanı 
sıra hükümeti eleştirerek hükümetin 
Suriye için harcamış olduğu 15 milyar 
dolardan yalnızca 1 milyar dolarını 

emekli maaşlarına zam veya doğru 
bir intibah uygulamış olsalardı 1 
milyar dolar paranın emekli vesilesi ile 
piyasaya sürselerdi piyasa canlanırdı 
diyen YALIM emeklilerin sorunlarını 
bildiklerini ve bunu iktidar olduklarında 
çözebileceklerini dile getirdi.

Genel Başkan Satılmış Çalışkan ise 
Sayın YALIM’a yazılı olarak partiye 
vermiş olduğu talepler hakkında bilgi 
vererek bugün dahi emekliler arasında 
ayrım yapıldığını ve emekli sandığı ve 
SGK emeklileri arasında uygulanan 
zammın dahi farklı olduğunu dile 
getirerek biz eşitlik istiyoruz dedi. 

CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZKAN YALIM’IN
DERNEĞİMİZİN GENEL MERKEZİNE ZİYARETİ
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AK PARTİ Zonguldak Milletvekili Sayın Özcan ULUPINAR Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Merkezini ziyarette bulunarak 
yeniden seçilen Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyelerini 
kutladı. Ziyarette emeklilerin sorunları hakkında görüşmelerde bulunuldu.  
Görüşmede Ak Parti Devrek ilçe Başkanı SERDAR KELEBEK’ de bulundu.
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AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZCAN ULUPINAR’IN 
DERNEĞİMİZİN GENEL MERKEZİNE ZİYARETİ
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ORTADOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYIN YILDIRIM KOÇ
DERNEĞİMİZ GENEL MERKEZİNE ZİYARETİ

Ortadoğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Sendikacı  Sayın Yıldırım Koç Tüm Emek 
Der Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel 
Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN ile bir süre 
görüşen KOÇ Sosyal Güvenlik yasalarında 
emekli hakları ile ilgili konuştular. KOÇ 
Genel Başkan ÇALIŞKAN’A çalışmalarını 
izlediklerini ve emeklilerin haklarını dernek 
olarak layıkı ile savunduklarını ifade ederek 
çalışmalarının takdire değer olduğunu 
belirtti.
Emeklilere verilen hakların ülkemizde ki 

yetersizliğinden bahseden ÇALIŞKAN, 
emeklinin hakettiği yere ve emeklinin refaha 
ulaşana kadar çalışmalarına durmaksızın 
devam edeceğini belirtti.
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CHP’den genel merkezimize nezaket ziyaretleri sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili 

Sayın DURSUN ÇİÇEK de genel merkezimizi ziyaret ederek yüksek katılımlı genel 

kurulumuzda olamadıkları için üzüntülerini dile getirerek; Türkiye’nin siz cefakar 

emeklilerine her zaman ihtiyacı vardır tecrübe kaynağı emeklilerin ülkemizde refah 

içinde yaşamaları için gerekli olan her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını ifade 

eden Sayın ÇİÇEK’e Genel Başkan Sayın ÇALIŞKAN sağlık, promosyon ve emekli 

maaşlarındaki adaletsizlikler hakkında açıklamalar yaptı.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN ÇİÇEK’İN
DERNEĞİMİZ GENEL MERKEZİNE ZİYARETİ
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SSK EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ EMEKLİLER
ARASI FARKLILIKLAR

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYAN BİR İNTİBAK ŞART OLMUŞTUR
Dünya’da standartlar ve kalite artarken kurumlar 

işletmeler firmalar standardizasyona milyonlarca lira 
yatırarak vatandaşın haklarını korumaya ve eşit mal ve 
hizmet dağıtmaya önem gösterirken buna bağlı olar ak’ta  
denetleyici kurum ve kuruluşların hukuk danışmanlarının 
ve hakem heyetlerin sayısı her geçen gün artmakta ve 
Türk hukuku ve adil yargılama ve yargılanma hakkından 
dolayı yeni yeni kanun ve yönetmelikler çıkmaktadır.

Ancak bu kanun ve adaletin terazisi sosyal sigortalar 
kurumuna pek uğramamaktadır. Şöyle ki; sosyal 
sigortalar sistemimizde emekli aylığı bağlama 
hesaplanmasın da HİZMET VE PRİME DAYALI 
NORM VE STANDART birliği oluşturulamadığından 
işçi emeklisinin mevcut emekli aylıkları arasında 
büyük farklılıklar oluşmuşturmaktadır. Ne yazık 
ki bu adaletsizlik de yasalar gereği oluyor. Bu 
sebepten dolayıdır ki kanun ve adaletin terazisi 
işçi emeklisi tarafına pek uğramamaktadır 
demekteyim. Bakın bunu bir örnekle izah edelim. 

Örneğin SSK TAVAN emeklisi 

25 Yıl bir fiil hizmet karşılığı tavan derece den 
9000 prim günü ile  emekli olanın  aldığı emekli 
aylığı 1850-1900, 00 TL. Alır  bunlar 2000 öncesi 
emekliler 

2000’den sonra aylık hesaplamaları her yıl farklı 
olarak hesaplanmış şimdi aynı 25 yıl bir hizmet 

karşılı tavan dereceden 9000 prim günü ile emekli  olan  
yeni emekliler 2900-3000, 00 TL Emekli aylığı bağlanır,

TABAN AYLIK

2000 öncesi emekli taban aylığı  1340,00 TL

Yeni emekli olanlara bağlanan taban aylık 798,00 TL

Bu nedenlerle hizmet ve pirim gününe  dayalı aynı kriter 
baz alınarak taban aylığı  açlık sınırı altına düşmeyen 
Eşit hizmet eşit pirime  eşit aylık bağlanması MEVCUT 
EMEKLİYİ DE KAPSAYAN  sistemde getirecek yasal 
düzenlemenin ACİLEN  intibak olarak yapılması 
gerekmektedir.

Bunu bizler yıllardır savunduk savunmaya da devam 
edeceğiz bunu biz emekli kuruluşları ve hatta sıradan 
bir emekli dahi bilirken bu hesapları yaparken ilgili 
kanun yapıcı ve hukukun üstünlüğünü ve adaletin 
koruyucusu olan makam ve mevkideki insanların 
konuyu bilmediklerini düşünemiyorum ve adaletin yerini 

bulması için acilen intibak çağrımızı yineliyoruz. 
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TÜM EMEK DER ÇUKUROVA ŞUBEMİZİN
2. OLAĞAN GENEL KURULU
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Çukurova şubemiz 2. Olağan genel 
kurulunu 17 Aralık 2016 Cumartesi günü  
üyelerin yoğun ilgisi ile salon dolarken  
genel kurul divan başkanlığına Tüm Emek 
Der genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN 
seçildi.

Genel başkanın hazıruna hitaben yapmış 
olduğu konuşmada 

11 milyon emeklisi olan bir ülkede 
emekliler arasında maaş adaletsizliği 
olduğunu vurgulayarak bunların 
kapsamlı bir intibak yasası çıkarılarak 
düzenlenebileceğinden bahsederken 
Çalışkan sağlıktaki katkı paylarından 
duyulan rahatsızlıklar ve bunların 
alınmaması için yapılan çalışmaları da 

anlattı. Toki den ev beklentileri olan emekli 
kesimede hitab eden Çalışkan Toki ile 
yapılan götüşmeleri aktararak katılımcıları 
bilgilendirdi. 

Tüm Emek Der Çukurova şube 
başkanlığına Rafet KAYA ve yönetimi 
tekrar seçilerek güven tazeledi Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN’ın divan 
başkanlığında çevre şube başkan ve 
yönetim kurulu üyelerinin iştiraki ile Adana 
Çukurova şubemiz genel kurulu nezih 
bir ortamda tamamlanırken başkanlığa 
yeniden seçilerek güven tazeleyen Rafet 
KAYA üye ve delegelerine hitaben teşekkür 
konuşması yaparak bize olan güveninizi 
boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız dedi.
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Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış 

ÇALIŞKAN emekli ye verilen promosyon ve 

açıklanan aralık 2016’tüfe sini değerlendirdi.

“Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın 

açıklamasıyla aylardır gündemde olan ve 11 

milyon emekli vatandaşımızın beklediği bir 

an önce verilmesi için üzerine durduğumuz 

promosyon emekliyi memnun etmese de şu 

ana kadar özel bankaların verdiği kadarıyla 

yürürlüğe girdi. Buda bir kazanım olarak ileriki 

yıllarda daha adil bir çalışma yapılarak doğru 

değerlendirileceğini ve bu kazanımın emekli 

için önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Bugün açıklanan ARALIK ayı tüfe artışı % 

1,64’le İşçi ve Bağ-Kur emeklileri dönem 

artışı kümülatif olarak % 4,73 olduğu 

görülmekte fakat emeklinin harcama kalemi 

temel gıda ve pazar enflasyonu % 10’un 

üzerinde. Geçtiğimiz yıl yaşanan terör 

olayları ve hükümetin Ortadoğu ve Suriye 

politikası ile dövizde meydana gelen artış 

Emekli aylıklarını 2016 yılında % 15 reel 

kayba uğramıştır .

Sayın Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımızdan geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl’da emeklilerinin bu tüfe mağduriyetlerini 
değerlendirilerek artışın tüfe ye göre ve artı 
refah payı verilerek mağduriyetin biran önce 
giderilmesini talep ediyoruz.

Emekliye verilen artış ekonomiye yük değil 
piyasaya canlılık getirir. Emekli yatırım ve 
birikim ihtiyacı olmayan maaşını kisisel 
giderleri ve ihtiyaçlarını gidermek şayet 
kalırsa da torununa harçlık vermek için 
kullanır. Emekliye verilen maaş artışı esnafa 
dönerek piyasaları canlandırır üretimi artırır 
ve bunlar toplumsal kaos oluşturarak halkı 
içeri kapatmak isteyen terör odaklarının dahi 
hesabını bozar.  

Yine pekiştirmek istiyoruz emekliye verilen 
her zam esnafa döner ve piyasayı ve toplumu 
hareketlendirir ve buda üretimi artırır. Zaten 
arzu edilen de üreten Türkiye toplumu olmak 
değil midir? 

Tüm Emek Der Genel 

Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN 

emekliye verilen promosyon 

ve açıklanan Aralık 2016 

TÜFE’sini değerlendirdi.

YİNE TÜFE’NİN ALTINDA 
KALDIK
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ÖNCE KURA SONRA ANAHTAR

Genel merkezimiz ve TOKİ idaresi tarafından 
yapılan çalışmalar sonucu toplu konut idaresi 
ev sahibi olmayan emekliler için birtakım 
imtiyazlar sağlayarak emekli kontenjanları 
belirlenmiştir bu kontenjanlarda kuralar direk 
müracat eden emekliler arasından çekilmekte 
ve bu da yapılan konut ve başvurular içerisinde 
emekli vatandaşımızın ev sahibi olma şansını 
artırmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Konya Meram’da 
yapılan çekilişi Web TV’mizden vermiş 
dergimize de konu etmiştik. Hak sahiplerine 
ilişkin bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Başbakanlık Toplu Konut Dairesi 
Başkanlığınca Konya Meram İlçesi Gödene 
Mahallesinde yaptırılan konutlardan emekliler 
için kontenjan adı altında belirlediği 499 adet 
konutun 2 Şubat 2016 tarihinde kuraya iştirak 
eden 7.412 emeklinin kuralarını çekerek 
kurada isimleri çıkmış olan 499 emeklilerin 
daire, blok numarası, apartman adı ile kaçıncı 
kat ve kaç numaralı dairenin sahibi olduğunu 
belirleyen kura ise 6 Ocak 2017 Cuma günü 
Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled 

Salonunda salonu dolduran emeklilerin gözü 
önünde noter huzurunda kuraları çekilmiş 
olup herkesin daireleri belli olmuştur.

Konut almaya hak sahibi olan emekliler 16 
Ocak - 24 Şubat 2017 tarihine kadar Konya 
Halk Bankası İhsaniye Şubesine müracaatta 
bulunup banka işlemlerini yaptırarak 240 ay 
veya 180 ay gibi vade ile ev kirası öder gibi 
ödeme yaparak çıkan evlerinin anahtarlarını 
teslim alacaklardır.

Uzun yıllardır birçok il ve ilçelerde ev 
yaparak imkanı ve mali durumu iyi olanlar 
ev sahibi olurken emekli, dar ve sabit gelirli 
olan, maddi imkanı bulunmayan, ömrünü 
ve gençliğini devletine ve milletine 25-30 yıl 
çalışarak ancak geçimini sağlayabilmiş ve 
bir ev sahibi ve mesken sahibi olamamış 
emekli kişilerin ev sahibi olmalarında tüm 
emeği geçenlere ve bu konularda mücadele 
verenlere salonda bulunan tüm kişiler şükran 
ve teşekkürlerini bildirmeleri başta Konya 
şube başkanı Osman AYDIN olmak üzere 
tüm genel merkez yönetiçileride  haklı gurur 
ve sevinci birlikte yaşadılar.

KONYA’DA EMEKLİNİN TOKİ SEVİNCİ



SGK’DAN
Bu bölümde yer alan 

yazılar SGK’nın sitesinden 
yararlanılarak yapılmaktadır.
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EMEKLİLİĞE HAZIR MIYIZ?
Emekli Kavramı

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam 
süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal 
değişimlerin yoğun bir şekilde görüldüğü bir 
evre olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü 65 yaş ve üstündeki bireyleri yaşlı kabul 
etmektedir. Ancak bu sadece kronolojik yaşın 
sınırını tanımlamaktadır. Yaşın ilerlemesiyle 
birlikte doku ve organlarda oluşan yaşlanma 
ise biyolojik yaşlanmadır. Öte yandan, 
toplumsal değerler ve kültürel yapı da yaşlının 
ve yaşlılığın yerini belirlemektedir.

Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli 
değişim dönemlerinden biridir ve sıklıkla 
yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimdir. 
Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına 
uğrayacak, bunun yanında sosyal rol ve 
yetkileri de değişecektir. Emeklilikle birlikte 
yaşanan bu kayıplara uyum sağlayamayan 
bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz, 
yalnız, boşlukta ve çaresiz hissedebilirler. 
Hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük 
çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine 
kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar 
sergileyebilirler. Oysa emeklilikle birlikte 
ortaya çıkan güçlü duygular tanınıp bu yeni 
duruma uyum sağlandığında, emeklilik bireyin 
kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı 
getirebilmesini sağlayacaktır.

Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin 
gelişimine büyük katkısı olan emeklilerimizin, 
emeklilik haklarını en iyi şekilde 
kullanabilmeleri, sosyal devletin önde 
gelen görevleri arasındadır. Söz konusu 
görevleri yerine getirmek amacıyla öncelikle 
tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede 
sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının 

oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. 
Sosyal Güvenlik Kurumunca teknolojik altyapı 
çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli 
ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek 
sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır.

Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar

Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik 
mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli 
sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin 
yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması 
gerekmektedir.

A. Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak 
ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis 
yapılması için yazılı istekte (emeklilik 
talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar 
için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak 
dikkate alınmaktadır.

B. Prim Ödeme Gün Sayısı

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere 
ait gün sayısını ifade etmektedir.

C. Yaş

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık 
bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak 
için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, 
tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis 
talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması 
suretiyle tespit edilir.



ORTADOĞU



Türkiye’nin 
Suriye ve Irak 

Kararlılığı
Türkiye; tarihinde Avrupa ve Amerika 

tarafından zaman zaman müttefikliği unutulup 
yalnızlaştırmalar yapılmıştır. Ancak dönemin 
hükümetleri ve muhalefetleri ne kadar bu 
yalnızlaşmaya karşı koymak istese de hiç 
bukadar kararlı ve güçlü olmamışlardı.

Geçmişteki ekonomik ve üretime dayalı 
bağlılıklarımızdan dolayı resmiyette olmasa 
da gayri resmi olarak ekonomik anlamda 
sömürüldük ve siyasi olarak ta sömürenlere 
boyun eğmek zorunda kaldık. Yıllarca 
PKK’nın terör örgütü olduğunu ispata çalıştık 
ve tek başımıza mücadele ettik.

Orta doğuda yıllardır huzur ortadan kalkmış 
ve bölge adeta bir terör yuvası haline gelmiş 
bulunmaktadır ABD PKK’nın uzantısı olan 
terör örgütlerine silah yardımı yapmakta 
ve 60 yıllık müttefiki olan Türkiye’yi adeta 
görmezden gelmektedir. Ama göremedikleri 
asıl gerçek şudur ki karşılarında daha güçlü 
bir Türkiye olduğu gerçeğidir. 

Orta doğuda Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü 
günümüzde ve gelecekte tehdit edebilecek 
hiçbir yapılanmaya izin vermeyeceğidir. 

AB ülkeleri terörü besleyerek kendilerinden 
uzak tutacaklarını zannediyorlar ama terörün 
zaman içerisinde kendi ayaklarına nasıl 
dolanacaklarının farkında olmamaları ayrı bir 
hüsrandır. Çünkü terörün dini dili ırkı yoktur. 

Ülkemizde zaman zaman meydana gelen 
terör eylemleri ile halkın üzerinde korku ve kaos 
ortamı oluşturarak halkı sosyal yaşamlarından 
uzaklaştırmak istenmektedir ancak buna 
vatandaşlarımız gereken cevabı 15 temmuz 
sonrasında en iyi bir şekilde vermiştir. Orta 
Doğu’daki karışıklıkları ülkemize taşımak 
isteyen birtakım güç odaklarına cevabı 
halkımız yeterince vermiştir.

Bu kadar net bir tablo karşısında ABD’nin ve 
AB ülkelerinin daha sağ duyulu davranarak 
ülkesinde 3 milyondan fazla mülteciyi 
barındıran Türkiye’nin hassasiyetleri 
hakkında daha tutarlı ve doğru kararlar alması 
gerektiğini vurgulayarak Türkiye’nin müttefik 
sıkıntısının olmadığının son zamanlarda İran 
ve Rusya ile yapılan iş birliği ve çalışmaların 
bölgede aktif rol oynamak isteyenlerin Türkiye 
siz bir orta doğu politikası yürütemeyeceklerini 
anlamış olmalarını diliyoruz.



SAĞLIK
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Göz içi oluşumlarının 
beslenmesi için göz sı-
vının, kanallarda tıkan-
malar oluşarak dışarı 
atılamaması ve göz iç 
basıncının yükselmesi-
dir. 

Göz tansiyonu da dedi-
ğimiz bu halin artmasıyla 
direkt görme sinirleri za-
yıflamakta ve ilerledikçe 
de hasar gören sinirler 
geri dönüşü mümkün ol-
mayan görme kaybına 
sebep olmaktadır.

Yakın akrabalarında 
glokom olan kişiler ileri 
miyop ve hipermetropi 
bulunanlar,  kalp has-
talığı, diyabet(şeker), 
hipertansiyonu olanlar, 

uzun müddet kortizon 
kullananlar, kırk yaşının 
üzerinde ve yüzüne ba-
şına darbe alanlar risk 
gurubu içinde bulunmak-
tadır. Glokom göz hasta-
lığı dünyada milyonlarca 
kişilerde görülmekte ve 
her insanda ortaya çıka-
bilecek bir hastalıktır.

Bu hastalık çok sin-
si bir hastalık olup, ile-
ri dönemlere dek belirti 
vermeyebilmektedir. Bu 
hastalık yavaş yavaş 
seyretmekte ve son aşa-
mada körlüğe kadar git-
mektedir.

Bu nedenle yukarı da 
belirttiğimiz rahatsızlık-
lara yakalanan kişiler 

ve ailesinde bu hastalık 
bulunan kişilerin sık sık 
göz doktorlarına gitme-
leri doktorlara ailesinde 
bu hastalıkların mevcut 
olduklarını belirtmeleri 
gereklidir.

Bu hastalık, tanı konul-
duktan sonra doktor tav-
siyesi uymaları verecek-
leri ilaçları muntazaman 
kullanmaları eğer ilaçla-
rın yeterli kalmadığında 
lazer ya da cerrahi mü-
dahale yapılabileceği de 
doktorlarımız tarafından 
hastaya bilgi verilmekte-
dir.

Şimdiden en yakın tam 
teşekküllü bir göz mua-
yenesinden geçmeliyiz.

GLOKOM GÖZ HASTALIĞI

Genel merkezimizin yapmış olduğu anlaşma 
gereğince Maya Göz Hastalıkları Merkezinde yıllardır 
emekli vatandaşlarımız kaliteli ve bekletilmeden 
hizmet almakta. Bu yıl yapılan anlaşma gereği Era Göz 
Hastalıkları Merkezlerinde de aynı hizmeti almak üzere 
Genel Merkezimizle anlaşma yapılmıştır. Sağlığınız 
bizim için değerlidir.
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18.01.2017

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezimiz, 18.01.2017 tarihinde 

ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ ile emeklilerimiz için anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma 

ile hastanenin teşhis ve tedavi işlemlerine ilişkin olarak hastaneye başvuran dernek 

personeli, üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına hastane fiyatları 

üzerinden %20 indirimli olarak fatura edilir.
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BASINDA BİZ



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 ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33
İSTANBUL/EYÜP HAMZA HALDIZ 0212 223 72 36 0532 271 24 21
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 0533 463 41 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




