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Emekli maaşları hemen her vatandaşın kafa-
sında soru işareti oluşturmaktadır. Özellikle aynı 
prim tutarının ödenmesine rağmen bana neden, 
komşumun, arkadaşımın emekli maaşından dü-
şük emekli maaşı bağlandığı şeklinde serzenişler 
hemen her kesimde duyula gelmiştir. İşte bu kısa YAZIMIZDA her okuyucunun kafasında yer 
alan bu konuya ait tüm soru işaretlerini kısmen de olsa giderecek bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 
Yine emekli maaşının bağlanma ve hesaplanmasına ilişkin bilgiler detaya girmeden verilmeye 
çalışılacaktır.

Emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde memur, (Bağ-Kur)  ve işçi ayrımı söz konu-
sudur.

İşçi Emekli Aylıkları hizmetin geçtiği 3 Farklı Dönem Üzerinden Hesaplanmakta.

506 sayılı yasa 1982-1987 arası 1988-- .2000 arası son beş yılına göre belirlenen 
ortalama aylığı. 9000 güne %76 ABO iken

4447 sayılı yasail01.01.2000 ile 01.10.2008 arası hizmetine göre belirlenen ortalama 
aylığı ile 9000 güne %65  ABO çekildi

5510 sayılı yasa ile01.10.2008 sonrası hizmetine göre belirlenen ortalama aylığı ile % 
50  ye AB0 çekildi

Uygulama hizmeti geçen döneme göre üç Farklı yasadaki  aylık bağlama oranlarında hesap-
lanarak yani emekli maaşları son halini almaktadır.

Emeklilikte 
Maaş Bağlama 
Oranlarında 
ADALETSİZLİK
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En Avantajlı Dönem Olarak Görülen 506 sayılı yasa  ile  2000 öncesi  uygulanan 
gösterge ve katsayı sistemidir

 1982-1987 arasıdır gösterge ve katsayı sistemi göre  5000 pirim gününe %60 artı 240 
güne %1 olarak 25 yıl 9000 güne %76 ABO son beş yıl prim matragının ortalaması alınarak 
tekâmül eden  gösterge rakamı  x katsayı x abo = MAAŞ  idi

 (96 mad.ye göre de en düşük göstergenin %70  altında maaş ödenemezdi) 

1988- 2000 arası –ikinci bir üst gösterge cedveli   ihlas edilerek yüksek prim ödeyenlerin 
aylık bağlama oranlarını 5000 güne %50 artı 240 güne %1 verilerek  25 yıl 9000 prim güne 
%66 ABO verilerek  maaşlar %10 aşağı çekildi.

Emekli maaşları hesaplanırken, sigortalının ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının 
çarpımı sonucu bulunan tutarlar dikkate alınmaktadır. Kısaca formül halinde belirtecek olursak;

Emekli Maaşı: Ortalama Aylık Kazanç (X) Aylık Bağlama Oranı (ABO) 

1987 den itibaren çıkarılan yasalarla iyileştirilecek deyip hep şişçi emeklisi maaşlar aşağıya 
çekilmiş

1987 de 3395 sayılı yasa ile yüksek prim ödeyenler ABO %10 düşürülerek cezalandırıl-
mış 

aralık 199da 4447 yasa ile  aylıkbağlama sistemi tekrar değiştrildi

01.01.2000 yılı sonrası çalışma hayatında maalesef sigortalıların aleyhine önemli bir 
değişiklik gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2000 sonrası emekli maaşları hesaplanırken yukarıda da de-
ğindiğimiz ABO yani aylık bağlama oranı düşürülmüştür.  ortalama aylık hesabında tüm hizmet 
yılların prim matrağının ortalamas alınmıştır .

1 Ocak 2000 sonrası hesaplamada ise ilk 3600 günlük sigortalılık prim hizmeti gün sayı-
sının her 360 gününe %3,5 yani %35 ABO, bu ilk 3600 günden sonraki her 360 güne ise 
%2   den 5400 güne de %15 vererek 25 yıl 9000 güne  %65 aylık bağlama oranı  verilmiştir 
HİZMETİNİZ  9000 gününün ÜSTÜNE  360 GÜNE % 1,5 VERİLMİŞ (ORTALA-
MAAYLIK x ABO = MAAŞ  

9000 günün üzerine çıkarabilmişseniz bu 9000 günün üzerindeki her 360 güne %1,5 
oran eklenerek aylık bağlama oranınız belirlenecektir. Yani kısaca ilk 3600 güne kadar %3,5 
, 3600 – 9000 gün arası için %2 ve 9000 gün üzeri ise %1,5’luk oran eklenerek emeklilik 
maaşı hesaplanmaktadır. 
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5510 SAYILI YASA 

Reform sonrası (01.10.2008) aylık bağlama oranı:

Yukarıda belirli dönemlerde aylık bağlama oranlarının nasıl değiştiği detaya girmeden veril-
meye çalışılmıştır. Şimdi de reform sonrasını irdeleyelim.

Reform sonrası aylık bağlama oranı daha da düşerek taban rakam ölçütü ortadan kaldırılmış-
tır. Yani baz alınan bir rakam ya da oran dan ziyade sigorta prim hizmet gün sayısına belirli bir 
oran verilmiştir. Bu da işçi EMEKLİSİ  olarak adlandırlan kesim için reform sonrası her 360 
günlük prim hizmet süresine karşılık %2’lik bir aylık bağlama oranı ile baş başa bırakılmıştır 25 
YIL 9000 PRİM GÜNÜNE %50 ABO VERİLMİŞTİR .

Emekli maaş hesabındaki ABO oranı her bir 360 güne karşılık %2’lik bir aylık bağlama 
oranında geri dönecek ve işçiler maalesef daha düşük bir emekli aylığı alacaklardır.

Yukarda anlatılanları daha anlaşılır hale getirmek için bir örnek ile kısaca şöyle açıklayabili-
riz. 5000 günden emekli olmuş biri ile aynı nitelikteki komşusu ya da bir başkasının yine5000 
günden emekli olarak daha fazla maaş almasını göz önüne getirdiğimizde.

burada önemli olanın tabi olunan 5000  günün yukarıda bahsedilen 3 farklı dönemin han-
gisinde gerçekleştiğidir? Eğer bir tanıdığınızın emekli maaşı aynı şartlarda bağlanmasına rağmen 
sizin emekli maaşınızdan yüksek ise bunun muhakkak ki (yatırılan sigorta primlerinin farklılık 
arz etmediği göze önüne alınırsa) yüksek aylık bağlama oranına tekabül eden hizmet yılından 
kaynaklandığı aşikardır.

esas kazançta Sigorta Primlerinin Önemi

Emekli maaşının hesabındaki yukarıda bahsettiğimiz dönemler büyük önem arz etse de önem-
li olan bir diğer etken ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen sigorta matrağı.

Bu  gün emeklilik sistemiz  o kadar karıştırılmış ki  ve her değişiklikte emeklinin maaş done-
leri emeklinin aleyhine gelişmiş sistem de acilen hizmet ve prime dayalı bir düzenleme yapılması 
gerekmektedir uzadıkça  düzeltme zor olacak.

Bu nedenle TBMM .deki Siyasilere verdiğimiz  tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime da-Bu nedenle TBMM .deki Siyasilere verdiğimiz  tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime da-
yalı   intibak dosyasının bir an önce ele alınarak yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.yalı   intibak dosyasının bir an önce ele alınarak yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

SaygılarımlaSaygılarımla

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan
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Emekliler İntibak 
Düzenlemesi İstiyor

üm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel Başkanı Satılmış Ça-
lışkan, tavan ve taban emekli maaş-
ları arasındaki farklara dikkat çekti. 

Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığında taban ay-
lığı belirlenmesi önerisinde bulundu. Çalışkan, 
emeklilerin sorunlarını Zonguldak’tan tekrarladı.

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Der-
neği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tavan ve 
taban emekli maaşları arasındaki farklara dik-
kat çekti. Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığında 
taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu. 
Çalışkan, emeklilerin sorunlarını Zonguldak’tan 
tekrarladı.

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Der-
neği, Batı Karadeniz Bölge başkanları toplantı-
sı Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Derneğin Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan da Zonguldak’a gele-
rek toplantı öncesinde basın toplantısı düzenle-
di. Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu da 
“Bugün Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı-
mız aynı zamanda Türkiye Emek Platformu dö-
nem sözcüsü Satılmış Çalışkan başkanım bugün 
Zonguldak’a, bölge başkanlarımıza emekli so-
runlarını konuşmak için geldi” şeklinde konuştu.

“55 milyon oy potansiyelinin yüzde 
70’yiz”

Genel Başkan Satılmış Çalışkan, emeklilerin 
yıllarca çalışarak prim ödediğini hatırlattı. Parle-
montodan taleplerini yineleyen Çalışkan, “Emek-
liler yıllarca çalışarak prim ödemiş ve ülkenin 
ekonomisine, teknolojisine ve sanayisine katkı 
yapmış kesimdir. 13 milyonu geçen her yıl da 
artan emekli dul ve yetimler potansiyel bir güç 
olduğu bilinmektedir. 35-40 milyon aile nüfusu 
ile parlamentodan taleplerimiz vardır. Biz Tür-
kiye’nin bugün 55 milyon olan oy potansiyelinin 
yüzde 70’yiz” şeklinde konuştu.

“Emekliler arasındaki ücret 
uçurumunun giderilmesini 

istiyoruz”

Çalışanlara yapılan ücret artışlarının emek-
lilere de aynı şekilde yansıtılmasını isteyen Ge-
nel Başkan Satılmış Çalışkan, şöyle devam etti:

“Emeklilerin arasındaki ücret uçurumunun 
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giderilmesi, çalışanlara yapılan ücret artışlarının 
emeklilere de aynen yansıtılmasını istiyoruz. Bu 
gün emeklilerimiz arasında çok büyük farklar 
var. Bağlanan maaşlar, Bağ-Kurlu ve SSK’lı ola-
rak 900 liraya kadar düştü. Ama şu anda 1500 
lira ödenmekte. Bazılarına ise artış yapılma-
maktadır. O da ayrı bir konudur. Tüm emeklileri 
kapsayan hizmet ve prime dayalı intibak yasası 
çıkartılarak yasalarla getirilen farklılıkların gide-
rilmesi talebimizdir.”

“Tüm emekliyi kapsayan intibak 
düzenlemesi bekliyoruz”

Emeklilere yasalarla, farklılıkları ortadan 
kaldıracak bir intibak yasası beklediklerinin altı-
nı çizen Çalışkan, “Bu gün emeklilikte üç ayrı ya-
saya göre maaş bağlanmaktadır. Arkadaşlar hep 
diyorsunuz intibak. Herkes bir şeyler söylüyor. 
Bugün 900 lira ile 6500 lira lira arasında maaş 
farkı var. Tavanda 6500 lira alanlar var, taban-
da 900 lira alanlar var. Bu hükumetin kararıyla 
1500 liraya çıkartıldı. Peki 1600 lira alana yazık 
değil mi? Bu gün emeklilerin yüzde 70’i açlık 
sınırı altında maaş almaktadır. Onun için biz di-
yoruz ki sosyal güvenlik sistemi bu kadar farklı 
olarak başladığı için tüm emekliyi kapsayan bir 
intibak düzenlemesi yapılması. İntibak bizim an-
ladığımız şekilde yasalarla, farklı şekilde uygula-
narak farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır” diye 
konuştu.

‘5 bin prim günü karşılığı taban 
aylığı önerisi’

Satılmış Çalışkan, basın toplantısında 5 bin 
prim günü karşılığında taban aylığı belirlenmesi 
önerisinde bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

“5 bin prim günü karşılığının taban aylığı 
olarak belirlenmesidir. Yani bu kadar primi öde-
miş kişinin taban maaşı olarak asgari ücretin 1 
lira da olsa üzerinde bir taban aylık bağlanması. 
Bu taban aylığın üzerine kişilerin 5 bin günden 

fazla olan prim günlerinin aynı donelerle değer-
lendirilerek aylık bağlama oranlarının belirlen-
mesi. Bu belirlenen aylık bağlama oranına göre 
kişinin prim ödemiş olduğu göstergeden karşı-
lığı emekli maaşının verilmesi. Burada hiç kim-
senin başkasına karşı sen niye bu kadar fazla 
aldın, bugün parklarda sen çalışırken prim öde-
din benden çok maaş ödedin diye arkadaşlarımız 
arasında bu tarz sürtüşmeler var. Bu şekildeki 
düzenleme yapıldığında emekliler arasında hiz-
mete dayalı standart birliği sağlanmış olur.”

“EYT sorunu, çözüme hizmet ve 
prime dayalı kavuşabilir”

Genel Başkan Çalışkan, EYT ile ilgili de şöy-
le dedi:

“Bugün bizle ilgisi pek olmamakla beraber 
vatandaşın gündeminde olan EYT’liler var. Se-
nelerdir hala çözüme kavuşturulamadı. Bizim 
görüşümüze göre hizmet ve prime dayalı. Bilfiil 
hizmeti koyacaksın. 25 sene çalışan bunun içinde 
üç beş eksik olabilir. Ödediği prime göre emekli 
olacaksın. Birisi 35 sene çalışmış ama yaşı daha 
55’te, birisi 15 sene çalışmış yaşı 65 olmuş hadi 
sen emekli ol. O yüzden bunların düzenlenmesi 
lazım. 750 ve 1500’e yükseltilen emekli maaşları 
normal artışları gelinceye kadar bu kişilere zam 
yapılmıyor.”

Emeklilerin harcamalarının temel gıdalar 
olduğunun altını çizen Çalışkan, “Temel gıdala-
ra verilen zamlar yüzde 15-20 artış. Bakkalda, 
pazarda en az yüzde 20 olmuştur. Ama TÜİK’in 
açıkladığı 2020 yılı 6 aylık enflasyon maalesef 
yüzde 5.75 oldu. Bu ay ise 0.58 TÜFE açıklandı. 
Emeklinin harcamaları temel gıdadır. Et, pey-
nir, süt her şeye gelen zamlar neredeyse yüzde 
30’ları buldu. Bu gün 1.5 ay önce zam almamıza 
rağmen zammımız eridiği gibi maaşımız en az 
yüzde 30 erimiş durumda” şeklinde sözlerini ta-
mamladı. İHA
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Çalışkan Zonguldak’ta 
Konuştu

üm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel Başkanı Satılmış Ça-
lışkan, “Türkiye’de 13 milyon emekli 
var. Emeklilerimizin çoğunluğunun 

açlık sınırın altında yaşıyor” diyerek hükümete 
emeklilere sahip çıkın diyerek seslendi. Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başka-
nı Satılmış Çalışkan, şube başkanları ile görüş-
mek ve istişare yapmak üzere Zonguldak’a geldi. 
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Batı 
Karadeniz Bölge Toplantısı Zonguldak’ta Genel 
Başkan Satılmış Çalışkan’ın katılımıyla gerçek-
leştirildi. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sa-
rıoğlu yaptığı açıklamada, Genel başkan satılmış 
Çalışkan’a hoş geldin diyerek toplantıda emek-
lilerin durumunu değerlendireceklerini söyledi. 
Satılmış Çalışkan toplantıda emeklilerin hak ve 
menfaatlerin, ilgilendiren açıklama yaptı. Türki-
ye’de 13 milyon emeklini yaşadığını ve emeklile-

rin açlık sınırı altında yaşadığını belirten Satılmış 
Çalışkan, emeklilerin sendika hakkına kavuşması 
gerektiğini ifade etti. Kanarya sevenler Derneği 
ile emekli derneğin aynı sıkıntı olmaması gerek-
tiğini ifade eden Satılmış Çalışkan Ayrıca emekli 
ikramiyelerine zam yapılması gerektiğini de ifa-
de etti. emekliler olarak tek isteklerinin ömrünün 
geri kalan yıllarında kimseye muhtaç olmadan 
geçirmek olduğunu ifade eden genel başkan Sa-
tılmış ÇALIŞKAN şunları ifade etti: “sivil toplum 
kuruluşları demokratik sistemin ve sosyal hukuk 
devleti olmanın gerekliliği içerisinde sağlıklı bir 
gelişme ve ilerleme sağlarlar, sosyal devletin 
önceliği vatandaşına saglık eğitim ve sgk hiz-
metlerini adaleletli olarak vermektir. bu amaçlar 
doğrultusunda tüm işçi emeklileri dul ve yetim-
leri derneğimiz üyelerinin haklarının korunması 
yönünde çalışmaktadır.eemekliler yıllarca çalı-
şarak prim ödemiş ve bu ülkenin ekonomisine 
teknolojisine sanayisine en büyük katkıyı yapmış 
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kesimdir. ama ne yazıkki emeklilerin %70 ‘i as-
gari üçret altında maaş almaktadır. 13 milyonu 
geçen her yıl da artan emekli dul ve yetimler po-
tansiyel bir güç olduğu bilinmektedir. 35-40 mil-
yon aile nufusumuz ile parlomantodan talepleri-
miz; 1. emeklilerin arasındaki ücret uçurumunun 
giderilmesi. çalışanlara yapılan ücret artışlarının 
emeklilere de aynen yansıtılması, 2. tüm emekli-
leri kapsayan hizmet ve prime dayalı bir intibak 
yasası çıkartılarak yasalarla getirilen farklılıkla-
rın giderilmesi talebimizdir. bugün emeklilikte 
3 ayrı yasaya göre maaş bağlanmaktadır. örnek 
talebimiz 5000 pirim günü karşılığının taban ay-
lık olarak belirlenmesi ve bu aylığın (devletin be-
lirlemiş olduğu asgari aylık gelirinin)altında kal-
maması beşbinininin üzerindeki prim günleri de 
aynı donelerle değerlendirilerek abo nı belirlenir 
ve sigortalının prim ödediği ortalama matragının 
derece ve kademeden emekli aylığı belirlenirse 
bu şekilde emekliler arasında hizmet ve prime 
dayalı standart birliği sağlanmış olur. 3. 750 tl 
dul maaşına, 1500 tl yükseltilen emekli maaşı 
(normal artışlarla maaşları 1500 tl. tamamlana-
na kadar zam yapılmamaktadır) temel gıdalara 
verilen zamlar %15-20 iken tuik ‘in açıkladığı 
2020 6 aylık enflasyonu yüzde %5,75 oldu. bu ay 
ise 0,58 olarak açıklandı emeklninin harcamaları 
temel gıdadır. haziran ayında marketlerde kayı-
sı, kiraz, erik gibi mevsimlik meyvelerin 12-15 tl 
iken yine domates 7-8 tl biber 10-12 tl iken pan-
demi döneminde piyasalara gelen artışları hepi-
miz görmekteyiz. tüfe artışlar temel gıda temel 
ihtiyaca göre değil müzede kalan lamba fitili, se-
merci sicimine göre değerlendirilmekte; tüfe’nin 
bu ayda % 0.58 çıkmış olması biz emeklileri üz-
müştür. tüik ‘in nereden fiyat almış olduğunu 
merak ediyoruz. herhalde tüik ürülerin tarladan 
çıkış fiyatına göre bir değerlendirme yapmakta-
dır. açıklanan tüfeler bizim market, pazar tüfe-
mizle bir türlü uyuşmamaktadır. emeklilerin her 
gecen gün alım gücü düşmektedir. 2019’ da 100 
tl gıda harcamamıza bugün 150 tl harcamaktayız 
enflasyona göre yapılan altı aylık dönem artışla-
rında temel gıda enflasyonu baz alınarak artışlar 
belirlenmelidir. maaş artışları; devlet memuruna 

uygulanan, katsayı ve gösterge sistemine göre 
veya tüfe+ milli gelirden refah payı verilmelidir 
(memur, işçi, bağ-kur emeklisi ayrımı olmama-
lı). sosyal güvenlik kurumlarının gerçek olarak 
tek çatı altında birleştirilmesi gerekmektedir. 
promosyonlarının çalışanlara her yıl, emeklilere 
üç yıl da bir ödenmesi büyük bir adaletsizliktir. 
aynı düzeyde olması. altı bayramdır aynı öde-
nen ikramiyelerininde asgari ücret artışına en-
dekslenmesi. 4. emeklilere avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi sendikalaşma hakkının verilmesi, 
bu hususta acilen yasal düzenlemeler yapılması 
(anayasanın ilgili maddesinin düzenlenmesi) 5. 
gençliğini hayatının en verimli çağını devletine 
milletin hizmetederek geçiren emeklilerimize 
ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklar sunmak, 
hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamak sosyal 
devlet ve insanlık anlayışı gereği iktidarların en 
önemli, görevidir. bizler bu yaşlı günlerimizde 
kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğimiz bir 
emekli maaşı istiyoruz. sağlık hizmeti yaşlıların 
daha çok ihtiyacı duyduğu bir hizmettir alınan 
katkı payları her yıl artan fark ücreti % 200 özel 
hastane farkı emeklinin bütçesini sarsmaktadır. 
emekli özele gitmek istemiyor. devlet ve üniver-
site hastanelerinde görüntüleme ve laboratuar 
hizmetlerinde uzun tarihlere randevu verilmesi 
emekliyi mecburen özel hastanelere yönlendir-
mekte, sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda 
geçinmekte zorlanan emeklilerden fark ve kat-
kı payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Ülkede 
sosyal barışı sağlamak istiyorsak ilk önce sosyal 
güvenlikte emeklileri kapsayan yasaların uygu-
lamalarında ortaya çıkan sorunları ele alınarak 
adım atılmalı sivil toplumun sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri, görüşleri değerlendirilerek dü-
zenlemelerin yapılması talebimizdir. biz emekli-
ler yasaların ön gördüğü hizmetimizi yerine geti-
rerek yasalara göre emekli olduk. emeklilik lütuf 
değil bir haktır. Sosyal hukuk devletimizden ge-
çinebileceğimiz bir aylık, huzurlu alabileceğimiz 
katkısız sağlık hizmeti istiyoruz. Biz emeklile-
rin burdan sesini duyurduğunuz için tüm basın 
mensuplarına teşekkür ederiz.”
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İntibak’ın Doğrudan 
Görüşülmesi Teklifi Meclis 

Genel Kurulunda Reddedildi

erneğimizin hazırlamış olduğu inti-
bak dosyamız Genel Başkanımızın 
İYİ Parti grubunda dile getirmesin-
den sonra İYİ Parti milletvekille-

rince meclis genel kurulunda görüşülmesi için 
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK ‘un 
vermiş olduğu yasa tasarısı teklifi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi genel kurulunda Koncuk’un ko-
nuşmasının ardından yapılan oylamada teklifin 
doğrudan gündeme alınması iktidar partilerince 
reddedildi.

Derneğimiz Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞ-
KAN “Derneğimiz Tüm Emekliyi kapsayan hiz-
met ve prime dayalı bir intibak düzenlemesinin 
yapılması için her türlü çabayı harcamaya de-
vam edecektir. İntibakın gündeme alınmaması 
Emekliyi hüsrana uğratmıştır. İYİ Parti Adana 
Milletvekili İsmail KONCUK ve İYİ Parti milletve-
killerine teşekkür ederiz.”dedi
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üm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimle-
ri Derneği Genel Başkanı ve Emek 
Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış 
Çalışkan emeklilerin hak ettiği hayatı 

yaşayamadığını vurgulayarak iktidardan   emek-
lilerin insanca bir yaşam sürmesi için gerekli dü-
zenlemeleri yapmalarını istedi.

Emekliler günü dolayısıyla gazetemize özel 
açıklamalarda bulunan Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri  Derneği Genel Başkanı ve Emek 
Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan  
emeklilerin yaşam koşulları altında ezildiğini ve 
insan onuruna yakışan bir hayat süremediğini 
ifade ederek iktidardan emeklilerin insanca bir 

Emekliler İnsanca Bir  
Yaşam İstiyor

yaşam sürmesi için gerekli düzenlemeleri yap-
masını istedi. Emekli maaş zamlarının TÜİK tara-
fından ortaya konan TÜFE oranına bağlı kalarak  
güncellendiğini vurgulayan Çalışkan TÜİK’in TÜ-
FE’yi  çok fazla kullanılmayan lamba fitili ve se-
merci urganı gibi ürünler üzerinden değerlendir-
diğini kaydetti. Çalışkan, TÜİK’in kullanılmayan 
ürünler  üzerinden TÜFE’yi belirlemesi nedeniy-
le  TÜİK tarafından ortaya konan TÜFE miktarıyla 
çarşı pazardaki TÜFE arasında dağlar kadar fark 
olduğunu  belirtti. Emeklilerin üç yıldır değişme-
yen bayram ikramiyelerine de değinen Çalışkan  
ikramiyelerin üç yıl içinde eridiğini ifade etti. İşte 
Başkan  Çalışkan’ın bugünkü şartlarda çarşı pa-
zara çıkamadığı, gelen son zamlar sonrasında et 
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yemeyi unuttuğunu   ifade ettiği emekliler ile ilgi 
olarak yaptığı değerlendirmelerin detayları...  

“İnsan Gibi Yaşabileceğimiz ve 
Hayatımızı Sürdürebileceğimiz Bir 

Ücret İstiyoruz.”

Emekli maaşlarına TÜİK’in belirlediği TÜFE 
oranında zam verildiğini ifade eden Çalışkan “ 
Emekliler uzun yıllar boyunca ülkesi için çalış-
mışmış sanayisinden tutunda ekonomisine ka-
dar bütün alanlarda  çok ciddi katkılar sunmuş 
insanlardır. Emeklilerimizin hak ettiği onurlu ve 
müreffeh şartları sunmak devletin görevidir.  İk-
tidarlar kamuoyunda emeklilerin sorunlarını çö-
züyormuş gibi görünse de maalesef çözümleri 
hep başkalarına bırakmışlar ve emeklilere hep 
mağduriyetler yaşatmışlardır.  Bugün emekli-
lerin kaderi TÜİK’e terk edilmiştir. Emeklilerin 
maaş artışının belirlenmesi için veri istenen ku-
rum TÜİK ‘tir. TÜİK lamba fitiline göre ve  se-
merci sicimine göre TÜFE hesaplıyor. Bu müzelik 
ürün kalemleri ile TÜFE hesaplayan TÜİK’e göre 
beş aylık Tüfe 4.57’dir.  Ancak bu rakam çarşı  pa-
zarda ve temel gıda ürünlerinde %15’in üstünde-
dir.  Bu nedenle emekli maaşlarımız erimekte ve 
ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanmaktayız. Biz 
maaşlarımızda iyileştirme noktasında TÜİK’ten 
yada bürokratlardan bir şey istemiyoruz. Biz oy-
larımızla iktidara taşıdığımız siyasilerden hakkı-
mızı istiyoruz. Biz emekliler olarak çok büyük bir 
şeyler de istemiyoruz. Sadece insan gibi yaşa-
bileceğimiz ve hayatımızı sürdürebileceğimiz bir 
ücret istiyoruz.”dedi

“En Az 6 Milyon Emekli Asgari 
Ücretin Altında Maaşlara Mahkum 

Edilmiştir”

 Çalışkan, emekli maaşlarının çok düşük ol-
duğunu bu nedenle emeklilerin çalışmak zorun-
da kaldığını vurguladı. Pandemi süreci sonra-
sında simit satarak veya diğer işkollarında cüzzi 

ücretlerle  çalışarak geçimini sağlayan emekli-
lerin durumuna değinen  Çalışkan, “ En düşük 
emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması 
gerekiyor. Bugün 6 milyon emekli asgari ücre-
tin altında maaşlara mahkum edilmiştir.   Bu 
emekliler geçinemediği için çok cüzi maaş yada 
gelirlere rağmen çalışıyorlardı. Hatta ilerlemiş 
yaşlarına rağmen emeklilerimizin bir bölümü  
simit satıyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına 
pandemi süreci sonrasında bu vatandaşlarımız 
çalışmadıkları için  kazanmış oldukları o üç beş 
kuruşu da kazanamıyorlar.  Zaten çok zor şartlar 
altında yaşamlarını sürdüren emeklilerimizin ya-
şamı pandemi süreci ile daha da bir zor hal aldı. 
Ancak  hükümetimiz pandemi destekleri kapsa-
mında emeklilerimiz hiç bir destekte bulunma-
dı.” diyerek destek beklediklerini ifade etti. 

“Emekli Aldığı Bayram 
İkramiyesiyle Bir Kurbanın Yarısını 

Bile Alamıyor.”

Bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak da de-
ğerlendirmelerde bulunan Çalışkan,” Bayram ik-
ramiyeleri üç yıldır aynı miktarda ödeniyor.  Altı 
bayramdır aynı ikramiye ödeniyor.  Alacağımız 
kurban bayramı ikramiyesi ile emeklilerimizin 
bir kurban alması bile imkansızdır. Ortalama 
olarak bir kurbanlık hayvan  2bin ,  2 bin 500 li-
radan satılırken emeklilerimize bin lira ikramiye 
veriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.  
Emekli aldığı bayram ikramiyesiyle bir kurbanın 
yarısını bile alamıyor.  Bayram ikramiyelerinde 
güncelleme yapılmasını ve emeklinin en azın-
dan bir kurbanı rahatlıkla alabileceği bir düzeye 
ulaştırılmasını istiyoruz.” dedi. 

“Ek Ödemelerimizin Yaşam 
Koşulları Göz Önüne Alınarak 
Güncellenmesini İstiyoruz.”

Ek ödemelerin  yıllardır arttırılmadığını ifa-
de eden Çalışkan ek ödeme miktarlarının güncel-
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lenmesi gerektiğini vurguladı. Çalışkan “Eskiden  
topladığımız faturalar karşılığında %5 ile %12 
arasında değişen bir miktarda ek ödeme yapılı-
yordu.  Ancak yıllardır  bu ek ödemelerimiz %4 
üzerinden yapılıyor.  Senelerdir bize verdikleri 
ek ödemeyi%4’ün üstüne çıkartmadılar.  Emek-
liler olarak ek ödemelerimizin yaşam koşulları 
göz önüne alınarak güncellenmesini istiyoruz.”-
dedi

“Katkı Paylarını  Ödedikten Sonra 
Maaşlarından Geriye Bir Şey 

Kalmamaktadır.”

Emeklilerden muayene ve ilaçlardan dolayı 
katkı payı kesildiğini dile getiren Çalışkan, “ Biz 
25- 30 yıl devletimize sigorta pirimi ödedik. Biz 
bu sağlık pirimlerini öderken bize  sen bu pirim-
leri öde emekli olduğunda  hayatını kaybedene 
kadar senden sağlık harcamalarında  ücret talep 
etmeyeceğiz. Sen vefat etsen de  hayatta kalan  
yakınlarından da  herhangi bir sağlık ücreti talep 
etmeyeceğiz dediler.  Biz de bu şartlar altında  
pirimlerimizi ödedik. Ancak gelin görün ki bugün  
pirim ödemeyenlerle  aynı durumdayız.  Bugün 
özel emekliliğe %25 destek sunan devletimizin 

kendi emeklisinden sağlık harcamalarında katkı 
payı alması  hiç bir mantığa uygun değildir.  bu 
uygulama sosyal devlet anlayışı ile bağdaşma-
maktadır.  bugün  emeklilerimiz aylık olarak çok 
fazla hastaneye gitmemiş olmasına karşın en az 
70 lira katkı payı ödemektedir.   Yaşın getirdiği 
rahatsızlıklar dolayısıyla hastaneye gitmek zo-
runda olan çok sayıda emeklimiz var. Bu emekli-
lerimizin her ay devlete ödediği katkı payları 200 
lira ile 300 lira arasında değişen ücretlere teka-
bül etmektedir. Zaten ciddi bir maaşı olmayan 
emeklilerimiz bu katkı paylarını da ödedikten 
sonra maaşından geriye hiç bir şey kalmamakta-
dır.  Emekliler olarak sağlıkta bu katkı paylarının 
kaldırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullan-
dı.

“2000 Öncesi Emekli Olan Bir 
Emekli ile 2018 ya da 2019 

Yılında Emekli Olan Bir Emeklinin 
Maaşları Arasında 2 Bin Lira Fark 

Bulunuyor”

Emekliler arasındaki maaş farlıklarının or-
tadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ça-
lışkan “ Emekli maaşlarında emeklilerimiz ara-
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ortadan kalkması için senelerdir intibak yasası-
nın çıkartılmasını istiyoruz.  Bütün emeklilerin 
üzerinde ittifak yaptığı bir  düzenleme talebidir. 
Biz yapılan yasalarla ortaya çıkan bu adaletsiz-
liğin ortadan kaldırılmasını ve maaşlarda eşitlik 
sağlanmasını istiyoruz.  Bugün 9 bin gün pirim 
ödeyen 2000 öncesi emekli olan bir emekli ile 
2018 yada 2019 yılında emekli olan bir emeklinin 
maaşları arasında 2 bin lira fark bulunuyor.   Biz 
hiç kimse mağdur edilmeden bütün sistemin ye-
niden ele alınıp hizmet ve prim gün sayısına bağ-
lı  bir standart oluşturulmasını istiyoruz. Konu 
ile ilgili olarak mecliste bekletilen iki adet yasa 
teklifi bulunuyor. Bizler bu yasaların bir an  önce 
çıkartılmasını istiyoruz.”dedi

“Beklentilerimizi Karşılayacak Bir 
Zam Talep Ediyoruz”

Emekli maaşı zamlarının beklentilerini kar-
şılamamsı halinde yapılan zammın  bir anlam 

ifade etmeyeceğini dile getiren Çalışkan, “ Bildi-
ğiniz üzere Temmuz ayı zam ayı olarak biliniyor. 
biz Ankara’da bütün emeklilerimiz gibi Elazığ’da 
yaşayan  emeklilerimizin de  hakkını savunma 
noktasında büyük bir mücadele veriyoruz.  Bu-
gün çarşı ve pazardaki TÜFE %15’in üzerinde-
dir.  Emekliler olarak bugün kasaba gidip de et 
alamıyoruz. Artan sebze , meyve ve temel gıda 
malzemelerinde artan  fiyatlarından dolayı  çar-
şıya pazara çıkamıyoruz.  Siyasilerimizden bütün 
bunları göz önüne alarak beklentilerimizi karşı-
layacak bir zam talep ediyoruz. Yapılacak zam-
mın %10’un altında olması halinde emeklimize 
hiç bir fayda sağlamayacağını da belirtmek isti-
yorum.”ifadelerini kullandı 

“25 Yıl Hizmet Süresini Dolduran 
Her Vatandaşımızın Emekli Olması 

Gerekmektedir.”  

Emeklilikte yaşa takılan ve  kamuoyunda 
EYT’liler olarak bilinen vatandaşların ciddi bir 
mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Çalışkan, 
“Yaşa takıldığı için emekli olmayan  emekli adayı 
vatandaşlarımızla ilgili olarak da bir düzenleme 
yapılması ve yaşadıkları mağduriyetin sonlan-
dırılması gerekiyor. Bu vatandaşlarımızın mağ-
duriyetinin ortadan kalkması için 25 yıl hizmet 
edip etmediğine bakılması gerekiyor. 25 yıl hiz-
met süresini dolduran her vatandaşımızın emek-
li olması gerekmektedir.  Şimdi bir düşünün bir 
vatandaşımız 18 yaşında  diğer bir vatandaşımız 
35 yaşında iş başı yapıyor.  Sen bu iki vatandaşı-
mıza da 60 yaşında emekli olabilirsin diyeceksin 
bu haksızlıktır. Biri 42 yıl pirim öderken diğeri 25 
yıl pirim ödeyerek emekli olacak. bu Haksızlığın 
ortadan kalkması için  emeklilik sisteminin hiz-
met süresine ve prim gününe göre işlemesi ge-
rekmektedir.  Sizlerin aracılığıyla emeklilerimize 
ve bütün vatandaşlarımıza da sağlıklı ve huzurlu 
bir yaşam diliyorum. “dedi. 

Kaynak Haberkent gazetesi 
Faik AKGÜN
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Emekli İkramiyeye 
Zam İstiyor

ayram ikramiyesi 17 Temmuz’dan 
itibaren emeklilerin hesaplarına yat-
maya başlayacak ama emekliler artık 
ikramiyelerine zam istiyorlar. 6 aydır 

bin lira alıyoruz diyen emekliler, ikramiye tutarı-
nın en az 1500 Lira olmasını istiyor.

Görüşü alınan emekli vatandaşlarımız Kur-
ban fiyatlarının 1500 Liranın üzerinde olduğunu, 
Bayram ikramiyelerinin buna kıyasla düşük kal-
dığını, Emekli ikramiyeleriyle biraz nefes aldıkla-
rını ve ikramiyelerin günden güne eriyip gittiğini, 
kurban kesemediğinden dolayı kredi kartı borç-
larını yatıracaklarını dile getirdiler.

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Ça-
lışkan Kanal D’ye verdiği röportajda kısaca şun-
ları dile getirdi.

“İkramiyelerimiz hiç olmazsa 1500 Liraya çı-
karılsın. Bayram bayram olsun. 6 dönemdir aynı 
ödemeyi yapmak laf olsun diye vermek gibi bir-
şey oldu.

Belli bir yaşa gelmişiz, kurba kesmek istiyo-
ruz, boş geçmek istemiyoruz. Kurban kesemedi-
ğimiz zaman mahçup duruma düşüyoruz.

İkramiyelerin artışını azgari ücret artışına 
endekslesinler, biz fazla birşey istemiyoruz.
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1

2

3

4

5

6

7

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 

8

9

10

11

12

13

14

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL
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TÜM EMEK DER ve Dr. Solmaz Karakurt 
Akupuntur ile İndirim Anlaşması İmzalandı

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği ile 
Dr. Solmaz Karakurt ile an-
laşma imzalandı.

Yapılan anlaşmayla; 
üyelerimize ve birinci dere-
ce yakınlarına %20 indirim 
uygulanması kararlaştırıla-
rak imza altına alındı.
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Elazığ Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz 
ve Elazığ Sivrice Başkanı Turgay Gündoğdu 

Derneğimizi Ziyaret Etti
Tüm İşçi Emeklileri Dul 

ve Yetimlerim Derneği Ge-
nel Merkezimizi 28.08.2020 
Cuma Günü Elazığ Maden 
Belediye Başkanı Orhan 
YAVUZ ve Elazığ Sivrice 
Belediye Başkanı Turgay 
GÜNDOĞDU ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinden Bele-
diye Başkanlarımıza teşek-
kür ediyoruz.

Altındağ Kaymakamını Makamında  
Ziyaret Ettik

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel Eğitim 
Sekteri Mehmet KAYABAŞ 26.08.2020 tarihinde Ankara Altındağ Kaymakamı Sayın Cumali ATİLLA’ 
yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunmuşlardır.
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Alaşehir Şubemizden Anlamlı Hareket

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimler Derneği 
Alaşehir Şube Başkan-
lığı Bedensel Engelliler 
Derneği başkanı Ahmet 
Kubilay beye emekliler 
derneği adına kurban 
bayramı hayır paketleri 
teslim etmiştir.

Derneğimiz Genel Başkan yardımcılığı yapmış, Ankara Şube Başkan 
Yardımcısı Yunus ATİKTÜRK 12 Eylül 2020 tarihinde tedavi gördüğü 
Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allah’tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz.



Tüm Emek Der Konak Şubemiz 
ile Meral Kayagil Temizlik Hizmet-
leri Ltd. Şti. ile yapılan anlaşma ile 
Dernek Üyelerine verilecek temiz-
lik işlemlerinde %15 indirim uygu-
lanacaktır.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Konak Şube Başkanı Turan 
YETER “Emeklilerimize katkı sağla-
yabilmemiz için bu tur anlaşmalara 
devam edeceğiz. Emeklilerin yanın-
da olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Konak Şubemiz indirim anlaşmalarına hız verdi. 
Konak Şube başkanlığımız İzmir Özel Eğe Şehir Hastanesi indirim anlaşması imzaladı.

Bu indirim anlaşması kapsamında Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği üyelerine ve 
birinci derece akrabalarına Ayakta muayene ücretlerinde %15, tetkik ve tahlillerde %10, yatarak 
tedavi ve operasyonlarda %10 olarak indirim uygulanacaktır.

Konak Şubemizden Bir Anlaşma Daha

Konak Şubemiz İndirim Anlaşmalarına 
Devam Ediyor 19



Nusaybin’de Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Kuruldu

20

Tüm işçi emeklileri dul ve yetim derneği ku-
ruldu Nusaybin şubesi kurularak faaliyete baş-
ladı.

Köprübaşında kurulan derneğin kurucu 
Başkanlığını eski Muhtarlardan Abdurrazak 
YUSMA yapıyor.

Dernekler İl Müdürlüğü nezdinde tüm giri-
şimlerini tamamlayan Tüm işçi emeklileri dul ve 
yetim derneği kuruldu Nusaybin şubesi bürosu-
nu açarak çalışmalarına başladı.

Kurucu Başkanlığını Abdurrazak YUSMA, 
başkan yardımcılıklarını Cemal ÖZEL ve Abdul-
gafur DAĞ’ın yaptığı derneğin kuruluş amacı 
şöyle;

“Dernek üyelerinin, her türlü haklarını ko-
rumak ve aralarında her türlü yardımlaşma ve 
dayanışmayı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleş-
tirmek için; Üyelerini veya dul ve yetimlerinin 
sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkın-
ması, her türlü hak ve menfaatlerinin korunma-
sına çaba harcamak, Üyelerinin problemlerinin 
çözümlenmesinde ilgili kuruluşlar ve makamlar 
nezdinde teşebbüse geçmek,  Yargı organla-
rındaki işler için avukat tutmak ve üye hakkını 
korumak, Okul çağında ve yardıma muhtaç üye 

çocuklarının öğrenimlerini başarı ile tamamlaya-
bilmeleri için olanaklar ölçüsünde yardımda bu-
lunmak,  Öğrenci kurs ve yurtları açmak, Yaşlı, 
hasta ve bakıma muhtaç üyeler için sağlık ve hu-
zur evleri açmak ve bunları yönetmek, Dinlenme 
kampları kurmak ve bunları yönetmek.

Emekliler topluluğunun, ekonomik yaşan-
tısına yardımcı olması gayesiyle, sağlanan kârı 
üyelerine paylaştırmamak, Risturn faiz veya 
başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla 
üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç 
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa va-
deli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işçi 
emeklilerinin yoğun bulunduğu yerlerde sandık 
ve yapı kooperatifleri kurulmasına öncülük et-
mek,  Dernek sorunlarını ilgili çevreler ve kamu-
oyu oluşturabilmek için Yasal prosedüre uygun 
olarak T.R.T. ve Basın aracılığı ile programlar 
yapmak, bildiri dağıtmak, seminer ve konferans-
lar düzenlemek, Üyelerin, oturmaları toplanıp 
dinlenmeleri, eğlenmeleri ve sohbet etmeleri 
için lokaller açmak,  Amacına uygun yayın faali-
yetlerinde bulunmak, Emekli sorunları hakkında 
bilgi vermek çalışmalara istikamet verebilecek 
görüş ve teklifleri tespit etmek amacı ile emekli 
kesafetinin olduğu bölgelerde sohbet toplantıları 
düzenlemek.”



CHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkan 
Yardımcısından Kırıkkale Şubemize Ziyaret

Tüm işçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neği Kırıkkale Şubemizi Cumhuriyet Halk Par-
tisi Kırıkkale Merkez İlçe Başkan Yardımcısı 
Ümit Kuman Ziyaret etti.

CHP Kırıkkale Merkez Başkan Yardımcısı 
Duman “dedeler torunlarına harçlık veremi-
yor. Toplumumuzun her kesiminde olduğu gibi 
emeklilerinin durumu da çok vahim. Aldıkları 
maaş maalesef eriyip gitti. Bayramda aldıkla-
rı 1000 lira 2 yıl içinde pula döndü. Dedeleri 
torunlarına harçlık veremeyecek duruma dü-
şürdüler. CHP olarak her zaman emeklileri-
mizin yanındayız. Emeklilerimiz seçim zamanı 
sandıkta gereken cevabı verecekler” dedi.

Tüm Emek Der Kırıkkale Şube Başkanı 
Ali Rıza KAMANLI “ Ziyaretlerinizden dolayı 
memnun olduk. Emeklinin sorunlarını diledi-
ğiniz için teşekkür ederiz. Dedi.

Kayseri Şubemize Ziyaret

 Dünyam hastanesi çalışanların-
dan Galip Bey Şubemizi ziyaret ede-
rek emekli ve hastane arasında devam 
eden sözleşmemizi daha da yukarı çe-
kilmesi hakkında fikir telakkisinde bu-
lunduk.

Üyelerimize daha iyi hizmet vere-
ceklerini taahhüt ettiler. Dünyam Has-
tanesi Emeklilere göstermiş olduğu 
hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubemiz indirim anlaşmalarına bir yenisi 
daha ekledi.

Tüm Emek Der Sakarya Şubemiz ile Mediton İşitme cihazları firması ile anlaşma yaparak emek-
lilerimize cihazlarda %30 indirim yapılacaktır.

Sakarya Şubemiz 
İndirim Anlaşmalarına Devam Ediyor

Şehitkamil Şubemiz Karkamış Belediye 
Başkanı Ali Doğan’ı Ziyaret Etti

22

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Şehitkâmil Şube Başkanı Veysel ALAĞÖZ baş-
kanlığınızda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Gaziantep KARKAMIŞ Belediye Başkanı Ali DOĞAN’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Tüm Emek Der Şehitkâmil Şube Başkanı Sayın Veysel KÜÇÜKDEMİR Karkamış Bele-
diye Başkanı Sayın Ali DOĞAN’a bayrak hediye etti. Kabullerinden dolayı Karkamış Belediye Başkanı 
Sayın Ali DOĞAN’a teşekkür ederiz.
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Kayseri Şubemiz ile Dr. Öz Göz ve KBB 
Hastenesi İndirim Anlaşması Yenilendi

Derneğimiz Dr. Öz Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi ile sözleşme yenilemiştir. Yapılan söz-
leşmeye göre;

1. Göz Muayenesi 20 TL alınacaktır.
A. Göz ameliyatları ücretsizdir.
2. KBB Muayenesinde 50 TL alınacaktır.

Şehitkamil Şubemizden Köy Ziyaretleri

Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Şehitka-
mil Şube Başkanı Veysel ALA-
GÖZ ve Şube yönetim kurulu 
üyeleri ile Gaziantep’e köy zi-
yaretlerinde bulunuyorlar.

Bu kapsamda Gaziantep 
barak ovası Akçaköy köy oda-
sında emeklilerin sorunlarını 
dinlediler ve Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN ‘ı görüş-
türülmüş ve sorunlar aktarıl-
mıştır.



Tüm Emekliler Derneği Çukurova Şube Baş-
kanı Rafet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Gününde hayatını kaybeden aziz şehitle-
rin ruhları şad olsun diyerek, Türk Milletinin bir 
daha böyle bir gün yaşamamasını diledi             

Kurban Bayramında verilecek emekli ikra-
miyesi için heyecan giderek artıyor. Korona vi-
rüs önlemleri kapsamında bu yıl Ramazan Bay-
ramı ikramiyesi ödeme tarihleri öne çekildi ama 
emekliler verilecek bin lirayı yetersiz buluyor. 
Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube 
Başkanı Rafet Kaya, emeklinin Kurban Bayramı 
ikramiyesinin bin TL olarak belirlenmiş olması-
nın, emeklinin kurbanlık alması için yeterli olma-
dığını söyledi.                                                         

AZİZ ŞEHİTLERİN RUHU ŞAD 
OLSUN

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nün de hayatını kaybeden aziz şehitlerin ruhu 
şad olsun diyen Kaya, Devletimiz bir daha böyle 
bir darbe yaşamamak adına tüm önlemleri alı-
yor. Allah Türk Milletine bir daha böyle bir acı 
yaşatmasın. Devletimiz kendi milletinin gelece-
ğini güvene almak için yoğun çalışmalara devam 
ediyor. Tüm bu süreci en güzel şekilde yöneten 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan a te-
şekkür ediyorum diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ BİN 500 TÜRK 
LİRASI OLSUN

Emeklinin Kurban Bayramı emekli ikramiye-
si için heyecanın giderek artığını belirten Kaya, 
Emeklimizin bir beklentisi var. İkramiye tarihi 
bekleniyor. Önümüzde bir süreç var ancak biz 
bir gelişme olmasını isteriz. Emekli ikramiyesi 
bin Türk Lirası değil de bin 500Türk Lirası olsun 

istiyoruz. Emeklimize Kurban Bayramında iste-
nildiği kadar ikramiye verilirse emeklimiz rahat-
lıkla kurban ibadetini rahatlıkla yerine getirebilir 
şeklinde konuştu.

‘’EMEKLİNİN SESİNE KULAK 
VERİLSİN’’

Emeklinin sesine kulak verilmesini söy-
leyen Kaya ‘’Emeklilere sahip çıkmadığımız 
takdirde ülkemizde birlik beraberlik ve istik-
rar sağlanamaz. Emeklinin hakkı olan anayasa 
mahkemesinden dönen intibak kanunun bir an 
önce çıkarılıp uygulanması gerekiyor. Emeklileri 
memur katsayısından ayırarak 5510 sayılı yasa 
adına TÜFE yasasına bağlayarak emeklilere en 
büyük kötülüğü bur da yaptılar. Emekliye sorsak 
TÜFE ‘nin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar 
emeklimiz çocuğunu evlendirmek veya ev almak 
için kredi çekiyor. Emeklimize devletimiz inti-
bak kanunu çıkararak destek olmasını istiyoruz. 
Geldiğimiz nokta gösteriyor ki emekliye destek 
anlamında bir arpa boyu mesafe kat edilmemiş 
diye konuştu.

‘’ŞAHSIMIZ ADINA İCRAT 
İSTEMİYORUZ.’’

Oturdukları yerden emeklinin temsil edil-
memesi gerektiğini ve emeklilerin sesi olmak 
için çalıştıklarının altını çizen Kaya konuşması-
na şöyle devam etti. Dilimizin döndüğü kadar 
emekliyi anlatmaya devam edeceğiz. Önümüz-
deki günlerde temeli atılacak olan Çukurova ve 
Sarıçam bölgesinde emeklimiz TOK’de ev sahibi 
olacak. Biz hiçbir zaman şahsımız adına icraat 
istemiyoruz. Tek amacımız emeklinin sesini du-
yurarak en kısa zamanda isteklerinin yerine ge-
tirilmesi.

Kaya: Emeklilerin Sorunlarını 
Anlatmaktan Geri Durmayacağız
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BİZ SÖYLEMEKTEN ASLA 
YORULMUYACAĞIZ

Emeklinin sesini duyurmak için çalışmalara 
devam ettiklerini söyleyen Kaya, biz söylemek-
ten asla yorulmayacağız  emeklimizin istekle-
rinin icraata dönüşmediği sürece söylemekten 
geri durmayacağız .İlaç katkı payının kaldırıl-
masını istiyoruz. Refah payından 
emeklimizde pay ayrılmasını isti-
yoruz. Herkes emekliye sahip çık-
tığını gösterircesine konuşmalar 
yapıyor. Sadece söylemler kalıyor 
ötesinde hiçbir şey yapmıyorlar. 
Emekliyi görüntülü ve yazılı ba-
sının arkasında hiçbir şey yapmı-
yorlar. Biz her zaman emeklimize 
doğruları söylemekten geri dur-
mayacağız diye ifade etti

SOSYAL 
BELEDİYECİLİĞİN 
AMACI HİZMET 

ETMEKTİR.

Adamadaki yerel beledi-
yelerimizden emeklilerimizin 
sorunlarını dile getirmek için 
randevu istediklerini ancak 
randevu verilmediğini söyleyen 
Kaya, Emeklimizin sorunlarını 
dile getirmek için belediyele-
rimizle görüşmek için randevu 
istedik ancak başarısız olduk. 
Buradan yerel belediyelere 
sesleniyorum kendi şahsım 
adına değil emeklimiz adına 
halk otobüslerine emeklilerde 
yaş aranmaksızın ücretsiz bi-
nilmesini isteyecektik. Sosyal 
belediyeciliğin amacı hizmet 
etmek değilimdir.?

Emeklimizin adına ya-

pılacak bu hizmetin en kıssa zamanda yerine 
getirilmesini istiyoruz. Seçim dönemlerinde 
meydanlarda halktan oy isterken halkın içinde 
olan belediyeler şuan halktan tamamen koptu. 
Unutulmamalıdır ki şuan halkı unutan belediye-
ler zamanı geldiğinde kendileri unutulur diye-
rek sözlerini tamamladı. Toros Gazetesi Zeynep 
ORDU
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Şehitkamil Şubemiz 
İndirim Anlaşmalarına Hız Verdi

26 Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Şehitkamil Şubesi Bölgesinde bulunan Özel has-
tanelerle anlaşmalar yaparak üyelerimizin indi-
rimden yararlanması için anlaşmalar yapmaya 
devam ediyor.

Tüm Emek Der Şehitkamil Şubesi ile Gazian-
tep Özel Sevgi Hastanesi ile anlaşma imzalamış 

ve bu anlaşma doğrultusunda; Polikliniklerde 
%20, Tahlil tetkiklerde %10, Cerrahi Müdahale-
lerde ve Ameliyatlarda (Dışardan alınan medikal 
cihazlar ve ekipmanlara hariç ) %20 ,Acil Servis-
lerde Sarı alanlarda %100 yeşil Alanlarda ise % 
25 indirim uygulanacak ve Emekli olanlardan ku-
rum farkı alınmayacak bu sözleşmeden de üye-
lerin 1. Derecedeki akrabaları da yararlanacak 
şekilde Şube Başkanı ve hastane yetkilisi tara-
fından imzalandı.

Bir diğer anlaşmada Özel Netgöz Tıp Merke-
zi ile imzalandı bu anlaşma kapsamında da Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri üyelerine ve bi-
rinci derece akrabalarına anlaşma kapsamında 
Excimer lazer incelemesi, Excimer Lazer “Göz-
lükten Kurtulma” ve Göz içi merceklerde %10 
oranında geri kalan tüm muayene, tetkik tedavi 
vb. işlemlerde %20 oranında indirim hakkına sa-
hip olacaktır.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Şehitkamil Şube Başkanı Veysel ALAGÖZ “ Üye-
lerimiz için bu tür anlaşmalar yapmaya, Emekli-
lerimize yardımcı olabilmek için tüm cabamızla 
çalışmalar yapmaya devam edeceğiz “ dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i Ziyaret Ettik

Denizli Valimiz Sayın 
Ali Fuat ATİK’i  Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetim Der-
neği Şube Başkanı Kamil 
KÜNARLIOĞLU ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte 
ziyaret ettiler.

Kabullerinden dolayı 
Denizli Valisi Sayın Ali Fuat 
ATİK’e teşekkür ederiz.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Körfez 
Şubemizi Ziyaret Etti
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Körfez Belediye Başkanı Şe-
ner SÖĞÜT Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği Körfez 
Şube Başkalığımızı ziyaret etti.

Ziyarette Körfez Şube Başka-
nımız Muhiddin ŞENGÜL hazır bu-
lundu. Ziyaretlerinden dolayı Kör-
fez Belediye Başkanı Sayın Şener 
SÖĞÜT ‘e teşekkür ederiz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanımız Mustafa SARIOĞLU 
ve Zonguldak Şube Sekreteri Adnan KÜÇÜKVAR ile Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet 
KARAYILMAZ ‘ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili Zonguldak Şube Başkanı SARIOĞLU “Özellikle köylerde yaşayan emeklilerin hem 
kendilerine hem de ülke kalkınmasına faydalı olabilmeleri için yol, su, elektrik gibi yaşamak için 
olması gereken hayvancılık, seracılık, meyvecilik yapabilmeleri için kendisinden yardım talebinde 
bulunduk. Kabullerinden dolayı kendisine teşekkür eder çalışmalarında başarılar diliyoruz.” Dedi

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Ahmet Karayılmaz’ı Makamında Ziyaret Ettik



Kayabaş: Kimseye Muhtaç Olmadan 
Yaşayabileceğimiz Emekli Maaşı İstiyoruz
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Emeklilerin, Kurban Bayram ikramiyelerin altı bay-
ramdır bin TL olarak ödendiğine vurgu yapan Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Eğitim Sekreteri 
Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, bayram ikramiyele-
rinin asgari ücret artışına göre endekslenmesi gerektiğini 
belirterek, emekliler olarak kimseye muhtaç olunmadan 
yaşayabilecekleri emekli maaşı istediklerini ifade etti.

Emeklilerin, bin TL olan Kurban Bayramı ikramiye-
lerini 17-29 Temmuz tarihleri arasında alacağı açıklandı. 
Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili olarak açıklama ya-
pan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Genel Eği-
tim Sekreteri Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, çalı-
şanlara yapılan ücret artışının emeklilere de yansıtılması 
gerektiğine vurgu yaparak şartların iyileştirilmesi gerek-
tiğini talep etti. Çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret 
uçurumunun giderilmesini istediklerini söyleyen, Kayabaş 
yaptığı açıklamada, Dul, yetim ve emekli maaşına yüzde 
5-6 zammın gülünç olduğunu ifade etti. Kayabaş,’’ Bu-
gün emeklilere 3 ayrı yasaya göre maaş bağlanıyor. Tüm 
emeklileri kapsayan, hizmet ve prime dayalı bir intibak 
yasası çıkarılarak, farklılıkların giderilmesini talep ediyo-
ruz. Burada 5 bin prim günü karşılığının taban aylık olarak 
belirlenmesi ve bu aylığın(devletin belirlemiş olduğu as-
gari aylık gelirinin) altında kalmamasını istiyoruz. Kalan 
prim günleri de aynı donelerle değerlendirilir, aylık bağ-
lama oranları belirlenir. Prim ödediği ortalama matrağının 
derece ve kademeden emekli aylığı bağlanırsa, emekliler 
arasında hizmet ve prime dayalı standart birliği sağlanmış 
olur. ‘’diye ifade etti.

‘’EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 5-6 ZAM 
GÜLÜNÇTÜR’’

TÜİK’in açıkladığı 2020 altı aylık enflasyon verileri-

ne dikkat çeken Kayabaş,’’ Temel gıdanın bile yüzde 15-20 
zam gördüğü Türkiye’de, 750 lira dul ve yetim maaşına, 
1500 lira emekli maaşına yüzde 5-6 zam çok gülünç ol-
maktadır. TÜİK’in açıkladığı 2020 6 aylık enflasyonu yüzde 
5,75 oldu. Haziran ayında marketlerde kayısı, kiraz, erik 
gibi mevsimlik meyveler 12-15 lira, domates 7-8, biber 10-
12 lira… Pandemiyle gelen zamlar ortada. Ama enflasyo-
nu, dolayısıyla emekli zammını düşük tutan bir araştırma 
yöntemi, öncelikle biz emeklileri üzmektedir. Temel gıda 
maddeleriyle değil, müzede kalan lamba fitili ya da semer-
ci sicimi fiyatlarıyla belirlenen enflasyon, gerçek enflasyon 
değildir. Açıklanan tüfeler, bizim Pazar ya da market tüfe-
lerimizle uyuşmuyor. Dolayısıyla emeklilere yapılan zam 
da hayatın gerçekleriyle uyuşmuyor. Enflasyona göre ya-
pılan altı aylık dönem artışlarında, temel gıda enflasyonu 
baz alınmalıdır. Ben gidip semerci sicimi almıyorum ama 
domates, biber, patlıcan alıyorum.’’dedi.

‘’MEMUR, EMEKLİ AYRIMI YAPILMADAN 
MAAŞ ARTIŞLARI YAPILSIN’’

Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birleş-
tirilmesi gerektiğini belirten Kayabaş,’’Maaş artışları; me-
mur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ayrımı olmadan, devlet memu-
runa uygulanan, katsayı ve gösterge sistemine göre veya 
tüfe+milli gelirden refah payı üzerinden belirlenmelidir. 
Sosyal Güvenlik Kurumlarının gerçek olarak tek çatı altın-
da birleştirilmesi gerekmektedir. Banka promosyonlarının 
çalışanlara her yıl, emeklilere ise üç yılda bir ödenmesi 
büyük bir adaletsizliktir.’’dedi.

‘BAYRAM İKRAMİYELERİ ALTI BAYRAMDIR 
BİN TL’DİR’’

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihin açıklan-
dığını ancak 1000 TL ödendiğinin ve altı bayramdır aynı 
miktarda ödendiğini söyleyen Kayabaş,’’Bayram ikrami-
yelerinde asgari ücret artışına endekslenmesi gerekiyor. 
Emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma 
hakkının verilmesi, bu hususta acilen yasal düzenlemeler 
yapılmasını talep ediyoruz. Gençliğini, hayatının en verimli 
çağını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emekli-
lerimize; ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklar sunmak, 
hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamak, sosyal devlet ve 
insanlık anlayışı gereği iktidarların en önemli görevidir. 
Bizler bu günlerimizde kimseye muhtaç olmadan yaşaya-
bileceğimiz emekli maaşı istiyoruz.’’şeklinde konuştu. 

Kaynak Haberkent gazetesi Müslüm DEMİRTAŞ



Vanlı Emekliler Zamdan Memnun Değil

lak verirler. Bizim şuanda mecliste bekleyen ve tüm 
emeklileri kapsayan intibak yasasını da biran önce çı-
karırlarsa belki ömrümüzün bu son demlerinde rahat 
ederiz diye düşünüyoruz. Bu zam bizi mutlu etmemiş-
tir ama Allah bunu da elimizden almasın” dedi.

“EMEKLİYE GELDİĞİ ZAMAN BÜTÇE YOK 
DENİLİYOR”

Zam taleplerinin piyasadaki gerçek enflasyona 
göre verilmesinden yana olduğunu söyleyen Başkan 
Şahin, “Bizim ne istediğimizi devlet yetkilileri gayet iyi 
biliyor. Ama emekliye geldiği zaman bütçe yok deni-
liyor. Ben özellikle Van Milletvekillerimize seslenmek 
istiyorum.

Türkiye’nin doğusunda, batısında, güneyinde, 
kuzeyinde bütün illerinde emeklilere konutlar yapıldı. 
Vanlı emeklilere ödeyebileceği şekilde TOKİ yapılma-
sını istiyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde 
bize verilen sözler maalesef ondan sonra tutulmadı. 
Bizi göz ardı ediyorlar. Van’da TOKİ yapılmış denili-
yor. Onlar zaten AFAD konutudur. Elazığ’a ne kadar 
yapıldıysa onun 4’te 1’nin Van’a yapılmasını istiyo-
ruz. Malatya’ya ne kadar yapıldıysa onun yarısı kadar 
Van’a istiyoruz. Vanlının sesini lütfen duysunlar. Vanlı 
emekliler olarak gerçekten TOKİ’ye ihtiyacımız var. 50 
yıl devlete hizmet ettim, benim bile konutum yok. Bü-
tün kayıtlarımız, evraklarımız ve taleplerimiz Bakanlık 
ve Van Valiliği’nde mevcut. Eğer bugün Vanlı dışarıya 
kaçmışsa bunun nedenlerini öncelikle Sayın Vekilleri-
miz daha sonra devlet yetkililerimiz düşünsünler” diye 
konuştu. Kaynak: Van Postası Gazetesi

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emek-
lilerinin yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı nedeniyle 
zam oranı belli oldu. Memur ve emeklilere zam oranı 
yüzde 5.75 oldu. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Van Şube 
Başkanı Naci Şahin, zamdan memnun olmadıklarını 
söyledi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla memur 
ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan zamda belli 
oldu. Memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 5.75 oldu.

Yeni zamla ilgili Van Postası Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bulunan Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Van Şube Başkanı Naci Şahin, Van emekliler olarak 
zamdan memnun olmadıklarını ve bekledikleri zam 
oranını alamadıklarını söyledi.

“ALDIĞIMIZ ZAM BİZİ MUTLU ETMEDİ”

Emeklilerin gözden düşmüş bir ahali olarak de-
ğerlendirildiğini belirten Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Van Şube Başkanı Naci Şahin, “Her olduğu gibi bu yıl-
da hayal kırıklığı içerisindeyiz. Malum geçtiğimiz hafta 
emekliler haftasıydı. Emekliler bir umutla bu yıl gerçek 
enflasyon oranında zam beklerken, maalesef yine ha-
yal kırıklığına uğradı. Aldığımız zam bizi mutlu etmedi. 
Emekliler gözden düşmüş bir ahali olarak değerlendi-
riliyor. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz ülkemizi çok 
seviyoruz. Ülkemizin menfaati için her şeyden feragat 
ederiz. Hatta devletimizin ihtiyacı varsa bu 5.75’de bize 
vermesin. Çünkü bizim yaramıza derman değil. Bizim 
yaramız iyileşmeyecek. Bunun için Allah devletimize 
zeval vermesin derken, devletimiz de emekleri göz 
ardı etmesin. Zaten aldığımız zammı 2 ay içerisinde 
ilaç, reçete, muayene parası farkları olarak bitireceğiz. 
Geri kalan 4 ayda ise yine eskiye talim edeceğiz. Ka-
derimiz buymuş. Herkes bir gün emekli olacak. Emekli 
olunca bizim şuanda neler söylemek istediğimizi o za-
man belki daha iyi anlarlar” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZİN VAR OLMASI İÇİN 
FEDAKÂRLIK ETTİK”

Başkan Şahin intibak yasasının biran önce çıkarıl-
masını istediklerini belirterek, “Devletimizin var olma-
sı için emekliler olarak bugüne kadar fedakârlık ettik. 
Bugünden sonrada yapmaya hazırız. Belki meclisteki 
Sayın Vekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere emeklilerin sesine bir nebzede olsa ku-
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Zonguldak Valisi Tutulmaz 
Şubemizi Ziyaret Etti
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Emekliler İsyanda

Zonguldak Valisi Sayın Mustafa 
TUTULMAZ Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şu-
bemizi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan 
Tüm Emek Der Zonguldak Şube Baş-
kanı Mustafa Sarıoğlu ziyarete ilişkin 
şunları kaydetti.” Zonguldak’ımıza 
yeni gelen valimiz Sayın Mustafa TU-
TULMAZ Tüm Emek Der Zonguldak 
şube başkanlığımıza gelerek emekli 
sorunları hakkında bilgi aldı. Bizde 
sözlü olarak sorunlarımızı aktardık 
en kısa zamanda kendisine emekli-
lerin sorunlarıyla ilgili dosya verece-
ğimizi ilettik. Bu nazik ziyaretinden 
dolayı kendisine teşekkür ettik ve ba-
şarılar diledik. “dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali GÖÇ-
MEN Demokrat gazetesine açıklamalarda 
bulundu. Göçmen yaptığı açıklamada şunla-
rı söyledi;” Emekliler borç batağında Emek-
li kredi kartı borç batağına batmış durum-
da. Emeklilere en az yüzde 15 zam olmalı. 
Kirada oturan emeklilerimiz var. Emekliler 
zam bekliyor. Emekliye kira yardımı yapıl-
malı. Ramazan Bayramı geçti, önümüzdeki 
Kurban Bayramına en az 1500 TL verilme-
li. Emekliye 10 maaş faizsiz kredi desteği 
sağlanmalı. Ekonomi bozuk olduğu için 
emekliler üniversiteye giden torunlarına 
bakıyor. Çocuklarına bakıyor Emekliler zor 
durumda kalıyor ”dedi. Kaynak Demokrat 
Gazetesi   



Sarıoğlu, Emekliye Yapılan 5,75’lik  
Zammı Değerlemndirdi
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 

Mustafa Sarıoğlu, emekliye verilen 5.75 zammı 
değerlendirdi. Sarıoğlu, yapılan zammı eleştire-
rek emekliye verilen 5.75 oranının üzücü oldu-
ğunu söyledi. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetim-
leri Derneği Mustafa Sarıoğlu, emekliye verilen 
5.75 zam hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
Yapılan zammın bütün emeklileri üzdüğünü ifa-
de ederek “Devletin açıkladığı 1.13 de beraber 
Ocak ayında 1.35 Şubat ayında 0.35 Mart ayında 
0.57 nisan ayında 0.85 Mayıs ayında 1.36 Haziran 
ayında bugün açıklanan 1.13 6 ayda toplam 5.75 
emekliye verilen zam pazarda yangın var elekt-
riği, suyu, doğalgazı, benzine, mazota emeklinin 
yediği tüm gıda maddelerine en az yüzde 15 zam 
gelmesine rağmen aylardır açıklamalarımıza 
rağmen devlet bu değerlendirmeyi yaparken 
örnek veriyorum domatesi biberi acaba tarla-
daki fiyata göre mi değerlendiriyor yoksa ma-
navda marketteki fiyatları hiç dikkate almıyorlar 
mı. Ben tekrar ediyorum Zonguldak’tan emeğin 
emeklinin başkentinden sesleniyorum. Zongul-

dak’ta 161 bin emekli varsa emeklinin harcadı-
ğı kalemler bellidir. Doğal gazı elektriği benzini 
mazotu gıda maddeleri zeytin peynir neye göre 
bu değerlendirmeyi yapıyorlar hala anlamış de-
ğiliz. Biz yetkililerimiz den göre milletvekilleri-
mizden tüm teşkilatlardan ilgili bakandan, sayın 
cumhurbaşkanımızdan, muhalefet liderlerine de 
sesleniyoruz. Emeklinin yaşayabileceği şekilde 
bir an önce intibak yasasının çıkmasını istiyoruz. 
Bu böyle tüfe ile olmuyor. Tekrar ediyorum biz 
devletimizi milletimizi devletimizi bayrağımızı 
vatanımızı seviyoruz ülkemiz için canımızı da is-
tiyoruz olmasını istiyoruz ama buradan tüm yet-
kileri uyarıyoruz. Bir an önce irtibat hesabımızın 
çıkmasını istiyoruz en az alanın asgari ücret se-
viyesinde maaş almasını onun dışında ve dedi 
herkesin ödediği prim gün sayısı kadar maaşla-
rın düzenlenmesini talep ediyoruz. Devletimize 
milletimize güveniyoruz bir an önce emekli bu 
mağduriyetten kurtulmasını arz ediyoruz” şek-
linde konuştu.
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25.05.2007 tarihinde kurulan Körfez Şube-
miz Cemil AKGÜL Şube Başkanı olarak göreve 
gelmiştir.2013 yılında yapılan genel kurulda İl-
yas Mutlu görevi devir alarak Şube Başkanlığına 
yönetimi ile seçilmiştir.. 2019 tarihin de Genel 
Merkez Yönetim Kurulu kararı ile göreve getiri-
len Muhiddin ŞENGÜL, Osman Fehmi SERİK, Ziya 
AYDIN Şubenin devamlılığı için görevlendirilmiş-
tir. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
KÖRFEZ Şubesi olarak Kuzey Mah. Ağa dere Cd. 
Beyaz Saray Pasajı No 8/24 Körfez/ KOCAELİ 
adresinde hizmet vermektedir.
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Körfez Şubemiz tüm emeklilerin sorunlarını 
bölgemizdeki siyasilere ve bürokratları ziyaret 
ederek sorunlarını dile getiriyor ve çözümler 
bulmaya çalışıyoruz.

Yeni yönetim kurulu göreve geldikten sonra 
ilimizde Belediyemizi ziyaret ederek emeklilerin 
sosyalleşe bilmesi, sıkıntıda olan emeklilerimize 
daha ilgi gösterimesin hakkında görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Sağlığın pahalı olduğu bu dö-
nemde Özel sağlık kuruluşları ile indirim anlaşmaları yapmaktayız.

İlimizde bulunan VAN, KARS, AĞRI dayanışma dernekleriyle bir araya gelerek görüş alış veri-
şinde bulunuldu.

Şuan faaliyette olan derneğimiz emeklilerin her zaman ziyarette bulunacağı fikir alışverişleri-
nin yapılacağı hizmete açık  bir dernek olarak faaliyetlerin devam edeceği Körfez Şubesi olarak tüm 
üyelerimizin ziyaretlerini bekliyoruz.
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Derneğimiz DEVREK Şubesi  18 Ocak 1996 
tarihinde kurulmuştur.  Yönetim 

BAŞKAN :  İLYAS KURT , ÜYE: AHMET YÜK-
SEL , ÜYE :İSMAİL  SALBAŞ ‘tan oluşmuştur.

Başkan İLYAS KURT  22 Ekim 1999  tarihine 
kadar görev yapmıştır.  Sonrasında yerine baş-
kan olarak 

MEHMET  ZEKİ ERCAN  Seçilmiştir.  14 Ocak 
2002 tarihine kadar görev yapmıştır. Sonrasında 
yerine başkan olarak  SÜREYYA AKKAŞ seçil-
miştir. 23 Kasım 2009 tarihine kadar görev yap-
mıştır. Sonrasında yerine başkan olarak  CEMİL 
KÖSELER  seçilmiştir. Yönetim kurulu yeniden 
oluşmuştur. CEMİL KÖSELER  Başkan olarak ha-
len  görev  yapmaktadır.

Göreve geldikten sonra  üyelerimizle çeşitli 
konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Üye-
lerin istekleri doğrultusunda bir çok firma ile 

aşağıda belirtildiği gibi iskonto anlaşmaları ya-
pılmıştır. 

1- Mutfak malzemeleri ve gıda maddeleri 
üzerinde ilçemizde bulunan büyük marketle,  na-
kit alışverişlerde  % 4 iskonto,  kredi kartı ile alış-
verişlerde % 3 iskonto anlaşması yapıldı.

2- Özel sağlık polikliniği ile muayene fark 
ücretleri alınmaması, diğer sağlık hizmetlerinde 
iskonto yapılması 

3- Şehirlerarası seyahatlerde % 20 iskonto 
yapılması 

4- İlçemiz ile ilimiz Zonguldak arası seya-
hatlerde  % 20 iskonto yapılması

5- Beyaz eşya alımlarında  % 4 iskonto ya-
pılması 

6- İnşaat malzemeleri , boya badana ve ta-
mirat yapımında  kullanılan hırdavat alımlarında 
% 5 iskonto yapılması 

7- Mobilya ve mefruşat alımlarında % 4 is-
konto  yapılması 

8- Bir beldemizde  bulunan üyelerimiz için  
gıda üzerinde marketlerde % 4 iskonto  yapılma-
sı , 

Bu anlaşmalar haricinde 2019 ylında ilçemiz 
halkının sağlık  muayenesi olmak için gittikleri ;
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1- Zonguldak  ilimiz merkezinde özel  LEVEL  
Hastanesi ile Ayakta tedavide % 10, Yatak teda-
visinde % 15 iskonto 

2- Karabük ilinde özel  MEDİKAL  Hastanesi  
ile Ayakta  tedavide % 10, Yatak tedavisinde % 
15 iskonto

3- Bolu ilinde özel  ÇAĞSU  Hastanesi  ile  
Ayakta   tedavide  % 10,  Yatak tedavisinde % 15 
iskonto

4- Bolu ilimizde özel  FATMA HATUN  Hasta-
nesi  ile Ayakta tedavide % 10, Yatak tedavisinde 
% 15 iskonto  yapılması konularında  da sağlık 
alanında anlaşmalar yapılmıştır.

Fotoğraflar olmamasına rağmen her yıl 
kaymakamlık makamı  ve Belediye  Başkanlığı 
makamlarına Yönetim Kurulunca ziyaretler ya-
pılmıştır. Emeklilerle iligili bilgiler verilmiştir. 
Emekli sorunları anlatılmıştır. Ayrıca Resmi Ku-
rumlarda daire müdürlükleri ve amirliklerine zi-
yaretler yapılmıştır. 

İlçemizde bulunan sivil toplum kuruluşla-
rına ziyaretler yapılmıştır. Bilgi alış verişlerin-

de bulunulmuştur. Siyasi parti temsilciliklerine  
ayrı ayrı ziyaretler yapılmıştır. Emeklilerle ilgili 
sorunlar kendilerine anlatılmıştır.  Çözüm öneri-
lerinde bilgiler verilmiştir. 

Yönetim Kurulu olarak Üyelerimizin cenaze 
merasimlerine katıldık, taziye ziyaretlerine gidil-
di. 

Ayrıca Yönetim Kurulu olarak düğün yapan 
üyelerimizin  düğün merasimlerine katıldık.  

10.07.2020 tarirhinde derneğimiz Batı Kara-
deniz Bölge başkanları olarak Zonguldak şube-
sinde emeklilerin sorunları ile ilgili olarak basın 
açıklaması yapıldı. 

12.08.2020 tarihinde Derneğimiz Genel Baş-
kanı  Satılmış Çalışkan Başkanlığında Batı Kara-
deniz Bölge başkanları olarak toplandık. Genel 
Başkanımız emekli sorunları ile ilgili olarak ba-
sın açıklaması yaptı. 

Emeklilerimizin TOKİ’den ev sahibi olmaları 
için gerekli çalışmalar yapıldı. TOKİ Daire Baş-
kanımız M.Ergün Turan’ı Zonguldak Mlletvekili 
Özcan Ulupınar ile şube başkanı Cemil Köseler 
ziyaret ederek  ilçemizde TOKİ Planlaması için  
toplantı yapılmıştır. 

Çaydeğirmeni Beldemizde yapılan TOKİ ev-
leri kura çekimi  ile ev çıkan üyelerimiz evlerini  
teslim aldılar.

Devrek İlçemizde yapılan TOKİ  evleri  kura 
çekimi ile ev çıkan üyelerimiz evlerini teslim al-
dılar.
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ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0322 363 27 00 0535 712 04 83 Kuruköprü Mah. Ziya Paşa Bul. Ağanlar Apt. Kat: 
2 No: 4 Seyhan - ADANA adanasube@tumemekder.org.tr

ÇUKUROVA 
ADANA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0322 363 71 30 0533 967 73 38 Reşatbey Mah. Av. Mahmut Eroğlu Sk. No: 2/5 

Berköz Apt. Seyhan - ADANA cukurovasube@tumemekder.org.tr

AFYON ALİ ÖZSEZERLİOĞLU 0272 213 91 86 0272 213 91 86 0531 589 22 00 Dumlupınar Mah. Bankalar Cad. Meydanoğlu 
Zafer İş Hanı 2/7 AFYON afyonsube@tumemekder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0312 232 54 49 0535 810 97 02 GMK Bulvarı No: 67/8  
Maltepe - ANKARA ankarasube@tumemekder.org.tr

POLATLI 
ANKARA H. RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0312 622 21 31 0554 547 04 65 Cumhuriyet Mah. Evniner İş Hanı No: 38  

Polatlı - ANKARA polatlisube@tumemekder.org.tr

ÇAYIRHAN 
ANKARA ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0312 796 11 11 0543 576 15 34 Çayırhan Mah. Ptt Sk. No: 8/3  

Nallıhan - ANKARA cayirhansube@tumemekder.org.tr

BEYPAZARI 
ANKARA MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0312 762 69 55 0546 562 61 68 Beytepe Mah. Ahmet Yesevi Sk. No: 32/A 

Beypazarı - ANKARA beypazarisube@tumemekder.org.tr

BALIKESİR ALİ GÖÇMEN 0266 245 62 45 0266 245 77 81 0534 295 23 86 Hisar İçi Mah. Turan Cad.  (Devre Yoncası) 
BALIKESİR balikesirsube@tumemekder.org.tr

KOZCAĞIZ 
BARTIN CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69 Lozan Cad. Kazım Karabekir Sk. No:1  

Kozcağız - BARTIN kozcagizsube@tumemekder.org.tr

KUMLUCA 
BARTIN MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0378 446 64 88 0535 528 96 24 Merkez Mah. Bayar Cad. C 5  

Kumluca - BARTIN kumlucasube@tumemekder.org.tr

BOZÜYÜK 
BİLECİK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21 Söğüt Cad. No: 1/A 

Bozüyük - BİLECİK bozuyuksube@tumemekder.org.tr

BİNGÖL MEHMET ERVAN 0506 792 88 69 Çarşı Mah. Yeni Hal Civarı Halk Pasajı  
Kat: 3 No: 75 BİNGÖL bingolsube@tumemekder.org.tr

BOLU LÜTFİ KÜRŞAT 
KARTALTEPE 0374 212 84 86 0374 212 84 86 0532 587 97 04 Karamanlı Mah. Mutlu Sk. Leblebici Sitesi  

No: 16 BOLU bolusube@tumemekder.org.tr

BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0224 223 57 00 0536 291 66 08 Atatürk Cad. Koruyucu İş Hanı Kat: 3  
No: 189-190 BURSA bursasube@tumemekder.org.tr

OSMANGAZİ 
BURSA EMİNE ÜLGER 0224 232 42 32 0532 285 91 34 Konak Mah. Seçkin Sk. Beşevler Dernek 

Yerleşkesi No: 23 Nilüfer - BURSA bursatem@tumemekder.org.tr

KARACABEY 
BURSA EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 35 Tabaklar Mah. Öktem İş Hanı Rüştü Özüt Cad. 

Kat:5 No: 3 Karacabey - BURSA karacabeysube@tumemekder.org.tr

BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02 Kültür Mah. Mahatma Gandi Bul. Dubai İş 
Merkezi Sit. Kat: 4 Blok No: 39 BATMAN batmansube@tumemekder.org.tr

DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0258 264 50 65 0532 579 41 68
Sıpa Kapılar Mah. Selçuk Cad. No: 37 

Öğretmenler Apt. A Blk. D: 8 Merkezefendi - 
DENİZLİ

denizlisube@tumemekder.org.tr

DÜZCE MUHİTTİN BORA 
YAVUZ 0380 512 39 22 0380 512 39 22 0535 579 58 51 Şerifiye Mah. Cumhuriyet Sk. Gönenç Pasajı  

No: 8/102 DÜZCE duzcesube@tumemekder.org.tr

ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0424 233 93 87 0532 152 75 23 Çarşı Mah. Hürriyet Cad. Site İş Hanı Kat: 3 Daire 
No: 307 ELAZIĞ elazigsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33 0536 567 63 09 Bey Mah. Dr. Talat Bayram İş Hanı Abdullah Edip 
Cad. Kat: 3 No: 1-2 Şahinbey gaziantepsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP 
ŞEHİTKAMİL VEYSEL ALAGÖZ 0342 221 10 99 0534 073 58 38 Karagöz Mah. Karagöz Cad. Petrol İş Hanı  

No: 22 Kat: 3 No: 301 Şahinbey - GAZİANTEP sehitkamilsube@tumemekder.org.tr

KARTAL 
İSTANBUL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0216 309 62 00 0535 465 44 25 Yeni Mah. Mimar Sinan Cad. Menderes Sk.  

No: 8/A Soğanlık - Kartal - İSTANBUL kartalsube@tumemekder.org.tr

BAYRAKLI 
İZMİR ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0232 345 08 99 0543 258 0823 1900 Sk. No: 50/1  

Bayraklı - İZMİR bayraklisube@tumemekder.org.tr

ÇİĞLİ İZMİR HİKMET GENÇ 0232 386 26 58 0536 877 21 29 8001 Sk. No: 43 P7  
Çiğli - İZMİR ciglisube@tumemekder.org.tr

KONAK İZMİR TURAN YETER 0232 457 34 32 0232 457 56 54 0533 095 35 77 Gaziler Cad. Sezginler İş Merkezi Kat: 2  
Daire: 204 No:353 Konak - İZMİR konaksube@tumemekder.org.tr

KASTAMONU HAMDİ KAYA 0366 212 55 37 0542 431 02 52 Hansallar Mah. Belediye Cad. (Eski Belediye 
Hizmet Binası) Kat: 2 No: 213 KASTAMONU kastamonusube@tumemekder.org.tr

ŞUBELER ŞUBE BAŞKANLARI TEL. NO FAKS NO GSM ADRESLERİ E-MAİL
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