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Satılmış ÇALIŞKAN 
GENEL BAŞKAN

İYİLEŞTİRME (İNTİBAK YASASI)
NEDİR

Derneğimiz senelerdir “İntibak Yasası” için çalışmalar yapmış ve bu konuda hazır-
lamış olduğumuz yasa taslağını daha önceki Bakanlarımıza olduğu gibi, şimdiki 

Çalışma Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER’ in göreve başladığında kendisine bu durumu 
arz ettik ve dosyamızı takdim ettik. Kendisi de en kısa zamanda bu durumla ilgilenece-
ğini heyetimize beyan etti.                                                                               

2000 YILINA KADAR YAPILAN FARKLI UYGULAMALAR

1) 506 Sayılı yasa ile emekli olma şartı 25 yıl hizmet 5000 pirim ödeme günü olarak 
belirlenmiş, aylık bağlama oranları da pirim gününe göre belirlenmemiş,

2) 1982 yılına kadar 5000 prim gününe % 70 verilmiş, bunun üzerindeki günler hesaba 
katılmamıştır. 25 sene üzerlerindeki seneye % 1 artı verilmiş (burada 25 yılda 5-6 
bin gün prim ödeyenlerle 9000 gün prim ödeyenler aynı tutulmuş),

1982 yılında yapılan bir düzenleme ile 5000 prim gününe      % 60 artı günlere, 240 
güne % 1 oran verilerek emeklinin aylık bağlama oranı belirlenmiştir.

Aynı düzenlemede yasaya 96. madde girmiş, en düşük göstergenin % 70 karşılığın-
dan aşağı aylık ödenemeyeceği konmuştur. Burada asgariden prim ödeyen 5000 gün 
üzerinde hizmeti olmayanların aylıkları % 70 karşılığına tamamlanmıştır. 

3) 1987 yılında 3395 sayılı yasa ile yeni bir düzenleme yapılmış, 2. bir cetvel oluşturul-
muş, bu cetvelin pirim tavanı müsteşar maaşı karşılığı belirlenmiş ve yüksek maaşı 
olanların primleri buna göre alınmıştır (bilhassa kamuda çalışanlardan). 

Aylık bağlama oranları ise yine 5000 prim gününe alt göstergeden emekli olanlara 
% 60, üst göstergeden emekli olanlara %50 artı 240 pirim gününe %1 verilerek aylık 
bağlama oranları belirlenmiş.

Yine taban aylığı hizmeti az olanlar için oran % 70’e tamamlandı. (Burada hizmet 
pirim günü fazla olanların 2400 ile 4800 pirim günleri hesaba katılmamıştır.) – (bugün-
kü maaşların 630 ile 750 TL.  arasına sıkışmasının en büyük sebeplerinden biridir) 

İNTİBAK YASASINDAN BEKLENEN
2000 yılına kadar farklı uygulamalardan meydana gelen adaletsizliğin düzeltilmesi,

A) 506 sayılı yasada olan emekli olma şartı 5000 pirim gününe % 70 aylık bağlama 
oranı her emekliye uygulanması ve bu taban aylığı olarak açlık sınırının üzerinde 
olması,

B) 5000 pirim gününün üzerindeki hizmetler yine 240 güne %1 oran verilerek, emek-
linin aylık bağlama oranı belirlenmesi,” örneğin 7400 pirim günü olan bir emekli-
mizin aylık bağlama oranı % 80 olur.” Bu kişinin bu günkü oranı alt göstergeden ise 
%70, üst göstergeden ise % 60 ile 69 arasıdır.

 C) 76. maddeye göre telafi edici ödeme alan süper emeklilerin durumu da eski pirim 
günlerinin üzerine satın almış oldukları 1800 pirim günü de eklenerek aynı şekilde 
değerlendirilmelidir.

Sayın Bakanımızın açıklamalarının da bu yönde olduğu görüşündeyiz. Sayın Ba-
kanımız hizmet ve pirim gününe göre düzenleme yapılacağını özellikle vurgulamak-
tadır. 

2000 yılında sistemden kendisi emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanların toplamı 
3.026.770 kişidir.

Kendisi emekli aylığı alan : 2.106.088 kişi, 
Dul ve yetim aylığı alan : 862.007 kişi, 
Malul aylığı alan  :  58.685 kişi. 

O tarihte emekli aylığı alanların birçoğunun vefat etmeleri dolayısıyla, yetimlerin-
de yaş haddi durumuyla bazı vefat edenlerin varisi olmadığından sistemden tamamen 
çıkmış olmaları ve 1982 yılından itibaren 240 güne %1 oranın uygulamada olduğun-
dan mali yük tahmin edilenlerin çok altına düşecektir.         

?
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Bu ülkenin ekonomisinde tam bir 
sahipsizlik var.
Hükümet enflasyon, milli gelir, 

borç ve büyüme oranlarındaki deği-
şiklikleri kendilerine göre yorumlaya-
rak, ekonominin iyi yolda olduğunu 
iddia ediyor.

Bizde mesela iyi diyelim ama he-
men soralım bu zam yağmurları niye? 
Neden vergiler artırılıyor?

Cevabı basit, bütçe açık veriyor da 
ondan.

Büyümenin durduğu küçülmenin 
artarak %13,6 lara ulaştığı bir ülkede 
ekonominin iyi olması mümkün mü?

Yılın ilk yarısında bütçe açığı 22,5 
milyar TL yıl sonunda bu açığın 59 
milyar TL olacağı belirtiliyor. Bu açık 
neyle kapanır? Elbet teki borç alarak 
yâda ağır zamlar yaparak….

İktidar ikisini de acımasızcasına 
yapıyor. Belediye seçimleri sırasında 
oy kapabilmek için o kadar çok seçim 
harcaması yaptılar ki, şimdi bunun 
acısını halkımız olarak beraber çeki-
yoruz. Bugün yaşanan işsizlik ve yok-
sullaşma hükümetin eseridir. Hükü-
met emeklileri ezerek çarşıya-pazara 
evden dışarı çıkmaya, korkacak hale 
getirmiştir. İşçisi, çitçisi, memuru, yok-
sullaşarak bu döneme damgasını vur-
dular. Açılım maçılım gibi işlerle uğra-
şarak dikkatleri başka yöne çekmek 
istiyorlar. Bu açılımın altında kimler 
eziliyor bilmiyorlar. Bir dokun bin ah 
işit… Emeklilerimiz dokunsanız ağla-
yacak haldeler.

Geçenlerde bize gelen bir telefon-
da emeklimin biri bana dert yanıyor-
du.. İsmini sordum, ”İsmim önemli de-
ğil” dedi ve başladı anlatmaya:

“1962 doğumluyum, 47 yaşında-
yım, yani 2 yıldır SSK emeklisiyim ve 
son 8 yıldır işsizim. 100’den fazla işve-
renlere özgeçmişimi gönderip birçok iş 
görüşmesine gittim ve bu süreçte %60 
ret, yani yaşlı olmam, %20 ret yabancı 
dili çok iyi bilmemem, %10 ret sebebi ise 
diğer sebepler olarak gösterildi.

Emekli maaşım yetmiyor ve bu ha-
yat yükünü artık omuzlarım kaldırmı-
yor. Etrafımdaki insanlardan utanır ol-
dum. Bazen bir partiye üye olmadığıma 
veya bir cemaate girmediğime ya da 
azınlık olmadığıma hayıflanıyorum. O 
tür kişiler için bir yerde iş bulmak sorun 
olmuyor. Para bulursam günlük gazete 
alıp iş ilanlarına bakıyorum. İş yerlerin-
de kapıdaki güvenliği geçip ilgiliye ula-
şılmıyor. “Adam lazım değil dayı” diye-
rek kapıdan çeviriyorlar. Her geçen gün 
daha da batıyorum.

Sabahları, ortaokul ikinci sınıfa gi-
den oğluma 1 TL poğaça parası vere-
mediğim için artık oğlumun gözlerine 
bakamıyorum ve UTANIYORUM.  18 
yaşında olan ve 17 yaşına kadar beş kez 
beyin ameliyatı geçiren kızımın eğitimi-
ne boş verip çalışmaya başladı. 12- 14 
saat çalışan kızım yorgun argın geldi-
ğinde gözlerine bakamıyorum ve UTA-
NIYORUM. İşsizlikten kaynaklanan pa-
rasızlık nedeni ile maaşımda yetmediği 
için faturalar geciktiği için sık sık elekt-
rik, su, doğalgaz kesiliyor. Ailemi bu du-
ruma düşürdüğüm yoksulluk umutsuz-
luk ve çaresizlik durumunu yaşattığım 
için eşimin yüzüne bakamıyorum ve 
UTANIYORUM. Bazıları gibi show olsun 
diye köprüye çıkmak yüksek binadan 
atar gibi yapmak ya da bazı yönetenle-
rin yol güzergâhında kendini yakmaya 
kalkmak cinnet geçirip onun bunun 
canını yakmayı düşünmek yerine ben 
sadece dua ediyorum. İşimiz ALLAH’A 
kalmış çünkü tek sahibimiz kalmış, beli 
ki duam daha çok kolay. ‘ALLAHIM ya 
rızkımı ver ya bu canımı al’ ve bu dua 
sırasında hiç mi hiç UTANMIYORUM.”

Sayın yetkililer, diğer emeklilerin 
de bu emekliden farkları yok.

ALLAH emeklilerimize sabır ihsan 
eylesin, ne diyelim insanlarımıza bu 
çaresizliği yaşatanlar UTANSIN…..

Tüm emekli kardeşlerimin mübarek 
kurban bayramını kutlar, esenlikler di-
lerim.

Yunus ATİKTÜRK
Başkan Yardımcısı

UTANMIYORUM!..
EMEKLİYİ BU HALE 
GETİRENLER UTANSIN!
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ACI YAŞAM...

Osman AYDIN
Genel Sekreter

Türk milleti olarak açlığın ve yoklu-
ğun her geçen gün biraz daha art-

tığını, her gün iş yerlerinin kapandığını 
çeşitli sosyal olayların sıradan sayılan 
bir olaymış gibi geldiğini inkâr etmek 
mümkün değildir. İş ve ekmek kapıları 
tekere teker kapanmakta Ülkemiz in-
sanları yarınlarından daha da endişeli 
hale gelmektedir. Yarınının ne olacağını 
düşünenler gece gündüz uykularını ka-
çıranlar güneşin erken doğuşu ile yeni 
bir iş ve aş kapısı arayan insanlarımız 
akşam olunca yine evlerine elleri boş 
işsiz ve aşsız dönerek ailelerine ve ço-
cuklarına müjdeli bir haber veremeden 
dönmektedirler.

Okula giden çocuklarının kitap, kır-
tasiye ve servis araçlarının paralarının 
ödemelerini yapabilmek ve bu sıkıntılı 
durumları atlatabilmek için bankalar-
dan ve banka katlarından para çekerek 
yaşamını sürdürmeye çalışırken, birkaç 
ay sonra yatıramadığı bankamatik kart-
larından dolayı hemen evine haciz gelir, 
evdeki eski ve kullanılmaz durumdaki 
kırık dökük ev eşyalarını da haciz me-
muru toplayıp götürür. Haraç mezat 
öldü pahasına satarlar. Zaten gırtlağına 
kadar borca batmış olan ve dar gelirli 
vatandaş çare bulamayınca bunalıma 
girmekte dirler bu duruma düşen dar ve 
sabit gelirli olan emekli vatandaşlarımız 
hayatlarına bile son vermeyi düşünerek 
intihar etmeye teşebbüs edenler bile 
oluyor. Ülkemizdeki genel nüfusumu-
zun yaklaşık yüzde yirmi beşinin emekli 
kesimi olduğu devletin istatistiklerin-
den bellidir. Bu emeklilerin içerside en 
fazla mağdur olanları ise işçi emeklileri-
dir. Her gün günlük gazete ve haberler-
de bu durumlar izlenmektedir. 

Ülkemizde Hükümetimizin ilan edip 
belirlediği açlık sınırı altında aylık maaş 

alan bu emekli kesimin mağduriyetine 
hiç kimse kulak asmıyor, 650 TL. ile 750 
TL. maaş alarak yaşamını sürdürmek 
istiyorlar. Atalarımız bir söz söylemişler 
karnı tok insanların aç insanların ha-
linden anlaması çok zordur.                                  

Tüm İşçi Emeklileri Derneği olarak 
geçtiğimiz ay içersinde Çalışma ve Sos-
yal Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER Beye 
yaptığımız ziyaretimizde dosya ve ha-
zırladığımız raporda işçi emeklilerinin 
mağduriyetlerini dile getirmiştik ve 
Sayın Bakanımız konunun takipçisi ola-
cağını açıklamıştı. Yazılı ve görsel basın 
bültenlerinde bu konuyu açıkça dile ge-
tirmişlerdir. İnşallah bu sefer ümidimiz 
kırılmaz, hükümetimizin her konuya 
çare aradığına güvenimiz ve inancımız 
tamdır. 

Geçtiğimiz günlerde Habur Sınır 
Kapısı’ndan geliş ve giriş yapan 34 PKK 
teröristlerine karşı demokratik açılım 
adı altında yapılan uygulamadaki gös-
terilen müsamahayı şov haline getiren 
siyasi parti yöneticileri ve eli kanlı terö-
ristlerin şımarık hareketlerini kabullene-
meyen halkımıza kulak veren hüküme-
timiz aynı şov ve gösteriş yapmak için 
Avrupa’nın çeşitli yerlerinden İstanbul’a 
gelecek olan teröristlere ülkede kaos 
yaratacakları nedeniyle müsaade etme-
yip gelişlerini iptal etmiş olmasındaki 
kararlılıkları camiamızı ve ulusumuzda-
ki tüm vatandaşlarımızı sevindirmiştir.

Hiçbir kuruluşun ve kimsenin bu 
cennet vatanımız ve ülkemizi bölmeye 
cesareti ve kudreti yetmez. Binlerce şe-
hitlerimizin kanıyla sulanmış bu ülkenin 
evlatları olarak vatan uğruna kanımızı 
ve canımızı seve seve vereceğimizi be-
lirtir, şimdiden Kurban Bayramınızı canı 
gönülden kutlar ve hepinize saygılarımı 
sunarım. 
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Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

Doğalgaza yapılan 
zam BOTAŞ’ı İHYA, 
emekliyi de 
PERİŞAN etti!..
Doğalgaza önceki yıl yapılan 

yüzde 75`e varan zamlar va-
tandaşı zor durumda bırakırken, 
Botaş kasasını doldurdu. Yılsonu 
itibarıyla 2 milyar lira kâr hedef-
leyen şirketin on aylık kazancı 3 
milyar lirayı geçti. Beklemediği 
ölçüde gelir elde eden Botaş, 
banka borçlarını ödedi.  Kurum, 
yeni yatırımlarını da kendi kay-
naklarından finanse etmeye baş-
ladı. 

Botaş, 2010 yılı için kâr hede-
fini ise 3,5 milyar lira olarak be-
lirledi. Bu, gelecek yıl için doğal-
gaza yüzde 40-50 oranında zam 
anlamına geliyor. 

Geçen yıl Maliye ve Hazine 
baskısıyla yapılan yüksek zamlar, 
havaların soğuduğu kış aylarına 
denk gelmişti. Yılbaşından itiba-
ren petrol fiyatlarındaki düşüşün 
ise fiyatlara geç yansıtılması, şir-
ketin kârını daha da artırmasını 
sağladı. Zamlarla kasasını dol-
duran Botaş, daha önce aksattığı 
vergi ödemelerini düzenli şekil-
de yapmaya başladı. 

Maliye Bakanı Mehmet ŞİM-
ŞEK de Meclis`teki bütçe görüş-
meleri sırasında 2010 yılında 

Botaş`ın, ÖTV gelirleri ve ithalde 
alınan KDV` kalemine önemli öl-
çüde katkıda bulunacağını açık-
lamıştı. 

Hazine ve Botaş çevrelerinden 
edinilen bilgiye göre kârını katla-
yan Botaş`a 2010 yılı için de 3,5 
milyar TL kâr hedefi konulduğu 
ortaya çıktı. Hazine öngörüleri 
doğrultusunda rakamın kesinleş-
mesi halinde doğalgaza gelecek 
yıl yüzde 40-50 oranında zam 
söz konusu olacak. İşçi emekli-
sine ise yüzde 6,4 oranında zam 
telaffuz edilmekte,

Emekli intibak yasasının biran 
önce çıkmasını beklerken do-
ğalgaza gelecek zam haberleri 
ile kara kara düşünmeye başla-
dı. Geçimini zor şartlar altında 
idame ettiren emekliler bu gün-
lerdeki zam haberleri ile nasıl 
yaşam savaşı vereceğini düşün-
mektedir.

Sayın Çalışma Bakanı Ömer 
DİNÇER’ in basındaki açıklama-
sından sonra emekli umutla inti-
bak yasanın bir an önce meclise 
gelip kanunlaşmasını beklemek-
tedirler.

Saygılarımla.
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EMEKLİMİN HALİ!..

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğitim ve
Teşkilatlanma Sekreteri

Ramazan bayramı dedik, okul-
lar açılıyor dedik yani bunları 

derken harcayacağımız paraları 
düşünerek demiştik. Tabi o parayı 
emeklide bulabilirsen aşk olsun.

Yahu hakikaten biz işçi emek-
lileri hesap yapmasını bilmiyor 
muyuz, yoksa birilerimi bizi işleti-
yor? Aldığımız 632 TL. ile 750 TL. 
arasındaki maaş ile dünyanın en 
iyi ekonomisti de olsun gelsin bu 
parayla 1 ay değil, 15 gün geçin-
sin de bizde helal olsun diyelim 
o kişiye. Tabi bu para ile ev kirası, 
elektrik, ısınma giderleri, su para-
sı, üst baş alımı, yiyecek- içecek 
parası, askerdeki oğluna üç beş 
kuruş yollanan para, eeee şimdi 
kıymetli emekli kardeşlerim siz-
ler bu hesabın içinden çıkabiliyor 
musunuz? Ben çıkamadım da 
onun için sizlere de soruyorum.

Şimdi önümüzde Kurban Bay-
ramı var kurbanlıklar alındı, bay-
ramlıklar alındı, şeker ve kolonya-
da cabası, torunlara tombaklara 
da 10 TL. Bayram harçlıklarını da 
hazırladık. Oh!.. Ne ala, yaşasın 
bizlerden mutlusu yok öyle değil 
mi? Hani derler ya “Bundan iyisi 
Şam da kayısı” diye. 

Bilmem bu dediklerim mu-
hakkak kulağa hoş geliyor bence. 
Ama bu anlattıklarım AB emekli-
lerindeki gibi adam gibi emekli 
aylığı alarak bizlerde emekli aylı-
ğı alabilsek, tatillerde cennet va-

tanımızın her yerini gezip göre-
bilsek, memleketimize gidip eş, 
dost akrabalarımızı ziyaret ede-
bilsek ne kadar iyi olurdu öyle 
değil mi?

CUMHURİYET BAYRAMIMIZI 
gurur ve mutluluk ile tüm ülke-
mizde ve dış temsilciliklerimiz-
de çok büyük coşkuyla kutladık. 
Ama birde 10 Kasım günü yüce 
kurtarıcımız Ulu Önder MUSTA-
FA KEMAL ATATÜRK‘ümüzün 
aramızdan ayrılışının 71’nci sene-
yi devresinde onu görememenin 
üzüntüsüyle onu anlayabilmek, 
onu çocuklarımıza ve torunları-
mıza hafızalarına belletmek için 
Anıtkabir’e koştuk, Anıtkabir’de 
ziyaret ederken mutlu ve mesut 
dolaşırken torunum Ulu Önde-
rimizin bal mumu heykelinin 
önünde durakladı ve bana döne-
rek “Dedeciğim Atatürk’e sarı-
lıp defalarca öpseydim acaba o 
da beni kucağına alıp minik kız 
vatanına sahip çık, benim çiz-
diğim yoldan sapmadan ülken 
için çalış dermiydi “dedi.

İşte o an gözlerimden yaş-
lar süzüldü. Ulu Önderimize 
Alla’htan rahmet dilerim.

Değerli emekli kardeşlerim 
tüm emeklilerimizin Kurban Bay-
ramını canı gönülden kutlar, sağ-
lıklı ve bol rızıklı günler temenni 
ederim. 

Saygılarımla.
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği yönetim kurulu üyeleri Baş-
kan Satılımış ÇALIŞKAN, Yunus ATİKTÜRK, Ali SELÇUK Ve 

M. Ercüment ALDEMİR Bekir BOZDAĞ Beyi ziyaret ederek, 
kamuoyunda ve üyelerimiz arasında ümitle beklenen, iyileş-
tirme yani İNTİBAK yasası ile ilgili derneğimizce hazırlanan 
dosyamız iktidar partisi AK Parti’nin Grup Başkan Vekili Sayın 
Bekir BOZDAĞ Beyin TBMM ‘isindeki makam odasında kendi-
sine takdim etmişlerdir.  Bu karşılıklı görüşme sırasında Sayın 
BOZDAĞ beye gerekli izahatlar yapılmıştır. 

Bekir BOZDAĞ Bey derneğimiz yönetim kurulunun açık-
lamalarından memnun kalmış ve BOZDAĞ Bey yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür ederek, bu konudaki haklılığımızı ka-
bul ederek, bu konuyu yetkili makamlara görüşeceğini ve bu 
hassas konuda yardımcı olacağını beyan etmiştir. 

Tüm İşçi Emekliler Derneği olarak Sayın Bekir BOZDAĞ 
beye teşekkürlerimizi sunarız.

YÖNETİM KURULU

Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu’muzun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Ömer 
DİNÇER‘in makamında yapmış olduğumuz ziyaretimizde İyileştirme İNTİBAK yasası ile ilgili hazırla-

mış olduğumuz dosyamızı takdim ettik. Dosyamızı inceleyen  Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER Bey bizzat 
işçi emeklileri arasındaki farklı uygulamaların giderilmesi için çalışma yapacaklarını ve bu konudaki ha-

DOSYAMIZ BAKANLIKTA İTİBAR GÖRDÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer
ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ı ziyaret ettik....

zırlanmış kanun teklifini bizzat 
takipederek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne getirilmesine çalışaca-
ğını beyan etmiştir.

Bu açıklamalar kamuoyunda 
büyük sevinçle karşılanmış olup; 
tüm üyelerimiz bizzat gelerek ve 
de telefonlarla arayarak teşek-
kürlerini sunmuşlardır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER 
Bey çıkartacakları bu yasa ile 
tüm emekli kardeşlerimizi sevin-
ce boğmuştur. Bizlerde kendile-
rine teşekkürlerimizi sunarız.    

YÖNETİM KURULU
Tüm İşçi Emeklileri Derneği yönetim kurulu üyeleri Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’i makamında ziyaret ettiler.

AK Parti Grup Başkan Vekili
Bekir Bozdağ’ı ziyaretimiz...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer “İntibak Yasası’nın 
çıkarılması için elimden gelen çabayı göstereceğim” dedi.



9 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ9



10İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Hak-İş 34. kuruluş yıldönümünü misyo-
nuna uygun şekilde İstihdam Odaklı 

Mesleki Eğitim Sertifika Töreni İle Kutladı. 
Törene Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
DİNÇER beyler başta olmak üzere çok sayıda 
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı 
Satılmış ÇALIŞKAN, Milletvekili, akademis-
yen, kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi ve 
işveren kuruluşlarının temsilcileri, Konfede-
rasyonumuzun ve sendikalarımızın Genel 
Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöne-
ticileri, HAK-İŞ il temsilcileri ile HAK-İş’in 
“Kendimiz İçin, Geleceğimiz İçin, Mesleki 
Eğitimden İşbaşına” sloganıyla yürüttüğü 
projeler kapsamında mesleki eğitim verilen 
arkadaşlar katılmışlardır.

Kursiyerlere sertifika dağıtım töreninde 
Sayın Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 
Bey kursiyer arkadaşlara sertifikalarını ver-
miştir.

SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI

Sayın Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN Bey törende kursiyer 
arkadaşlara sertifikalarını verdi.

HAK-İŞ 
KONFEDERASYONU

Genel Başkanımız
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Konya’nın Merkez ilçelerinden Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet HAN-
ÇERLİ göreve geldiği günden beri yaklaşık yedi yıldır, her yıl değişik semt-

lerde emeklilerimizin yoğun oluğu mahallelerinde yedi yere Emekliler Konağı 
yapmıştır. Her Konak temel töreninde ve Konağın Emeklilere hizmete açılışında 
Konya Şubemiz bulunmuş ve emekliler konaklarında Emeklilerimizin istirahat 
etmesi için günlük istirahat odası, gazete, mecmua, kitap ve benzeri şeyleri oku-
ma odası. Ayrıca yaklaşık her Konakta on beş yirmiden aşağı olmamak üzere, 
internete bağlı bilgisayar salonu ile haftada iki gün ücretsiz olarak emeklilerin 
tansiyon ve şekerlerini ölçmek için sağlık ekibinin bulundurmasını sağlamakta 
olup, çay, kahve ve benzeri içecekler de ikram edilmektedir.

Bu hizmetlerin gerçekleşmesini belirleyen fotoğraflarda açılış törenleri ve 
temel atma merasimindeki resimler gerçekleri gösteren bir tablodur.

Ayrıca yine Karatay Belediye Başkanlığımızın Sağlık Müdürlüğü ile müşte-

Konya Merkez
Karatay Belediyesi 
ile Konya Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği 
Şubesi  Arasındaki 

Dayanışma

Osman AYDIN
Konya Şube Başkanı 

ve Genel Sekreter

Mehmet HANÇERLİ
Karatay 

Belediye Başkanı

rek ve ortaklaşa hareket 
ederek vatandaşlara ve bil-
hassa emekli kesimine hiz-
met vermek için Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi yaptırmış 
olup 01.10.2009 Tarihinde 
açılışı yaparak hizmet ver-
meye başlamıştır.

 Emeklilerin bu hizmet-
lerden faydalanmaları için 
Karatay Belediye Başkan-
lığı, Konya Şubemiz ile iyi 
diyalog içersinde oldu-
ğundan hizmetlerin prog-
ramlanmasında Şube Baş-
kanlığımızın da görüş ve 
fikirleri alınmaktadır. Sayın 
Mehmet HANÇERLİ Beye 
Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Konya Şubesi olarak teşek-
kür ederiz.

Osman AYDIN
Konya Şube Başkanı ve 
Genel Sekreter
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN, Yunus ATİKTÜRK,  Osman AYDIN ve Ali 
SELÇUK 20/10/2009 günü CHP Milletvekili Sayın Kemal 
KILIÇDAROĞLU ve Sayın Esfender KORKMAZ Beyler İNTİBAK 
yasası ile ilgili yasasını görüşmek için ziyaret edilmiş ve bu 
yasa ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.  Çok 
samimi bir havada geçen konuşmalar neticesinde Sayın 
milletvekillerimizde işçi emeklilerinin mağdur olduklarını 
kabul etmişler ve bizlere bu yasa ile igili ellerinden gelen 
tüm yardımları yapacaklarını beyan etmişlerdir.

Polatlı Şube Başkanımız Sayın A. Rahman TETİK geçirmiş olduğu rahatsızlığından 
dolayı iki ameliyat geçirmiştir. Yönetim Kurulu olarak iki kere yapmış olduğumuz 
ziyaretler sonucunda sağlığı gün gün iyiye gitmekte olup, bu durumu derneğimiz 
camiasında çok sevinçle karşılanmıştır. Tüm İşçi Emeklileri Derneği olarak kendisine 
bol sağlıklı ve sıhhatli günler diler, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

SAYIN MİLLETVEKİLERİMİZE ZİYARETLER...
ZİYARETLERİMİZ...ZİYARETLERİMİZ...ZİYARETLERİMİZ...ZİYARETLERİMİZ...

Saadet Partisinden Tüm İşçi Emekliler Derneği 
Bursa Şubemize anlamlı ziyaret gerçekleşmiştir. 
Sayın Hilmi TANIŞ, Sayın Av. Murat ARAT ve 
İsrafil ŞANDA beyler derneğimiz başkanından 
işçi emeklisinin durumu hakkında bilgi almışlar, 
işçi emeklisinin gereksinimi olan İNTİBAK 
yasasının çıkartılıp hayata geçirilmesi ve daha 
önceden kendi dönemlerinde çalışana ve 
emekliye yaptıkları zam oranları ile hiçbir kesimi 
mağdur etmediklerini belirtmişlerdir.  Bu anlamı 
ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

BURSA ŞUBEMİZE
ANLAMLI ZİYARET

Polatlı Şube Başkanımıza Ziyaret

Esfender KORKMAZ Kemal KILIÇDAROĞLU

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkezi yönetim kurulu 
üyeleri MHP. Gurup Başkanı Sayın Mehmet ŞANDIR beyi 
meclis odasında ziyaret etmişlerdir. Genel Başkanımız 
İNTİBAK yasası ile ilgili dosyayı sunmuş ve yasa ile ilgili 
bilgileri aktarmıştır. ŞANDIR bey de bu konu ile yakından 
ilgileneceklerini zaten 2000 yılı öncesi işçi emeklilerinin 
mağdur olduklarını gayet iyi bildiğini belirtmiş,  mecliste 
işçi emeklilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba ve 
gayretlerini göstereceklerini ifade etmiştir. 

SAYIN MİLLETVEKİLİ
MEHMET ŞANDRI’A ZİYARET
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Zonguldak Şubesi Başkanı Sayın Mustafa SARIOĞLU 
18.09.2009 günü Zonguldak’ta vermiş olduğu iftar 

yemeğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Alaplı, Dev-
rek, Karadeniz Ereğli, Kumluca, Bartın şube başkanları-
mız ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulunmuşlardır. 

Genel başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN yemekte; der-
nek faaliyetleri ve tüm konular üzerinde bilgiler vermiş, 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Zonguldak Şubemizin Düzenlediği Bölge Toplantısı

Van Şubemizin 10.09.2009 günü yapmış oldukları 2. Olağan Genel Kurulu 
büyük bir coşku ile yapılmış ve Van Şube Başkanlığına yeniden seçilen Sayın 
Başkan Naci ŞAHİN ile tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza vazifelerinde 
başarılar dileriz.

Van Şubemizin
2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Emekliye maaş zammı müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliler arasında maaşları yükseltmek ve 
dengesizliği ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Önder
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Eskişehir Şubemizin 25.10.2009 günü yapmış 
oldukları 1. Olağan Genel Kurula Genel Merkez 

Yönetim kurulu üyelerinden Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN, Yunus ATİKTÜRK, Ali SELÇUK ve M. 
Ercüment ALDEMİR katılmıştır. 

Divan Başkanlığını yapan Satılmış ÇALIŞKAN 

Alaplı şubemizin 07.10.2009 günü yapmış olduğu 1. 
Genel Kurula Genel Merkez Yöneticilerinden Genel 

Başkan Satılmış ÇALIŞKAN, Yunus ATİKTÜRK, Osman AY-
DIN, Ali SELÇUK, M. Ercüment ALDEMİR, Zonguldak Şube 
Başkanı Mustafa SARIOĞLU ve şube yönetim kurulu üye-
leri, Karadeniz Ereğli şubesinden Necati VURGUN, Devrek 
şubesi Başkanı Süreyya AKKAŞ ve diğer yönetim kurulu 
üyeleri ile Alaplı şubemizin üyelerinin katılımı büyük bir 
coşku ile yapılmıştır. 

Genel Kurul Divan başkanlığına seçilen Sayın Genel 
Başkanımız bugüne kadar yapmış olunan konular hak-
kında ve bilhassa İNTİBAK yasası ile yaptığımız çalışmalar 
konusunda üyelere bilgiler vermiş,  karşılıklı fikir alış veriş-
lerinde bulunulmuştur. Kurula katılan üyelerimizin Genel 
Başkanımıza teşekkürleri ile genel kurul sonuçlanmıştır. 

Yapılan Genel Kurul sonunda şube başkanlığına yeni-
den seçilen Sayın Kazım UYSAL beyi ve tüm yönetim kuru-
lu arkadaşları tebrik eder, yönetime başarılar dileriz.

Eskişehir Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu

Alaplı Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu

üyelerimize derneğimiz faaliyetleri ve de intibak 
yasasıyla ilgili bilgiler vermiştir. Genel Kurul 
büyük bir coşku ile yapılmış ve Eskişehir Şube 
Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Başkan Bekir 
ACAR ile tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza 
vazifelerinde başarılar dileriz.
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Domuz gribi virüsüne karşı kamuo-
yunu ve bütün Türk halkını ayağa 

kaldıran Sağlık Bakanı ve hükümet yet-
kilileri, bu hastalığa bağlı olarak ölüm-
lerin arttığını halkımıza duyurmakta ve 
vatandaşlarımıza domuz gribi aşısı ol-
malarını teşvik etmektedirler.

Aslındaysa bu virüsün ve hastalığın 
daha çok fakir, yoksul ve yeterli gıdayı 
alamayıp normal beslenemeyen kişi-
lerde meydana geldiği acı bir gerçek-
tir. Ölenlerin birçoğunun hastanelerde 
taşeron temizlikçisi ile asgari ücretle 
çalışıp geçinemeyen, maaşı yetişme-
diğinden ikinci bir işte çalışanlarda bu 
hastalığın görüldüğü anlaşılmaktadır.

Dar gelirli,  işsiz ve aşsız kesimlerde 
karşılaşılan bu hastalığın temelinde iyi 
beslenememek, temiz su ile ihtiyaçla-
rını giderememek, sağlıklı konutta ya-
şayamamak gibi durumlar hastalığın 
belirleyicisi ve habercileridir.

Her ay açlık sınırı altında maaş alan 
emeklilerinde bu hastalık mikroplarını 

BAĞIRSAK
- İshal

NAZOFARİNKS
- Boğaz kuruluğu
- Burun akıntısı

SİSTEMİK
BELİRTİLER
- Yüksek ateş

PSİKOLOJİK
- Halsizlik
- Yorgunluk

SOLUNUM 
SİSTEMİ
- Öksürük

MİDE
- Bulantı
- Kusma

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ

taşıyıcı olduklarını unutmamak gerek-
mektedir.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği olarak 
emekli vatandaşlarımızın açlık sınırı 
altında maaş aldığını, yeterli besin ve 
gıda alamayıp, pazarlardan çürük ça-
rık sebze ve meyve artıklarını toplayıp 
tükettiklerinden vücutlarının bu ve 
buna benzer hastalıklara karşı direnç-
siz olduklarını her zaman yetkililere 
duyurmaya çalıştık. Ama ne sesimizi 
duyurabildik nede haklı olduğumuzu 
Sayın Başbakana iki yıldır kendisinden 
randevu talep etmemize rağmen bu 
randevularımıza hala bir olumlu yanıt 
alamadığımızdan, emeklilerin sorun-
larını iletemedik. Tüm kamuoyuna du-
yurduk ama Sayın Başbakanımıza du-
yuramadık.

Şimdi tüm yetkililere Dernek olarak 
yine söylüyoruz; İnsanlarımıza bilhassa 
emeklilerimize insanca yaşamaları için 
yeterli emekli maaşını vermediğiniz ve 
bu ülkede sekiz milyon emekliyi yok 
saydığınız sürece bu ve buna benzer 
virüs çeşitleri, hastalık mikroplarından 
kurtulamayacağımız ortadadır.

Ülkemizde buna benzer karşılaşa 
gelen bu durumların alt yapısını hazır-
lamadan, günlük oldubitti politikası ile 
bu işler yürümez. Sayın Başbakanımız 

ayrı telden, Sağlık Bakanı ayrı bir telden 
çalarsa ülke insanlarımız kime ve han-
gisine inanacağını anlayamadığından 
güvensizliğe düşmüşlerdir.

Bu iş böyle devam ederse yapılan ve 
alınan tedbirler ancak Nasreddin Hoca-
nın türbesine vurulan kilide benzer.

 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ

YOKSULU DA VURAN 
DOMUZ GRİBİDİR.
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Basında ELAZIĞ Şubemiz
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ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL.NO.
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  60022515
GENEL MERKEZ 0312 230 38 38  60025990
 ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 213 91 86  60032939
ALAPLI(ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR(MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 60022517
ARİFİYE(SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
AVANOS(NEVŞEHİR) İBRAHİM ŞAHİN 0384 511 61 64 0536 847 11 37
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18 0266 245 62 45
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BARTIN (TEMSİLCİLİK) ERSİN KABAGÖZ 0378 228 77 60
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0555 417 14 72 60032841
BEYPAZARI(ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114
BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 534 99 70 60026413
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552
ÇANKIRI TURHAN SİDAR 0376 212 68 99
ÇAYIRHAN(ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 15 21 0543 576 15 34
ÇİĞLİ(İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0542 544 77 98
DEVREK(ZONGULDAK) SÜREYYA AKKAŞ 0372 556 73 51 0554 333 18 45 60026878
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95 60022597
EMET(KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
EYÜP(İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92 60022652
KARTAL(İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25 60024785
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE OSMAN ERİM 0318 218 13 04 0536 320 22 74 60025967
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08
KONAK(İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 46 01 60025549
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35 60030862
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KÖRFEZ(KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KRZ.EREĞLİ(ZNG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
KUMLUCA(BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
KÜRE(KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05 0366 751 25 51
LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24
MALATYA MEHMET KENTBOĞA 0422 324 83 62 0532 540 57 35
MUCUR(KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
POLATLI(ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0506 635 54 07
SAMSUN SÜLEYMAN UYSAL 0362 230 00 80 0544 588 75 30 0362 230 00 80
SİLİFKE(MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 60024785
TOKAT ERDAL DEMİRPOLAT 0356 213 33 60 0532 566 75 48
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09 60021717
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930
YALVAÇ (ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82 60024435

Basında ELAZIĞ Şubemiz




