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Satılmış ÇALIŞKAN 
GENEL BAŞKAN

Söz verilen hizmet ve prim ödeme gün sayısına göre aynı 
donelerle değerlendirilerek aylık bağlama oranları belirlenip 

buna göre intibaklarının yapılması ve senelerce aynı prim gününe 
farklı uygulamalardan meydana gelen mağduriyetler giderileceği, 
2009 yılında bu düzenlenmenin yapılacağı defalarca yetkililerce 
açıklanmasına rağmen;

2010 Ocak ayı artışları hizmet ve primle hiç alakası olmayan bir 
sistem ile Bağ-kur emeklilerine 63.00TL. SSK emeklilerine 62,00TL. 
Seyyanen zam yapılmıştır. 1800 prim günü ile emekli olanla 9000 
gün prim ödeyen aynı görülmüş (hizmetinin azlığından düşük 
aylık alanın korunması sosyal devletlerin görevidir). Biz intibak ile 
kurumdan ödediğimiz prim karşılığı bir aylık istiyoruz, 2000 yılı 
öncesi SSK. Emeklileri arasındaki farklı uygulamadan yüksek prim 
ödeyenlerin aleyhine olan uygulamayı bilmeyen kalmadı, bugün 
emekli olanlarla aradaki farkı söylemeye bizler utanıyoruz.

Bu uygulamayı emeklilerimize kabul etmeyen kuruluşumuz ve 
Genel Başkan olarak şahsım o gün guruptaki açıklamada gerekli 
tavrı koymuştum. Bu hareketimiz hem görsel hem de yazılı basında 
çıkmıştır.

Hükümetçe bu durumun ele alınıp senelerdir emekli olurken aynı 
hizmete farklı aylık bağlamalardan meydana gelen mağduriyetler 
için, hizmet ve prim gününe dayalı yapılacak eşit uygulamalı bir 
düzenleme gerekmektedir.

İktidar önümüzdeki günlerde bu adil ve adaletli düzenlemeyi bir an 
önce hayata geçirmezse derneğimiz önce şubelerimizin bulunduğu 
illerden başlamak ve Genel Merkezimizin belirleyeceği bir takvim ile 
her ilde toplantılar düzenleyecektir. Halkımıza ve emeklilerimize bu 
adaletsizlikleri anlatacaktır.

Şayet illerde yapılan toplantılardan bir netice alınamazsa 
Derneğimiz yurt çapında tüm emeklileri toplayarak Ankara da 
eylemlere başlayacaktır.

Siyasilerimiz 20-25 milyon aile nüfusu olan emeklilerin ilk fırsatta 
bu haksızlıklara yeter diyeceklerini bilmelerini, çünkü hoş görünün 
de bir sınırı vardır. Ümitsiz beklemeye bizim zamanımızda kalmamış 
olup tüm kamuoyuna duyurulur.

HÜKÜMET YİNE, EMEKLİNİN                                                                                                                    
HOŞ GÖRÜSÜNÜ İYİ NİYETİNİ 
İSTİSMAR ETMİŞTİR



5 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Yunus ATİKTÜRK
Başkan Yardımcısı

Emeklilerin %70’i yoksulluk sınırı altında maaş alarak ekonomik 
sıkıntı çekerken büyük beklenti yaratanlar, sonunda Emeklileri 

yine hüsrana uğrattılar. Yani işçi emeklileri kapının arkasında 
unutuldu. 

Tüm İşçi Emeklileri Derneği tarafından İntibak yasası hakkında 
bilgi yüklü en az 1000 dosya oluşturularak 2007- 2008 -2009 yılları 
içerisinde hükümet tabanından tutun da, en yüksek mevkilere ve 
bütün siyasi partilere kadar göndermediğimiz ve bizzat yönetim 
kurulunca da gidip bilgi vermediğimiz yer kalamadı. Bu yasaya göre 
eski Emekliler ile yeni Emekliler arasındaki maaş farkı adaletsizliğinin 
ortadan kaldırılarak bir düzenleme yapılması idi. Bu yasa hakkında 
Çalışma Bakanımız ve partilerin Gurup Başkan vekilleri ve diğer parti 
yetkililerinin de bu hususta görüşlerini aldık;  İşçi Emeklisinin (2000 
yılı öncesi emeklisi) mağdur edildiğini ve çalışma yapacaklarını 
söylediler. 

Sosyal Güvenlik toplantısında Sayın Çalışma Bakanımız açıkladı: 
“Emeklinin gözü aydın; İntibak yasasının sonuna geldik dediler”. 
Bol kepçe zam yapılacağı haberleri yayıldı, o gün geldi çattı. Çalışma 
Bakanımız, Sayın Başbakanımızın Salı günü gurup toplantısında 
zamları açıklayacaklarını söyledi. Salı günü geldi çattı bütün 
Emeklilerin gözü kulağı AK Parti gurup toplantısının yayınlanacağı 
TV kanallarındaydı. Sayın Başbakanım konuşuyor, ağzından bal 
damlıyordu. “İlk altı ayda SSK tarım emeklisine en çok 101 TL en az 
63 TL zam verildi” dediğinde, en çok mağdur olan tarım işçisine 101 
TL, 63TL’nin SSK Emeklisine verildiği anlaşılıyordu. Yıllık olarak en çok 
172 en azda 63 TL maaşlarda farklılık oluyordu.                                               

 Televizyon başında milli piyango çekilişi bekler gibi Sayın 
Başbakanın ağzının içine bakan Emeklilerin omuzları aniden 
çöküverdi.  Bu yapılan zam Emeklileri hüsrana uğratmıştır.  Emeklilerin 
zaten ekside olduğu odun-kömür, doğalgaz, su, elektrik, hastane, 
ilaç faturalarını mı ödeyecekler? Karınlarını mı doyuracaklar? Kira mı 
verecekler? Bunca zamlara karşı Emeklilere verilene bakın. Kaşıkla 
veriyorlar kepçeyle alıyorlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır….Gün ola, 
harman ola 2011 yılı gele….

Saygılarımla…..      

EMEKLİYE 
BU YAPILANLAR REVAMI?
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

İnsanlar yaşamları boyu mücadele vere-
rek, her geride bıraktığı günlerin gelecek 

için daha iyi olması beklentileri içerisinde 
çalışmalar yapmak durumundadırlar. Geri-
de bırakılan günlerin geleceğe ışık tutması 
ve yeni yıllara ümitle girilmesini bekleme-
mize rağmen bizleri yönetenler sağ olsun-
lar her gün piyasada ki fiyat artışları yetmi-
yormuş gibi her yeni yıla girerken ülkeyi 
zam yağmuruna tutuyorlar.

 Bütçedeki açığın kapatılması için za-
ten dar ve sabit gelirli olan açlık sınırı altın-
da maaş alan emekliler, dar ve sabit gelirli 
vatandaşa getirilen dolaylı ve dolaysız ola-
rak adlandırılan vergiye hemen bindirme-
ler yapıyorlar. Emeklinin yıl boyu çektiği 
sıkıntılar yetmiyormuş gibi birde dolaylı 
ve dolaysız vergiye getirilen, artışlarla na-
sibini alıyor. Her gün ve her ay maaşları kar 
gibi eriyor. Sağ olsunlar bizleri yönetenler 
dar gelirli olan emekliye ayda 6 TL ile 12 TL 
gibi maaş artışlarını reva görülürken ken-
dilerine 600TL gibi bir zammı da az bulu-
yorlar bu uygulamayı reva görenlerin Allah 
gözlerini doyursun diyoruz.

Ülkemizdeki uygulanan bu şekildeki 
yanlış politikalar insanlarımızın yaşamları-
na doğrudan etki etmektedir. Sosyal hak 
ve çıkarlarımızı olumsuzlaştırmaktadır. 
Sosyal sigortalar kurumu ve bağ-kur emek-
lileri bu yanlış ve adaletsiz politikalardan 
olumsuz etkilenmekte olup, milli gelirden 
yeterince pay almamaktadırlar.Dolayısıyla 
ülkemizde emeklilerin yaşamları çekilmez 
hale gelmiştir. Bu durumlar ise sosyal dev-
let gerçeği ile çelişkiye düşmektedir.

Sosyal devlet güçsüz olanları güçlü-
ler karşısında korumak ve gerçek eşitliğin 
yanı sıra sosyal adaleti ve toplumsal den-
geyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. 
Çağdaş adalet anlayışı sosyal hukuk adale-
tinin tüm kurumları ile anayasamızda be-
lirtilmiştir.

Hukuk devletinin amacı; kişi haklarının 
korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve 
sosyal adaletin sağlanması ve cumhuriyet 
nitelikleri arasında, sosyal hukuk devleti-
nin dayanaklarından oluşan sosyal güven-
lik kavramlarının içeriğidir.

Yoksul ve muhtaç insanlara Devlet-
çe yardım edilerek, onlara insan onuruna 
yaraşır asgari geçim düzeyini sağlamak, 
sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin 
gerçekleşmesine elverişli ortamların ya-
ratılmasıdır. Bu hak ve menfaatlerin elde 
edilebilmesinin tek yolu örgütlü ve ilkeli 
sivil toplum kuruluşları olmakla mümkün-
dür. Sivil toplum örgütleri, uygar dünyanın 

EMEKLİ  DE GÜÇLÜDÜR!
vazgeçilmez unsurlarıdır. Durumun böyle 
olduğunu bilen biz emekliler köşelerimize 
çekilip hayatlarımızı pasif bir şekilde “etli-
ye ve sütlüye karışmayız” diyerek değil de 
canlı ve diri bir sivil toplum oluşmasında, 
emeklilerinde örgütlenmesi zorunlu oldu-
ğunu, bütün halkımıza duyurmamız mec-
buridir. 

İktidar ve siyasilerin, emekliler için 
tasarladıkları ve getirdikleri, kanun ve yö-
netmeliklerin hazırlanmasında söz sahibi 
olmaktır. Bizler çalışırken aldığımız ücretle 
zar, zor geçinirken emekli onlunca maa-
şımızın yarı yarıya azalması bizim yaşam 
şartlarımızı daha da zorlaştırmaktadır.Bu 
zorlukları yenmek ve aşmak için elimizi, 
eteğimizi çekip köşede durmayacağız. 
Emekli örgütü olan derneklerimizde sayı-
larımızı, üyeliklerimizi mutlaka çoğaltma-
lıyız.

Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşları 
olarak; “emekli sandığı mensubu (memur) 
sosyal sigortalar kurumu mensubu (sigor-
talı) bağ-kur mensubu (esnaf ) dernekleri 
olmak üzere üç ayrı sosyal güvenlik mües-
sesi mensuplarını tek çatı altında toplaya-
cağız” diyen yetkililer, 5510 sosyal güvenlik 
yasasını uygulamaya koymalarına rağmen 
halen daha ayrıcalıklı ve farklı uygulama-
lar devam etmektedir. Bizleri ümitsizliğe 
ve güvensizliğe sürüklemektedir. Bu kabil 
yanlış ve adaletsiz uygulanan politikalar 
yüzünden milli gelirden bir türlü hak etti-
ğimizi alamamaktayız. Bu yanlış uygulanan 
politikaların önüne geçmek ancak birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket ederek ör-
gütsel kuruluşlar çatısı altında toplanma-
mız gereklidir.Hangi iktidar olursa olsun 
sivil toplum örgütlerine kulak vermek ve 
onların problemlerini siyasi kanaldan hal-
letmek durumundadırlar. Üç sosyal kuru-
luştaki emekli sayımız yaklaşık 9 milyonu 
oluşturmaktadır. Bu 9 milyon mensupları-
mızın tamamı da reşit ve seçmendir. Her 
aile fertlerini 2 kat çoğaltırsak 18–20 mil-
yon, üç kat çoğaltırsak nerede ise 25–30 
milyon seçmen sayısına ulaşmaktadır. Bu 
seçmen rakamı ülkede her zaman iktidar 
olacak güce sahiptir. Bu güçlülüğümüzü 
yerinde ve zamanında kullanamaz isek da-
ima siyasiler bizleri kullanırlar. (Bizlerinde 
sızlanmaktan ve mağduriyetten kurtulma-
mıza imkânı olmaz.) Her yeni aya ve yeni 
yıla girerken gelecek zamların bizleri pe-
rişanlığa sürüklediğini birlikte yaşıyoruz. 
Her zaman bütçedeki açığı bizden tamam-
lamaya çalışıyorlar.

Tek çatı altında örgütlenerek güçlülü-

ğümüzü ortaya koymamız gerekmektedir. 
Bizleri yönetenler bu güne kadar alışmış-
lar; kaşıkla verip kepçe ile almaya… 2010 
yılında ki verilen zamlar tüm emekliye 
seyyani bir zam uygulaması gibi olmasına 
rağmen bizlere 60 TL kendilerine 600 TL 
zam yaptılar. 

Emekliye verilen zam uygulaması grup 
da ve basın da açıklandı. Kanun çıkaraca-
ğız dediler, Amme alacaklarını içeren ka-
nun teklifine geçici bir ek madde getirdiler. 
Yine eski 2000 yılından evvel emekli olmuş 
olup da adaletsiz uygulamadan mağdur 
olanlar, mağduriyetleri aynen devam et-
mektedir. Gelen zamlar cebimize girme-
den cepteki paralarımızı eritmiştir.         

Bize bu sefaleti laik görenlerin günü 
gelince kendilerinin de bu insanlarımızdan 
derslerini almasını temenni eder hepinize 
saygılar sunarız. 
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Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

SGK işçi emeklileri aylıklarında yapılan artışın, ‘’Yasal 
sürecin tamamlanmasının ardından, Şubat 

ayı ödeme döneminde, öngörülen zamlı aylıkları ile 
Ocak ayına ait fark tutarlarının ödeneceği”ni duyurdu.  
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer 
verildi:

‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) 
kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerimize 2010 yılı ocak ayı 
ödeme döneminde 1298 TL’ye kadar aylık alanlara seyyanen 62 
TL. Bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4,62 oranında 
artış yapılması öngörülmüştür. 

Bu artışlara ilişkin yasal süreç devam ettiğinden, 
emeklilerimizin aylıklarına ocak ayında yüzde 4,62 oranında 
ilave yapılmış; yasal sürecin tamamlanması akabinde, Şubat ayı 
ödeme döneminde, öngörülen zamlı aylıkları ile Ocak ayına ait 
fark tutarları ödenecektir. “

Hükümetin verdiği zam İşçi ve Bağ-Kur emeklisini memnum 
etmese de;  Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 
dar gelirlilerin ve işçi emeklilerinin yakıt tasarrufu yapmasına neden 
oldu. Kışlık yakacağını ilkbahar mevsiminden itibaren almaya 
başlayan işçi emeklileri, bu mevsim yumuşak geçen kış nedeniyle 
mutlu. Önceki kış mevsimlerinde ortalama 2 ton kömür ve bir ton 
odun yakacakla kışı atlatan emekliler, bu kışı ortalama bir ton kömür 
ve bir ton odun ile geçirdi. 

Yaradan bizleri koruyarak muhannete muhtaç etmemek için 
yüzümüze bakıyor. İnşallah bunu bizleri idare edenlerde farkına varır 
diyor, sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum.

Saygılarımla.

ZAMLAR EMEKLİLERİ 
MEMNUN ETMEDİ:
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğitim ve

Teşkilatlanma Sekreteri

Son aldığımız duyumlara göre 2009 yılında ortalama günde 2 ya da 3 
dolar düzeyinde para alan kişiler artık zenginleşmiş sayılıyormuş?
Hadi bir hesap yapalım;
Günlük 3 dolar x 1,50 TL = 4,50 TL, bunu da aylık hesaplayalım; 
4,50TLx 30gün = 155,25 TL, hadi bunu da 12 aylık hesaplayalım; 
12 ay x 155,25 TL =1863,00 TL. eder.
Bir sene de 1863,00 TL. kazancı olan kişi demek ki kendisini zengin saya-

bilecekmiş. Vay ya artık 2000 yılı öncesi SSK. Emeklisi de kendini gazeteler 
de, medyada falan ülkenin en zengin kişileri olarak gösterilirse hiç şaşır-
masın.

Şimdi düşünün ülkenin en pahallı arabası bizde, en pahallı otellerinde 
kalan biz, her gece eğlence merkezlerinde eğlenenler biz, bebelerimizi 
dünyanın en seçkin okullarında okutturanlar biz, dünyayı gezip dolaşan 
biz ya hakikaten biz ne zengin emeklilermişiz de haberimiz yokmuş.

Bu yazıyı okuyunca şaşırmayın, çünkü bende bir devlet büyüğünün 
medyaya verdiği demeçten öğrendim, ister inanın ister inanmayın.

Ben inandım ve de çok hoşuma gitti, birkaç dakikalıkta olsa kendimi aç 
tavuk misali zengin olarak hayal etmek zevkli bir şeymiş. Allah hepimize 
nasip eylesin böyle hayalleri. 

Biz emekliler artık böyle şeyleri rüyamızda da göremez olduk ya neyse, 
fakirin umudu ekmek, ye emeklim ye.

Biz emekliler kimsenin malında, mülkünde nede parasında gözü olma-
yan ama hep adaletli ve eşitlikten yana olan bir kesimiz. Bizler demiyoruz 
ki hakkımız olmayan şeyleri bizlere verin, bizler bilhassa 2000 yılı öncesi 
emekliler hakkımız olan İNTİBAK yasasının bir an evvel hayata geçirilip, işçi 
emeklisinin hakkının kendilerine verilmesini talep ediyoruz.  

Bakın birde şu var; artık büyük şehirlerde oturan kişiler artık o bulundu-
ğu şehrin hava kirliliğini düşünmeyecek, belediyeler de zorla bir uygulama 
yapmayacak halkta istediği gibi kömür ile ısınabilecek, zaten devlet bü-
yüklerimizde parası olan doğalgaz kullansın olmayan da kömür ile ısınsın 
demiş. İnşallah odun ve kömür fiyatlarına da zam gelmez umarım.

Biz emekliler sabah kahvaltısında bulgur çorbası ekmek, öğlen yeme-
ğinde sabah artan çorba yanında havuç salatası, akşama bir tüm tavuk, 
tavuk suyu çorba 5 ekmek sekiz nüfus. Ama öğlen yemeğinde et, pirzola, 
bonfile, salatalar ve değişik sütlü tatlılar falan. Nerde bizde öle maddi güç. 

İki bayram geçirdik, yeni yıla girdik, elde avuç da doğru dürüst bir şey 
yok. Sonunda kara kış geldi çattı yine aynen. Doğalgaz yakamazsın sen ya-
narsın, odun kömür desen o da aynen, çift çorap, pantolon içi pijama, ka-
zak alt yine bir kazak, kafaya da bir bere maaile yani cümbür cemaat aynen 
hep böyle, hastalansan sağlık ocağına ya da hastaneye gitsen hastaneye, 
ilaca katkı payı öde birde cep delik cepken delik. Aldığımız 60TL.’nin tama-
mı daha elimize geçmeden uçtu gitti bizim de İNTİBAK yasamız yel oldu 
gitti. Yani umutlar Erciyes dağının zirvesindeki karın erimesiyle düşünül-
mesine kaldığı anlaşılıyor. 

Tüm emekli kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı sunar, bol gü-
neşli günler dilerim. Sağlıcakla kalın.

DİKKAT ZENGİNLEŞTİK!
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İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
MEVCUT 
EMEKLİ 

MAAŞI (LİRA)

2010 OCAK 
AYINDAKİ 

AYLIK  MİKTARI 
(LİRA)

2010 TEMMUZ 
AYINDAKİ 

AYLIK  MİKTARI 
(LİRA)

YIL SONU 
İTİBARİYLE 

ARTIŞ ORANI 
(YÜZDE)

YILLIK ARTIŞ 
MİKTARI 
(LİRA)

306 369 380 24,2 74

350 413 425 21,5 75

400 463 477 19,2 77

450 513 528 17,4 78

500 563 580 16,0 80

550 607 625 13,7 75 
600 662 682 13,7 82

650 712 734 12,9 84

700 762 785 12,2 85

750 812 837 11,6 87

800 862 888 11,0 88

850 912 940 10,6 90

900 962 991 10,1 91

950 1012 1043 9,8 93

1000 1062 1094 9,4 94

1050 1112 1146 9,1 96

1100 1162 1197 8,8 97

1150 1212 1249 8,6 99

1200 1262 1300 8,4 100

1250 1312 1352 8,1 102

1300 1362 1403 7,9 103

1350 1412 1455 7,8 105

1500 1569 1616 7,8 116

1750 1831 1886 7,8 136

2000 2092 2155 7,8 155

2250 2354 2425 7,8 175
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13Ocak  2010 tarihinde 2010 yılının ilk başkan-
lar kurulu toplantısını gerçekleştirdik.  Top-

lantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunarak 
başlanmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN Bey 
İNTİBAK yasası ile Eski Çalışma ve Sosyal Bakanla-
rından Sayın MURAT BAŞESGİOĞLU, Sayın Faruk 
ÇELİK Bey ve yeni Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER 
Bey ile bu yasa tasarısı hakkında ayrıca gerek hükü-
met partisi milletvekilleri, gerekse muhalefet parti-
lerine mensup milletvekilleri ile yönetimce yapmış 
olduğumuz fikir alış verişleri yaptıklarını anlatmış-
tır. Zam açıklamalarından bizleri memnun edecek 
bir sonuç beklerken,  maalesef işçi emeklisin hayal 
kırıklığına uğratan bir zam aldığımızı belirtmiştir. 

Başkanlar kuruluna katılan şube başkanlarımız 
Genel Merkezimizin yıllardan beri büyük bir öz-
veriyle uğraştığı bu İNTİBAK yasasının çıkarılama-

GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

yışının yörelerinde tüm işçi emeklileri tarafından 
maalesef öfkeyle ve de üzüntü ile karşıladıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Şube Başkanlarımız Genel Merkez yönetiminin 
kararlı ve dik durduklarını ifade ederek teşekkür 
etmişler, Genel Başkanımızın yazılı basın ve TV. 
Lerde verdiği demeçlerden Genel Merkezimizin 
her zamanki gibi başarılı ve düsturlarından ödün 
vermeden aynı çizgide devam etmelerini ve ken-
dilerinin de Genel Merkezin çizdiği yoldan ayrılma-
dan bu yolda devam edeceklerini bildirmişlerdir. 
Bu 2010 yılında da emeklimize her zamanki gibi 
en iyi, en kaliteli kömürü verdirmek için şimdiden 
çalışmalara başlanacağı ifade edilmiş olup bu ne-
denle durmak yola devam denilmiştir.

Tüm şube başkanlarımızın ortak görüşü el ele 
vererek daima ileri adım atmak ve emekli için çok 
ama çok çalışmak.   
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DEVREK ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Devrek Belediyesi nikâh salonunda 

gerçekleştirilen 7. Olağan genel ku-
rula Divan başkanlığına Genel Başkanı-
mız Satılmış ÇALIŞKAN Bey seçilmiştir. 
Sayın Başkanımızın başkanlığında Dev-
rek Şubemizin olağan genel kurulu bü-
yük bir katılımla gayet nezih ve olumlu 
bir havada gerçekleştirilen seçim, tüm 
misafirleri ve üyeleri memnun etmiştir. 
Genel kurula katılan üyelerimiz salonu 
tamamen doldurdukları gibi salon dı-
şında da bir o kadar üyelerimizin olma-
sı İŞÇİ Emeklisinin davasına ne kadar 
bağlı olduğunun bir ifadesidir.

Genel Başkanımız Tüm İşçi Emekli-
ler Derneğimizin bugüne kadar emek-
liler için yapılan uğraşları anlatmış ve 
üyelerimizin sorularını cevaplandırarak 
karşılıklı fikir alış verişi içinde üyelerimi-
zi her konuda aydınlatmıştır.

Genel Kurula CHP. Zonguldak İli Mil-
letvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK Bey, 
Devrek Belediye Başkanı Sayın Özcan 
ULUPINAR Bey, Genel Merkez yöneti-
cilerinden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Genel Sekreter Osman AYDIN, Genel 
Mali Sekreter Ali SELÇUK, Genel Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreteri M. Ercü-
ment ALDEMİR, Belediye meclis üyesi 
Sefer KÖSE, Zonguldak şube başkanı 
Mustafa SARIOĞLU ve yönetim kurulu 
üyeleri, Karadeniz Ereğli şube başkanı 
Mehmet AKDENİZ ve II. Başkan Necati 
VURGUN, Alaplı şube başkanı Kazım 
UYSAL ve yönetim kurulu üyeleri de 
katılmışlardır.  

Genel kurulda söz alan Sayın Ali 
İhsan KÖKTÜRK Bey ülkemizdeki 
emeklilerin bilhassa 2000 yılı öncesi 
işçi emeklisinin çok mağdur olduğu-
nu, milli gelirden bu kesime refah payı 
verilmediğini ayrıca TBMM.’Sinde de-

vamlı olarak dile getirdiklerini, acilen 
çok mağdur olan işçi emeklilerinin so-
runlarına el atılması gerektiğini ifade 
etmiştir. Yine genel kuruluda söz alan 
Devrek Belediyesi Başkanı Sayın Özcan 
ULUPINAR Bey 2000 yılı öncesi emekli 
olan işçi emeklisinin haklı oldukları-
nı her konuda yardımcı olacaklarını 
yöre milletvekilleri ile işbirliği için de 
olarak bu mağduriyetlerinin giderile-
bilmesi için elinden gelen her yardımı 
yapacaklarını ifade etmişlerdir. Sayın 
belediye başkanımız emekliler için yö-
resinde yapmış olduğu çalışmalar hak-
kında bilgileri aktarmıştır. Ayrıca bele-
diye meclis üyesi Sayın Sefer KÖSE Bey 
de Genel Kurulun başarılı geçmesini ve 
işçi emeklilerinin haklı olduklarını dile 
getirmişlerdir. Zonguldak şube başkanı 
Mustafa SARIOĞLU da söz alarak çalış-
malar hakkında bilgi sunmuştur. Bizler-
de Sayın milletvekilimize ve Sayın be-
lediye başkanımıza ve tüm davetlilere 
teşekkürler ederiz.

Gerçekleştirilen genel kurulda yapı-
lan seçim sonucunda Sayın Cemil KÖ-
SELER Bey ve yönetim kurulu arkadaş-
larımız yeni Devrek Şubesi yönetimine 
seçilmişlerdir. Eski şube başkanımız Sa-
yın Süreyya AKKAŞ ve yönetim kurulu 
ile yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri 
her zaman ele olacaklarını belirterek 
birlik ve beraberlik içerisinde olacak-
larını ifade etmişlerdir. Bizlerde eski 
yönetim kurulu arkadaşlarımıza son-
suz şükranlarımızı sunar ve yeni seçilen 
Devrek Şube başkanı Cemil KÖSELER 
ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı-
za başarılar dileriz.
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KARABÜK VE DEVREK ŞUBE ZİYARETLERİ

Devrek şubemiz şube başkanı Cemil KÖSELER beyin baş-
kanlığında yönetim kurulu üyeleri Devrek İlçesi Beledi-
yesi Başkanı Sayın Özcan ULUPINAR beyi makamında 
ziyaret etmişlerdir. Bu anlamlı ziyarette yönetim kuru-
lu kendilerine genel kurullarına katılımlarından dolayı 
teşekkür etmişler, ayrıca ilçede yaşan işçi emeklilerinin 
sorunları hakkında, sayın belediye başkanından emekli 
sorunlarına karşı yapacakları projeler için karşılıklı fikir 
alış verişinde bulunmuşlardır.

20.11.2009 Günü Karabük Şube-
sine yapılan ziyarete Genel Merkez 
yönetim kurulundan Başkan Sa-
tılmış ÇALIŞKAN, II. Başkan Yunus 
ATİKTÜRK, Genel Sekreter Osman 
AYDIN, Genel Mali Sekreter Ali SEL-
ÇUK ve Genel Eğitim ve Teşkilatlan-
dırma Sekreteri M. Ercüment ALDE-
MİR katılmışlardır. 

Bu ziyaret sırasında Karabük 
yerel TVsine Genel Başkanımız işçi 
emeklilerinin mağduriyetlerini, ne-
ler istediklerini anlatmıştır. 

Karabük şubesi üyelerine de 
derneğimizin bu güne kadar yap-
mış olduğu icraatlar hakkında bil-
giler vermiş, üyelerimizin dertlerini 
dinlemiş ve üyelerimize aydınlatıcı 
bilgileri yetkili ağızdan iletmiştir. 

Üyelerimizin samimi davranışları 
Genel Başkanımız ve diğer yönetici 
arkadaşları fazlasıyla çok memnun 
etmiştir.
KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI 
VERGİLİ’YE ANLAMLI ZİYARET

Devrek şubemiz şube başkanı Cemil KÖSELER beyin 
başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Devrek ilçesi 
Kaymakamı Sayın Hüseyin GÜNER beyi makamında 
ziyaret etmişler gayet samimi bir ortamda geçen top-
lantıda, emeklinin sorunları hakkında fikir alış verişinde 
bulunmuşlardır.

Devrek İlçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar  ve Devrek Kaymakamı Hü-
seyin Güner Yeni  Yönetim Kurulu Üyelerimizi makamlarında ağırladılar.  
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20.11.2009 günü Karabük der-
neğimiz başkanı Orhan Başeski Bey 
ve yönetim kurulu üyeleriyle Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN, 
II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel 
Sekreter Osman AYDIN, Genel Mali 
Sekreter Ali SELÇUK ve Genel Eği-
tim ve Teşkilatlandırma Sekreteri M. 
Ercüment ALDEMİR, KARABÜK Be-
lediye Başkanı Sayın Rafet VERGİLİ 
Beyi makamında ziyaret etmişler-
dir. 

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE
BULUNULDU
Sayın Belediye Başkanımızla 

yurt genelinde işçi emeklilerinin so-
runlarıyla, Karabük ilinde yaşayan 
işçi emeklilerinin sorunları hakkın-
da fikir alış verişi yapılmıştır. Genel 
Merkez yönetim kurulu olarak bu 
anlamlı ziyaretten Sayın Belediye 
Başkanımızın makamından hoşnut 
olarak ayrılmışlardır.  Sayın Belediye 
başkanımıza işçi emeklileri hakkın-
daki olumlu düşüncelerinden dola-
yı teşekkür ederiz.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Yeni  
Yönetim Kurulu Üyelerimizi makamında 
ağırladı.
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16.01.2009 günü saat 13.00 de Sam-
sun şubemiz 1. olağan genel kuru-
lunu Genel Merkez yönetim kurulu 
üyelerinden Genel Mali Sekreteri 
Sayın ALİ SELÇUK ve Genel Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın 
M. Ercüment ALDEMİR’ in katılımı 
ve üyelerinin katılımları ile gerçek-
leştirmiştir. Divan Başkanlığını Ali 
SELÇUK beyin yapmış olduğu genel 
kurul olgun bir havada gerçekleş-

SAMSUN ŞUBEMİZİN 1. GENEL KURULU TOPLANTISI

ZONGULDAK ŞUBEMİZİN 10. GENEL KURULU TOPLANTISI

Zonguldak şubemizin 10. ncu genel 
kurulu 16.02.2010 günü Genel Baş-
kanımız Satılmış ÇALIŞKAN beyi di-
van başkanlığında gerçekleşmiştir. 
Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
üyeler hitaben derneğimizin bu 
güne kadar derneğimiz yaptığı 
icraatlardan, verilen intibak yasa 
teklifinden, sağlıktaki emeklinin 
katılım paylarındaki adaletsizlikleri 
anlatmış, üyeler ile karşılıklı görüş-

miştir. Genel merkezimizin bu güne 
kadar üyeleri için yapmış olduğu 
çalışmalar hakkında bilgi verilmiş 
ve üyelerimizle fikir alış verişi ya-
pılmıştır. Başkanlığa seçilen şube 
başkanımız Süleyman UYGUN Beye 
ve diğer yönetim kurulu arkadaşla-
rımıza başarılar dileriz.

meler yaparak, derlerini dinlemiş, 
dertlerine çareler bulunulmaya ça-
lışılmıştır. Genel kurul gayet olumlu 
ve sıcak bir ortamda başlamış ve 
sonuna kadar aynı şekilde devam 
etmiştir.
10.ncu genel kurul sonunda şube 
başkanlığına yeniden Mustafa SA-
RIOĞLU Bey seçilmiştir. Yönetime 
seçilen başkan ve yönetim kurulu-
na başarılar dileriz.
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25 – 30 yıl çalıştık primlerimizi 
tıkır, tıkır ödedik, öderken de o ma-
şallah SSK. Lı primleri zamanında 
ödüyor aferin denildi. S.S.Kurumu 
dispanserleri, hastaneleri yapıldı, 
taşınır-taşınmaz mal ve mülk sahibi 
oldu. Oldu da ne oldu? Şimdi kendi 
yaptırttığımız hastanelere giderken 
sağlığa, ilaca katkı payı veremeye-
ceğimiz için gidemiyoruz. Bakın ya-
rın sağlık giderlerinde düşüşler var 
denilecek, şunu bilin ki ister çalışan 
kesim, isterse emekli kesim olsun 
bu katılım paylarının yüksek olu-
şundan gidemediğindendir, merak 
etmeyin. 

Zaten aldığımız emekli maaş-
larının çok düşük olması nedeniy-
le sağlık ocağına ya da hastaneye 

Ü Z Ü L E N  H E P  M İ 
İ Ş Ç İ  E M E K L İ S İ  O L AC A K ?

katkı payı veremediğimizden hatta 
ilaçlara katkı payı da veremediği-
mizden sağlık kuruluşlarına gide-
meyip, kuytu bir yerde ölüp kala-
cağız.

Bir zamanlar Sağlık Bakanı ne 
diyordu; Vatandaşlar önce ilk basa-
mak olan sağlık ocaklarına gitsin,  
hem hastanelerde yığılma olmaz 
hem de ufak tefek hastalıklarda ya 
da ilaç yazılımlarında sağlık ocakla-
rında kolayca işlemleriniz gerçekle-
şir demişti, ayrıca ilk basamak olan 
sağlık kuruluşlarında hiçbir ücret 
alınmayacak diye beyan etmişti. 
Ya şimdi o verilen sözlere ne oldu? 
Yani her şey unutuldu. Yani nereye 
dönsek,  para hep para.

Geçen gün bir milletvekili, 
emekliler için şöyle bir demeç ver-
di; emekliden sağlık kuruluşu için 
katkı payı alınmasın. Ne kadar gü-
zel bir fikir, ama fikir den öte git-
mez, çünkü yetkililer hemen buna 
itiraz eder ve de buna da karşı çı-

karlar. İşçi emeklilerin intibak ya-
sasının en kısa sürede düzenlenip 
uygulanması için mecliste bir mil-
letvekilimiz önerge vermek istedi 
ama yine yetkililer bunu da kabul 
etmediler, yani önergeyi meclis 
gündemine aldırmadılar.

Ülkemizde sağlık tamamen pa-
ralı sisteme dönmüştür. Ama biz 
çalışan ya da emekliler olarak hala 
bunun farkında değiliz galiba. 
Evvelden ya, biz neden üniversi-
te hastanelerine gidemiyoruz di-
yenler artık bu işin farkına varmış 
olmalılar ki artık sesleri çıkmadan, 
kocakarı ilaçlarını uygular oldular. 
Artık çalışan ya da emekli kolay, 
kolay özel hastanelere de gidemi-
yor, gidemeyecekte.

Biz emekliler hastalanmamak 
için ALLAH’ ımıza her gün dua 
edip yalvarıyoruz.Kıymetli emekli 
kardeşlerim hepinize selem eder, 
hastalıktan uzak, bol rızklı günler 
dilerim.            

Veysel KÜÇÜKDEMİR
Ankara Şubesi Eğitim 
ve Teşkilat Sekreteri
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TÜRK - İŞ Konfederasyonunca yö-
netilen TEKEL işçilerinin hak arayış 
eyleminde TÜRK - İŞ Konfederas-
yonu önünde 04 / 02 / 2010 Günü 
tüm çalışan işçilerin 08 – 17.00 
arasındaki işbaşı yapmayarak dire-
nişlerini sürdürdüklerini TÜRK - İŞ 
Genel Başkanı Sayın Mustafa KUM-
LU Bey ve diğer direnişçileri derne-

Emeklilerin mağduriyetlerinin gi-
derilmesi için derneğimizin yıllardır 

mücadele vererek 
çıkartılmasını is-
tediğimiz intibak 
yasasının meclise 
getirilmesine ve 
emeklilierin mağ-

MHP’li SAYIN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜRLER

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİNDEN ANLAMLI ZİYARET

ğimiz Yönetim Kurulu üyeleri Genel 
Başkanımız başkanlığında ziyaret 
etmiş ve eylemi desteklediklerini 
TEKEL işçilerinin yanında oldukla-
rını bu eylemdeki arkadaşlarında 
yarın emekli olup bizlerin yanında 
yer alacaklarını belirtmiş ve TÜRK – 
İŞ Genel Merkezindeki yapılan top-
lantıya katılmışlardır.

Derneğimiz İSTANBUL Şube baş-
kanımız Sayın Nazım ÖZTÜRK Bey 
derneğimiz üyelerinin menfaatine 
her zamanki gibi yaptığı çalımlara 
yine yenilerini katmıştır. Kartal Göz 
Hastanesi ve İnci Optik ile bir anlaş-
ma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre 
derneğimiz üyeleri fark alınmakta 
olan (tetkik, tedavi, ameliyat gibi) 
bölümlerde çeşitli indirimlerden 
üyelik kartı sayesinde faydalanabi-
leceklerdir.

İSTANBUL ŞUBEMİZDENDEN HABERLER

duriyetlerini meclis kürsüsünden 
dile getiren milletvekillerimizden 
Sayın Reşat Doğru 
ve Süleyman Tu-
ran Çirkin Beylere 
Tüm İşçi Emeklile-
ri derneği olarak 
teşekkür ederiz. 

Bunun haricinde İnci Optik ile yapı-
lan anlaşma neticesinde üyelerimiz 
yine üyelik kartı ile;
A) Organik cam ücreti,
B)  Kılormatik cam fark ücreti,
C) Gözlük çerçevesi fark ücretleri 
ödemeyeceklerdir.
Üyelerimiz için derneğimiz İSTAN-
BUL Şubesine uğrayıp dernek üye-
lik kimlik kartlarını almak üyelerimiz 
için bulunmaz bir fırsattır. Yaptığı 
çalışmalardan dolayı Şube Başka-
nımız Sayın Nazım ÖZTÜRK Beye 
teşekkür ederiz.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Konak Şubemizin Başkanı Sayın 
Baki ARAT Bey geçirmiş olduğu 
kalp krizine müteakiben has-
tanede yoğun bakıma alınmış, 
burada kıymetli doktorlarımız 
tarafından yapılan tedaviler sü-
recinde sağlığına kavuşmuştur. 
Kendisine ve ailesine geçmiş ol-

sun der, en 
kısa sürede 
g ö r e v i n i n 
başında ve 
y a n ı m ı z d a 
görmek isti-
yoruz. 

Körfez şubesinin yönetim 
kurulu üyelerinden Eğitim 
ve Teşkilatlandırma Sekrete-
ri Sayın İrfan EGEMEN Beyi ve 
Şube Sekreteri Sayın Cevat 
ÇOBAN Beyi kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz. 
Değerli mesai arkadaşımı-
za Tanrıdan rahmet dileriz. 
Körfez şubesine, camiamıza 
ve kederli ailelerine baş sağ-
lığı diler, geride kalanlara 
uzun ömürler dileriz.

Cevat ÇOBAN

İrfan EGEMEN

GEÇMİŞ OLSUN
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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 SERMET 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) CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25 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 16 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



Avrupanın bütün 
ilerlemesine, yükselmesine
ve medenileşmesine
karşılık Türkiye tam tersine
gerilemiş ve düşüş vadisine
yuvarlana durmuştur
Artık vaziyeti düzeltmek
için mutlaka Avrupa’dan
nasihat almak, bütün işleri
Avrupa’nın emellerine göre
yapmak, bütün dersleri
Avrupa’dan almak gibi bir
takım zihniyetler belirdi.
Halbuki, 
hangi İstiklal vardır ki, 
ecnebilerin nasihatleriyle,
ecnebilerin planlarıyla
yükselebilsin?..
Tarih böyle bir hadiseyi
kaydetmemiştir!...

EFENDİLER!...


