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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

DEĞERLİ EMEKLİLER

01.12.2007 tarihindeki yaptığımız 
son Genel Kurulumuzdan buya-
na, ülkemizin sahip olduğu tek 

partili iktidar avantajlarının, siyasete 
ve ekonomiye istikrar getirmesini, 
iktidardaki partimizin vaat ettiği gibi 
ülkemizdeki her alandaki güçlükle-
ri yenmesini bekledik. Ümit ettik ki 
yapılacak birçok yatırımlara öncelik 
verilerek yeni iş ve aş imkânları ile hal-
kımızın yaşam seviyelerinin düzelece-
ğini. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
ortadan kalkacağını. Dar ve sabit ge-
lirlilerin yıllardır çektikleri açlık ve yok-
sulluktaki yaşam düzeylerinin düze-
leceğini, her türlü adaletsizliğin orta-
dan kalkacağını, çok kazanandan çok 
vergi az kazanandan az vergi alınması 
gerekli olduğunu. Bütün kesimlerin 
yaşam düzeylerinde bir iyileştirme ol-
masını beklerken, dar ve sabit gelirli 
olan, bilhassa Emeklilerimizin durum-
ları daha da kötüye gitmiştir. Sağlık 
ve sigorta alanındaki uygulamalarda 
programlı ve intizamlı bir uygulama 
yapılması gerekli olmasına rağmen 
her gün ve her hafta yeni bir uygula-
ma talimatıyla halkımız ezilmiştir. AK 
Parti hükümetinden bu aksaklıkların 
giderilmesini ümitle beklerken, sağ 
olsun devletimiz uygulamaya koydu-
ğu farklı yönetmelik ve genelgelerle, 
kurumlar arasında görüş ayrılıkları ve 
bilhassa Sosyal Güvenlikte maalesef 
kıskançlıklar yaratmaktadır. İşçi emek-
lileri bu uygulamalarda hep mağdur 
edilmektedir. 

İktidarın işsizlere iş kapısı açacağını, 
ortalıkta bolluk ve bereketlilik olaca-
ğını söylerken bir taraftan kapatılan iş 
yerleri ve işlerine son verilen çalışanla-
rın sokakta kalması nedeniyle emekli 
olan ebeveynlerin (ailelerinin) sırtına 
biraz daha mali külfet getirmesi nede-
niyle aile nüfusunun tamamına emek-
li maaşıyla işsiz kalanlara da bakmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Sağlıktaki uygulama ise tamamen 
paralı sisteme dönüşmüş, dar ve sabit 
gelirliler sağlıkta katkı payı vermeden 
ve özel hastanelere paralı tedavisini 
yaptırmadan sağlığına kavuşmaları 
mümkün değildir. Hastaneye mua-
yene için giden her vatandaşın mut-
laka en az 50TL. Fark verecek parası 

cebinde olması gerek-
lidir. Parlamento men-
suplarına ve memur 
emeklilerine yapılan 
farklı uygulamalar 
her nedense adil ve ada-
letli bir uygulama ile ortadan kaldırı-
lamamıştır. En basiti, kanunda farklılık 
olmamasına rağmen yönetmelikle işçi 
emeklisine ve memur emeklisine uy-
gulanan cenaze yardımı farklıdır, bu 
ve buna benzer bazı konumların dü-
zeltilmesi gerekmektedir.

Emeklilerimiz içerisinde özellikle 
2000 yılı öncesi emeklilerin açlık sını-
rı altında ücret olarak mağduriyetleri 
devam etmektedir. Bize göre işsizler 
ordusu her geçen gün artıyor olma-
sına rağmen devlet yetkilileri nasıl bir 
istatistik yapıyorlar da, işsizliğin ülke-
mizde azaldığından bahsediliyorlar. 
Biz yanlış yerlerde mi yaşıyoruz. Ama 
doğrudur, üst gelir düzeyindeki va-
tandaşlar ve mevcut bürokratlar rahat 
ve huzurlu yaşadıkları için alt tabakayı 
da aynı zannetmektedirler.

Biz Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği olarak ülkemizin içeri-
sinde bulunduğu durumu her zaman 
değerlendirmekteyiz ve mutlaka bu 
farklılığın ortadan kalkması için yıl-
lardır verdiğimiz İNTİBAK yasası ve 
iyileştirme kanunu çıkmadan yapılan 
uygulamalar ikinci bir mağduriyeti 
otaya koymakta olduğundan bizim 
çaremize ancak İNTİBAK yasası mer-
hem olacaktır. Bu İNTİBAK yasasını 
AK Parti yetkilileri ile ilgili Bakanlar ve 
Sayın Başbakanımız her fırsatta çıka-
cağını beyan etmiş olmasına rağmen 
bir türlü meclise getirilememiştir. Her 
kaleme harcanan paraların kaynakla-
rını buluyorlar da, bizim kendi malımı-
zı bize harcamaya korkuyorlar.

 Sayın yetkililer bizler en verimli 
günlerimizi devletimize ve milletimize 
adadık, devlet yetkilileri bizim hakkı-
mızı vermemekte direnirlerse bir gün 
mutlaka onlarında hak ettikleri bazı 
haklarını vermeyen güçler karşısına 
çıkacaklarını unutmamalıdırlar. 

2011 Yılının tüm emeklilerimize 
mutluluk ve sağlık getirmesi dilekle-
rimle.

!DEĞERLİ EMEKLİLER
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ÇELİŞKİYE BAK

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Muhalefet milletvekilleri, 
AKP’ li Devlet Bakanı Sayın 
Cevdet YILMAZ ve Çalış-

ma Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’ in 
yanıtlaması istemiyle, iki ayrı soru 
önergesi veriyor. Soru önergeleri-
nin ikisine de yanıt geliyor. Ancak 
iki bakanın da muhalif milletve-
killerine verdiği yanıtlar, kafaları 
karıştırıyor. Çünkü iki bakanın da 
sözleri birbirini tutmuyor. Muha-
lefet milletvekili, Bakan YILMAZ’a 
soruyor; milli gelirden emeklilerin 
pay alabilmeleri için yapılan her-
hangi bir çalışma varmadır? Diye 
soruyor. Cevdet YILMAZ’ın soru 
önergesine verdiği yanıt çok ente-
resan;

Bakın Sayın Bakanın dediklerine; 
“2002–2010 döneminde emekli 
aylıklarının gereksimi incelendi-
ğinde tüm emekli guruplarında 
enflasyon üzerinde reel artışlar 
gözlenmiştir. Bu durum emekli-
lerin satın alma güçlerinin bu dö-
nemde önemli ölçüde artırıldığını 
sağlamıştır”. Devlet Bakanı Sayın 

Cevdet YILMAZ 28.11.2010 tari-
hinde tüm işçi emeklileri derneği 
genel kurulunu şereflendirseydi-
niz emeklinin söylevlerini dertle-
rini dinler; böyle talihsiz bir açıkla-
ma yapıp emeklileri üzmez ve kızdır-
mazdınız.

Muhalefet milletvekili çalışma 
bakanı Ömer DİNÇER’in yanıtlama 
istemiyle verdiği soru önergesinde 
TÜRKİYE de kamu ve özel sektörde 
açlık ve yoksulluk sınırının altında 
maaş alanların sayısını sordu.

Çalışma Bakanı Sayın Ömer 
DİNÇER ‘in yanıtı: “Türkiye de çalı-
şan emeklilerin büyük bölümünün 
açlık ve yoksulluk sınırının altın-
da maaşla geçinmeye çalıştığını” 
söyledi. Sayın DİNÇER’ in verdiği 
rakamların toplamına göre 16 mil-
yon 507bin 197 kişinin yoksulluk 
sınırının altında ücret alıyor. Bun-
larında 7 milyon 386 bin 703 ünün 
821 liralık açlık sınırının altında üc-
ret alındığını söylüyor.

Sayın çalışma bakanımız Sayın 
Ömer DİNÇER Bey siz emeklilerin 
durumunu en iyi bilenlerdensiniz. 
Bildiğiniz gibi emeklinin  % 70’i 
yoksulluk sınırının altında maaş 
alıyor. Emekliler olarak hükümete 
sesleniyoruz; “intibak yasası çıka-
rın diyoruz çıkarmıyorsunuz! Ma-
aşlarımızı yükseltin diyoruz yük-
seltmiyorsunuz! Bırakın ikinci bir 
işte çalışalım diyoruz çalışmamıza 
izin vermiyorsunuz! Başkalarına el 
avuç açmadan bir iş kuralım diyo-
ruz iş kurarsan maaşının % 13 ‘ünü 
keseriz diyorlar! Sonuç olarak; 
emeklilere yeter yaşattığınız ar-
tık uzatmayın demek istiyorsanız 
bunu doğrudan söyleyin bari….

Tüm emekli camiasının yeni yı-
lını kutlar sağlık ve sıhhat içinde 
geçirmelerini dilerim.
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ÖRGÜTÜNDE GÜÇLÜ OL

Sosyal hukuk devletinde her 
ferdin kişisel ve örgütlenerek 
hak ve menfaatlerini korumak 

için düşüncelerini özgürce kamuya 
yayma hakları vardır. Sosyal hukuk 
devleti; güçsüz olanları, güçlüler 
karşısında koruyarak gerçek eşitli-
ği, yani sosyal adaleti ve toplumsal 
dengeyi sağlamaktır. Çağdaş dev-
let anlayışı sosyal hukuk devletinin 
tüm kurumları ile anayasamızın 
özüne ve ruhuna uygun biçimde 
kurulması demektir. Hukuk devle-
tinin amacı kişi haklarının korun-
ması toplumda sosyal güvenliğin 
ve sosyal adaletin sağlanmasıdır. 
Anayasamızda ki Cumhuriyetin ni-
telikleri arasında yer verdiği, sosyal 
hukuk devletinin dayanaklarından 
birini oluşturan sosyal güvenlik içe-
riği, temel esas ve ilkeler uyarınca 
toplum içersinde yoksul ve muhtaç 
insanlara devletçe yardım edilerek 

onlara insan onuruna yaraşır asgari 
yaşam düzeyi sağlanması ve böyle-
ce sosyal adaletin ve sosyal devlet 
ilkelerinin gerçekleşmesine elveriş-
li ortamın yaratılmasıdır.

Sosyal hukuk devletinde her fer-
din kişisel ve örgütlenerek hak ve 
menfaatlerini koruma ve kullan-
ma düşüncelerini özgürce kamuya 
yapmak ve duyurmak hakkı vardır. 
Dünya ülkelerinde uygulanan yan-
lış politikalardan, bizim ülkemizde 
etkilenmektedir. Olumsuz politi-
kalar yüzünden aktif çalışma ya-
şamı içinde bulunanların bundan 
etkilenecekleri gibi aynı zamanda 
emeklilerinde sosyal hak ve çıkar-
larını olumsuz olarak etkilemekte-
dir. Sosyal devletin kazanımlarını, 
yanlış liberal politikalar budamış 
ve hatta geri götürmüştür.

Sosyal güvenlik kurumu olan 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri bu 
yanlış ve adaletsiz politikalardan 
olumsuz etkilenmiş olup milli ge-
lirden pay alamamaktadırlar. Dola-
yısıyla ülkemizdeki emeklilerin ya-
şamları çekilmez durumda ve içler 
acısıdır.

Ülkemizde açlık sınırı altında üc-
ret alıp ta geçim mücadelesi veren 
emeklilerin açlık feryatlarını duy-
mazlıktan yetkililer gelmektedir-
ler. Gazete ve televizyonlarda açlık 
sınırı altında ücret alan emekliler 
üzerilerine giysi, ayaklarına ayak-

kabı ve evinde bu kış gününde 
yakacak alamazken, Sayın Maliye 
Bakanımız; “13 Aralık günkü gaze-
te ve basındaki çıkan beyanatları 
ile “Türkiye de emekliler çok fazla 
ücret alıyorlar, emeklilerin maaşla-
rı çılgınlıktır” diyerek Sayın Bakana 
ve makamına yakıştıramadığımız 
bu sözleri kullanması tüm emek-
lilerimizi hüsrana uğratmış ve çok 
üzmüştür. Zaten Memur, SSK. Ve 
Bağ-Kur emeklileri arasında, farklı 
uygulamalar bu emekliler arasında 
kıskançlıklar yaratmaktadır.

Devlet adamına ve Sayın Baka-
nımıza bu sözleri maalesef YAKIŞ-
TIRAMIYORUZ! Bu beyanatı büyük 
bir talihsizlik sayıyoruz.     

Bu emeklilerimiz, çekilmez hale 
gelen yaşamlarından kurtulabilme-
si tüm emeklilerin artık uyanmaları 
gerekmekte ve emekli örgütü olan 
derneklerine sahip çıkmaları, der-
neklere üye olarak, bu güçlü küçük 
görenlerin ve yok sayanların karşı-
larında örgütsel güç olarak kendi-
mizi ispatlamamız gerekmektedir. 
Ağlama ve dert yanma gibi hallerle 
bizleri duymayan kulaklara, gör-
meyen gözlere, bizleri dinlemeyen 
yetkili ve siyasilere kendi örgüt-
lerimizde nüvelenerek Derslerini 
verme zamanı gelmiş olduğunu 
belirtiyor, önümüzdeki günlerde 
gireceğimiz 2011 yani yeni yılınızı 
kutlar sağlık ve esenlikler dilerim.

Osman AYDIN
Genel Sekreter
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Geçen akşam TV. Lerde 
haberleri izlerken AB. 
Üye ülkelerdeki petrol 

fiyatlarının bir karşılaştırılması 
yapılıyordu. Bizim ülkemizdeki 
yakıt ile AB. Ülkelerindeki yakıt 
fiyatlarını karşılaştırması sonu-
cunda bizim ülkemizde: vergi-
ler dâhil 2,75 dolar, AB. Ülkele-
rinden Bulgaristan da vergiler 
dâhil 1,47 dolar yani bizim pa-
ramız ile yaklaşık 2,14TL. Ülke-
mizde 4,00 TL. Civarında, hani 
dünyada petrol fiyatları paha-
lanmıştı ya o ülkeler başka bir 
gezegenden mi petrol alıyorlar 
da bizim haberimiz olmuyor, ya 
da biz mi başka gezegenden mi 
petrol alıyoruz? ALLAH ALLAH.

Bakın Sayın Enerji Bakanımız 
aslında petrole yapılan zam-
mın az olduğunu ima etti, etti 
amma emeklinin maaşlarındaki 
artışlardan bilgisi var mı acaba? 
Ben hiç haberinin olduğu kana-
atinde değilim ya, neyse. Ülke-
mizdeki arabaların camlarında 
bazı yazılar yazıyor, bir tane 
örnek vereyim: “BU ARABADA 
DÜNYANIN EN PAHALI YAKITI 

KULLANILMAKTADIR”. Yani 
artık insanlarımız seslerini 

ancak bu şekilde ifade 
yolunu seçmişlerdir. 

Bu akaryakıta yapı-
lan zamlar Pazar alış 
verişimize de zam 
olarak yansımıştır. 
Tabi bunu kısıtlı 
bütçesiyle alış veri-
şe çıkabilenler fark 
etmektedir. Bütçe-

deki açıklar ancak petrole, siga-
raya, alkollü içeceklere v.s. şey-
lere zam yaparak kapatılmaya 
çalışılıyor. Tamam, içki ve siga-
ra kullanmıyoruz ama petrole 
yapılan zamlar ulaşımı, pazar 
alıverişimizi çok ama çok etkile-
mektedir. Ayrıca et ve et ürünle-
rine gelen uzay çağı artışlarına 
ne demeli? Kurban bayramında 
da kursağımıza bir lokma et gi-
remedi hadi biz yaşlı insanlarız 
ama ya bebelerimiz torunları-
mız nasıl beslenecek?

Unutmadan geçen bir hü-
kümet yetkilisi emekli maaş-
larını çok fazla olduğunu be-
lirtti  (2000 yılı öncesi emekli 
aylığı720-850TL. arası) ve ertesi 
günde ben öyle demek isteme-
miştim dedi, peki şimdi soruyo-
ruz, ne demek istemiş olabilirsi-
niz? Yine ALLAH ALLAH.

Neyse içinizi fazla karartma-
dan 2011 yılının tüm emekli 
kardeşlerimize hayırlı, uğurlu 
ve bol maaş artışlı geçmesi di-
leklerimle.

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

ŞAŞIRDIK KALDIKŞAŞIRDIK KALDIK

BU ARABADA 
DÜNYANIN EN 
PAHALLI YAKITI 
KULLANILMAKTADIR...
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TÜM EMEK DER
BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

Osman AYDIN
Genel Sekreter

Yunus ATİKTÜRK 
2.Başkan

Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

M. Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter
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Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Yetimleri Derneği 
10. Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Tüm İşçi Emeklileri Derneği 10. Olağan Genel 
Kurulunu DSİ. Genel Müdürlüğü Konferans sa-
lonunda büyük bir delegelerinin, misafirlerinin 

katılımı ile 28.11.2010 tarihinde yaptı.
Kongre çalışmaları için hazırlanmış ve ilan edilen 

gündem gereği çoğunluğun olduğu tespit edilmiş ve 
Genel Merkezin II. Başkanı Sayın Yunus ATİKTÜRK’ ün 
kongreyi açış konuşması ile divan teşekkülü için ve-
rilen takrir üzerine divan başkanlığına HAK-İŞ Konfe-
derasyon başkan yardımcısı Sayın Mahmut ARSLAN, 
yardımcılıklarına Zonguldak şube başkanı Sayın Mus-
tafa SARIOĞLU ve Van şube başkanı Sayın Naci ŞAHİN, 
Kâtip üyeliklerine Sayın A. İhsan ÖNDER ve Sıtkı GÜR-
HAN Beyler teklif edilmiş, başka teklif olamayınca II. 
Başkan teklifi genel kurula sunmuş, oy birliği ile seçi-
len divan heyeti yerlerini almışlardır.

Divan başkanı Sayın Mahmut ARSLAN gündemi 
okumuş oy birliği ile kabul edilen gündemin diğer 
maddelerine geçilmiştir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arka-
daşları ve hayatını yitiren emeklilerimiz için saygı du-
ruşundan sonra tüm salonu hınca hınç dolduran de-
legeler ve misafirlerin katılımı ile İstiklal Marşı okun-
muştur.

Divan Başkanlığınca Dernek Başkanı Sayın Satılmış 
ÇALIŞKAN Bey’ e konuşması için söz verilmiştir. 

Dernek başkanı ÇALIŞKAN;
Dernek başkanı Sayın ÇALIŞKAN salona hitaben 

Derneğin 1994 yılında merhum eski başkan Sayın 
İsmail ARSLAN Bey ile devir aldıklarını o günden bu 
güne kadar yapılan icraatları tek tek anlatmış, bugün-
de anayasal yollardan ayrılmadan tüm emeklilerimi-
zin sorunlarını başta Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
GÜL, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Faruk ÇELİK, şimdiki Çalışma Bakanı Sayın Ömer DİN-
ÇER, Sosyal Güvenlik Kurumu Sayın M. Emin ZARASIZ, 
Genel Sağlık Sigortası Müdürü Sayın Hasan ÇAĞIL, 
SSK. Kurumu Müdürü İbrahim ULAŞ Beyleri ziyaretle-
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Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Yetimleri Derneği 
10. Olağan Genel Kurulunu Yaptı

10. Olağan Genel Kurulundan Fotoğraflar
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rimizde dile getirdiklerini belirtti. 
Tüm iktidar ve muhalefet milletve-
killerine mektuplar yazarak işçi ve 
bağ-kur emeklilerin bütün çekmiş 
oldukları sorunlarını ifade ettik-
lerini ve basın yolu ile tüm emek-
lilere bildirdiklerini ifade ettiğini 
belirtti.

Sayın çalışkan iktidar milletve-
killeri ve muhalefet parti millet-
vekillerini makamlarında ziyaret 
ederek işçi emeklisinin (bilhassa 
2000 yılı öncesi) İNTİBAK yasasının 
bir an evvel çıkartılarak emekliler 
arasında eşitlik sağlanması için fi-
kir alış verişlerinde bulunduklarını 
anlattı.

CHP. Partisi Genel Başkanı Sa-
yın Kemal KILIÇDAROĞLU:

CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇ-
DAROĞLU, emeklileri için İntibak 
Yasası teklifini TBMM’ye sunduk-
larını ifade ederek, “Hiç meraklan-
mayın. Halkın iktidarında İntibak 
Yasası çıkacak. Çok pirim ödeyenin 

az, az prim ödeyenin çok emekli 
aylığı aldığı bir düzen dikiş tutmaz. 
Çok prim ödeyip de az maaş ala-
nın aylığı normal koşullarda yerine 
getirilecek ama geçmişte şu veya 
bu şekilde İntibak Yasası çerçeve-
sinde aylığı yüksek olanların da 
aylığına dokunulmayacak” dedi. 
 
CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇ-
DAROĞLU, Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği’nin DSİ Konferans ve Top-
lantı Salonu’nda düzenlenen Ge-
nel Kuruluna katıldı. KILIÇDAROĞ-
LU, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de 9,5 milyon emeklinin ol-
duğunu ifade ederek, “Bu sayı, eş-
leriyle beraber 17–18 milyon eder. 
Yani, kendiniz parti kurup, kendi 
kendinize oy verseniz, tek başınıza 
iktidar olursunuz” diye konuştu. 
 
Demokrasi, iş, özgürlük ve alın te-
rine sahip çıkabilmenin yolunun 
örgütlenmekten geçtiğini ifade 
eden KILIÇDAROĞLU, şunları söy-
ledi: “Örgütlenmek nedir? Örgüt-
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lenmek; Türk-İş, DİSK, Hak-İş gibi 
sendikal düzeyde örgütlenmektir. 
Memur sendikaları gibi örgütlen-
mektir. Ancak sorunlar ortak bir 
paydadır. O ortak paydada bütün 
derneklerin birleşmesi lazım. De-
mokrasilerin özünde yatan gerek-
çe şudur: Demokrasilerde örgüt-
lenme önemli ama örgütlenmenin 
gerektirdiği sorunların çözümü için 
hedef gösterilen siyasal parti de 
önemli. Kim benim sorunumu çö-
zecek? Sayın Başkan söyledi, güzel. 
Raporları hazırladık. Nereye ver-
dik? Sayın Cumhurbaşkanı’ndan 
başladık, aşağıya kadar herkese 
verdik. Sizin sorunlarınızı çözen 
oldu mu? Hayır. Biz ne yaptık peki? 
Koşa, koşa gittik ve yine oyumuzu 
verdik. Sonra da diyoruz ki bizim 
bu dertlerimiz niye çözülmüyor? 
İyi de bir siyasal iktidar emekliyi 
çantada keklik görürse, sizin sorun-
larınızı niye çözsün. Çünkü diyor ki 
‘ben ne yaparsam yapayım, bunlar 
oylarını bana verecek. Bu sorunu, 

aşmak zorundasınız. Aşmazsanız 
kendi sorununuzu çözemezsiniz.”

Evlenmemiş kız örneği;
KILIÇDAROĞLU, “Size çok ba-

sit bir örnek vereceğim. 18 yaşını 
aşan bir emeklinin kızını düşünün. 
Evlenmemiş. 18 yaşını aştı ve teda-
vi olacak. ‘Bir dakika, artık sigortalı 
olman lazım. Sigortalı değilsen, 
sen tedavi olamazsın. Kendi pa-
ranla tedavi olacaksın’ deniliyor. 
Emeklinin evlenmemiş kızı, ölün-
ceye kadar anne-babadan hangisi 
sigortalı ise onun hakkından yarar-
lanabiliyordu. Tasarruf alanı bula, 
bula 18 yaşını aşmış evlenmemiş 
kızın hakkından mı yapılacak” dedi.  
Emekliyi bir köşeye atıyorlar, batı 
standartlarındaki emeklinin, çalış-
ma yaşamını tamamlamış, aldığı 
gelirle yurtiçi-yurtdışı tatillerini 
yapan, gezen, zaman zaman gö-
rüşlerini açıklayan mutlu bir kişi ol-
duğunu, aldığı aylıkla da rahat ra-
hat geçindiğini ifade eden Kemal 
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KILIÇDAROĞLU, “Ancak Türkiye’de 
emekli; ya zorla emekli edilen ya 
da kendi isteğiyle emekli olan ama 
aldığı aylıkla geçinemeyen, bir kö-
şeye atılmış kişi demektir. Emekli 
gerçekten ‘köşeye atılmış bir kişi 
mi?’ yoksa toplumun ayrılmaz bir 
bireyi mi? olduğunun tanımlan-
ması gerekli” dedi.

Salondan ayrılırken delegelerin 
yoğun bir şekilde kendisini alkış-
layarak teşekkür ettiler ve uğurla-
dılar.

CHP Milletvekili Sayın Bayram 
MERAL:

Salona hitabında işçi emeklisinin 
şimdiki iktidar tarafından dışlan-
dığını ve unutulduğunu İNTİBAK 
yasasının bir an evvel çıkartılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

DSP Genel Başkanı Sayın Ma-
sum TÜRKER:

Salondaki delegelere 2000 yı-
lından önce emekli olan işçilerin 
alacaklı olduklarını ve haklarının 

savunuculuğunu yapacağını ifade 
etmişlerdir.

YURT Partisi Genel Başkanı 
yardımcısı Sayın Mahfuz Güler:

İşçi emeklisinin her konuda mağ-
dur edildiğini ifade etmişler ve her 
zaman emeklinin yanında yer ala-
caklarını belirtmişlerdir.

SAADET Partisi Genel Başkanı 
yardımcısı Sayın Necmettin AY-
DIN:

Delegelere hitaben konuşma-
sında iktidarın emeklilere karşı ba-
kışlarının olumsuz olduğunu 54. 
hükümetten bu yana emeklilerin 
maaşlarına doğru dürüst zam ya-
pılmadığını ifade etmişlerdir.

SGK. Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Salih KILIÇ:

Katkı payları alımında dört ba-
kanın onayı ile yönetim kurulunun 
haberi olmadan çıkartıldığını, bir 
an evvel İNTİBAK yasasının ivedi-
likle çıkartılmasının şart olduğunu 
belirmişlerdir.

Ayrıca TÜED Derneği Genel Baş-
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kanı Sayın Kazım ERGÜN ve bazı 
delegelerimizin işçi emeklilerin 
gerek maaşlar gerekse sağlık ko-
nusunda dertleri dile getirilmiştir.

Yine konuşmacı olarak söz alan 
Zonguldak Şube Başkanı Sayın 
Mustafa SARIOĞLU, Kocaeli Şube 
Başkanı Sayın Ali GENÇ, Gaziantep 
Şube Başkanı Sayın Ahmet DAŞ, 
Konya Şubesi Eğitim Sekreteri Sa-
yın Mehmet OCAK, Çiğli şube dele-
gesi Murat HANÇER, Malatya Şube 
Başkan Yardımcısı İbrahim TOK-
MAK, Ankara şubesi delegesi Sayın 
AKTAŞ Beyler de emeklinin mağ-
duriyetini belirterek daima Genel 
Merkezin yanında olduklarını ifade 
etmişlerdir.

Gündem gereği yapılan seçim 
sonucunda;

Tasnif heyetinin iki adet seçim 
sandıklarını açarak tek, tek saymış-
lar ve tasnif heyetinin açıklamala-
rıyla seçim sonucu şöyle açıklan-
mıştır;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Genel Başkan: 
Satılmış ÇALIŞKAN
II. Başkan: 
Yunus ATİKTÜRK
Genel Sekreter: 
Osman AYDIN
Genel Mali Sekreter: 
M. Ercüment ALDEMİR
Eğt. Ve Teş. Genel Sekreteri: 
Ali SELÇUK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
İ. Soner BİLGİN
Hüseyin AYDIN
Mehmet ÖZCAN
Mustafa SARIOĞLU
Nazım ÖZTÜRK

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
A. İhsan ÖNDER
Hüseyin ÖZKAN
Sıtkı GÜRKAN

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Bahattin KOZAN
Ahmet KAHRAMAN
A. Baki ARAT

Tüm İşçi Emekliler Derneği Genel 
Merkez 10. Olağan Genel Kurulu 
her zamanki gibi gayet olumlu, 
yapıcı bir havada cereyan etmiş ve 
bu sebepledir ki; 

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ 
sivil toplum kuruluşları arasında 
daima en ön safta yer almakta ve 
gereken saygıyı görmektedir.

Dernek Başkanı Sayın Satılmış 
ÇALIŞKAN misafirlere ve delegele-
re hitaben teşekkür ederek, Genel 
kurulu kapatmıştır.

Dernek Genel Merkezi başta 
Genel Başkan Satılmış Çalışkan ve 
yönetim kurulu üyeleri tüm şube 
başkanlarınca ve delegeler tarafın-
dan alkışlanarak tebrik edilmişler 
ve taltif edilmişlerdir.
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GEÇMİŞ OLSUN
Genel Merkez yönetim kurulu üyele-
rinden Genel Eğt. Ve Teş. Sekreteri Sa-
yın Ali SELÇUK Bey 07.12.2010 günü 
Ankara hastanesinde başarılı bir böb-
rek nakil ameliyatı olmuştur. Selçuk 
Beye böbreğini vererek Türk anasının 
ne kadar vefakâr olduğunu gösteren 
eşine de çok teşekkür ederiz.

Sayın SELÇUK Bey ve ailesine, Dernek 
Camiası olarak geçmiş olsun dilekle-
rimizi sunar ve en kısa sürede sağlıklı 
ve sıhhatli olarak aramızda görmeyi 
temenni ederiz.
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Yapılan klinik araştırmalar neticesinde; Saçta nor-
malde 50-100 tele kadar dökülen normal karşı-
lanmaktadır. Daha fazla kayıplar olduğundaysa 

araştırma yapılması gerekmektedir.
Saç dökülmeleri elle ve de göz ile rutin muayene 

yapılarak sonuca ulaşılmaktaysa da eğer bir rahatsız-
lıktan dolayı bunun nedenini çeşitli kan testleri yapı-
larak tespit edilmektedir.

Saç dökülmelerinin başlıca nedenlerinde; Saçkıran, 
doğum, kanser tedavisi, kansızlık, diyet, tiroit, ilaçlar, 
mantar hastalığı gibi.

SAÇKIRAN: Bu hastalıkta madeni para büyüklüğün-
de ya da daha geniş çapta kel alanlar oluşmaktadır. 
Çocuklukta oluşması bağışıklık sistemi bozukluğun-
dan, psikolojik olumsuzluklardan dolayı bu hastalık 
meydana gelebilir.

DOĞUM: Bu durum doğum sonrası saçlarda yoğun 
olarak saç dökülmesi görülmektedir. Tamamen bir do-
ğal süreçtir ama bu durum daha süreli devam ederse 
tedavi almak gerektirir.

KANSER TEDAVİSİ:  Tedavi sürecinde saç hücreleri-
nin bölünmesinden dolayı oluşmaktadır. Tedavi (tera-
pi) sona erdikten sonra tekrar saç çıkmaktadır.

KANSIZLIK: En çok demir eksikliğinden oluşmakta-
dır. B12 ve folik asit eksikliğinden meydana gelmek-
tedir.

DİYET: Doktora başvurmadan bilinçsizce yapılan di-

yetler vücudun tüm hormon al dengesini bozduğun-
dan, vücut protein kaybına uğramakta bu sebeple saç 
dökülmesi meydana gelmektedir.

TİROİD: Fazla ve az çalışan tiroit bezlerinden dolayı 
saç dökülmesi olmaktadır. Hastalığın tedavisiyle saç-
lar eski durumuna dönmektedir.

İLAÇLAR: Bazı ilaçlar geçici bir süre saç dökülmesine 
neden olabilmektedir. Gut, romatizmal, yüksek tansi-
yon, kalp ilaçları ve yüksek doz A vitamini, sedef, sivil-
ce tedavisinde kullanılan ve de doğum kontrol hapları 
da saç dökülmesine neden olmaktadır.

MANTAR: Mantar gibi çeşitli saçlı deriyi tutan has-
talılar saç dökülmesine neden olmakta ve tedavi biti-
minde saçlar yeniden eski haline kavuşmaktadır.

SAĞLIK KÖŞESİ

NEDEN SAÇLAR DÖKÜLÜYOR
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI VİDEFON

GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  60022515

GENEL MERKEZ 0312 230 38 38  60025990

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 60022517

ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  

AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61 60032939

ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67

ALAPLI (ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02

ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95

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

BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0546 550 62 74 60032841

BEYPAZARI (ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  

BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114

BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552

BOZÖYÜK (BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70 60026413

ÇANKIRI 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 0532 579 41 68

DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603

DEVREK(ZONGULDAK) CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25 60026878

ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95 60022597

EYÜP (İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20

EMET (KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25

ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09

GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12

YALVAÇ (ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26

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 ALİ RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63 60025967

MUCUR (KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13

KÖRFEZ (KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96

KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08 0262 331 03 32

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

KRZ.EREĞLİ (ZONG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11 60030682

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 HASAN KIRCI 0532 503 26 11

MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23 

POLATLI (ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65

SİLİFKE (MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 60024785

TOKAT EMİN BAĞ 0356 213 33 60 0538 583 57 52

UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09 60021717

VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93 60024435

ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74

SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88 0362 230 00 80

KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687

GÖKÇEBEY (ZONG) CEVAT BAŞ 0542 506 69 59



20TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

En güzel günlerimi
Bütün güzel sözlerimi,
İyi niyetimi, sevgimi
Sana verdim sevgili Türkiyem…

Zaman oldu dargın olduk,
Bazen birbirimize hasret olduk,
Ama yine tek bilek yürek olduk,
Senin için vatanım, sevgili Türkiyem…

İşçi oldum, kadın oldum, anne oldum,
Senin için çalıştım, çırpındım durdum…
Helal olsun sana alın terim, göz nurum,
Yeter ki çarkların dönsün Türkiyem…

Bir lokma bir hırka dedim seni sevdim,
Sevmeyenlere insaf, vicdan dedim,
Ben seni üç beş kuruş için sevmedim
Varlığınla yokluğunla benimsin Türkiyem…

Kavga gürültü sana yakışmıyor,
Gelişme büyüme gümbürtüye gidiyor,
Allah’tan sağduyumuz yerinde duruyor,
Namertleri güldürme be Türkiyem…

Elbet, bir gün gelecek güleceksin,
Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma elele verecek
Kaderini milletinle çizeceksin…
Sen bizim sevgimizsin, sevgilimizsin,
Sen bizim her şeyimizsin Türkiyem… 


