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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK ‘ün emekliye ay-

rıldığı 30 Haziran 1927 gününün 
Emekliler günü ve içinde bulun-
duğumuz haftanın da Emekliler 
haftası olarak kutlanması ve bu 
gününde geleneksel hale geti-
rilmesi maksadı ile günün anlam 
ve önemini belirten toplantılar 
her yıl Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının gündemi ve organizesiyle 
yapılmaktaydı.

Bu yıl aynı şekilde yapılmasını 
beklediğimiz kutlamaların Ba-
kanlığımızda bir hazırlık görül-
mediğinden Emekliler platformu 
olarak kutlamaktayız.

Anıtkabiri ziyaret edecek olan 
heyetimiz, Ulu Önderimizi ziya-
retini müteakip Emeklilerin mağ-
duriyetleri emekliler günümüz 
ve haftamızda yapılan etkinlikler 
içinde yeni parlamentodan istek-
lerimiz dile getirilecektir.  

Hayatlarının en verimli ve dina-
mik çağlarını devletine, milletine 
hizmet ederek geçiren emekli-
lerimizin, emeklilik döneminde 
sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir 
hayat sürmeleri en büyük isteği-
mizdir. 

Ülkemizin kalkınmasına değerli 
hizmetler yapan alın teri döken 
emeklilerimize en iyi hayat şart-
larını sağlamak sosyal devlet an-
layışının da bir gereğidir. Adalet 

ve Kalkınma Partisinden yani ik-
tidardan bu anlayışı bekliyoruz. 
Sayın Başbakanımızın miting-
lerde vermiş olduğu söze güve-
niyoruz, DOKUZ BUÇUK milyon 
emekli olarak biz gereğini yaptık. 
Sayın Başbakanımızdan gereğini 
en kısa sürede yapmasını bekli-
yoruz.

Toplumsal barış ve gelir adaleti-
ni sağlamak, toplumun refahını 
artırmak için Emekliler olarak 
yıllardır beklediğimiz son seçim 
mitinglerinde Sayın Başbakanı-
mız dâhil bütün liderlerin ümit 
verdikleri, tek fikir birliği olan 
İNTİBAK Yasasının bir an önce 
çıkartılarak emekliler arasında 
ki adaletsizliğin giderilmesi ve 
2000 öncesi emeklilere 506 sayılı 
yasanın 61-96 ve ek 35md.de uy-
gulanan farklılığın giderilmesini 
istiyoruz.

Her siyasi partinin ümit verdiği 
İNTİBAK yasasının bir an evvel çı-
kartılmasını istiyor. Miting alanla-
rında verdikleri sözün arkasında 
durmalarını istiyoruz. 30 Haziran 
Emekliler günü ve haftasının 84. 
üncü yılı kutlamaları tüm emek-
lilerin sevinç günü olmasını diler, 
yeni vekillerimizin de görevleri-
ni kutlar ve Tüm Emeklilerimize 
sağlıklı yaşamlar dilerim.

EMEKLİLER GÜNÜ ve HAFTASI
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2011/ Basın Bildirisi    

BASIN AÇIKLAMASI

Emekliler günü münasebetiyle Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezindeki 
kutlama toplantısı basın açıklamasıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran 
1927 gününün Emekliler günü ve içinde bulunduğumuz haftanın da Emekliler haftası olarak kut-
lanması ve bu gününde geleneksel hale getirilmesi maksadı ile günün anlam ve önemini belirten 
toplantılar her yıl Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı gündem ve organizesiyle yapılmaktaydı.

Bu yıl aynı şekilde yapılmasını beklediğimiz kutlamaların Bakanlığımızda bir hazırlık görülmedi-
ğinden Emekliler platformu olarak kutlamaktayız.

Emekliler platformu heyetimiz Anıtkabir’de Ulu Önderimizi ziyaretini müteakip, DEVLET 
erkânından ve siyasi parti liderlerinden ayrı, ayrı randevu talep edilmiştir. Derneğimiz Emeklilerin 
mağduriyetlerini hafta süresince yapılan etkinlikler içinde yeni parlamentodan isteklerimiz dile 
getirilecek, Meydanlarda siyasilerimizce verilen sözler hatırlatılacaktır.

Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emekli-
lerimizin, Emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük iste-
ğimizdir. 

Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat şart-
larını sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir. Yeni AKP iktidarından bu anlayışı bek-
liyoruz. Sayın Başbakanımızın mitinglerde vermiş olduğu söze güveniyoruz, DOKUZ BUÇUK mil-
yon emekli olarak biz gereğini yaptık. Sayın Başbakanımızdan da gereğini bekliyoruz.

Toplumsal barış ve gelir adaletini sağlamak, toplumun refahını artırmak için Emekliler olarak 
yıllardır beklediğimiz son seçim mitinglerinde Sayın Başbakanımız dâhil bütün liderlerin ümit 
verdikleri, aralarında tek fikir birliği olan İNTİBAK Yasasının bir an önce çıkartılarak emekliler ara-
sında ki adaletsizliğin giderilmesi yani 2000 yılı öncesi emeklilere, 506 sayılı yasanın 61 - 96 ve  ek 
35. madde de aynı hizmete uygulanan farklılığın giderilmesini istiyoruz.

Her siyasi partinin ümit verdiği İNTİBAK yasasının bir an evvel çıkartılmasını istiyor. Miting alan-
larında verdikleri sözün arkasında durmalarını istiyoruz. 30 Haziran Emekliler günü ve haftasının 
84’ üncü yılı kutlamaları tüm emeklilerin sevinç günü olmasını diler. Yeni vekillerimizin de görev-
lerini kutlar Tüm Emeklilerimize sağlıklı yaşamlar dilerim.
       Yönetim Kurulu Adına 

Satılmış ÇALIŞKAN
            Genel Başkan 

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği Yönetim Kurulu
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Ülkemiz ve milletimiz so-
runsuz bir seçim atlattı. 
Yeni hükümet ve muha-

lefet mecliste yerini aldı. Her ne 
kadar tutuklu seçilmişlerin ser-
best bırakılmaması yemin kriz-
lerine yol açsa da Türk milletinin 
iradesi Türk demokrasisi kanun-
lar ve demokratik çözümler içe-
risinde bunların üstesinden ge-
lecektir.

Tüm seçim dönemi boyunca lider-
ler vaatlerde bulunup sözler ver-
diler umarız bu vaat ve sözler yal-
nızca oy için değildir önümüzdeki 
günlerde verilen vaat ve sözlerin 
yerine getirilip getirilmediğinin 9,5 
milyon emekli adına takipçisi de 
olacağız tabii ki. AKP, CHP ve MHP 
mecliste guruplarını kurdu ve yine 
meclis üç parti ve bağımsızlardan 
oluşan 550 milletvekilini eksiksiz 
bir şekilde meclise gönderdi. 

Halk bütün kışkırtmalara rağmen 
sağduyulu bir şekilde sorunsuz ve 
olaysız bir seçim atlatarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 61. hükümetinin 
yolunu da açmış oldu.

GÜN O GÜNDÜR DEDİK 
O GÜNDE GEÇTİ

Türkiye de 9,5 milyon emekli san-
dık başına gitti ve oyunu kullandı. 
Seçim meydanlarında emeklilere 
intibak yasasını çıkaracağız diyen 
üç lider şu anda mecliste. 

Peki ya emekliler yıllardır açlık sı-
nırının altında maaşlarla yaşamaya 
çalışan bu ülke için emek vermiş, 
ter dökmüş emekliler onlar yine 
seçim meydanlarında mı kalacak-
lar, orada verilmiş sözler bir dahaki 
seçimlere kadar yine hatırlanma-
yacak mı intibak yasası Ak Parti-
nin üçüncü hükümet döneminde 
de hala üzerinde çalışılan yasalar 
arasında mı kalacak? Yeni anaya-
sa çalışmaları içerisinde olan hü-
kümet intibak yasasını da biran 
önce çıkararak bu yasayı bekleyen 
9,5 milyon emeklinin beklentisini 
verdiği sözlerle boşa çıkarmamış 
olduğunu göstermelidir.

Meclisteki üç büyük partinin ge-
nel başkanları intibak yasasının 
çıkmasını istediklerini ayrı ayrı be-
yan ettiklerine göre bu hükümet 
dönemin de zannediyorum ki en 
kolay çıkacak yasaların arasında 
emeklinin intibak yasası olacaktır.

Yeni meclise çalışmalarında başa-
rılar diliyor bir kez daha 9,5 milyon 
emeklinin intibak yasasının çıkma-
sını dört gözle beklediğini hatırlat-
mak istiyorum.

O gün artık her gün.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

İlk insan Âdem aleyhisselâm ve 
Havva validemizdir. Cennette 
kendilerine yasak olan meyve-

lerden yedikleri için yeryüzünde; 
hazreti âdem serendib adasına, 
Havva validemiz ise bu günkü 
Suudi Arabistan’da ki Cidde’ye indiri-
lirler.

Her ikisi de yollara düşerek Allah’a 
yalvararak aranırlar. Hazreti Âdem 
çok yalvarır ve yollarda çok sıkın-
tılı günler geçirir. Bu hal tam 300 
yıl devam eder. Âdem atamız ağla-
yarak Allah’tan affını ister bu halde 
iken bir aşure günü Mekke yakın-
larında ki cebeli rahman dağına 
çıkar ve Allah’a şöyle yalvarmaya 
başlar;
 “Yarabbi oğlum Muhammet hür-
meti için bu babaya merhamet 
eyle” diyerek dua eder.

Âdem atamızın bu duasını Cenabı 
Allah kabul eder. Havva validemizle 
Arafat ovasında (bu günkü Mekke’de 
ki Arafat’ta) buluşurlar. Her ikisi de 
çok rahatlarlar ve cenabı Allahın 
müsaadesi ile her ikisi de Allah ta-
rafından durdurulurlar. Allahu Teâlâ 
burada cennet mücevherlerinden 
yapılma bir beyit indirir ki birisi do-
ğuya birisi de batıya bakan iki kapı-
sı var olan Beytullahın içine nurdan 
kandiller yanar. Bu kandillerin çanak-
ları cennet altınıdır ve etrafında ak 
yakutlar vardır.

İşte Kâbe’deki taş hacerülesvet bu 
yakutlardan biridir. Âdem atamız ilk 
tavafını yaptıktan sonra âdem atamı-
za “haccınız mübarek olsun” diye me-
leklerce bildirildi. Âdem atamız yine 
ilk yeri serendibe döner ve tekrar 
yürüyerek kırk defa hacca gidip gelir.
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra 
insanlar ahlak yönünden çok bozul-
muşlar ve Allaha şirk koşmaya baş-
lamışlardır taştan topraktan, putlar 
yapmaya başlamışlardır inananlarla 
alay ederek zulüm yapmaya baş-
lamışlardır.  Yeryüzü gazabı ilahiye 

duçar olur. Yeryüzünde görülmemiş 
müthiş bir tufan yaşanır.  İşte o müt-
hiş tufandan tek hacerülesvet kalır.  
Hacerülesvet taşı insanların azgın-
lıklarından dolayı kararır ve simsiyah 
olur bu tufanda Kâbe-i şerifin temel-
leri kaybolmaz daha sonra gelen 
peygamberler izleri bulur ve Beytul-
lahı yeniden yapar imar ederler.

İbrahim aleyhisselâm hazretleri Ha-
cer validemizi alarak oğlu İsmail’le 
birlikte bu vadiye gelirler “sizleri bu-
rada bırakacağım Allah’a emanet 
olur” der ve gider. Önlerinde bir kır-
ba su ve üç-beş hurma vardır. İsmail 
aleyhisselâm daha küçük bir bebek-
tir. Hacer validemiz bir şeyleri bula-
bilmek için önce sefa tepesine çıkar 
bakar ki ne bir ağaç nede bir ot yok-
tur. Tekrar Merve tepesine gider ve 
dönüşünde oğlu İbrahim’i bulamaz. 
Büyük bir telaşla sefa ve Merve tepe-
sine 7 defa koşarak gider gelir. Bu ara-
da hoş ve tatlı bir ses işitir karşısında 
Cebrail aleyhisselâm görür. Şaşkınlık 
içerisinde bakarken validemiz oğlu 
İbrahim’i görür küçük bebeğin ayak-
ları dibinde berrak bir suyun kayna-
dığını görür. Derhal suyu toplayıp 
biriktirmek ister aynı zamanda su ka-
bını da toprağa yapıştırır. Bir telaşla 
“ZEM dur!” der Cebrail aleyhisselâm 
tebessümle; Bırak aksın” der ZEM 
ZEM daima akar ve hiçte bitmez…

Bu su ZEM ZEM sadece susuzları 
kandırmaz açları da doyurur, dertle-
re derman olur, göçebe kavimlerin 
dikkatini çeker ve Kubeyç dağı etek-
lerine şehir olarak yerleşirler. Böyle-
likle keremli vadi şehir olur ve ismine 
de MEKKE denir. Allah her mümin ve 
Müslüman’a kısmet ve nasip eylesin.

İslam Ülkesi 
KÂBE ve MEKKE
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Bu anlamlı Bayram Tüm ülkemiz-
deki ve Dünyadaki Emekçilere 
Kutlu olsun. Yıllarca ülkelerimiz-

de o ülkenin kalkınması için çalıştık, 
çabaladık.

Bazı ülkelerde bu bayram mutlu, bi-
zim ülkemizde ise maalesef üzüntü 
içinde kutlanıyor.

Asgari ücretli, çiftçi, İşçi emeklisi ve 
Bağ-kur emeklisi aldığı maaşlardan 
dolayı kan ağlıyor. Biz işçi emeklileri 
ülkemiz için kanımızı canımızı dişimi-
zi tırnağımızı feda ettik ama sonunda 
ne oldu? Emekli olunca heyhat aldı-
ğı emekli maaşınla çoluğa çocuğa 
muhtaç duruma düştük. ALLAH’tan 
revamı? Bizlerde ömrümüzün şu son 
günlerinde bebeleri ve torunları ile 
huzurlu ve mutlu bir hayat geçirme-
si, torunu ile ya da çocuğu ile bir yere 
gittiğinde onların cebine birkaç kuruş 
koyması, onları mutlu olarak görmesi 
acaba kötü bir şey mi? 

Çocuğu okulda okuyan, en kutsal gö-
rev olan askerlik olan vatani görevini 
yapmakta olan çocuğuna cep harçlığı 
göndermesi ya da çocuklarını evlen-
dirmek isterse çeyizini alması onlara 
kimseye muhtaç olmadan banka kre-
disine başvurmadan ev ihtiyaçlarını 
almak istemesi daha neler neler. Bun-
lar emekli bir anne, babaya üzüntü 
vermez mi? 

Bizler başka ülkelerin emeklisi gibi 
ülke ülke gezmeyi, onlar gibi yemesi-
ni içmesini, onlar gibi giymesini iste-
miyoruz. Ülkemize yakışır bir şekilde 
yaşamak istiyoruz. Bakın yöneticileri-
mize sesleniyoruz biz kendimizi hiçbir 
ülkenin emeklisi ile kıyaslamıyoruz, 
bizler ülkemizin emeklisi olarak ses-
leniyoruz: Emekliye ( BİLHASSA 2000 
YILI ÖNCESİ İŞÇİ EMEKLİSİ ) insanca 
bir şekilde yaşaya bilmesi için dev-
letimizin milli gelirinden refah payı 
verilmesini ve İNTİBAK yasanının en 
kısa sürede hayata geçirilmesini talep 
ediyor ve bekliyoruz.  Zaten Sayın Baş-
bakanımızda İNTİBAK yasasını çıkart-
mak için söz verdi.

Bizler eti kasap reyonundan seyredi-
yoruz alamıyoruz çünkü et çok pahalı, 
kahvaltılık çok pahalı, giyinemiyoruz 
giyecekler ateş pahası, bir yere gide-
miyoruz her yer emekliye çok pahalı. 

Bakkala girince bir ekmek aldığımızda 
bakkal arkadaş sen emeklisin aldığın 
maaş çok düşük; sana ekmeği, sütü 
veya alacak olduğumuz bir ürünü yarı 
fiyatından vereyim mi diyecek? Hadi 
bakalım selametle kalın. Yeni yapıla-
cak %4 lük zamlarımız şimdiden ha-
yırlı olsun.

Tüm emeklimize selam ederim.

İşçi ve 
Emekçi Bayramı

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Philip E. Humbert adlı bir psi-
kiyatri profesörü, “İnsanlara 
mutlu yaşamın anahtarını 10 

kuralda toplayacak olsam, hangi de-
yişleri seçerdim” diye kapsamlı bir 
çalışma sonrası bir liste çıkartmış.
 
1. Kendini tanı - Sokrat
Kendi içinde yolculuk yap. Günlük 
tut. Kalbin, gönlün, vicdanin ne di-
yor? Neyi öne çıkartıyor? Dünyaya 
bilinçli bakmanın yolu başta bu iç 
yolculuktan geçiyor.

2. Olduğun gibi görün ya da gö-
ründüğün gibi ol - Mevlana

Dürüst ol, adil ol, hakça düşün. İçin-
den gelen sesin öne çıkardığı değer-
leri koru. Hayatta bir şeyleri korumak 
için ayakta kalmazsan her şey seni 
düşürür.
 
3. En yukarda aşk var - Aziz Paul
 
Sesi müziğe dönüştüren aşktır. Aşk 
olmazsa, sevgi ilişkileri yoksa, ihti-
mam eksikse, hayatın kuru bir dal-
dan farkı kalmaz.

4. Dünyayı hayal gücü döndürür - 
Albert Einstein
 
Yaptığımız her şey hayal kurarak 
başlar. Hayat herkes için hayalleri 
gerçekleştirmek ve yapabileceğinin 
en iyisi, olabileceğinin en güzeli pe-
şinde gitmektir.
Bobby Kennedy’nin sözü gibi: 

Diğerleri dünyaya bakıyor ve “Neden” 
diye soruyor. Ben bambaşka bir dünya 
düşünüyor ve “Neden olmasın” diye 
soruyorum.
 
5. Fazla güzellik göz çıkarmaz - Mae 
West

Güzel hayat doya doya yaşanır. Mut-
luluk paylaşılır, hayati sevme hissi coş-
kuyla beraber gelir. Ruhun müziğinde 
“Haydi bastır, göster kendini” tempo-
su vardır. Kibir değil, coşku!
 
6. Fırsatlar yakalandıkça çoğalır - 
Sun Tzu
 
Başarı cesaret ister, başlangıçtaki ce-
saret sonradan inanca dönüşür. İnanç 
insanlığa daha iyi hizmet arzusuna 
dönüştüğünde fırsatlar yelpazesi yu-
karı bir seviyede tekrar açılır.
 
7. Ya yap ya yapma. Denemek yok! 
- Yoda 

Hayat seri hareket, karar ve karar-
lılık gerektirir. Tereddütte kalanlar 
geride kalır. Hayatin üstüne gitmez-
seniz hayat sizin üstünüze gelir. 

8. Mükemmellik, ekleyecek bir şey 
kalmadığında değil, alınacak bir 
şey kalmadığında oluşur.    Antoine 
de St.Exupery
 
Hayatınızı basitleştirin. Basite indir-
ge, bir kere daha indirge. O zaman ne 
kalıyor, ona bak. İstekler listenizi kısa 
tutun. Kısa tutun ki fokuz edebilesiniz. 
Güneş ışığına büyüteç tutmak gibi, 
odaklamazsanız hayati yakamazsınız.
 
9. Kabiliyet yoksa sanatçı olmaz, 
ama çalışılmadıkça kabiliyet hiç bir 
işe yaramaz.
Emile Zola
 
Ancak akıllı, bilinçli ve odağı şaşma-
yan çabalar sonrası olası potansiye-
lin yapabilecekleri gerçekleşir. Elması 
yontmadıkça elinizde sadece bir tas 
parçası vardır.
 
10. Hayati yasamanın iki yolu var. 
Biri hiçbir şey mucize değilmiş gibi 
yasamak...Diğeri her şey mucizey-
miş gibi yasamak - Albert Einstein
  
Şükretmeyi unutmamak gerek!

30 HAZİRAN Tüm Emeklilerin Emekli-
ler Günü Kutlu Olsun Saygılarımla. 

MUTLU YAŞAMANIN 
10 KURALI

MUTLU YAŞAMANIN 
10 KURALI
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2. ULUSLARARASI SOSYAL 
GÜVENLİK SEMPOZYUMU

2. Uluslar Arası Sosyal Güvenlik Sempozyumuna Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneğini temsilen Genel Merkez Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN 
ve II. Başkan Yunus ATİKTÜRK Beyler katılmışlardır.
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18 MAYIS SGK HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE 
SGK KURUMU YÖNETİCİLERİNİN 

DERNEĞİMİZE ZİYARETİ

SGK Kuruluş haftası etkinlikleri için SGK dan 
değerli katılımcılarından Strateji Geliştirme 
Başkanı Sayın Ahmet AÇIKGÖZ, Stratejik Yö-

netim ve Planlama Daire Başkanlığından Sayın İd-
ris DOĞAN, İç Kontrol Daire Başkanlığından Sayın 
Serdar TÜRKERİ ve Hukuk Müşaviri Mahmut BALLI 
Beyler derneğimizi ziyaret ederek Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezini zi-
yaret ederek sağlıkta yeni yapılanmalar ve ilaçlar 
hakkında derneğimiz yönetim kurulunu bilgilen-
dirmişler, karşılıklı tüm konular hakkında fikir alış 
verişinde bulunulmuştur. Gerek değerli konuk-
larımız gerekse derneğimiz yönetimi sağlıktaki 
yapılanmalar konusundaki çalışmalar hakkındaki 

detayları göz önüne sererken derneğimiz yöneti-
cileri bazı konularda derneğimiz üyelerinden ge-
len şikâyetleri değerli katılımcılara sunmuşlar ve 
sağlıktaki hastane ve ilaç alımındaki katılım pay-
larının yüksek oluşunu, bununda emeklilerimizin 
maaşlarından kesilmesi neticesinde zaten kıt ka-
naat geçinen emekliyi mağdur ettiğini bildirmiş-
lerdir. Bu hastane ve ilaç katkı paylarının emekli-
lerden alınmamasını veya daha düşük bir kesinti 
yapılmasını değerli katılımcılara belirtmişlerdir. 
Sayın Ahmet AÇIKGÖZ Beyin Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN Beye günün anlamını belirten 
plaket sunarak toplantı sona ermiştir.
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30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ buruk bir 
şekilde kutlandı. Bu kutlamalar emekli-
ler platformuna dâhil derneklerin kendi 

çabaları ile gerçekleştirilmiştir.

30 HAZİRAN Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ünde emekli olma tarihidir. Bu gün 
emeklilerin bir bayramıdır ama kendi başımı-
za yaptığımız kutlama tüm emeklilerimize ar-
mağan olsun.

Emekliler günü Anıtkabirde başlamış daha 
sonra Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Mer-
kezi toplantı salonunda derneğimiz üyeleri 
ile kutlanmıştır.

Bu kutlama töreni her ne kadar buruk başla-
mışta olsa emekliler bu kasvetli havayı karşı-
lıklı söyleşilerle tatlı bir şölene çevirerek kendi 
kendilerini motive etmeyi başarmışlardır. “BİZ 
BİRİBİRİMİZE YETERİZ” sloganı emekliyi hep 
bu güne kadar ayakta tutmaya, hayata bağ-
lanmaya çalışmışlardır. 

Genel Başkanımızın bu günün anlamını be-
lirten konuşması emekli üye arkadaşlarımız 
ile karşılıklı fikir alışverişi ile emeklilerin tüm 
sorunları dile getirilmiştir. Ayrıca basında bir 
resepsiyon verilerek toplantı sona ermiştir.

EMEKLİLER HAFTASI BURUK KUTLANDI
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12.05.2011 tarihinde saat 13.00 de 
Genel Merkez Toplantı Salonunda 
Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçek-
leştirdik.

Başkanlar kurulu toplantısının açılış 
konuşmasını Genel Sekreter Osman 
AYDIN Bey gerçekleştirmiştir.

Konuşmasında derneğimizin bu güne 
kadar yapmış olduğu çalışmaları şube 
başkanlarımıza anlatarak, toplantıya 
katılan tüm şube başkan-larımıza te-
şekkürlerini sunmuştur. 

Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 

Bey tüm toplantıya katılan şube baş-

kanlarına hitaben derneğimizin faa-

liyetleri hakkında geniş malumat ve-

rerek şube başkanlarının sorunlarını 

dinlemiş ve tüm konularda aydınlatı-

cı bilgileri sunmuştur. 

Karşılıklı üyelerimizin menfaatleri 

konusunda fikir alış verişi yapılarak 

toplantıya son verilmiştir.

2011 YILI 1. BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI
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Dursun ÖZER
Ankara Şubesi Mali Sekreteri

Artık seçimler bitti, ka-
bine kuruldu hayırlı 
ve uğurlu olsun. Şim-

di Sayın Başbakanımızdan 
ve Sayın Çalışma Bakanımız-
dan tek bir ricamız var;

2000 Yılı öncesi emekli olan 
topu topu yaklaşık 2,5 mil-
yon SSK. Emeklilerinin mağ-
duriyetlerini gidermek için 
İNTİBAK YASASININ en kısa 

sürede çıkartılıp haklarının 
verilmesidir. Bu yasa yürürlü-
ğe girmesi, sizin de söz verdi-
ğiniz gibi 61. Hükümetimize 
nasip olması ve biz emeklile-
rinin hayır dualarını almanızı 
istiyoruz. Umut ederiz ki yüce 
rabbimde size yardımcı olur-
da bu dualarımız kabul olur 
ve de eski ve yeni emekliler 
arasındaki maaş adaletsizliği 
ortadan kalkar. 

Biz 2000 yılı öncesi SSK. 
Emeklileri çalıştığımız gün 
sayısı ve ödediğimiz primlere 
göre değerlendirilerek emek-
li maaşı istiyoruz. 

Sayın Başbakanımız    R. Tay-
yip ERDOĞAN Bey ve Sayın 
Çalışma Bakanımız Faruk ÇE-
LİK Beyden bu konuya el atıp 
en kısa sürede hallediyoruz 
sözünü sizlerden heyecan ile 
bekliyoruz.  

Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Çalışma Bakanımız biz emek-
lileri ne kadar çok sevindirir-
siniz, zaten seçim konuşma-
larınızda da Sayın Başbaka-
nımız İNTİBAK YASASINI Sa-
yın Başbakan çıkartacağınız 
sözlerini dile getirmeniz tüm 
emeklileri çok sevindirmiş ve 
mutlu etmiştir. 

Bizler artık yaşlandık, artık ek 
bir iş yapacak gücümüz, ta-
katimiz kalmadı bir ayağımız 
çukurda, ele güne muhtaç 
olmadan hayatımızın bu son 
günlerini evimizde çoluk ço-
cuğumuzla mutlu ve huzurlu 
geçirmek bizim de hakkımız.
Kasabın, bakkalın, manavın 
önünden rahatça geçebile-
lim. 

Tüm emekli kardeşlerimin üç 
aylarını ve de ramazan ayla-
rını kutlar, sağlıklı ve mutlu 
günler temenni ederim. Sağ-
lıcakla kalın.

İNTİBAK YASAMIZ
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BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER
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18 HAZİRAN 2011 Günü Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN Beyin Divan Başkanlığında başlayan 
gerçekleşen genel kurulda üyelerle karşılıklı diyaloglarla derneğimizin nasıl geliştiğini sivil 
toplum üyeleri arasında nasıl takdir edildiğini ve derneğimizin emekliler için neler yaptığını 

anlatmış ve üyeler tarafından memnun edici sözlerle toplantı sona ermiştir.

Genel kurula Genel Merkez yönetiminden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel Sekreter Osman AYDIN, 
Bursa Şube Başkanı Zeki ERCAN ve heyeti, Alaşehir Şube Başkanı Hüseyin ÖZKAN Beyler katılmışlardır. 
Yeniden yönetime seçilen şube başkanı seçilen A. Rıza ÇETİN ve yönetimine başarılar dileriz.

BALIKESİR ŞUBEMİZ 
GENEL KURULUNU YAPTI
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21.05.2011 Cumartesi günü divan başkanlığını Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN beyin yapmış 
olduğu kurula Genel Merkez yöneticilerinden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel Mali Sekreter 
M. Ercüment ALDEMİR, Kartal şube başkanı Nazım ÖZTÜRK ve heyeti katılmışlardır. Şube 

Başkanlığına seçilen İlhan KARAHATAY ve yönetimine başarılar dileriz

Genel başkanımızın üyelere ve misafir konuklara derneğimizin bu güne kadar yaptıklarını anlatarak 
misafirlere tüm konularda aydınlatıcı bilgiler vermiştir.

İSTANBUL EYÜP ŞUBESİ 
GENEL KURULUNU YAPTI
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NEDİR:  

Kefir taneleri ile elde edilen 
Kafkas menşeli etil alkol ve 
laktik asit fermantasyonlarının 
oluşturduğu bir süt içeceğidir. 

Karışık bir mikrobiyolojik ya-
pıya sahiptir. Boyutları 0.5 – 3 
cm arasındadır ve fındık veya 
buğday tanesi büyüklüğünde 
beyazla sarı arası renklerde, 
karnabahar veya patlamış mı-
sır görünümündedir. 

Kefir ekşi ve ferahlatıcı tadı 
ile ayrana, yoğurttaki maya 
ve bakterilerin bağırsak siste-
minde tutunma özelliği olan 
probiyotik yapılarıyla yoğurda 
benzemektedir.

KEFİRİN FAYDALARI:

Uykusuzluk ve sinirsel dep-•	
resyonu ortadan kaldırır. Stresi 
azaltır.

Sinir sistemini güçlendirir.•	

Mikrobik enfeksiyonlara kar-•	
şı direnci güçlendirir.

Kolesterolü düşürür.•	

Yüksek tansiyonu düzenler •	
ve kas kasılmalarını önler.

Serinletici aromasıyla kronik •	
yorgunluğu önler.

Damar serliğini önler.•	
•	

Kan bozukluklarını ve kanı •	
temizler.

Karaciğer rahatsızlıklarını iyi-•	
leştirir.
•	

Cildi gençleştirir. Yüz maske-•	
si yapılabilir.

Egzama ve benzeri deri has-•	
talıklarına iyi gelir.

İdrar yolu iltihaplarına iyi ge-•	
lir.

Yara ve yanıkların hızla iyi-•	
leşmesini sağlar.

Sindirimi düzenler. Mide ra-•	
hatsızlıklarına iyi gelir.

Safra kesesi ve böbrek rahat-•	
sızlıkları için idealdir.

Uzun tokluk hissi verdiğin-•	
den zayıflarken mutlaka tüke-
tilmelidir. Kilo almayı önler.

SAĞLIK KÖŞESİ KEFIR
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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 89 83 0546 555 67 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 18 88 0543 576 15 34

ÇİĞLİ (İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72

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 0530 348 92 42 60022597

EYÜP (İSTANBUL) İLHAN KARAHATAY 0212 427 87 37 0536 956 52 19

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 223 51 18 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

MENEMEN-İZMİR 0232 832 11 18
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