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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

İnsanların ömürleri boyunca hayatları bo-
yunca aradıkları en önemli şey belki de hu-
zur. Çalışıyor çabalıyor üretiyor kazanıyor 

ne için sevdikleri ile birlikte huzur içinde yaşa-
yabilmek için ama insanın huzurunu yine insan 
kaçırıyor.

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşananlara 
baktığımız zaman herkesin bir çıkar ve koltuk 
kavgası içerisinde olduğunu güçlü olanın çı-
karları uğruna güçsüz olanların kullanıldığını 
veya o uğurda çaba sarf edildiğini görüyoruz. 
Ortadoğu’da başlayan değişimler on yıllardır 
devam eden saltanat mücadelesine dönüştü ve 
yine insanların huzuru kaçtı koltuklarını bırak-
mamak adına binlerce vatandaşını katleden Esat 
bizlerin ve tüm dünyanın huzurunu kaçırmaya 
devam ediyor. Öyle ki bu huzursuzluk halk ara-
sında Türkiye Suriye’yi vuracak yok komşusu 
ile savaşacak evlatlarımız çocuklarımız torun-
larımız savaşacak diye benim emeklimin benim 
ülkemin vatandaşının huzuru kaçıyor.

Türkiye’nin son yıllarda dünyada ve Orta-
doğu’da artan nüfuzu güçlenen yapısı donanım-
lı askeri ve kararlı yapısı bazı güç odaklarını 
tedirgin etmeye başladı tatbikî bu güç odakları 
dünyada kendilerinden başka sözü geçen hatırı 
sayılan adil demokratik ve hepsinden önemli-
si Müslüman bir ülke istemiyorlar. Bunun için 
Türkiye’nin başı terörden ekonomik krizlerden 
yıllardır kurtulamıyordu.

Ama artık farklı bir Türkiye var. Kararlı ve daha 
güçlü adil ve daha demokratik kendiyle yüzleş-
mesini bilen geçmişini sorgulayabilen geçmişini 
tekrar eden değil, ders çıkaran bir Türkiye var 
ve tüm dünya bunu biliyor. Biliyor ki dünyadaki 
hiçbir stratejik gelişmenin dışında kalmıyor. 

Huzuru kaçan vatandaş şunu bilmelidir ki Tür-
kiye tek başına ne Suriye’yle nede başka bir 
ülke ile savaşa girmez NATO üyesi olan Tür-
kiye NATO’nun düzenleyeceği bir operasyonda 
yalnızca üzerine düşen görevi yapacak kadar ka-
tılımcı olabilir. Bosna’da, Irakta, Afganistan’da 
olduğu gibi Türk askeri ve Türk milleti adaleti ve 
düzeni sağlamak mazluma yardım elini uzatmak 
için dünyanın her yerinde olacaktır bu milletin 
ve Türkiye’nin büyüklüğünün bir göstergesidir. 
Yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden ecdadımızın 
bize bıraktığı dürüstlük adalet ve dinimizin ge-
rektirdiği hoşgörü anlayış içerisinde gerekirse 
dünyanın her yerinde görev yapmaya hazırız.

Her geçen gün kalkınan gelişen güçlenen ve 
hukuku ve demokrasiyi daha güzel algılayan 
cumhuriyete sahip çıkan devlet için halk değil, 
halk için devlet politikasını benimseyen huzu-
ru kaçıran değil huzuru bulduran bir ülke bir 
Türkiye’de yaşamamız dileğiyle.
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Bizi süper yaptılar 

ve unuttular...

Bizi zorunlu emekli yaptılar 

ve unuttular...

Malulen emekli yaptılar 

ve unuttular...

Hani hak hani verilen sözler?

Gençliğimizde taşı tutar suyunu çıkarırdık ek-
mek yapar aş yapardık çoluğumuzun çocuğu-
muzun rızkını çıkarırdık. Çalışmayı, üretmeyi 

bu ülkeyi kalkındırmayı amaç edindik Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün emanetine layık olmaya çalıştık.

İnsanın doğası gereği çok çalıştık rahat etmek, aile-
mizi de rahat ettirmek istedik, kazandık, kazandırdık, 
kalkındık ve kalkındırdık. Yıllar bizi zamanla yıprattı 
yaşlandık taşı sıkıp suyunu çıkaran Ahmetler, Meh-
metler, Kemaller, Osmanlar, Yunuslar yoruldu emek-
li olmak dinlenmek vazifeyi gençlere bırakmak istedi 
ve Türkiye’de SGK’nın temeli atıldığı günden bugüne 
milyonlarca emekli görevi genç ve dinamik insanlara 
devretti.
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Emekli olanların bir kısmı zorunluluklardan 
dolayı özel sektörde çalışmaya devam etti bir 
kısmı ise emekliliğin tadına varmaya çalıştı.

Cumhuriyet kurulduğu günden günümüze ka-
dar bu ülkenin yöneticileri halkını milletini 
rahat ettirmek için çaba gösterdi bazen zor ka-
rarlar verdiler bazen yanlış ama temelde halkın 
rahatı huzuru ve güvenliği için çaba harcadılar. 
Cumhuriyet’e sahip çıktılar demokrasiyi koru-
dular veya korumaya çalıştılar. 

Tarihte ihtilaller gören, yokluk gören, ekono-
mik krizler gören bu millet gün geldi ihtilalci-
lere, ambargoculara, bu ülkenin ekonomisiyle 
oynayanlara bir bir hesap sordu. Aklı vicdanı 
hür yöneticiler demokrasiye inanan ve Cum-
huriyeti seven idareciler her zaman kaybolan 
hakkın ve itibarın iadesi için çaba gösterdiler.

Ülkemiz bugünlerde çok ciddi sınavlar ver-
mekte ve yine kendi ile yüzleşme imkânı bul-
maktadır. Yargı yine demokrasiyi, hakkı ve öz-
gürlükleri hiçe sayan ihtilalleri ve ihtilal giri-
şimcilerini yargılıyor. Binlerce mağdurun hak-
kını vermeye haklılığını savunmaya çaba gös-
teriyor. Biz emeklilerde koltuklarımızda genç-
liğimizde ekmek kavgamızı yaparken yaşadık-
larımızla kaybettiklerimizle yüzleşiyoruz. O 
günleri en iyi bilenler bizler diyoruz ki Allah o 
günleri tekrar yaşatmasın.

Bu ülkeyi yönetenler bizleri emeklileri uzun 
yıllar unuttu zaman zaman hatırladı ama hayır 
mı oldu şer mi siz karar verin.

Binlerce vatandaşım dişinden tırnağından ar-
tırdığı birikimlerini yatırdı, binlercesi borç-
landı ve sonuç fiyasko. Maaşlar donduruldu 
zamlar durduruldu vatandaş tabiri caizse o dö-
nemin hükümeti tarafından kandırıldı. Bugün 
biz TÜM EMEK DER olarak bu hakkın ia-
desi için çok çaba sarf ettik. Bugünkü adı ile 
İntibak Yasası için çok mücadeleler verdik. 
Haklıydık hakkımızı aradık ama meclisten 
iyileştirme yasası çıktı. Bunu beklemiyorduk, 
çok daha fazlasını almamız gerekiyordu ken-
dilerine bir gecede istedikleri zammı yapan 
vekillere soruyoruz yasallaştırdığınız iyileş-
tirmeden bir kere bile faydalanamadan vefat 
eden emekli arkadaşlarımızın haklarını nasıl 
ödeyeceksiniz?

Bu ay, yani mayısta memur arkadaşlarımı-
zın, evlatlarımızın hak ettikleri zammı sözleş-
me tarihinden itibaren toplu olarak ödenirken 
emeklinin yıllardan beridir hakkı olan ve mec-
listen lütfen bin bir güçlüklerle geçen alacağı-
nı 2013’e atmayı hala içimize sindiremiyoruz.

Biz çalışan işçi veya memur olsaydık bu hak-
kımızı gaspedebilir miydiniz? 

Şunu herkes bilmelidir ki 9.5 milyon emek-
li bunu cevapsız bırakmayacaktır. Biz TÜM 
EMEK DER olarak bize güvenen insanların 
hakkını her zaman savunduk ve savunmaya 
devam edeceğiz.

Yazımın başında taşı sıkar suyunu çıkarırdık 
ekmek yapardık aş yapardık dedik ya deva-
mında gençlere iş olsun fırsat olsun dedik ya 
emaneti taşıyanlar adil olsun kıymetini bilsin 
isteriz biz emekli olduk ama hala hayatta iri 
ve diriyiz hakkın hukukun ve bu cumhuriye-
tin ölünceye kadar bekçileriyiz bunu da bilin 
isteriz.

Daha adil daha kalkınmış yarınlar dileklerimle 
kalın sağlıcakla.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Kutlu Doğum Haftası, peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in 
doğum gününü kutlamak amacıyla her yıl 14-20 Nisan arasında 
kutlanır. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anmak için, her yıl Nisan ayında orga-
nize edilen, Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî 
(Hicri Rebiulevvel ayının 12. gecesi), asırlardır milletimiz tarafından 
"Mevlid Kandili" olarak kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklin-
de kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce 
ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Do-
ğum Haftası" olarak ilan etmiştir. Ancak diyanet işleri başkanlığımız 
kutlu doğum haftasını neden Miladi takvime göre Sevgili Peygambe-
rimiz (s.a.v) in doğum günü olan 28 mart tarihine denk getirmemiştir.

Benim naçizane görüşüm ise kutlu doğum haftasının mevlid kandilini 
içine alacak haftada veya miladi doğum gününe gelen 28 mart haftasını 
içine alan haftanın kutlu doğum haftası ilan edilmesi dileğimdir. Mev-
lid kandili haftası olması bu günün daha dolu dolu yaşanmasını sağlar 
bir günü hatırlamak yerine bir hafta boyunca o kutlu günü Müslüman-
lar birbirine hatırlatırdı diye fikrimide yazmadan geçemeyeceğim. 

İnsanlar mevlid kandilini 3-4 şubatı o gün televizyonlardan veya satılan 
kandil simitlerinden hatırlamak yerine o güzel haftayı, o güzel güne 
bizi götüren haftayı dolu dolu yaşayarak mevlid kandili gününü bekle-
sek ve kutlasak olmazmıydı neden 14-20 Nisan.

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Kameri aylardan 
Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mev-
lid Kandili" denir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğduğu yüzyılda dünya-
nın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış başını yürümüş, 
Allah inancı unutulmuş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Sevgili Pey-
gamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünyaya kainata ışık tutmuş, 
tek Allah inancı ile kalpleri nur ile doldurmuştur. Eşitlik, adalet ve kar-
deşlik gelmiştir. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuşmuştur. 
O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek 
bir başlangıçtır.
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Bu geceyi, Müslümanlar arasında yüzyıllardan 
beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Pey-
gamberimiz derin bir saygı ve sevgi ile anılmakta-
dır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından 
1400 lü yıllarda yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" 
olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü 
ve mucizelerini en güzel bir şekilde anlatan değerli 
bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıl dönümlerinde hayatı 
anlatılırken, peygamberimize bu haftada salatı şe-
rifler, naatı şerifler okunur. Bize bıraktığı Kuran-ı 
Kerim'den mesajlar verilir. Peygamberimizin bize 
öğütleri olan hadisi şerifler müslümanlara mesaj 
olarak aktarılır, unutanlara tekrardan hatırlatılır. 
Kısacası gül peygamberimizin doğum günü ila-
hiler, sureler, kasideler, şiirler eşliğinde çoşkuyla 
kutlanır ve peygamberimiz gönüllerde salatı şerif-
ler ile anılır. Okunan mevlidleri, kuranları ve onun 
hayatını öğrenmek ve dinlemek, O'nun mübarek 

ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük 
İslam Aleminin Sevgili Peygamberimize olan en-
gin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Bütün bun-
lardan kendimize örnek alarak onun sevdiği kullar 
arasına girmek ve Allah(CC)’ın rızasını kazan-
maksa her Müslümanın amacı olmalıdır.

Kutlu Doğum Haftası; Peygamber Efendimizin 
dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî yani halk 
dilinde bilinen adıyla Mevlid Kandili asırlar bo-
yunca kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
yüzyıllardır süregellen bu kutlamaları ileriye daha 
güzel ve coşkulu bir şekilde taşımalarından doğan 
mutluluğumuda paylaşırken tarihler konusunda ki 
düzenlemelere yine dikkat çekmek istiyorum.

Bütün Müslümanların Kutlu Doğum Haftaları şim-
diden, ömürler boyu  kutlu ve mübarek olsun.

Saadet Partisi yetkililerinden seçim işleri baş-
kanı Sayın Mehmet KAHRAMAN ve tanıt-
ma başkanı Sayın Birol AYDIN Beyler genel 

merkezimizi ziyaret ederek emeklilerimizin aldıkla-
rı maaş ve sağlık sorunlarındaki tüm konular ince-
lenmiş, bu konulardaki aksaklıklar dile getirilmiştir. 
Yapılan bu konuşmalarda emeklilerimize her konuda 
yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdir. 
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

Halk arasında bir tabir 
vardır ya kırk katır ya 
kırk satır, hangisini be-

ğenirsen. Özel hastanelerde ka-
tılım payı arttırıldı.

Son duyumlara göre ülkemiz-
de 244 hastanede %90, 138 has-
tanede %70, 50 hastanede % 60 
25 hastanede % 45, 3 hastanede 
% 30’ a kadar ilave ücret alına-
cakmış.

Kısmi branş sözleşmesi bulunan 
23 hastanenin de 2012 yılı ila-
ve ücret tavan oranı % 30 olarak 
uygulanacakmış. Vakıf hastane-

lerinde ilave ücret tavan oranı    
% 90 olarak alınacakmış.

Özel hastanelerde, yoğun bakım 
hizmetleri, yanık tedavisi, kan-
ser tedavisi (radyoterapi, kemo-
terapi, radyo izotop tedavileri) 
yeni doğana verilen sağlık hiz-
metleri, organ, doku ve kök hüc-
re nakilleri, doğumsal anomali-
ler için yapılan cerrahi işlemle-
re yönelik sağlık hizmetleri, di-
yaliz tedavileri, kardiyovasküler 
cerrahi işlemlerden işlemlerin-
den ilave alınmayacakmış.

İstiklal madalyası verilmiş bu-
lunanlara vatani hizmetler ter-
tibinden şeref aylığı bağlanma-
sı hakkında kanun hükümlerine 
göre şeref aylığı alan, nakdi taz-
minat ve aylık bağlanması hak-

kında kanun hükümlerine göre 
aylık alan, harp malûllüğü aylığı 
alanlar ile terörle mücadele ka-
nun kapsamında aylı alan kişiler 
ve bakmakla yükümlüleri, resmi 
sağlık kurum ve kuruluşları tara-
fından sevk edilmeleri koşuluy-
la, otelcilik hizmetleri hariç ol-
mak üzere ilave ücret ödenme-
yecekmiş.

Ayrıca özel hastaneler 1000 puan 
üzerinden puanlandırılacak ve 
ilave ücret alımları bu puan si-
temine göre ilave ücret alınacak-
mış. Aynen oteller gibi yani ta-
til köyünde ödenecek para, 5 yıl-
dızlı otelde ödenecek para, 4 yıl-
dızlı 3 yıldızlı. En sonunda pan-
siyona ödenecek para gibi. Ki-
min puanı ve yıldızı çok ise öde-
necek para da ona göre olacak.

Belirlenen oranlarlardan daha 
fazla oranda ilave ücret alındığı-
nın tespit edilmesi halinde, has-
tanelerle ilgili protokol ve söz-
leşme hükümleri gerekince iş-
lem yapılacakmış. Ama biz neye 
ne kadar ilave ödeyeceğimizi 
nasıl bileceğiz? O zaman has-
tanede hastaları görebileceği ve 
hastanın anlayabileceği bir tarife 
listesi asılması ve hastaların bil-
gilendirilmesi gerekmektedir.

Tüm emekli kardeşlerime sağ-
lıklı ve bol paralı günler dile-
ğimle. 
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Bir zamanlar, her şeyden sü-
rekli şikâyet eden; her gün 
hayatının ne kadar berbat 

olduğundan yakınan bir kız varmış. 
Hayat, ona göre, çok kötüydü ve 
sürekli savaşmaktan, mücadele et-
mekten yorulmuştu. Bir problemi 
çözer çözmez, bir yenisi çıkıyordu 
karşısına. Genç kızın bu yakınma-
ları karsısında, mesleği aşçılık olan 
babası ona bir hayat dersi vermeye 
niyetlendi.
Bir gün onu mutfağa götürdü. Üç 
ayrı cezveyi suyla doldurdu ve ate-
şin üzerine koydu. Cezvelerdeki 
sular kaynamaya başlayınca, bir 
cezveye bir patates, diğerine bir 
yumurta, sonuncusuna da kahve 
çekirdeklerini koydu. Daha sonra 
kızına tek kelime etmeden, bekle-
meye başladı. Kızı da hiçbir şey an-
lamadığı bu faaliyeti seyrediyor ve 
sonunda karşılaşacağı şeyi görmeyi 
bekliyordu. Ama o kadar sabırsızdı 
ki, sızlanmaya ve daha ne kadar bek-
leyeceklerini sormaya başladı. Baba-
sı onun bu ısrarlı sorularına cevap 
vermedi. Yirmi dakika sonra adam, 
cezvelerin altındaki ateşi kapattı.
Birinci cezveden patatesi çıkardı ve 
bir tabağa koydu.
İkincisinden yumurtayı çıkardı, onu 
da bir tabağa koydu.Daha sonra son 
cezvedeki kahveyi bir fincana boşalttı.
Kızına dönerek sordu:
- Ne görüyorsun?
- Patates, yumurta ve kahve? Diye 
alaylı bir cevap verdi kızı.

- Daha yakından bak bir de dedi. Baba, 
- Patatese dokun. Kız denileni yaptı ve patatesin yumuşamış olduğunu söyledi.
- Aynı şekilde, yumurtayı da incele. Kız, kabuğunu soyduğu yumurtanın 
katılaştığını gördü.
- En sonunda, kızının kahveden bir yudum almasını söyledi. Söylenileni 
yapan kızın yüzüne, kahvenin nefis tadıyla bir gülümseme yayıldı. Ama 
yine de bütün bunlardan bir şey anlamamıştı:
- Bütün bunlar ne anlama geliyor baba?
- Babası, patatesin de, yumurtanın da, kahve çekirdeklerinin de aynı sıkın-
tıyı yaşadıklarını, yani kaynar suyun içinde kaldıklarını anlattı.  Ama her 
biri bu sıkıntı karşısında farklı farklı tepkiler vermişlerdi. 
-Patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz görünürken, kaynar suyun içine 
girince yumuşamış ve güçten düşmüştü. 
-Yumurta ise çok kırılgandı; dışındaki ince kabuğun içindeki sıvıyı koru-
yordu. Ama kaynar suda kalınca, yumurtanın içi sertleşmiş katılaşmıştı. 
-Ancak, kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Kaynar suyun içinde kalınca, 
kendileri değiştiği gibi suyu da değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni 
bir şey çıkmıştı.
- Babası,  kızına sordu? SEN HANGİSİSİN? Bir sıkıntı kapını çaldığında 
nasıl tepki vereceksin?

Patates gibi yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi, kalbini mi katılaştı-
racaksın? Yoksa kahve çekirdekleri gibi, başına gelen her olayın duyguları-
nı olgunlaştırmasına ve hayatına ayrı bir tat katmasına izin mi vereceksin?

Başımıza gelen her olayın, bizleri olgunlaştırmasına ve hayatımıza ayrı 
bir tat katmasına, duygularımızda hoş görüyü barındırmaya izin verelim. 
Sağlıklı kalın, mutlu kalın, dost kalın, huzurlu olun. Saygılarımla.

Tamir edilen kırık kalplerin 
gözlerindeki pırıltıyı görmek 
istemekten kaçınanlar. 
Vicdanlarında hoş görmeyi 
barındırmayanlar. 
Alışkanlıklara esir olanlar. 
Bir fincan kahvenin 
kırk yıl hatırı vardır. 
O da bir ömre bedeldir.
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5502 Sayılı kanunla kurulmuş olan her 
yılın Mayıs ayının ikinci haftası 14-20 
Mayıs tarihini kapsayan haftada; Ülke-

mizde geniş bir kitleyi yakinen ilgilendiren 
Sosyal Güvenlik haftasında Sosyal Güvenlik 
Kurumunca etkinlikler düzenlenmekte; Derne-
ğimiz Genel Merkezini Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Başkanlığından Başkan Yardımcısı Yadigâr 
GÖKALP Başkanlığında 7 kişilik bir heyet 15-
05-2012 Salı günü Derneğimiz Genel Merkezi-
ni ziyaret edeceklerdir.

Ülke genelinde ayrı, ayrı olan Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarından ( Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve 
Sosyal Sigortalı )  olarak yapılan uygulamalar 

yeni yasa ile birleştirilmiş ve aynı çatı altında 
müşterek hizmet verilecek denilmesine rağ-
men, Anayasa mahkemesince yasadaki emek-
li sandığı mensuplarına yine ayrım yaparak 
değişik uygulamaların devamı ile ayrımcılık 
yapmış ve belli kesimlerin beklediği ve uygu-
lamada eşit olmasını istedikleri birçok hüküm-
ler ayrı olarak uygulanmaktadır. Sağlık hiz-
metlerinin faturalandırılmasındaki ve bilhassa 
Emekliden alınan katkı payları ve farklarının 
emeklinin alım gücünü aştığı kurumumuzca da 
bilinmektedir. Bu hususta dikkatle çalışıldığını 
düzeltileceğini bekliyoruz.(yeşil kartlıda aynı 
katkı payı ile hizmet alıyor 30 yıl prim ödeyen 
Emeklide aynı ADALET Mİ?)

Yetkililere zaman, zaman derneğimizin genel 
merkezinin yaptığı uyarı ve görüşmeler uygu-
lamanın bütün kurumlara eşit seviyede olması 
yönündedir.

Ülke genelinde uygulanacak olan bu Sosyal 
Güvenlik haftasında taşradaki şubelerimizin de 
bu kapsamdaki etkinliklere katılması istenilmiş 
ve derneğimiz genel merkezi ve taşra şubeleri-
mizin aynı hafta içerisinde karşılıklı olarak bu 
haftayı kutlayacağız ve sosyal güvenliğimizde-
ki aksayan konularında rapor halinde görüşüp 
ilgililere ulaştıracağız.
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1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi ve emekçi-
ler tarafından dünya çapında kutlanan, 
birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mü-

cadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ül-
kede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlan-
mıştır. 2008Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma 
Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 
Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 
yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne 
kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz sa-
atlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden 
Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenle-
diler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 
12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine 
karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bı-
raktılar. Chicago(Şikago)'da yapılan gösterile-
re yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Ken-
taki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, bir-

likte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki park-
lar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yü-
rüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a gir-
di. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçi-
lerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tara-
fından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' 
şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm 
harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı 
Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tek-
rarlanması engellendi. 14 Temmuz - 21 Tem-
muz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de 
Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Ma-
yıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele 
ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına ka-
rar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılın-
da yapılabildi.

Zamanla sekiz saatlik işgünü birçok ülkede 
resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin 
birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram 
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niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülke-
lerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokra-
tik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, 
Venezuela) ve daha birçok ülkede tatil günü 
olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriy-
le kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir 
eylem biçimini de alır.

Türkiye'de İşçi Bayramı

• Türkiye’de Sarper Özsan'ın yazıp bestele-
diği 1 Mayıs Marşı eşliğinde kutlanmaktadır.
• Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlen-
mesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 
1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk iş-
çileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü 
kutladılar.
• 1912 yılında İstanbul`da ilk defa 1 Mayıs 
kutlaması gerçekleşti.
• 1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak 
"İşçi Bayramı" ilan edildi.
• 1924`te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlama-
larını yasakladı.
• 1925`te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, İşçi 
bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar 
bu yasak geçerliliğini korudu.
• 1935 yılında 1 Mayıs`a "Bahar ve Çiçek 
Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan 
edildi.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde işçi hare-
ketleri yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme 
kazandı.

• 1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş 
katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim`de Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu`nun 
organizasyonu altında gerçekleşti.
• 1977 yılında İstanbulTaksim Meydanı'nda 
yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 
Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak, gösteri-
cilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 
34'ü, yaralanarak ve üstlerine ateş açılması 
sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 
yılının 1 Mayıs günü, tarihe Kanlı 1 Mayıs 
olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak ya-
pıldığı MİT tarafından Başbakan Süleyman 
Demirel'e rapor edilince, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Namık Kemal Ersun derhal re'sen 
emekliye sevkedildi.
• 1978'de yüzbinlerce kişi tarafından Taksim 
Meydanı'nda kutlandı.
• 1979`da Sıkı yönetim Komutanlığı 
İstanbul`da miting yapılmasına izin verme-
di, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Buna rağ-
men İstanbul sokaklarında yüzbinlere ulaşan 
rakamlarla korsan 1 Mayıs kutlandı.
• 1981`de Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs`ı 
resmi tatil günü olmaktan çıkardı.
• 1989`da trafik polisinin açtığı ateş sonucu 
işçi Mehmet Akif Dalcı yaşamını yitirdi.
• 1996`da Taksim Meydanı'nın yasaklı ol-
duğu gerekçesiyle Kadıköy`de düzenlenen              
1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi 
katıldı. Eylemin ilk dakikalarında polisin si-
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lahsız göstericilere açtığı ateş sonucu 3 kişi 
hayatını kaybedince, Kadıköy`de büyük bir 
kitlesel isyan gerçekleşti. Bu olaydan son-
ra Kadıköy 2005 yılına kadar 1 Mayıs kutla-
malarına yasaklı kaldı. Ayrıca telsizinin sesini 
açık unutan bir sivil polisin göstericiler tara-
fından oldukça şiddetli bir şekilde dövülmesi-
ni Star TV`nin naklen duyurması ve bir başka 
yerde polislerin eğlenerek seyrettiği bir linç 
girişimini de naklen yayınlamasıyla hafızala-
ra kazındı.
• 2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı 
ilçe Kadıköy oldu. Çeşitli sendikalar ve grup-
lar saat 12:00 sularında Rıhtım Caddesi`ne 
yürüdü. Düzenlenen miting sonrası saat 16:00 
sularında gruplar tamamen dağıldı.
• 2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de 
kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olay-
ları anmak isteyen grupları polis silah, biber 
gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya ça-
lıştı. 100'den fazla kişi yaralandı.Valiliğe göre 
580, diğer kaynaklara göre 700'e yakın gözaltı 
gerçekleşti. İbrahim Sevindik adındaki bir va-
tandaş hayatını kaybetti.
• 2008 Nisan'ında, 1 Mayıs'ın "Emek ve Daya-
nışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi.
• 2008 yılında sendikaların hükümetle               
1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama konusunda uzla-
şamaması sonucunda sendikalar, Taksim'e yü-
rüme kararı aldı ve bazı sol görüşlü partiler 
de bu yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Bu-
nun üzerine, güvenlik güçleri bir gün önce-
sinden hazırlıklara başladı ve sabah 06:30'dan 
itibaren Şişli'de, Osmanbey'de, Pangaltı'da, 
Nişantaşı'nda, Okmeydanı'nda, Dolapdere'de 
ve Kurtuluş'ta olaylar çıktı. Polisin, DİSK, 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
ÖDP ve Halkın Kurtuluş Partisi binasında yö-
nelik tutumu ve bir hastanenin acil servisi gi-
rişinde gaz bombası atarak birçok kişinin ya-
ralanmasına neden olması çok tartışıldı.Polis; 
bu olaylar sırasında biber gazı, gaz bomba-
sı, tazyikli ve boyalı su kullandı. DİSK bina-
sı önündeki olaylarda CHP milletvekili Meh-
met Ali Özpolat, sıkılan biber gazı nedeniy-
le kalp spazmı geçirdi. Okmeydanı'nda Bur-
han Gül isimli 19 yaşında bir genç, başından 
plastik mermiyle vurularak yaralandı. Ayrıca 
Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılan kut-
lamalarda da olaylar çıktı ve polis, göstericile-
re gaz bombalarıyla müdahale etti. Ankara'da 
Sakarya Meydanı'nada yapılan kutlama olay-
sız sona erdi.
• 2009 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne verilen önergeden sonra 1981'den 
sonra tekrar resmi bayram olarak kabul edildi.
• 2009 Nisan Taksim'e çıkılmasına izin verilmedi.
• 2010 1 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla 
Taksim'de kutlandı.
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Bursa şubemiz beşinci defa iki adet engelli üyemize akülü araba alarak onları mutlu etmiştir. 
Başta Bursa Şube Başkanımız Sayın Zeki ERCAN Beye ve tüm şube yönetim kuruluna te-

şekkürlerimizi sunar, gelenek haline getirmiş oldukları ve de diğer konularda tüm üyelerimize 
yardımcı olmalarını beklemekteyiz.

Bingöl temsilciliğimiz şube olarak bundan sonra her za-
manki gibi yanımızda emekliler için koşmaya devam ede-

cek olması bizleri mutlu kılacaktır. 

Şube başkanlığına seçilen şube başkanı Hacı AKBULUT ve 
yönetimine başarılar dileriz.

ÖZTAN HASTANESİ MEDİCAL PARK UŞAK HASTANESİ
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5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
kanununun 26.’ıncı maddesi ikinci 
fıkrası gereğince, Sosyal Güvenlik 

Yüksek Danışma Kurulu sosyal güvenlik 
politikaları ve uygulamaları ile ilgili konu-
larda görüş bildirir denilen toplantı, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından 
29 Mart 2012 Perşembe günü Balgat’da ki 
ERDOĞAN ÖZEN Konferans salonunda 
yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı Sayın 
Fatih ACAR başkanlığında yapılan top-
lantıya bakanlık temsilcileri, oda ve sivil 
toplum kuruluşlarının katıldığı bu toplan-

tıya Derneğimizden Genel Başkan Sayın 
Satılmış ÇALIŞKAN, Genel Başkan Yar-
dımcısı Yunus ATİKTÜRK, Genel Sekre-
ter Osman AYDIN ve Genel Eğt.ve Teşk. 
Sekreteri Ali SELÇUK katılmışlardır.

Sağlık sistemindeki yaşanan temel sorun-
ların giderilmesi ve sağlık sistemi için gü-
nümüzde uygulanan değişiklik sistemleri 
üzerinde öneriler belirtilmiş ve çok olumlu 
nezih bir toplantı yapılmış olup Genel Mer-
kezimizin konu ile ilgili görüş ve önerilerini 
de Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN dile 
getirmiştir. 
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Turhal şubemiz 1. Olağan Genel Kurulunu 14.04.2012 tarihinde yaptı. Genel mer-
kez Genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN toplantıya katılan misafirlere ve üyeleri-
mize hitaben emeklinin maddi ve sağlık açısından beklentilerini giderecek uzun 

bir konuşma yaparak, katılımcıları tüm konularda aydınlatmıştır. 

Kurula genel merkezden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel Mali Sekreter M. Ercü-
ment ALDEMİR, Genel Eğt. ve Teşk. Sekreteri Ali SELÇUK, AKP ve CHP ilçe başkan-
ları da katılmışlardır. Başkanlığa seçilen Ahmet ATICI ve yönetimine başarılar dileriz.
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21.04.2012 Günü İZMİR BAYRAKLI şubemiz mülkiyeti kendimizin olan yeni çalışma binasına 
taşınmıştır. Şubemiz yeni yerinin açılışını coşkulu bir kalabalık yapmıştır. 

Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN beyin açılış konuşması ile şube binamızı hizmete açmıştır. Açılışa 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Şube Başkanı ve yönetimi, Uşak Şube Başkanı ve yöneti-
mi ile kalabalık üyelerimizin katıltmaları, açılışa daha da büyük bir coşku ve heyecan vermiştir. Yeni 
çalışma binasında Bayraklı Şubemize başarılar dileriz.
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BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0544 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BALIKESİR/BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BARTIN/KOZCAĞIZ İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BİLECİK/BOZÖYÜK NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70
BİNGÖL HACI AKBULUT 0532 455 15 46
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12
ISPARTA/YALVAÇ ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
İSTANBUL/EYÜP İLHAN KARATAY 0212 427 87 37 0536 956 52 19
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI HÜSEYİN KAYA 0232 345 89 83 0546 550 67 74
İZMİR/ÇİĞLİ İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92
KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28
KIRŞEHİR/MUCUR İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08
KOCAELİ/KÖRFEZ CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
LÜLEBURGAZ HASAN KIRCI 0532 503 26 11
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
SAKARYA/ARİFİYE KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA ŞIH MÜSLÜM CİVELEK 0414 215 55 05 0506 724 63 63
TOKAT SAMİM ÜÇGIRAM 0356 213 33 60 0534 968 77 52
TOKAT/TURHAL AHMET ATICI 0356 275 57 57 0542 355 47 67
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY CEVAT BAŞ 0542 506 69 59



20TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, 
almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan 
sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve 
sürdürecek sizsiniz... Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." 


