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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

kadaşlarımızın sorunlarını başta 
Cumhurbaşkanımız sayın Ab-
dullah GÜL olmak üzere tüm 
bürokrasiye ziyaretlerimizle, 
dilekçelerimizle, yazılı görüşle-
rimizle ve katıldığımız toplantı, 
panel, konferans, davet ve diğer 
programlarda emekli vatandaş-
larımızın içerisinde bulunduğu 
ekonomik, sosyal yapısındaki 
olumsuzlukları dile getirerek 
hak arayış mücadelemizin arka-
sında birbirine kenetlenmiş 10,5 
milyon emekliden bahsettik.

Katıldığımız televizyon prog-
ramlarında biz emeklilerin ma-
aşlarında ve sosyal haklarında 
meydana gelen haksızlık ve yan-
lışlıkları dile getirmekten çekin-
medik.

Çıkan veya çıkacak olan kanun, 
yönetmelik veya tüzükler üze-
rinde görüşlerimiz alındı veya 
görüşlerimizi bildirdik.  Emek-

lime uymayan ekonomik ve 
sosyal güçlükler oluşturan tüm 
kanun, yönetmelik veya tüzük 
üzerinde itiraz ve iyileştirme 
mücadelemizi verdik vermeye 
de devam edeceğiz.

Emekli maaşlarına ilişkin intibak 
taleplerimiz küçükte olsa bir iyi-
leştirme olarak yanıt vermesine 
rame intibak talebimizde ısrarcı 
olmaya devam etmekteyiz haklı 
mücadelemizde gücü siz değerli 
arkadaşlarımızdan almaktayız.

Hepimiz bir zamanlar bu ülke 
için emek vermiş ter dökmüş bu 
ülkeyi bu günlere taşımış emek-
çileriz hak ettiğimiz yaşantıya 
kavuşmamız için vermiş olduğu-
muz bu haklı mücadelede 10,5 
milyonun da sesi olmak çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte bizi ay-
rıyeten gururlandırmaktadır.

Hak verilmez alınır diyerek 
başladığımız yazımızda biz-
ler çalışırken sendikal hak ve 
mücadelemizi verdik bugünde 
derneğimiz çatısı altında 10,5 
milyon emekli arkadaşımızın 
hak ve mücadelesini vermekte-
yiz ve bu mücadele türkiyedeki 
tüm emeklilerin hak ettiği refah 
refah düzeyine ulaşıncaya kadar 
devam edecek diyerek sözlerimi 
tamamlarken genel kurulumu-
zun birlik ve beraberliğimizi ve 
gücümüzü artırması temennile-
rimi sunarım.

Değerli arkadaşlar bir 
önceki genel kurulda 
bugüne üç yıl geçti ve 

biz bu üç yılda sizlerin sesi ol-
mak için yönetim kurulu ve tüm 
dernek başkanlarımızla birlikte 
yoğun bir çalışma temposu içeri-
sine girdik. 10,5 milyon emekli-
mizin sesini bürokrasinin olduğu 
bütün platformlara taşıyarak hak 
arayışımızı hiç ümitsizliğe ka-
pılmadan hiç yorulmadan taşıdık 
ve 30 Kasım sonrasında sizler 
bizi bu göreve layık görürseniz 
taşımaya da devam edeceğiz.

Ben ve arkadaşlarım emekli ar-
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Hicri takvime göre Zil-
hicce ayının son gece-
sini Muharrem ayının 

birinci gününe bağlayan zaman 
dilimidir. İslami takvime göre 
bir sonraki güne saat 00:00 da 
değil güneş batması ile (akşam 
ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi 
ay takvimi esaslı olduğu için 
bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya 
da 12 gün daha erken bir tari-
he denk gelir. Muharrem ayı, 
Zilkade, Zilhicce ve Receb ile 
beraber Kuran’da kıymet ve-
rilen dört haram aydan biridir. 

Bu aylarda barış içinde yaşan-
ması, savaş yapılmaması ile 
ilgili İslam öncesi ve sonrası 
kurallar mevcuttur. Muharrem 
ayı, hicrî kamerî yılın birinci 
ayıdır. Müslümanlar tarafından 
ise Muharrem ayının 10. günü 
Aşure Günü olarak kutlanır. 

Hicret, bir yeri terk edip baş-
ka bir yere göç etme anlamına 
gelir. Yine kişinin, bir şeyden 
bedenen, lisânen veya kalben 
ayrılıp uzaklaşması anlamını 
da ifade eder. İslam tarihin-
de ise, Rasulullah’ın (s.a.v.) 
Mekke’den Medine’ye hicret 
etmesi ve soylu bir gelene-
ği sürdürmesidir. Hz. İbrahim 
(a.s.), kavmi tarafından ateş-
te yakılmak istenince önce 
Filistin’e, daha sonra Mısır’a 

göç etmişti. Hz. Musa (a.s.) 
da, Mısır’dan inananlarla 
birlikte göç etmiş, peşlerine 
düşen Firavunun ordusu ise 
Kızıldeniz’de boğulmuştu. 
 
Rasulullah (s.a.v.) ve sahabe-i 
kiram da kendinden önceki 
peygamberlerin yaşadıkla-
rını yaşamışlar, akla hayale 
gelmedik eziyet ve işkence-
ler görmüşlerdir. Nitekim iş-
kenceler sebebiyle sahabeden 
Yasir (r.a.) ve eşi Sümeyye 
(r.anhâ) İslâm’ın ilk şehitleri 
olma şerefine kavuşmuşlar-
dır. Bu olaydan sonra bir grup 
Müslüman Habeşistan’a hicret 
etmiştir. Peygamberimizin am-
cası Ebu Talib’in ölümünden 
sonra, Mekke’li müşrikler daha 
da ileri giderek Rasülullah’ı 
(s.a.v.) öldürmeyi dahi dü-
şünmüşlerdi. Cenab-ı Haktan 
gelen izin üzerine Rasulul-
lah (s.a.v.), kendisini büyük 
bir iştiyakla bekleyen, muha-
cirlere kucak açan, Ensar’ın 
şehri Medine’ye hicret etti. 
Cenab-ı Hak kendisi yolun-
da hicret edenleri şöyle öv-
mekte ve müjdelemektedir: 
“İman edip hicret eden ve Al-
lah yolunda mallarıyla can-
larıyla cihat eden kimselerin 
mertebeleri, Allah katında 
daha üstündür. İşte onlar ka-
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zananların ta kendileridir.“ 
Bu önemli olay Hz. Ali’nin 
(r.a.) teklifiyle Hz. Ömer (r.a.) 
zamanında Hicri takvimin baş-
langıcı kabul edildi. Hicret Re-
biul evvel ayında gerçekleşmiş-
ti. Kameri yıl ise Muharrem ayı 
ile başladığı için Muharrem’in 
birinci günü yılbaşı oldu. Ö 
nümüzdeki hafta 10 Ocak Per-
şembe günü 1 Muharrem’dir. 
İnşallah Hicretin 1429. yı-
lına adım atmış olacağız.  
 
Hicret basit bir mekân de-
ğiştirme değildir. Toprakla 
insan arasındaki memleket 
bağından, kabilecilik anla-
yışından sıyrılıp bütün yer-
yüzünü Allah’ın(cc mülkü 
olarak görmek ve her yere 
Allah’ın dinini götürmektir.  

Geçen 1428 yıla rağmen, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.), araların-
da kan bağı bulunmayan Ensar 
ve muhacir arasında kurdu-
ğu kardeşlik, onların huzur ve 
barış içindeki yaşayışları bu-
günümüze de örnek olmalıdır. 
 
Bu yılbaşı bizler için nefis 
muhasebesine bir vesile ol-
sun. Medineli Müslümanların 
Akabe’deki iman ve şuuruy-
la dolalım ve Rasulullah’ın 
(s.a.v.) manevi huzurunda 
O’nun yolundan ayrılmayaca-
ğımıza dair kesin söz verelim. 
Tüm kötülüklerden, fenalık-
lardan, haramlardan Kur’an’a 
ve Cenab-ı Hakk’a hicret 
edelim.’’Gerçek muhacir, hata 
ve günahları terk edendir.’’ 
Peygamberimizin Mekke’den 

Medine’ye yapmış olduğu Hic-
ret (Göç)İslam tarihinde oldu-
ğu kadar dünya tarihinde de 
mühim bir hadise idi. Bu ha-
dise, Müslümanların kurtulu-
şu büyük İslam inkılaplarının 
başlangıcı oldu. Hicretten önce 
Müslümanlık, puta-tapıcılığın 
korkunç baskısı altında idi. İs-
lam dini hicret sayesinde bu 
baskıdan kurtuldu, istikba-
le kavuştu. Yayılma imkânını 
buldu. Medeni dünyaya ken-
dini tanıtmaya muvaffak oldu. 
 
Bu vesile ile bütün Müslü-
manların hicri yıl dönümlerini 
kutluyor, geçen yıllardan daha 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

amma evdeki hesap çarşıya 
uymadı yani sözün kısası 
kurban alıp da kesemedim, 
kesenlerinkini Allah kabul 
etsin.

Askerdeki çocuğa para yol-
la, ayrı ilde okuyan toruna 
para yolla, mübarek rama-
zan ayını geçirdik, geldik 
kara kışa odun- kömür al, 
kışlık üst baş al inanın ki 
cepte para kalmadı. Kom-
şuların yüzüne bakamadık, 
torun dede kurban kesme-
yecek miyiz diye boynunu 
bükerek sordu? Verecek ce-
vap bulamadım. Sesim bo-
ğazımda düğümlendi.

Aldığımız emekli maaşımız 
belli amma gel de bunu to-
runa anlat, zaten o çocuğa 
nasıl anlatabilirim ki?

Buna da şükür dedim sağ-
lığımız, sıhhatimiz yerinde 
diye kendi kendime söyle-
nerek, yolda yürüdüm, yü-
rüdüm. Amma akşam evime 
yine dönecektim, torunuma 
ne cevap verecektim? Ak-
şam eve gelirken cebimdeki 
son 20TL. nin 10TL. ile to-
runa bir pantolon aldım.

Nihayeti ile karşımdaki ço-
cuktu bari gönlünü alayım 
dedim. Eve gidince toru-
num açtı kapıyı elimdeki 
poşeti uzattım, o da heyecan 
ile açtı pantolonu görünce 
boynuma sarıldı dede torun 
birbirimize sarıldık yanak-
larımı öptü, kokladı aynı 
şekilde bende torunumu 
öptüm ve kokladım. İşte bu 
anlatmaya çalıştığım olay 
hayattan gerçek bir kesittir.

Hepinizi selam ve saygıyla 
selamlarım.

Allahımıza şükür-
ler olsun Mübarek 
Kurban bayramı-

nı kutladık. Amma kurban 
kesemedik diyenlerinizden 
gelen sesleri duyar gibi ol-
dum, bilmem yanılıyor mu-
yum? Büyük şehirlerde kü-
çükbaş ve büyükbaş kurban 
fiyatları bayağı pahallıydı, 
diğer il ya da ilçeler de fi-
yatlar belki de uygun olabilir.

Yıl boyunca birkaç kuruş 
olsun tasarruf edelim dedim 
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Bütün insanlar hür, haysi-
yet ve haklar bakımın-
dan eşit doğarlar. 

Akıl ve vicdana sahip ve birbir-
lerine karşı kardeşlik zihniyeti 
ile hareket etmelidirler.

İnsanların birbirlerinin düşün-
celerini fikirlerini vb hayallerini 
hoşgörüyle karşılamalıyız.

Çünkü hoşgörü demek ;

Sevecen, kötü olsa bile iyi diyen, 
yanlışları düzeltirken karşında-
kini kırmayan, kısacası Her şeyi 
olumlu karşılayan kişidir.

Hoşgörü birbirimize tolerans 
göstermemiz, birbirimizi anla-
mamız, sevmemiz ve saymamızdır. 

Maalesef yaşadığımız dönemde 
hoşgörüye olduğundan fazla ih-
tiyacımız bulunmaktadır. 

Malum ırkçılığın ve şiddetin en 
üst seviyeye çıktığı zamandayız.
Kısacası siz siz olun birçok şeyi 
hoşgörüyle karşılayın eğer ne 
kadar şeyi hoşgörüyle karşılar-
sanız hem içinizde sıkıntı olmaz 

hem de herkes tarafından sevilir ve sayılırsınız. İnsan hakları, tüm 
insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. 

İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm in-
sanların yararlanabileceği haklardır. İnsan hakları, tüm insanların 
hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına 
dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yete-
neklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. 

Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları 
çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bu hakları kullan-
makta herkes eşittir. 

Bildiğiniz gibi dinimizde, peygamberimiz de hoşgörüyü emretmiş-
tir. Peygamberimiz ‘ Arabın arap olmayana, Arap olmayanın araba 
üstünlüğü yoktur’ demiştir. Keşke hep uysak değil mi hoşgörü kural-
larına, birbirimizi sevsek, bir omuz için adam öldürmesek…

Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza.

Güzel sözleri ile saygı ve sevgilerimi sunuyor. Gelecek 2014 yılının 
sağlık, mutluluk. Kardeşlik ve bolluk getirmesini diliyorum.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği genel başkanı Satılmış 
ÇALIŞKAN’ ın da katıldığı kuruluş yıldönümü etkinlikleri Rixos otel 
de HAK-İŞ e bağlı sendika başkanları, sendika yöneticileri, STK. 

Örgütleri ve dernek başkanlarının yoğun katılımları ile 38 yılın anlatıldığı            
HAK-İŞ’in mücadelelerle dolu geçmişi katılımcılar tarafından takdirle karşı-
landı.

Genel başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN işçi sendikalarının yalnızca çalışan 
işçilere değil işçi emeklilerine de sahip çıkmalarını her fırsatta dile getirdi. 
 Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği camiası olarak 38. Yıl dönüm-
lerini kutlar ve başarılar dileriz.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği genel başkanı DURU TV. 
De canlı yayında emeklilerin aylıklarındaki, sağlık ta ki çektikleri zor-
luklar konusunda teferruatlı olarak açıklamalarda bulunmuştur. ÇA-

LIŞKAN canlı yayında 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için maaşlarına 
İNTİBAK yapıldığını amma bunun tam olarak yapılamadığını, 2000 yılı son-
rasında emekli olanlara da aldıkları aylıklara da yeni bir düzenleme gerekti-
ğini belirtmiştir. Ayrıca emekliklerden alınan muayene farkları, ilaçtan alınan 
farkların emeklileri zor durumda bıraktığını belirtmiştir.

Devlet ve Üniversite hastanelerinde emeklinin çekmiş olduğu sıkıntılarını an-
latmış, özellikle doktorun 
istemiş olduğu görüntü-
ler için 4-5 ay gibi ileri 
tarihlere gün verildiği ve 
bu konuda çekilen zor-
lukları, bu neden ile özel 
hastaneye giden hastala-
rın cebine en az 50-100 
TL. koymaları gerektiği-
ni anlatmıştır.
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24 Ağustos 2013 Cumartesi günü şubemizin olağan genel kurulunu açan 
Genel Merkez Genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin ku-
rulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu faaliyetler konusunda, 

bilhassa İNTİBAK ve sağlık konusundaki bilgileri kıymetli emeklilerimizle 
paylaşmıştır. 

Şube genel kuruluna AK Parti Hacı Musa belde başkanı Canip ÖZSARAÇ, 
Zonguldak şube başkanı Mustafa SARIOĞLU, Devrek şube başkanı Cemil 
KÖSELER, Kumluca şube başkanı Mehmet GİRİTLİ, Genel merkez II. Baş-
kanı Yunus ATİKTÜRK ve Genel Eğt. ve Teş. Sekreteri Ali SELÇUK katıl-
mışlardır.

Tekrar şube başkanlığına seçilen Cevat BAŞ ve yönetim kuruluna başarılar 
dileriz.
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30 Ağustos 2013 Cuma günü şubemizin olağan genel kurulunu açan Ge-
nel Merkez Genel başkanı Satılmış ÇALIŞKAN derneğimizin kuruldu-
ğu günden bu güne kadar yapmış olduğu faaliyetler konusunda bilgileri 

kıymetli emeklilerimizle paylaşmıştır. 

Şube genel kuruluna ÇİMSE-İŞ Sendikası şube başkanı Hasan EMER, Genel 
Merkez II. Başkanı Yunus ATİKTÜRK ve Genel Mali Sekreter M. Ercüment 
ALDEMİR katılmışlardır.

Tekrar şube başkanlığına seçilen Necmi ÖZ ve yönetim kuruluna başarılar 
dileriz.
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23.10.2013 Çarşamba günü 2013 yılının son başkanlar kurulu 
toplantımızı genel merkez toplantı salonumuzda şube başkanla-
rımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN şube başkanlarımıza emek-
limizin sosyal, ekonomik ve sağlıkta yaşamış oldukları konularda bil-
giler aktarmıştır. 

Başkanlar kurulu toplantımız her zamanki gibi derneğimize yakışan 
gayet olumlu bir havada gerçekleşmiştir. 

Şube başkanlarımız bulundukları yerler de emeklilerimizin yaşadığı 
zorlukları ifade etmişler, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ Genel Başkanı Satılmış 
ÇALIŞKAN ve Genel Eğitim-Teşkilatlandırma Sekreteri, Etik Komisyon üyesi Sayın 
Abdullah Cengiz MAKAS beyi makamında ziyaret etmiştir. 2000 yılı öncesi SSK emek-

lilerine çıkartılmış olan İNTİBAK yasası hakkında bilgi vererek, bu çıkan yasadaki eksiklikleri 
hakkında ve bilhassa 2000 yılından sonra emekli olanlarda farklı aylık bağlamalarının gideril-
mesi için dernek olarak görüşlerini sunmuşlardır. Dernek olarak her zaman yardımcı olacaklarını 
bildirmişlerdir.

CHP ANKARA Milletvekili Sayın 
NAZLIKAYA Hanımefendi Genel 
merkezimizi ziyaret etmişlerdir.

Ziyaretlerinde genel başkan Satılmış ÇALIŞ-
KAN emeklilerin bütün sorunları hakkında 
bilgiler aktararak, CHP Ankara milletvekili 
Sayın NAZLIKAYA hanımefendi de parti içe-
risinde bu sorunları incelediklerini ve araştır-
dıklarını ifade etmişlerdir. 



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ19

DENİZLİ ŞUBEMİZİN ANLAŞMASI

Tüm İşçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği şube başkanımız Ka-
mil KÜNARLIOĞLU, Denizli de Özel DENİZLİ TEKDEN HAS-
TANESİ ile emeklilerimiz için anlaşma yapmıştır. Emeklilerimize 

hayırlı olmasını dileriz.

ÇİFTEHAN TERMAL TURİZM A.Ş. DEVREMÜLK
VE KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

Çiftehan Termal Turizm A.Ş. Adına Genel Müdür Ahmet Irmak Ve Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Kah-
raman ile Devremülk Satışlarında Derneğe Bağlı Bulunan Üyelere %5 ve 

Termal Tesislerde Konaklama İşlemlerinde Derneğe Bağlı Bulunan Üyelere %10 
İndirim Yapılmasına Karar Verilmiştir. 
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Sadık GÜNEŞ
KIRIKKALE ŞUBESİ 

2. Başkanı              
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Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar:

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanun kapsamında olanlardan;
- Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananla-
rın,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlanıp mülga 506 sayılı Kanunun değişik 
63 üncü maddesine göre yeniden çalışmaya başlayanların,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlanıp mülga 506 sayılı Kanunun değişik 
63 üncü maddesine göre yeniden çalışmaya başlayanlardan tekrar aylık bağlananların,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlamış olanlara 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık 
aylığı bağlananların,
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tekrar çalışmaya başlamak istemeleri halinde, 
prime esas kazançlarının % 30’u ile kısa vadeli sigorta prim oranı toplamına tekabül eden 
miktarda sosyal güvenlik destek primi ödemeleri halinde aylık aylıklarını kestirmeden çalışma 
hakları bulunmaktadır. 

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık ay-
lığı bağlandıktan sonra, hangi statüde çalışıp çalışmadıklarına ve hangi statüden yaşlılık veya 
emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, 4/a (hizmet akdi) statüsünden çalışma-
ya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıklarını kestirmeme hakları 
bulunmamaktadır. Bu durumda olanlar, aylıklarını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi olmak 
zorunda olacaklardır.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar:

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik destek 
primi ödeyenlerden, almakta olduklarının % 15’i tutarında sosyal güvenlik destek primi kesil-
mek şartıyla aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. % 15’lik oran, 5510 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği yıl için % 12, 2009 yılı için % 13, 2010 yılı için % 14 ve 2011 ve takip eden 
yıllar için de % 15 oranında kademeli olarak uygulanacaktır.

b) Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 4/b statüsünde tekrar çalışmaya başlayanlardan ise 
istemeleri halinde Kanunun yürürlüğe girdiği ve takip eden yıllar için yine aylıklarının % 15’i 
tutarından sosyal güvenlik destek primi alınacak ve bunların aylıkları kesilmeden çalışma 
imkanı olacaktır.

c) Tarımsal faaliyet olarak aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ise sosyal 
güvenlik destek primi ödenmesi şartı aranmadan aylıklarını almaya devam edeceklerdir.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Yunus 
ATİKTÜRK, ULUSAL KANAL da canlı yayına katılarak emeklilerin aylık-
ları, sağlıkta çektikleri sıkıntıları ayrıca geçinemediklerinden ek iş yaparak 

çalışıp ta ev bütçesine katkıda bulunan emekli kardeşlerimizin prim borçlarını öde-
meleri ve günlerdir kamuoyunun beklediği amma bir türlü sonuçlanmayan banka 
promosyonları konusunda açıklayıcı bilgilerini aktarmıştır.  Genel merkez başkan 
yardımcısı ATİKTÜRK hastanelerde çekilen sıkıntılar, bilhassa özel hastanelerde 
alınan katkı payları, eczanede istenen ilaç katkı paylarını açıklamış ve bu konularda 
bilgiler vermiştir.
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Öğretmenler Günü, öğ-
retmenlik mesleğini 
icra eden kimseleri 

onurlandırmak için çeşitli et-
kinliklerin düzenlendiği bir 
kutlama gündür.

Öğretmen; insanları eğitmeyi 
ve öğretmeyi meslek edinen, 
eğitim kurumlarında çocuk ve 
gençlerin eğitim öğretimleri-
ne rehberlik eden, yön veren 
ve yaşam hazırlayan kimsedir. 
Öğretmenler Gününün amacı 
öğretmenin toplumdaki yeri 
ve rolü önemi ve değeri nedir, 
sorunlarını belirlemek ve öğ-
retmeni olması gerekli yüce 
oruna oturtmaktır. Öğretmen-
lerin kendi aralarında bağı 
kuvvetlendirmek, öğrencileri 
ile aralarındaki sevgi, saygı ve 
dayanışmayı güçlendirmektir. 
Emekli olan öğretmenleri say-

gıyla anmak ve yeni atanmış 
öğretmenlere mesleklerinin 
kutsal bilincine varmalarını 
sağlamaktır. İşte, Öğretmenler 
Günü, bu fedakar öğretmenle-
rimizin kıymetini bir kez daha 
düşünüp anlamamızı sağlayan 
önemli bir gündür.

Öğretmenlerimize duyduğu-
muz saygı, sevgi ve şükranları-
mızı dile getirmek için bu günü 
fırsat bilmeli ve bu duygularla, 
onların ellerini öpmeliyiz. Oku-
lu bitirip hayata atıldığımız za-
man, bizi bu günlere hazırlayan 
öğretmenlerimizi hatırlamak, 
ziyaret etmek ya da bir telefon, 
mesaj veya mail gibi iletişim 
yolları ile hal hatırlarını sor-
mak onlar için en büyük ve en 
değerli armağan olacaktır.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, 

Öğretmenler Günü olarak kut-
lanır. Bu, 1981 yılında başla-
mış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cum-
huriyeti devletininin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk’ün 
"Millet Mektepleri’nin 
Başöğretmenliği"ni kabul ettiği 
gündür. Bakanlar Kurulu, Mus-
tafa Kemal Atatürk’e "Millet 
Mektepleri Başöğretmenliği" 
ünvanını 11 Kasım 1928’de 
yaptığı toplantıda vermiş ve 
bu ünvan, 24 Kasım’da Millet 
Mektepleri Talimatnamesi'nin 
yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dö-
nümü olan 1981 yılında, onun 
"başöğretmen" oluşunun yıl-
dönümlerinde ülke çapında 
Öğretmenler Günü kutlanma-
sına karar verildi. Öğretmen-
ler Günü ile ilgili kutlama-
lar, 26 Kasım 1992’de Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren Öğretmenler Günü 
Kutlama Yönetmeliği çerçeve-
sinde gerçekleşir.
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01.11.2013 tarihinde İstanbul Şubemizin 
Yönetim Kurulu, İstanbul’un Şile ilçe-
sindeki mahallerinde dayanışma ve is-

tiare toplantıları yapmış olup emeklilere der-
neğimizin kuruluş amacı ve sosyal faaliyetleri 
anlatılmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda derneğimize katı-
lımlar olup ziyaretimizden duydukları mem-
nuniyeti bildirmişlerdir. Bu vesile ile bütün 
emekli arkadaşlarımıza İstanbul Şubesi olarak 
sağlık ve esenlikler dileriz.    

Nazım ÖZTÜRK
İstanbul Şube Başkanı
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Bir hastalık ya da görevi-
ni yapamayan bir organ 
nedeniyle hayatınızın 

risk altında olması, umutla o ba-
ğışlanacak organı beklemenin 
ümidi ya da ümitsizliği… Bun-
lar ancak tecrübeyle sabit, kötü 
duygulardır. Ve bu maalesef ki 
kimin kapısını, ne zaman çala-
cağı belli olmayan bir ihtiyaçtır. 
Sizi ya da bir sevdiğinizin de bir 
organ bağışına ihtiyaç duyup 
duymayacağını bilemezsiniz.

Sevdiğiniz için canınızı bile ve-
rebilirsiniz. Peki ya bir parçanı-
zı? Bağışlayacağınız bir organ 
başka birilerinin sevdiklerine 
can verebilir. Kim bilir; onların-
ki de bir gün sizin sevdiklerini-
ze… 

Kalbinize bir kez sorun, hayat 
vermek ister mi? 

ORGAN NAKLİ NEDİR? 

Tedavisi sadece organ ve doku 
nakli ile mümkün olan hastalık-
lar, tüm dünyanın olduğu gibi, 
ülkemizin de önemli sağlık so-
runlarından biridir. Organ ve 
doku nakli bekleyen hastaların 
sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Tedavisi mümkün olmayan has-

talıklar nedeniyle görev yapa-
mayacak derecede hasar gören 
organların yerine, canlı veya 
ölüden alınan yeni, sağlam or-
ganın konularak hastanın tedavi 
edilmesine organ nakli denilir. 

ORGAN BAĞIŞININ DİNİ 
YÖNDEN SAKINCASI VAR MI? 

Organ bağışının dini yönden sa-
kıncası yoktur. Büyük dinlerin 
çoğu organ bağışını onaylamak-
ta ve desteklemektedir. 

HANGİ ORGAN ve DOKU-
LARIN NAKLİ YAPILMAK-
TADIR?

Ülkemizde nakli yapılan organ-
lar; böbrek, karaciğer, kalp, ak-
ciğer, pankreas ve ince bağırsak-
tır. 

Nakli yapılan dokular ise; kalp 
kapağı, kornea, kemik, kemik ili-
ği, deridir. Böbrekler sağ ve sol-
da olmak üzere iki tanedir. Daki-
kada 1 litre kanı süzerek vücudu 
zararlı maddelerden temizlerler. 
Ancak birçok sebepten böbrek 
dokusu zarar görerek işlevini 
yapamaz hale gelebilir. Böbrek 
yetmezliğine bağlı ölümlerin 
%60 'ını oluşturan kronik böbrek 
iltihabı durumunda böbrekler 

fonksiyonlarını kaybederler. Bu 
durumda böbrek nakli gerekir. 

Kalp kasını tutarak harap eden 
hastalıklarda kalp görevini ya-
pamamaktadır. Bu hastalar nakil 
olmaz ise çok kısa sürede hayat-
larını kaybetmektedir ve ancak 
kalp nakli ile yaşamaları müm-
kündür. 

Karaciğer karın boşluğunun sağ 
tarafında yer alır. Karaciğer hüc-
relerinin tahrip olduğu, siroz, 
kronik sarılık, karaciğer kanseri 
gibi tıbbi tedavinin başarısız kal-
dığı hastalıklarda karaciğer nakli 
tek çözüm olarak ortaya çıkmak-
tadır. 

“Bir İnsanı Yaşatmak, 
İnsanlığı Yaşatmaktır.”

ORGAN BAĞIŞI NEREYE ve 
NASIL YAPILIR?

- Hastanelerde,
- Emniyet Müdürlüklerinde (Eh-
liyet alımı sırasında )
- Organ Nakli Yapan Merkezler-
de,
- Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, 
Dernek... vs kuruluşlarda organ 
bağışı yapılabilir. 

Organ bağışı yapanların, bu du-
rumdan ailelerini de haberdar 
etmeleri daha sonra çıkabilecek 
problemleri önlemek açısından 
yararlı olacaktır. 

Organ bağışında bulunan kişi-
lerin organ bağış kartını daima 
yanında taşıması organ bağışı 
işleminin karışıklık ve gecikme 
olmaksızın yerine getirilmesini 
sağlayacaktır. 

“Gelin Organ Bağışlayalım. 
Bir Hayat Biterken Bir Ha-
yat Başlatalım...” 
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SAĞLIK KÖŞESİ

KATARAKT NEDİR ? 

Katarakt, saydam olan göz mer-
ceğinin saydamlığını kaybederek 
görmenin azalmasıdır. Gözün 
renkli tabakası irisin arkasında 
yer alan ve saydam bir yapı olan 
göz merceğinin, görme işlevinde 
önemli bir rolü vardır. Göz mer-
ceğinin saydamlığının azalması, 
yani katarakt söz konusu oldu-
ğunda görme netliği azalacak, 
hasta bulanık görecektir. Kata-
raktlı gözlerde görme bulanık-
lığı, kataraktın derecesine göre, 
az bulanık görmeden başlayarak 
sadece ışık görecek dereceye ka-
dar çok değişik seviyelerde ola-
caktır. 

KATARAKTIN BELİRTİLE-
Rİ NELERDİR ?

Katarakt, göz merceğinin deği-
şik bölgelerinden başlar ve buna 
göre de hasta farklı görme şika-
yetleriyle doktora başvurur. Has-
taların tümünde ortak şikayet, 
görmenin azalması ve bulanık 
görmedir. Fakat, hastaların bazısı 
ışıkta değil, loş ortamlarda daha 
iyi gördüklerini belirtirler. Bazı-
sı da görmesinin sürekli bulanık 
olmasından ve giderek daha kö-
tüleştiğinden, bazısı da iyi oku-
yamadığından şikayet eder. Bazı 
katarakt türlerinde görülen tipik 
bir görme şikayeti de gözün mi-
yop hale gelmesidir. Bu hasta-
lar, eskiye göre yakını daha iyi 
gördüklerini, hatta kitap-gazete 
okurken yakın gözlüklerine ge-
rek duymadan çıplak gözle daha 
iyi gördüklerini ifade ederler. 
Uzak için hipermetrop gözlük 
kullanan hastalarda bu gözlüğe 

ihtiyaç duyulmadığı görülür. Bu 
hastalar muayene edildiklerinde 
gözlükleri hipermetrop ise göz-
lük numarasında düşme, miyop 
ise numarada yükselme olduğu 
izlenir. Önceleri, gözlük yardı-
mı olmaksızın yakını daha iyi 
gördüğünü farkeden hasta, bu 
durumdan memnun olur. Fakat 
zamanla görmesinin bulanık-
laştığını ve uzak mesafeyi daha 
kötü görmeye başladığını anla-
yınca, doktora başvurmak zorun-
da kalır. 

KATARAKT HANGİ YAŞ-
LARDA GÖRÜLÜR ?

Katarakt genellikle bir yaşlılık 
hastalığı olarak bilinir. Bu doğru-
dur, kataraktlı hastaların %90’ın-
dan fazlası 60 yaşın üzerindeki 
kişilerden oluşur. Fakat, katarak-
tın sadece yaşlılarda görüldüğü 
sanılmamalıdır. Katarakt, daha 
küçük oranlarda olmak üzere 
her yaş grubunda görülebilir. 
Örneğin yeni doğan bebeklerde 
doğuştan katarakt adı verilen bir 
katarakt türü görülebildiği gibi 
çocuklarda, gençlerde ve orta 
yaşlılarda katarakta rastlanabilir. 
Dolayısıyla, hangi yaş grubunda 
olursa olsun görme bulanıklığı 
veya azalması olan bir hastada, 
akla gelebilecek hastalıklardan 
biri kataraktdır. 

KATARAKTA YOLAÇAN 
NEDENLER NELERDİR ?

Katarakta yol açan nedenler çok 
çeşitlidir. Kataraktların %90 
gibi büyük çoğunluğu yaşlılık 
kataraktı adı verilen ve 60 yaş 
üzerinde yaşlılığa bağlı olarak 

oluşan kataraktlardır. Yaşlılık 
kataraktında, kataraktın nedenini 
aramaya gerek yoktur. Ancak 50 
yaşın altındaki kişilerde görülen 
kataraktlarda, altta yatan bir se-
bep mevcuttur. Bu tür katarakt-
lar soyaçekimle ilgili olabileceği 
gibi bazı metabolik bozukluklar, 
travmatik nedenler (göze gelen 
çeşitli fiziksel darbeler) veya 
kullanılan ilaçlarla (örneğin kor-
tizonlu ilaçlar) da bağlantılı ola-
bilir.

KATARAKTIN TEDAVİSİ 
NASIL YAPILIR ?

Katarakt’ın bugün için tek teda-
vi şekli cerrahidir (ameliyattır). 
Çocuk veya yaşlı kataraktlarının 
ameliyatlarında teknik olarak 
bazı faklılıklar olmakla birlikte 
katarakt ameliyatında yapılan iş-
lem, kataraktın alınıp yerine bir 
göziçi merceği yerleştirilmesin-
den ibarettir. 

KATARAKT AMELİYATI

Katarakt ameliyatı çocuklarda 
genel anestezi ile erişkinlerde ise 
lokal anestezi ile yapılmaktadır. 
Lokal aneztezi enjeksiyonla (iğ-
neyle) veya enjeksiyonsuz (iğne-
siz); damla ile yapılabilir. Günü-
müzde katarakt ameliyatı, halk 
arasında ‘’laserle katarakt ame-
liyatı’’ olarak bilinen tıbbi adı 
‘’FAKOEMÜLSİFİKASYON’’ 
veya kısaca ‘’FAKO’’ olarak 
isimlendirilen bir teknikle yapıl-
maktadır. Bu teknik, halk arasın-
da ‘’dikişsiz katarakt ameliyatı’’ 
olarak isimlendirilmektedir. 
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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
ANTALYA TAMER ATEŞ 0507 260 90 68
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 CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
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 OSMAN NURİ UYSAL 0222 234 24 56 0532 484 61 16
GAZİANTEP MEHMET AKMELEK 0342 221 12 33 0533 733 29 36
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 487 76 72
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 MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75
KIRŞEHİR/MUCUR İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0507 732 63 44
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0534 465 48 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
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 0541 367 57 71
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/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
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




