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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

da söz alan tüm siyasi parti 
temsilcileri emeklinin için-
de bulunduğu durumun far-
kında olduklarını ifade etti-
ler ancak bu durumdan nasıl 
çıkılacağını emekli için net 
olarak nelerin yapılması 
gerektiği ve bunu yapmak 
için bir çözüm yolunu net 
olarak ortaya koyan bir söz 
alamadık ne yazık ki hükü-
met temsilcisi politikacılar 
yine siyaset yaptı muhalefet 
temsilcisi politikacılar yine 
vaatlerde bulundu. Anlaşı-
lan şu ki biz yine kendi mü-

Kasım ayının sonun-
da 11. Olağan ge-
nel kurulumuzu siz 

değerli delegelerimiz, üye-
lerimiz ve misafirlerimizle 
birlikte yaptık ve sizlerin 
bizlere vermiş olduğunuz 
güven ve yetkiyle işimi-
zin, görevimizin başında-
yız. Genel kurulumuzda 
bizleri yalnız bırakmayan 

öncelikle siz değerli delege-
lerimizi ve siyasi parti tem-
silcilerini, sendika temsilci-
lerini, çeşitli dernek temsil-
cilerini, basın ve davetlileri-
mize katılımlarından dolayı 
şahsım, genel merkezimiz 
ve tüm emekliler camiası 
adına teşekkürlerimizi su-
narız.

Evet yazımızın başlığında 
da belirttiğimiz üzere bir 
partinin iktidar döneminde 
4. Olağan genel kurulumu-
zu yaptık genel kurulumuz-

BİR HÜKÜMET
4 GENEL KURUL
BİR HÜKÜMET
4 GENEL KURUL
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cadelemizi kendimiz vere-
ceğiz biz yine tüm emek der 
olarak sizlerin vermiş oldu-
ğu yetki ile önümüzde uzun 
ve mücadele dolu yıllar var.

Emeklinin sorunlarını mec-
lise, cumhurbaşkanlığına ve 
tüm platformlara taşımaya 
devam edecek ve bu ülkede 
emeklinin olması gerektiği 
yeri ve imkanları kazanın-
caya kadar her yerde her 
platformda sesimizi duyu-
racağız.

Değerli emekli arkadaşla-
rım bugüne kadar çözmek 
için yola çıktığımız birta-
kım hakları ve güvenceleri 
aldık ve başta intibak yasası 
olmak üzere emekli maaşla-
rına ve geçim standartlarına 
etki edecek, çalışan emekli-
lerin sorunlarına ilişkin ko-
nular ve buna bezer birçok 
konu üzerinde 11.  Dönem-
de üzerimize düşen görevle-
ri layıkıyla yapmaya devam 
edeceğiz.

12 yıldır görev başında olan 
hükümet biz emeklilerin so-
runlarına yeterince cevap 
verememiştir ısrarla intibah 
yasasının çıkmasını isteme-
mize rağmen iyileştirmeden 
ileri gitmemiş ekonomik 
sorunlarla mücadele eden 
ve çalışmak zorunda olan 
emekli arkadaşlarımızın 
hakları konusunda sağlıklı 
bir yol kat edememiştir. Biz 
haklı olduğumuz tüm ko-
nularda dik duruşumuzu ve 
mücadelemizi sergilemeye 

devam edeceğiz.

Yerel seçimlere yaklaştığı-
mız şu günlerde yine emek-
liden oy istemekteler yine 
benim 10.5 milyon emek-
lim meydanları doldur-
makta ama soruyorum oy 
zamanı emekliyi hatırlayan 
ve sonra unutan siyasi par-
ti temsilcileri bizim için ne 
yaptınız ki bizlerin oylarına 
talip oluyorsunuz.

Bizi enflasyon karşısında 
eriyen maaşlarımızla sağ-
lık, reçete ve daha birçok 
katkı payı olarak zaten yet-
meyen maaşlarımızı eriten,  
emekliyken çalışmak zo-
runda kalan çalıştığı için de 
maliye ile başı derde giren 
emeklimden meydanlar-
da oy isteyen siyasiler  bu 
emekliden oy isterken söz 
vermek yetmez onların kar-
şısına önceki sözlerinizi tut-
muş olmanın huzuru içinde 
çıkmanız gerekirdi. 

Şimdi oy zamanı da benim 
emeklim artık sizlerin vaat-

lerini değil kendi geleceğini 
düşünerek oy kullanacaktır. 

Bu ülkenin cefasını çekip 
sefasını süremeyen 10.5 
milyon emeklim bedeni-
nizle çalıştınız alınterinizi 
emeğinizi yediniz helal ka-
zancınıza haram katmadınız 
kim ne yerse yesin siz hu-
zurlu bir şekilde kazancını-
zı yediniz bugüne kadar bu 
vatan için ay yıldızlı bay-
rağımız ve semalarımızdan 
hiç dinmeyecek ezan sesi 
için, bu ülke için çalıştınız 
evlatlarımıza güzel yarınlar 
bırakmak için çalıştınız vic-
danını rahat tut ve sandık-
ta sana vaatte bulunan kim 
olursa olsun senin temel de-
ğerlerini koruyan anlayan 
ve bundan vazgeçmeyen 
vicdanını sesini dinleyerek 
oy kullan. 

Yerel seçimlerin bu ülke 
için hayırlara vesile olması-
nı diliyor yarınların ülkeme 
emeklime ve evlatlarımıza 
bahar sevincinde gelmesi 
dileklerimle. 

%3,27 %...
?

GENEL SEÇİMLERMAHALLİ SEÇİMLERE
VERİLEN ZAM KADAR
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

lere neler olacak biz bu kavganın 
neresindeyiz? Meydanlarda mı, 
sandıklarda mıyız? Bizler Ekmek 
kavgamız için sandıklarda olaca-
ğız.

İnanç temelinde kurulmuş sosyal 
ve ekonomik gücü büyümüş ku-
ruluşlar diğer tarafta bu çekişme-
den menfaat elde etmek isteyen 
bazı kişiler ve ezilen dar gelirli 
emekliler. Vatandaşlar tartışma-
lar büyüdükçe işler içinden çıkıl-
maz haller alıyor, çirkinleşiyor. 
Bizim uğruna ömür harcadığımız 
inanç ve ülke değerleri ayaklar 
altına alınmaya devam ediliyor. 
Örgütler ve teşkilatlanmalar yok 
onu çökerttik yok bunu kaldırdık 
derken hak, hukuk ve adalet yargı 
birbirine girmiş, kanunlar yönet-
melikler havada uçuşurken benim 
ülkeme neler oluyor hiç bizim va-
tandaşımıza neler oluyor diye dü-
şündünüz mü? Ben söyleyeyim: 
Bu ülke sizin çekişmelerinizden 
zarar görüyor ve vatandaş oyları 
ve inançları için sömürülmekten 
bıktı. Yeter artık. Bu ülkedeki rant 

ve makam kavgaları yüzünden 
ezilen her zaman vatandaş oldu. 
İstikrarsız bir ülkeden kaçan eko-
nomik yatırımlarla birlikte dövi-
zin hızlı artması borsadaki istik-
rarsızlık ve her seferinde faizleri 
düşürmek için merkez bankasının 
müdahalesinin faturasını ödeyen 
hep aynı, ne siyasiler ne cemaat-
ler, sıkıntıyı çeken faturayı öde-
yenler hep aynı benim güzel ülke-
min güzel insanları.

Piyasalar durma noktasına geldi, 
üretim azaldı Türk Lirası Dolar 
karşısında değer kaybetmeye de-
vam ediyor, faizler yükseldi ben-
zine güç yetmiyor ve tüm bunların 
karşısında eriyip giden maaşlar 
ve daha az ve dengesiz beslenen 
geleceğimizin emanetçisi gençler 
maddi olanakları azaldıkça, sos-
yallikten uzaklaşan, araştırama-
yan üretemeyen bir toplum haline 
geldi.

En çok zarar görense tabi ki be-
nim emeklim enflasyonun altın-
daki maaş zamları ile eriyip giden 
maaşları sağlık giderlerinden son-
ra açlık sınırının altında yaşama-
ya çalışan emeklim. Bu sözüm bu 
ülkeyi yönetenlere yöneteceklere 
ve bu ülke ve bu ülke vatandaşla-
rı üzerinden makam ve rant elde 
etmek isteyenlere; bu millet sizi 
görüyor ve biliyor ne inançlarıyla 
nede oylarıyla sizlerin kavgasına 
ortak olmak istemiyor, refah is-
tiyor, istikrar istiyor kendi ülke-
sinde kimseye muhtaç olmadan 
yaşamak istiyor.

Yine bir genel kurulu başa-
rıyla atlattık, kalpler kı-
rılmadı, gönüller huzurlu, 

bizlere vermiş olduğunuz yetki ve 
güvenden dolayı tüm başkanlara 
delegelere ve buralarda olmamı-
zın sebebi olan emekli üyelerimi-
ze teşekkürlerimi iletmek istedim. 
Ben bu sayıda genel kuruldan ve 
yaptıklarımızdan bahsetmek is-
temiyorum. Ben bu sefer kim ne 
yapıyor da emeklim nasıl zarar 
görüyor demek istiyorum. Ülke 
bir seçime giderken iktidar ve 
muhalefetin kavgası arasında kal-
mış emekli işçi, memur, serbest 
meslek sahibi esnaf sanatkâr ve 
yaşamak için mücadele veren biz-

İKTİDAR MUHALEFET 
KAPIŞIYOR, EMEKLİ 
GEÇİM İÇİN SAVAŞIYOR

İKTİDAR MUHALEFET 
KAPIŞIYOR, EMEKLİ 
GEÇİM İÇİN SAVAŞIYOR
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Hac, İslâm’ın beş esasın-
dan birisidir. Hac, keli-
me olarak, “yönelmek, 

kasdetmek, bir kimseyi ya da bir 
yeri çokça ziyaret etmek” an-
lamlarına gelir.

Dini bir terim olarak hac, “Be-
lirli bir zamanda usulüne uy-

gun olarak ihrama girdikten 
sonra Arafat’ta vakfe yapmak, 
Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret et-
mek ve diğer bazı dini görevleri 
yerine getirmek” suretiyle yapı-
lan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti 
yerine getirene hacı denir.

Hac, hicretin IX. yılında farz 
kılınmıştır. Haccın farz oldu-
ğu hükmü, Kur’an ve Sünnette 
bildirilmiştir. Bu konuda tüm 
Müslümanlar görüş birliği içe-
risindedirler. Hac, bilindiği şek-
liyle Hz. İbrahim’e kadar uzanan 

bir ibadettir. Kur’an ve hadisler 
bize, Hz.İbrahim’in haccından, 
insanları hacca çağırmasından 
bahsetmekte, (Hac 22/27-28) 
Kâbe’nin ve hac menasikinin ta-
rihçesine işaret etmektedir.

Hac Kimlere Farzdır ?

Erkek olsun, kadın olsun şartla-
rını taşıyan her müslümana, öm-
ründe bir defa haccetmek farz-
dır. Üzerine hac farz olan kimse, 
bu ibadeti geciktirmeden bir an 
önce yerine getirmelidir. Üzeri-

HAC ve
U M R E
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ne farz olduğu halde bir takım 
gerekçelerle bu önemli ibadeti 
yerine getirmeyip ileri yaşlara 
ertelemek dinen uygun değil-
dir. Bu şekilde haccını ertele-
yip daha sonra bizzat hac yapa-
mayacak duruma düşen kimse, 
yerine bedel (vekil) göndermek 
zorunda kalır.

Bir kimsenin hac ibadetiyle yü-
kümlü sayılması için; müslüman, 
akıllı, erginlik çağına ulaşmış, 
hür, hac için yeterli malî imkâna 
sahip ve bu ibadeti yerine getire-
cek vakte erişmiş olması şarttır. 
Bu şartlardan birini taşımayan 
kimseye hac farz olmaz.

Haccın Fazileti

Dünya ve ahiret hayatı açısından 
önemli bir dönüm noktası olan 
hac, samimi ve ihlâslı bir şekilde 
yerine getirildiği zaman, müs-
lümanı günahlarından arındırır, 
onun Allah katındaki derecesini 
yükseltir, cenneti kazanmasına 
vesile olur ve kişiyi ahlâken ol-
gunlaştırır.

Gücü yetenlerin farz olarak 
ömürlerinde bir defa yapacak-
ları bu ibadetin fazileti gerçek-
ten büyüktür. “Kim Allah için 
hacceder de kötü söz ve davra-
nışlardan sakınır ve günahlara 
sapmazsa – kul hakları hariç - 
annesinin onu doğurduğu günkü 
gibi günahlardan arınmış olarak 
döner”(3) hadisi şerifi, haccın ne 
derece faziletli bir ibadet oldu-
ğunu anlatmaya yeter. Bununla 
birlikte haccın fazileti konusun-
da birkaç hadis-i şerif daha zik-
retmek yararlı olacaktır.

Peygamber Efendimiz (S.A.S.) 
şöyle buyurmuştur:

“Makbul haccın karşılığı Cen-
netten başka bir şey değildir. 
Umre de diğer bir umre ile ara-
sındaki günahları siler.”
Amellerin hangisi daha fazilet-
lidir? şeklindeki bir soruya Pey-
gamberimiz:

“Allah ve Rasûlüne iman” şek-
linde cevap vermiş; sonra hangi-
si ? diye sorulunca;

“Allah yolunda cihad” buyur-
muş, sonra hangisi? denince; 
“Makbul hac” diye cevap ver-
miştir.

Kısaca haccın, başka ibadetlerde 
olmayan kendine özgü pek çok 
hikmetleri, ahlâkî, sosyal, eko-
nomik ve psikolojik yararları 
vardır. Yukarıda yalnızca bun-
lardan bazıları zikredilebilmiştir.

Umre Nedir? 

Sözlüklerde “ziyaret etmek” 
anlamına gelen umre, dini bir 
kavram olarak, özel bir şekilde 
Kabe’nin ziyaret edilmesini ifa-
de etmektedir. Umre, belirli bir 
zamana bağlı olmaksızın (Arefe 
günü ile Kurban Bayramı’nın ilk 
dört günü hariç) ihrama girip ta-
vaf ve sa’y yaptıktan sonra, tıraş 
olup ihramdan çıkarak yapılan 
ibadettir.

Umre’nin Hac’dan farkı, Arafat 
ve Müzdelife vakfesi, kurban 
kesme, şeytan taşlama görevle-
rinin Umre’de bulunmamasıdır. 
Bundan dolayıdır ki, Umre’ye 
“hacc-ı asgar”, yani küçük Hac, 
Hac ibadetine de “hacc-ı ek-
ber”, yani büyük Hac denmiş-
tir. Hanefî ve Malikîlere göre 
bir Müslümanın ömründe bir kez 
umre yapması müekked sünnettir.

Umrenin sünnet, vacip veya farz 
olma şartları:

Bir insana Umre’nin sünnet, (ya-
hut vacip veya farz) olabilmesi 
için Müslüman, akıllı, büluğa 
ermiş, özgür, ekonomik gücü 
yeterli ve sağlıklı olması, yol gü-
venliğinin bulunması ve kadının 
can, mal ve namus güvenliğinin 
sağlanmış olması gerekir.

Umre ibadetinin zamanı

Umre için belirli bir zaman 
yoktur, her zaman yapılabilir. 
Ramazan’da yapılması men-
dup ve daha faziletlidir. Ancak, 
Hanefî Mezhebi’nde “Teşrik 
Günleri “ denilen, yılda beş gün, 
yani arefe günü sabahından bay-
ramın 4. günü güneş batıncaya 
kadarki süre içinde Umre yap-
mak tahrimen mekruhtur. 

Şafiî, Malikî ve Hanbelî Mez-
heplerine göre Hac için niyetli 
olmayanlar, teşrik günleri dahil 
yılın her gününde Umre yapabi-
lirler.

Umrenin farzları

Umre’nin iki farzı vardır. Bun-
lar; İhrama girmek ve Kabe’yi 
tavaf etmektir. Bunlardan ihram 
şart, tavaf ise rükündür. Şafiî 
ve Hanbelîlere göre bu dört 
nüsük, yani ihram, tavaf, sa’y 
ve tıraş birer rükündür. Malikî 
Mezhebi’nde ise, ilk üçü rükün, 
tıraş ise vaciptir. Şart: Yerine ge-
tirilmesi gerekli olan şey. Hük-
mün varlığı kendisine dayanan 
şeydir. Rükün: İbadetlerin ve 
akidlerin asli bölümlerini ifade 
eder.
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Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

doğruyu düşünen insanlar olur ama onun için üzülen dostu 
olmayabilir.

Ne demiş Aşık Veysel Karani “Dost dost diye nicesine sa-
rıldım benim sadık yârim kara topraktır” herkesten dost 
olmaz herkes aynı düzeyde sevilmez.

Biz insanlar hep dünya gözü ile dost aradık kendimize sev-
gili aradık ama çoğunlukla gerçek dostu gerçek sevgiliyi 
unuttuk yada ihmal ettik. İnsanların her daim mutlu olması 
için bize yol gösteren peygamber efendimizin gösterdiği 
yolda Allah dostu olmayı unuttuk. Dünya meşakkatlerine 
dalıp gittik ve gerçek sevgiliye gerçek dosta dosta olmayan 
insanları kendimize dost bildik mi Allah bizi affetsin.

Dostluk; Unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender in-
sanlar yaşanacak kadar özeldir.

Biz bu dünyanın sahibi olmayan insanlar iyilik, doğruluk 
ve dürüstlük ilkesi üzerine kurduğumuz dostluk, arkadaş-
lık ve kardeşliklerimizle gerçek zenginliklere ulaşabiliriz.
Tüm arkadaşlarımızın Allah(cc) dostluğunu kazanması di-
leklerimle kalın salıcakla.

Dost iyi günde kötü 
günde aramaya ge-
rek duymadığın her 

zaman yanı başında olan ve 
seni hiç terk etmeyen dost.

Bir felsefeci diyor ki bir 
dostun var mı iyisin iki dos-
tun var mı şanslısın üç dos-
tun var mı kendini gözden 
geçir abartmışsın diyor. 

Ben bu sözden şunu anlıyo-
rum insan dostunun yanında 
olmak ister iyi gününde kötü 
gününde dostu çok olan kişi 
bunu başaramayabilir o za-
man dostunu ihmal edersin 
ki dostlukta ihmal mazeret 
olmaz. 

İnsanların çok değerli ka-
dim arkadaşlıkları olabilir 
çok fazla da olabilir ne mut-
lu ki o insan hiç yalnız kal-
maz ve her zaman etrafın-
da onun için güzeli isteyen 

Gerçek DostlukGerçek Dostluk
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğt. Teşk. Sekrteri

mu? Ne dersiniz. Tabi ki hak 
ediyor, hem de fazlasıyla 
hak ediyor.

Televizyonlarda bangır ban-
gır, bağıra bağıra göstererek 
yurdumuza gelen Avrupalı 
emekliler den bahis ediyor, 
amma bizim ülkemizde-
ki emeklilerden ise birkaç 
cümle ile onlarda gelsin di-
yorlar, neden? Aldığı emekli 
aylığıyla ancak kıt kanaat 
ay sonunu getirmeye çalış-
tıklarını bildiklerinden olsa 
gerek. Amma bizim duyum-
larımıza göre AB topluluk-
ları içerisinde en çok emekli 
aylığı bizler alıyorduk, ya-
nılmıyorsam? Öyle söyle-
mişlerdi.

Neyse benim hayallerim 
yine 2013-2012... gibi başka 
bahara kaldı. Ben böyle ha-
yallere dalayım mart ayında 
içeri odadan bir battaniye 
alıp iyice sarılıp üşütmeden 
biraz şekerleme yapayım. 
Tüm emekli kardeşlerime 
bol sıhhatli, bol neşeli gün-
ler dileklerimle. Sağlıcakla 
kalın. %3,27 zam ile.

BİR HAYALİM VAR 2014’TE

Kocaman bir yaz ve 
kış ayını geride 
bıraktık 2013’ü 

atlattık. Bir hayalim var 
2014’te eşimle, çocuk-
larımla ve torunlarımla 
tatile gitmek. Avrupalı 
emekli turistler gibi baş-
ka ülkelere gitmek tatil 
yapmak değil. Kendi ül-
kemin güzelliklerini gör-
mek isterim. Torunumun 

BENİM DE BİR 
HAYALİM VAR YİNE
sahilde koşuşunu görmek, 
ailemle akşam gün batarken 
sohbet etmek isterim. Bende 
hemen hayalimi uygulamak 
geldi aklıma. Aldım kağıdı 
kalemi elime; tatil alışverişi, 
yakıt, yemek, konaklama vs. 
vs... 10 gün olmadı, 5 gün 
olmadı, 3 gün yine olmadı 
yine hüzün çöktü içime ta-
til deyince... Konuyu değiş-
tirmek duymazdan gelmek 
kaldı geriye.

Şöyle bir düşündüm. Ya-
bancı ülkelerden tatile ge-
len emekliler en az 8-9 
haftalığına buraya gelip ül-
kemizde misafir olarak ka-
lıyorlar, oh ne güzel. Şimdi 
benim emeklim 900-1250 
TL. maaş ile bu mart ayında 
böyle bir tatili hak etmiyor 
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE 
YETİMLERİ DERNEĞİ olarak İs-
tiklal Marşı’nın TBMM’de kabul 

edilişinin 93.Yıldönümünü kutlarız. “İstiklal 
Marşımızın kabulünü idrak etmenin onurunu 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Millî Marşımızı 
tarihten silinmek istenen bir millet hangi de-
ğerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazan-
dığının belgesi olarak insanlık tarih içinde 
çok özel bir yerde durmaktadır. Bu yönüyle 
Millet olarak ihtiyaç duyduğumuz Milli birlik 
ve beraberlik idealimizi ifade eden en önemli 
mutabakat belgesidir. 

İstiklal Marşımız saldırgan ve işgalci düş-
mana karşı Anadolu’da tutuşan hürriyet me-
şalesinin ve milletimizdeki vatan sevgisinin 
mısralara döküldüğü umut türküsüdür. Çünkü 
Milli Şair daha cephede başlamış bir savaşı 
İstiklal Marşımızın mısralarında başlatmış, 
başarıyla sürdürmüş ve zaferle sonuçlandır-

mıştır. İşte bizim milletimizin en belirgin ka-
rakteri, Milli Marşımızın adında zikredildiği 
gibi istiklaldir; yani hürriyettir, yani kimseye 
boyun eğmemektir. Günümüzde istiklal mar-
şımızda dile getirilen değerlerimizle büyük 
ve gururlu bir millet olarak, birlik ve beraber-
lik içerisinde bu vatan topraklarında ülkemizi 
ve milletimizi yüceltme ve yükseltme zama-
nıdır. 

Birlik ve beraberliğimizi zirvelere taşıma za-
manıdır. İçeride ve dışarıda ülkemizi yıprat-
maya çalışanlara karşı dik durma zamanıdır. 
Milletimizin içerisine serpilmeye çalışan ni-
fak tohumlarına karşı uyanık olma zamanı-
dır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal başta 
olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi ve M. 
Akif ERSOY’ u minnet ve şükranla anarak, 
Milli Marşımızın TBMM’de kabul edilişinin 
93.Yıldönümünün Milletimize hayırlı olma-
sını dileriz.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN 
KABULÜNÜN 93’ÜNCÜ YILI



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ9
KO

M
PL

E 
İN

Tİ
BA

K  
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

    
55

10
 SA

YI
LI

 YA
SA

DA
 D

ÜZ
EN

LE
M

E T
AL

EB
İM

İZ

SS
K.

EM
EK

Lİ
LE

Rİ
 A

RA
SI

ND
AK

İ F
AR

KL
I U

YG
UL

AM
AL

AR
DA

N 
M

EY
DA

NA
 G

EL
EN

 A
DA

LE
TS

İZ
Lİ

K 
VE

 E
Şİ

TS
İZ

Lİ
Ğİ

N 
TA

BL
OS

U 
AŞ

AĞ
IY

A 
ÇI

KA
RT

IL
M

IŞ
TI

R

SE
NE

LE
R 

İT
İB

AR
İ İ

LE
 

SE
NE

LE
R 

İT
İB

AR
İ İ

LE
 

Bi
r fi

il 2
5 y

ıl  
tav

an
da

n p
rim

 öd
ey

ere
k  

 ta
va

n g
öst

erg
ed

en
    

   
1. 

de
rec

ed
e e

me
kli

 ol
an

lar
25

 yı
lda

 as
ga

ri d
en

 50
00

-60
00

 gü
n p

rim
 öd

ey
ere

k t
ab

an
 

gö
ste

rge
de

n  
em

ek
li o

lan
lar

em
ek

lili
k m

ür
ac

atı
gö

str
ge

si
de

rec
esi

pir
im

 gü
nü

ma
aşı

 
em

ek
lili

km
ur

ac
atı

gö
str

ge
si

de
rec

esi
pir

im
 gü

nü
ma

aşı
28

.06
.19

87
14

92
5 (

üst
)

1
86

38
1.5

65
,36

 TL
 

01
.01

.19
81

94
75

( a
lt)

12
74

00
1.0

75
,41

 TL
01

.07
.19

95
14

92
5 (

üst
)

1
86

00
1.5

65
,36

 TL
 

01
.02

.19
88

94
75

( a
lt)

12
50

00
99

0,7
7 T

L
01

.04
.19

99
15

17
5  

(üs
t)

1
86

38
1.5

78
,10

 TL
 

01
.01

.20
00

94
80

 (A
LT

12
52

40
83

1,6
9  

TL
15

.09
.20

05
15

17
5  

(üs
t)

1
95

00
1.9

12
,28

 TL
 

06
.09

.20
06

94
75

  (a
lt)

12
51

11
99

0,7
8 T

L
15

.04
.20

08
15

17
5  

(üs
t)

1
90

77
2.2

11
,89

 TL
 

01
.10

.20
06

94
75

  (a
lt)

12
53

12
99

0,7
9 T

L
15

.08
.20

09
15

17
5  

(üs
t)

1
72

57
1.9

25
,85

 TL
 

01
.01

.20
09

94
75

  (a
lt)

12
50

00
80

1,0
0 T

L
15

.08
.20

10
15

17
5  

(üs
t)

1
85

00
1.9

29
,00

 TL
 

01
.01

.20
10

94
75

  (a
lt)

12
50

00
79

6,0
0 T

L
15

.08
.20

11
15

17
5  

(üs
t)

1
86

38
2.1

39
,53

 TL
 

01
.01

.20
11

94
75

  (a
lt)

12
50

00
85

0,0
0 T

L
15

.08
.20

12
15

17
5  

(üs
t)

1
90

00
2.4

99
,00

 TL
 

01
.01

.20
12

94
75

  (a
lt)

12
50

00
75

0,0
0 T

L
15

.08
.20

13
15

17
5  

(üs
t)

1
86

00
2.6

82
,00

 TL
 

01
.01

.20
13

94
75

  (a
lt)

12
50

00
92

5,4
1 T

L
15

.08
.20

14
15

17
5  

(üs
t)

1
90

00
2.7

32
,00

 TL
 

01
.01

.20
14

94
75

  (a
lt)

12
50

00
91

8,4
7 T

L

Bİ
Z 

İŞ
Çİ

 E
M

EK
Lİ

LE
Rİ

 SE
NE

LE
RD

İR
 AY

NI
 H

İZ
M

ET
 G

ÜN
ÜN

ÜN
 AY

NI
 Pİ

Rİ
M

İ Ö
DE

YE
NL

ER
 A

RA
SI

ND
AK

İ U
YG

UL
AN

AN
 FA

RK
LI

LI
ĞI

N 
KA

LD
IR

IL
M

AS
IN

I İ
ST

İY
OR

UZ
.     

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

      
EŞ

İT
 Pİ

Rİ
M

E 
EŞ

İT
 H

İZ
M

ET
E,

 E
Şİ

T M
AA

Ş



10TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

11. GENEL KURULUMUZU YAPTIK

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DER-
NEĞİ 11. Genel Kurulunu 30 Kasım 2013 Cumartesi 
günü gerçekleştirmiştir.

Derneğimize bağlı şubelerimizin yöneticileri, delegeler, misa-
firlerimiz ve basının katılımı ile gerçekleşen 11. Genel Kuru-
lumuz Genel Merkez II. Başkanı Sayın Yunus ATİKTÜRK’ ün 
genel kurula katılan tüm misafirleri selamladıktan sonra açılış 
konuşması ile başlamıştır.  II. Başkan ATİKTÜRK salonda ye-
terli katılımcı mevcut olduğundan gündem gereği Genel Ku-
rulu açtığını, ülkemize ve camiamıza yararlı, hayırlı kararlar 
alınmasını temenni ederek saygılarını sunup, 11. Genel Kuru-
lumuzu yönetmek üzere divan teşekkülü için verilmiş teklif bu-
lunduğunu başka bir teklif olup olmadığını salondaki delegele-
re sormuş ve başka teklif olmadığından divan heyetini okuyup 
oya sunarak toplantıya geçilmesini sağlamıştır.

Divan Başkanlığına Hak İş konfederasyonu Genel Başkanı Sa-
yın Mahmut ARSLAN, Başkan yardımcılıklarına Av. Nusret 
Sefa KUTLAY ve İ. Soner BİLGİN,  Kâtip üyeliklere Necati 
VURGUN ve Cemal KÜÇÜK oy birliği ile seçilmişlerdir. 
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11. GENEL KURULUMUZU YAPTIK
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Dernek Genel Başkanı Sayın 
Satılmış ÇALIŞKAN konuş-
masını yapmak üzere kürsüye 
davet edilmiştir. 

Genel Başkan ÇALIŞKAN ko-
nuşmasında; 

Sayın: DİVAN
Sayın: Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Yardımcım,
Sayın: Milletvekillerim,
Siyasi partilerimizin ve Sivil 
toplum kuruluşların değerli baş-
kanları ve yöneticileri,

Değerli bürokratlar yurdun 4 
köşesinden gelip davasına des-
tek olan sevgili Emekliler şube 
başkanlarım şahsım ve teşkila-
tım adına, hepinizi saygı ile se-
lamlıyorum. Hoş geldiniz şeref 
verdiniz.

DEĞERLİ KONUKLAR 
SEVGİLİ EMEKLİLER

Genel kurulumuzun ülkemize 
ve emeklilerimize hayırlar ge-
tirmesi dileği ile Kuruluşumu-
za hizmet vermiş arkadaş ve 
üyelerimizden ebediyete intikal 
edenlere tanrıdan rahmet yaşa-
yanlara sağlıklı ömürler diliyo-

rum. Dünyada küreselleşmenin 
yaşandığı, 21. yüzyılda demok-
rasi ve özgürlüklerin güvence 
altına alındığı, anayasal sistemin 
kurulması gerekliliğine, komşu 
devletlerde yaşananlar bir gös-
tergedir. Komşu devletlerde de-
mokrasiye geçişlerdeki üzücü 
olaylar Devletimizi ve milleti-
mizi yakından etkilemektedir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sın da güvence altına almış ol-
duğu sosyal hukuk devleti ve de-
mokratik rejim yönetimi,  halkın 
ortak değerleri olarak benimse-
miştir. Demokratik sistemi, bir-
likte yaşamanın ve sosyal barı-
şın en büyük güvencesi olarak 
görüp, sahip çıkmalıyız. 
 
Siyasi partiler, sendikalar ve si-
vil toplum kuruluşları demok-
ratik sistemin ve sosyal hukuk 
devleti olmanın gerekliliği içe-
risinde sağlıklı bir gelişme ve 
ilerleme sağlarlar. Bu amaçlar 
doğrultusunda; Derneğimiz üye-
lerinin haklarının korunması yö-
nünde çalışmaktadır. Bireylerin 
sivil toplum kurumu oluşumu-
nu benimsemeleri, Emeklilerin 
TÜM EMEK DER. Bünyesinde 
toplanmaları, emeklilerin istek 
ve talepleri için güç birliği sağ-
layacaktır.

10.5 milyonu geçen her yıl da 
artan emekli nüfusunun potansi-
yel bir güç olduğu bilinmektedir. 
“Tek elin nesi var. İki elin sesi 
var.” Atasözünü düstur olarak 
alır isek, bireysel tepkinin ses 
getirmeyeceğini,  ancak birlik-
telikte güç olacağı bilinci ile 
TÜM EMEK DER.çatısı altında 
emeklilerin bir araya geldiği si-
vil toplum kuruluşu olarak,  hak 
arama da güçlü bir ses olacaktır.
 

Teşkilatımız yılsonu itibarı ile 25 
yaşına girme gururunu yaşamak-
tadır. Üyelerinin ve tüm emekli-
lerin sosyal durumlarını ve hak-
larını her platformda gündeme 
getirmektedir. Özellikle gelir ve 
sağlıkta meydana gelen eşitsiz-
liklerin giderilmesi için,  yetkili 
mercilere girişimlerde bulunup, 
sözlü ve yazılı basında gündem 
oluşturmaktadır. Çalışmalarımız 
da emeklilerin isteklerinin gün-
dem de tutulduğu ve çözüm için 
uğraş verdiğimiz bilinmektedir. 

Bu amaçla uzun süredir mücade-
lesini verdiğimiz İNTİBAK ça-
lışmalarımız gündeme alınmış. 
Ocak 2013 tarihinden itibaren 
kısmi olarak 2000 öncesi İşçi 
emekli maaşlarında 1999 Ara-
lık ayı gösterge ve prim ödeme 
gün sayıları  değerlendirilerek 
yeniden hesaplanmış olup, arzu 
ettiğimiz intibak olmamakla be-
raber aylıklarına 10 krş. İle 300 
TL. Arasında iyileştirme yapıl-
mıştır.
  
İNTİBAK düzenlemesini olum-
lu yaklaşımlarıyla ele alan Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nımız Sayın Faruk ÇELİK Bey 
ve ekibine, ayrıca emeği geçen 
bütün kurum mensuplarına te-
şekkür ediyoruz.  

İntibakı her platformda dile ge-
tiren ve seçim meydanlarında 
gündemde tutan ana muhalefete 
teşekkür ederiz   iktidar ve mu-
halefetin aynı sorunumuzu gör-
meleri bizleri mutlu etmiştir. Üç 
milyon 26 bin 770 emekliden 
1milyon760 bini faydalandı, 96 
Md. göre  aylık alan 1 milyon 
265 bin 770 emekli  faydalana-
madılar. Bunlarda taban aylık 
alan emeklilerdir.  
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Burada verilen artış 4447 sayılı 
yasa ile 2000 yılından itibaren 
yeni emekli olanlara verilen 7 
yıllık güncellemeden refah payı-
nın %70 karşıtı olarak belirlenen  
sabit sayı ile yapılan artıştır.
Ancak bizim süre içerisinde ki 
verilen tüfe zamları da bu veri-
len intibak artışın  içinde kaldı.   
 
Örneğin Ocak 2000 yılında 124 
TL. lik maaş tüfe ile   ARALIK 
2007 de 712 TL. İntibak sabit 
sayısı ile 886TL. Oldu  fark 174 
TL. dir, bu fark 2007 yılı sonrası 
gelen tüfe artışı ile 245 TL. Ol-
muştur. (Bu da senelerdir talep 
ettiğimiz maaş artışlarında gün-
celleme ile verilmesi gereken 
refah payının önemini göster-
miştir)

SEVGİLİ EMEKLİLER

2000 yılı öncesi emekli olanlar 
için yapılan kısmı bir İntibak 
düzenlenmesini. Yeni yapılacak-
lara başlangıç olarak değerlendi-
riyoruz. İşçi emeklilik aylığı he-
sapları 506, 4447 ve 5510 sayılı 
yasalarla, geçen hizmetler ayrı 
ayrı Değerlendirilmektedir Bil-
hassa 506 sayılı yasadaki farklı 
uygulamalardan ötürü, emek-
li maaşları eşit prim gününden 
emekli olmalarına rağmen yeni 

emekliler arasında farklılıklar 
meydana gelmektedir.     
 
Bu nedenle İntibak kapsamının 
genişletilmesi, emekliler ve ku-
rumlar  arasında ayrım yapma-
yan bir sistem oluşturulmalıdır. 
Yapılan intibak yeni bir eşitsizli-
ğe neden olmuştur. 1.Ocak.2000 
den sonra emekli olanlarda da 
intibak yapılması gereksinimi 
doğmuştur. Ayrıca emekli maaş 
artışlarının TÜFE ye bağlı artı-
şı emeklinin her dönem de reel 
kayba uğradığı aşikârdır. 

Bu bağlamda 2000 sonrasını da 
kapsayacak İNTİBAK çalışma-
sını ve her platformda talep et-
tiğimiz emekliye de Milli gelir 
artışından refah payı verilmesini 
büyük bir umut ve sabırsızlıkla 
bekliyoruz (SİMİTE %50 ar-
tış verilirken emekliye %2,5-
3 düşünüldüğünü görmek bizi 
üzmekte). Sağlık sistemindeki 
olumlu değişiklikleri görüyoruz. 

Hastane ve ilaç kuyruklarının 
kalkması, sevksiz üniversite ve 
özel hastanelere gidilmesini sos-
yal devletin gereksinimi olarak 
görmekteyiz. Fakat bu olumlu 
gelişmeler mukabilinde getirilen 
katkı payları emeklinin ödeme 
gücünü aşmaktadır. 

Yaşlıların sağlık hizmetine  daha 
çok ihtiyacı olduğu malumdur, 
reçetesiz ilaç verilmemesi aile 
hekimin yazdırıldığında 3,00TL’ 
lik bir girip, ağrı kesici ilaç için 
emekli 6,30 TL. katkı payı öde-
mekte ayrıca SGK. Ödeme yap-
makta katkı payları hem emek-
liyi hem de kurumu zorlamakta. 
3,00 TL ilaç kaç TL. Olmakta? 
İlaçları kısıtlamak, katkı ve fark-
ları artırmak sağlıktaki sorunla-
rımıza çare olamaz.

Tedavisi kısa sürede yapılması 
gereken hastaların devlet ve üni-
versite hastanelerinde, görün-
tüleme ve laboratuvar hizmet-
lerinde uzun tarihlere randevu 
verilmesi emekliyi mecburen 
özel hastanelere yönlendirmek-
te, maddi imkânları kısıtlı olan 
emeklilerin özel hastanelere 
% 200 fark ödemeleri ayrı bir 
sıkıntıdır. Ve neyin yüzdesini  
ödetiyoruz? Onu da bilmiyoruz.

Bu sebepten büyük çoğunluğu 
geçinmekte zorlanan emekliler-
den ilaç farkı reçete ve muayene 
katkı payının kaldırılmasını ta-
lep ediyoruz.Sık sık pirim afla-
rı getirilirken; Maaşı yetmediği 
için pazarcılık yapan, ayakka-
bı tamir eden üç beş emekli bir 
araya gelip emlakçılık yapan 
emeklinin aylığından dayanış-
ma primi kesilmesi adil değildir. 
Yüksek kazançlı iş yapanlardan 
alınsın.
 
Banka promosyonları, çalışanlar 
için mevcut olan genelgeye bir 
ek genelge ile çözülür kanısın-
dayız. Ülkede sosyal barışı sağ-
lamak istiyorsak ilk önce sosyal 
güvenlikte emeklilik haklarını 
kapsayan yasaların uygulamala-
rında ortaya çıkan sorunlar ele 
alınarak adım atılmalı. Sivil top-
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lumun sorunlara ilişkin çözüm 
önerileri, görüşleri değerlendiri-
lerek düzenlemelerin yapılması 
talebimizdir.

Değerli hazurun; 
Biz emekliler yasaların ön gör-
düğü sistemle hizmet yaptık. 
Pirim ve vergimizi ödeyerek 
emekli olduk. Emeklilik lütuf 
değil bir haktır. Şimdi sosyal hu-
kuk devletimizden pirim matra-
ğımız ve gün sayımız değerlen-
dirilerek geçinebileceğimiz bir 
aylık istiyoruz.

Huzurla alabileceğimiz katkı 
paysız sağlık hizmeti istiyoruz.
Genel kurulumuzun ülkemize ve 
emeklilerimize hayırlı olmasını 
diliyor, Saygılar sunuyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Sayın Halil ETYEMEZ:

TÜM EMEK DER ‘in 11. Ola-
ğan Genel Kurul’u vesilesiyle 
aranızda olmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum. Bu vesile ile ül-
kemizin en önemli sivil toplum 
örgütlerinden biri olan TÜM 
EMEK DER’ in 24. yılını da 

kutluyor, kendilerine daha nice 
yıllar temenni ediyorum.Değerli 
Katılımcılar; 11 yıldır iktidarda-
yız. Bu süre zarfında her alanda 
yaptıklarımız ortada.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden 
dış politikaya, çalışma hayatın-
dan sosyal güvenliğe kadar her 
alanda Türkiye’yi yeniden inşa 
ettik. Memurlarımızın yıllardır 
dile getirdiği toplu sözleşme 
hakkını sağladık. Yıllardır ya-
saklı olan 1 Mayıs’ı tatil ettik.28 
Şubat mağdurlarına iade-i itibar 
sağladık. Ortalama memur maa-
şı 2002’de 578 TL. İken 2013’de 
2.313 TL. (artış oranı %300). 
Sosyal güvenlik reformunu ha-
yata geçirerek, vatandaşlarımız 
arasındaki sanal ayrımcılıklara 
son verdik.

Genel Sağlık sigortasıyla tüm 
vatandaşlarımızı sağlık şem-
siyesi altına aldık. Müstakil İş 
Sağılığı ve Güvenliği Yasası’nı 
hazırladık ve yürürlüğe koyduk. 
Sendikacılık alanında, darbe ya-
salarını kaldırarak, daha çağdaş, 
daha özgürlükçü yasayı yaptık. 
Yeni açıklanan demokratikleşme 

paketi ile kadın kamu çalışan-
larımıza başörtüsü özgürlüğünü 
getirdik.

Değerli Katılımcılar,
Ülkemizi 2023’lere 2041’lere 
taşırken emeklilerimizi de unut-
madık. Emekliler, bu ülkenin 
kalkınmasına emek ve çalışma-
larıyla katkı sağlayan saygıdeğer 
insanlardır. Onlara ikinci bahar-
larında güzel bir hayat standardı 
sunmak da bizim görevimizdir. 
Ekonominin şartları da elverdiği 
müddetçe, bunu emeklilerimi-
ze yansıtmaktan geri durmadık, 
durmayacağız;

Emekliliklere Yönelik Yaptık-
larımıza kısaca değinecek olur-
sak; 2003 yılından önce sadece 
enflasyon oranlarına göre aylık-
ları artırılan ve reel olarak bir 
artış alamayan emeklilerimize, 
enflasyonun çok üzerinde aylık 
artış sağladık. Sadece emekli 
vatandaşlarımıza hizmet vermek 
üzere Emeklilik Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünü kurduk.

Eskiden tüm emeklileri-
miz maaşlarını sadece Ziraat 
Bankası’ndan tek günde alıyor 
ve saatlerce banka kuyrukların-
da bekliyorlardı. Biz 22 ban-
ka ve PTT şubeleriyle anlaşma 
yaptık ve banka kuyruğunda 
bekleme çilesine son verdik.Es-
kiden engelli vatandaşlarımız, 
hastanelerden rapor aldıktan 
sonra emekli aylığı almak için 
2 yıl bekliyorlardı. Artık engel-
li vatandaşlarımızın raporları 
ulaştıktan sonra 1 ay içinde ay-
lıklarını bağlıyoruz. Engelli ve 
yaşlı vatandaşlarımızın maaşla-
rını evlerinde kendilerine teslim 
etmeye başladık. Onları maaş 
kuyruklarında perişan olmaktan 
kurtardık. 5596 vatandaşımıza 
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evde maaş ödemesi yapıyoruz.
Vefat eden sigortalının 65 ya-
şından büyük anne ve babası 
ihtiyaç sahibi ise onlara da maaş 
bağlanmasını sağladık.
Emeklilerimize bütçeden daha 
fazla pay ayırıyoruz.

2002 yılında emeklilerimize 
GSYH. nın %4,8’i kadar büt-
çe ayrılıyorken 2012 yılında 
bu oran %7,7’ye yükseldi. Son 
10 yılda, emeklilerimize birçok 
gelişmiş ülkenin emeklilerine 
yaptığı harcamadan daha fazla 
harcama yaptık. OECD sırala-
masında emeklilerine en çok hak 
veren 4. ülke haline geldik.2002 
öncesindeki emeklilerimizi fiş 
toplamak ve bunları yazmak için 
kapı, kapı gezdiren uygulamaya 
son verdik. Vergi iadesi yerine 
emekli aylıklarının % 4 ila % 
5’i tutarında ek ödeme verilmesi 
uygulamasına geçtik.Yurtdışın-
da yaşayan vatandaşlarımıza sa-
hip çıktık. Ülkemizin 27 ülkeyle 
yapmış olduğu sosyal güvenlik 
sözleşmesinin 15’i bizim hükü-
metimiz döneminde yürürlüğe 
girdi.

Vatandaşlarımız, emekli olduk-
ları bilgisini artık SGK’ ya gel-
meden cep telefonuna gelen me-
sajla öğrenebiliyor. Emeklileri-
mizin yıllardır beklediği İntibak 
düzenlemesini hayata geçirdik.
Bu düzenlemeyle, 2000 yılından 
önce emekli olan vatandaşları-
mızın maaşlarında 450 TL’ye 
varan iyileştirmeler yaparak 
yaklaşık 2 milyon emeklimizin 
yüzünü güldürdük. (Maliyet 2,7 
milyar TL). 

Terör eylemlerinin ortaya çıkar-
tılması, etkilerinin azaltılması 
veya bertaraf edilmesinin sağ-
lanmasında yardımcı ve faydalı 

olan sivillerden sakatlananla-
rın kendilerine, ölenlerin aylı-
ğa müstahak dul ve yetimlerine 
aylık bağlama hakkı getirdik.
SSK ve Bağ-Kur ’dan emekli 
olanların, memuriyette geçen 
sürelerine ikramiye ödenmesi-
ni sağladık. İnternet üzerinden; 
emekli aylık ve kesinti bilgisinin 
öğrenilmesini, banka şubesinin 
değiştirilmesini sağladık. Aylık 
bağlama süreleri 30 günün altına 
düşürüldü.
 
Bu duygu ve düşüncelerle TÜM 
EMEK DER’ in 11. Olağan Ge-
nel Kurulu’nun başta işçi emek-
lilerimiz olmak üzere tüm vatan-
daşlarımıza hayırlı olmasını dili-
yor, hepinizi sevgi, saygı ve mu-
habbetle selamlıyorum.” dedi. 

Genel Kurulda Divan Başkan-
lığı görevini yapan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği’nin 11. Olağan Genel 
Kurulunun başta işçi emeklileri 
olmak üzere tüm vatandaşlara 
hayırlı olması dileğinde bulun-
du. Arslan, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ’in emeklilerin yaşam 
koşullarının düzeltilmesi konu-
sundaki görüş ve önerilerini an-
lattı.

CHP Ankara Milletvekili 
Sayın İzzet ÇETİN:

1 dönem Kocaeli milletvekilliği 
yaptım bu dönemde Ankara mil-
letvekili olarak sizlerin özellikle 
emek kesiminin haklarını koru-
maya ve savunmaya çalışıyo-
rum.
 
Sayın Bakanın bir tek sözcüğü-
nü kullanacağım başka kelime-
sini kullanmayacağım keşke hü-
kümetler bu cümlenin arkasına 
sığınmasa” ekonomik şartlar el 
verdiği sürece” yaşamınız bo-
yunca bütün hükümetlerden bu 
sözcüğü duydunuz o ekonomik 
şartlarda emekliye işçiye yoksu-
la geldiği zaman hiç el vermiyor. 
Hiç el vermedi, el vermeyecek 
de, el vermezde arkadaşlar beni 
bağışlayın kader değil 10 mil-
yon 800 bin emeklisiniz bende 
dâhil yazımızın tek yaşadığını 
düşünün yani ailesinin bir bi-
çimde olmadığını düşünürsek 
17 milyon seçmensiniz kendi 
çıkarlarınız dâhilinde bir partiye 
yönelseniz veya parti kursanız 
hepiniz oraya oy verseniz iktidar 
olursunuz aklınızı başınıza alın;
Emeklilere gerçekten mutlu bir 
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yaşam dilemek isterdim sizin de 
emekliler olarak çocuklarınıza 
torunlarınıza akşam eve gitti-
ğinizde 3-5 kuruş haçlık verip 
başını okşamanızı isterdim. Siz-
lerin de ülkenin çıkarları olan 
politikalarda söz sahibi olmanızı 
isterdim ama maalesef dün git-
tim Altındağ ilçesinin ücra kö-
şelerinde sitelerin üst bölgesinde 
Battal Gazi bölgesinde birkaç 
kahvehaneye girdim kahve tık-
lım tıklım dolu; Emekliler el 
kalırsın dedim 2-3 kişi kaldı el 
kaldırmayan onlarda daha emek-
li olamamış bağ-kurlu esnaf di-
ğer hepsi emekli kahvehanelerde 
ömrümüzü çürütüyorsunuz kur-
tulmanızı diliyorum. Kurtulmak 
elinizde, kurtulmak oylarınızda 
gelecek güzel günlerin sizlerin 
elinde yükselmesi dileğiyle he-
pinize saygılar sevgiler sunuyo-
rum. Sağ olun var olun.
 

Büyük Birlik Partisi Başkan 
Vekili Sayın Ahmet GÜRHAN: 

Bilindiği gibi toplumda yaşa-
yan bireylerin bilinçlenmesi için 
derneklerin ne kadar önemli ol-
duğunu, birlik ve beraberliğin 
sorunlarını çözmekte olmaz bir 

şart olduğunun anlatılması ge-
rekmektedir. Sivil toplum kuru-
luşlarını bilindiği gibi aynı amaç 
ve hedeften de birçok bireyin bir 
araya gelerek oluşturduklarını 
kuruluşlardır. Demokrasinin ol-
maz ise olmazlarıdır. 

Hangi alanda ve hangi amaçla 
kurulmuş olur ise olsun toplum-
sal dayanışma mekanizması-
dır. Her zaman kıvanç ve övünç 
duyduğum Tüm Emek Der sa-
dece düşündüklerini ifade edeni 
değil aynı zamanda proje üreten, 
yapıcı sorumlu yol gösteren, so-
rularına çözüm arayan, araştır-
malar yapan tüm işçi emeklile-
rin gözü ve kulağıdır. Devlet ile 
emeklilerin arasında bir köprü-
dür. Bu köprüyü kuranlara say-
gılarımı sunar ve kutlarım.
 
İktidarın ülkenin büyümesinden 
emeklilere ayrılan payı adil bir 
şekilde yansıtmasının emeklile-
rimize sendika kurmasının sağ-
lanması, her emeklinin sendikalı 
olmasının önünün açılması. 

Emeklilerimiz parası yoksa 
borçlanıyor. Bunların bir an 
önce giderilmesi ve emeklile-
rimizin hayatın sonuna kadar 
sağlık hizmeti almasının sağlan-
masının gerektiğini bu duygu ve 
düşünce ile hepinizi saygılarımı 
sunarım.”

AK PARTİ 
Zonguldak Milletvekili Sayın 
Özcan ULUPINAR:

Ben sonradan gelenlerdenim 
Zonguldak’tan Devrek’ten 
emekli ağabeylerimiz davet et-
tiler. Buraya katıldım buradan 
da memleketime geçeceğim.Ben 
notlarımı aldım. Bu notları ilgi 
parti büyüklerimize ileteceğim. 
Emeklinin kokusunu biliyorum 
hepiniz mis kokuyorsunuz aile-
mizde çevremizde çok emekli 
var. Milletvekili olduğum zaman 
ilk küsen amcam oldu. Emekli 
sizin adınıza kendi adına inti-
bak yasası çıktığı zaman barıştık 
ama hala yüzü eskisi gibi gül-
müyor; demek ki hala yapmamız  
gerekenler var.
 
Ben bu genel kurulun sizlere 
bizlere hepimize hayırlar getir-
mesini diliyorum. Allah sizlere 
ve sevdiklerinize sıkıntı üzüntü 
vermesin. Bu güzel gününüzün 
anlamlı olmasını diliyor. Hepi-
nizi saygı ve sevgiyle selamlıyo-
rum.
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DSP Genel Başkan Danışmanı 
Sayın Uğur GÜREL:

İşçi Emeklileri arkadaşlarım 
DSP adına sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. Ben güncel so-
runlarınızla ilgi bir şey söyle-
mek istemiyorum. Türkiye iyi 
yönetilmiyor tehlike çok yakın.
Ülke ekonomisinin hiç iç acıcı 
durumda olmadığını belirttikten 
sonra ülkenin borç durumu ve 
emeklinin çok mağdur durum-
da olduğunu belirterek sözlerine 
son vermiştir.
 
Divan başkanı  genel kurula ka-
tılamayan ve telgrafla kutlama 
mesajı gönderenlerin mesajları 
ve isimleri tek, tek okunarak ge-
nel kurulun bilgisine sunulmuştur. 
 
Ahmet KAHRAMAN, Çiğli 
şube 2. Başkanı Hikmet GENÇ, 
Zonguldak şube başkanı Mustafa 
SARIOĞLU, Kayseri şube baş-
kanı Kazım BÜYÜKBAHÇECİ, 
Van şube başkanı Naci ŞAHİN 
söz alarak yönetim kurulunu ça-
lışmaları yapılan icraatları olum-
lu buldukları yönetim ve dene-
tim kurulunun ibrası yönünde oy 
kullanacaklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca gelecek dönemde emekli 
sorunları ile ilgili yapılması ge-
reken konular hakkında dilek ve 
temennide bulunmuşlardır.

Genel Kurulun, dilek ve temen-
niler hakkındaki gündem mad-
desi kapsamında; Yeni seçilen 
yönetim kurulu başkanı Sayın 
Satılmış ÇALIŞKAN Bey teşek-
kür konuşması yapmıştır.
 
11.Genel kurul saat 16.00’da so-
nuçlanmış olup, Divan Başkanı-
nın; başarılı bir genel kurul top-
lantısı yapıldığını, iyi bir adım 
atıldığını vurgulayan ve tüm ka-
tılanlara teşekkür ederek genel 
kurul bitmiştir. 

ADANA ŞUBE BAŞKANI 
AHMET KAHRAMAN

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI 
KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ

VAN ŞUBE BAŞKANI 
NACİ ŞAHİN

ÇİĞLİ 2. ŞUBE BAŞKANI
HİKMET GENÇ

ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI 
MUSTAFA SARIOĞLU
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TÜM EMEKDER 
GENEL SEKRETERİ Osman AYDIN

Sayın AYDIN genel kurula katılan misafir 
ve delegelerimize hitaben Derneğimizin 
geçen 3 yıl içerisinde emekliler için yap-
mış olduğumuz faaliyetleri gerek yazılı,  
gerekse sözlü basında duyurduğumuzu te-
ferruatlıca bilgilendirmiştir.

TÜM EMEKDER 
GENEL EĞT. TEŞK. SEKRETERİ
Ercüment ALDEMİR

TÜM EMEKDER 
II. Başkanı Yunus ATİKTÜRK

Sayın ATİKTÜRK, tüm misafir ve 
delegelere hoşgeldin diyerek açılış 
konuşmasını yaparak genel kurulu 
açmıştır.

TÜM EMEKDER GENEL 
MALİ SEKRETERİ ALİ SELÇUK

Sayın SELÇUK genel kurula katılan delege-
lerimize hitaben Derneğimizin 3 Yıllık mali 
bilançosunu okuyup izah etmiştir.
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ADANA Şube Başkanı Ahmet KAHRAMAN ve Delegeleri

ADANA-ÇUKUROVA Şube Başkanı 
Rafet KAYA

ZONGULDAK Şube Başkanı Mustafa SARIOĞLU, AK Parti milletvekili Özcan ULUPINAR ve Delegeleri

ANKARA-BEYPAZARI Şube Başkanı 
Muzaffer AYIK ve Delegeleri
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Elazığ Şube Başkanı Mehmet KAYABAŞ ve Delegeleri

BALIKESİR Şube Başkanı A. Rıza ÇETİN ve Delegeleri

BARTIN-KUMLUCA Şube Başkanı Mehmet GİRİTLİ ve Delegeleri
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BOLU Şube Başkanı İsmail BAYRAKÇEKEN ve Delegeleri

BURSA Şube Başkanı Zeki ERCAN ve Delegeleri

İSTANBUL-KARTAL Şube Başkanı Nazım ÖZTÜRK ve Delegeleri
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İZMİR-BAYRAKLI Şube Başkanı Hüseyin KAYA ve Delegeleri

İZMİR-ÇİĞLİ Şube Başkanı İhsan AKSOY ve Delegeleri

İZMİR-KONAK Şube Başkanı Baki ARAT ve Delegeleri
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KASTAMONU-KÜRE Şube Başkanı Şerafettin ELÇİ ve Delegeleri

ANKARA Şube Delegeleri

KIRIKKALE Şube II. Başkanı Sadık GÜNEŞ ve DelegesiKIRŞEHİR Şube Başkanı Musa HANGÜL
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KOCAELİ Şube Başkanı Ali GENÇ ve Delegeleri

KONYA Şubesi Delegeleri

MALATYA Şube Başkanı 
Mehmet TANGÜNER ve 
Delegesi

KÜTAHYA-EMET 
Şube Başkanı Himmet SEZGİN

SAMSUN Şube Başkanı 
Abdullah EREN
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VAN Şube Başkanı Naci ŞAHİN ve Delegeleri

ZONGULDAK-ALAPLI Şube Başkanı Kazım UYSAL ve Delegeleri

DENİZLİ Şube Başkanı Kamil KÜNARLIOĞLU ve DENİZLİ Şube Delegeleri
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ZONGULDAK-DEVREK Şube Başkanı Cemil KÖSELER ve Delegeleri

ZONGULDAK-GÖKÇEBEY Şube Başkanı Cevat BAŞ ve 
Bartın Kozcağız Şube Başkanı Celal AYBAYOĞLU

ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ 
ŞUBE II. BAŞKANI Necati VURGUN

SAKARYA-ARİFİYE  Şube Başkanı 
merhum Kuddüs TAŞ
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE 
YETİMLERİ DERNEĞİNİN BÜYÜK 

BİRLİK PARTİSİNE ZİYARETİ

ACI KAYIPLARIMIZ
Sevgili, güler yüzlü TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YE-
TİMLERİ DERNEĞİ ARİFİYE Şube Başkanımız Kuddüs 
TAŞ rahatsızlığından dolayı girmiş olduğu Kalp Ameliyatı son-
rası 11.01.2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma ALLAH´tan 
rahmet acılı ailesine sabır; TUM EMEK DER camiasına baş-
sağlığı diliyoruz.

ELAZIĞ şubemiz mali sekreteri Mürsel BALIKÇI karde-
şimizin kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm camia-
mıza ve kederli ailesine başsağlığı diler, geride bıraktığı 
tüm sevenlerine Allah’tan sabırlar dileriz.

Göreve geldiğimiz günden 
günümüzde kadar emek-
li sorunlarına göstermiş 

olduğunuz ilgi ve çözümcül yak-
laşımlarınızdan dolayı saygı ve 
şükranlarımızı bildiririz” şeklinde 
konuşan derneğimiz yönetimi yet-
kilileri Sayın Gürhan Beye Genel 
kurulumuza katılımlarından dola-
yı plaket sunmuşlardır.

Genel Başkan Yardımcımız Gür-
han ise, “Partimiz her zaman, hak 
hukuk ve adaletten yana tavır al-

mış ve işçi emeklilerini bu günkü 
durumun işler acısı olduğunu ve daha iyi şartlarda yaşama hakkına sahip olana kadar işçi emeklileri 
için partimiz ve şahsını  her zaman çalışma gayreti içinde olacağız.” diye konuştu.Emekli sendikalarının 
sorunlarına BBP’ nin her zaman sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Sayın Gürhan; “Bu nazik 
ziyaretinizden onur duydum. Tüm camianıza Saygı Ve Sevgilerimi Sunarım” dedi.
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Derneğimiz, Sayın Mahmut ARSLAN Beyi ziyaret etmişlerdir. Tüm İşçi Emek-
lileri Derneği Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN Başkanlığındaki Yönetim 
Kurulu Üyeleri 16.12.2013 Pazartesi günü Hak- İş Genel Başkanı Mahmut 

ARSLAN Beyi ziyaretlerinde, 30 Kasım 2013 Cumartesi günkü Dernek Genel Mer-
kez Genel Kurulunda Divan Başkanı olarak Genel Kurullarını yönetmelerinde dolayı 
teşekkürlerini belirtmiş ve kendisine Teşkilat adına bir plaket takdim etmiştir.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DERNEĞİNİN ZİYARETİ

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri İSTANBUL – 
KARTAL Şubemiz 27 OCAK 2014 tarihinde Pendik 
ilçemizde emeklilerimizle derneğimizin faaliyetleri-

nin tanıtıldığı dayanışma ve istişare toplantısı yapmıştır. Ay-
rıca dernek üyelerimizin indirimli olarak yararlanması için 
anlaşma olduğu ERSOY hastanesi aracılığıyla 11.02.2014 
tarihinde göz taraması, Pendik ŞİFA hastanesi ile de Prostat 
taraması yaptırılmış olup üyelerimizin daha kaliteli sağlık 
hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarına devam et-
mektedir. Katılımcı tüm emeklilerimize dernek olarak teşek-
kür etmekteyim. 

İstanbul Şube Başkanı
Nazım ÖZTÜRK

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ
İSTANBUL KARTAL ŞUBEMİZİN 
FAALİYETLERİ
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN ile Genel Mali Sekreteri 
Ali SELÇUK, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup AKKAYA’ yı makamında ziyaret 
etmişlerdir.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN, emeklilerin sorunlarının giderek 
ağırlaştığını, 2014 yılında emeklilere yapılan zamların da ayrı bir adaletsizlik yarattığını be-
lirtti.  Memur emeklilerine 148 TL. seyyanen zam yapılırken, işçi ve esnaf emeklilerine aylık         
25 – 30 TL zam yapılmasının hakkaniyete sığmadığını, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm 
etme anlamına geldiğini vurguladı.Genel Başkan Yardımcısı AKKAYA, Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği temsilcilerinin sorunları ve talepleri konusunda her zaman karşılıklı görüş alışverişinde 
olduklarını belirterek, Cumhuriyet Halk Partisinin sürekli olarak emeklilerimizin ağırlaşan sorun-
larına ve taleplerine çözüm arayışında olduğunu vurguladı.

Sayın AKKAYA, Cumhuriyet Halk Partisinin emeklilerimizin sorunlarını çözecek, sosyal gü-
venlik sistemini yandaşa kaynak aktaran bir yapıdan kurtarıp, sigortalıya, emekliye hizmet eder 
bir hale getirecektir.” dedi.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER 
DERNEĞİNİN ZİYARETİ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 

SAKARYA ŞUBESİ AÇILMIŞTIR. 
BAŞKAN MUSTAFA YILMAZ VE EKİBİNE 

BAŞARILAR DİLERİZ
Tüm İşçi Emeklileri  Dul ve Yetimleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ 
ANTALYA ŞUBE BAŞKANININ BASIN AÇIKLAMASI

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNE-
Ğİ ANTALYA Şubenizin başkanı Tamer ATEŞ basına yap-
mış olduğu basın açıklamasında İŞÇİ ve BAĞ-KUR emek-

lilerinin %3,27 lik zammın yetersiz kaldığını, bu yapılan zammın-
da emekliyi memnun etmediğini ve mağdur ettiğini açıklamıştır. 
İş arayan gençler sigorta dahi yapmalarını istemeden çalışmak 
istiyorlar diyerek sözlerini sonlandırmıştır.

EMEKLİYE 
BAKIŞ AÇISI

Dikkatle izlenirse, 
emeklileri herkes arka 
bahçesi gibi görmek-

tedirler. Amma maaşlardaki 
artışlar he nedense %3’ ü bir 
türlü geçemiyor sanki yedi kat 
yerin dibinden çıkartılan pet-

rol gibi zahmetli gösteriyorlar.
İnsanların hiçbir özelliğinden dolayı ayrım yapılma-
yacağı anayasal bir hak olduğu halde, hatta ayrım-
cılığı önleme adına SGK Kurumu çatısı altında bir-
leşme sağlanmasına rağmen işçi ve memur ayırımı 
halen devam etmektedir. Bu ülkede geçim şartları her 
vatandaşa aynı oranda yansıdığı halde, sen az har-
cama yapıyorsun sana az, sen çok harcıyorsun sana 
çok artış veriyorum der gibi değişik zamlar uygulan-
maktadır. 

Geçmiş te gördüğümüz gibi emeklilerin ellerinden 
alınan hakları iade edilirken (İNTİBAK YASASI)  
bir ay evvelden Sayın Başbakanımız açıklayacak 
diye anonslar yapılıyor, dünyada herkes duyuyor, 
emeklinin aldığı üç kuruş abartılıyor.

Emekliye promosyon verilmeli mi yoksa verilme-
meli mi konusu muallakta. Kamu bankalarından bir 
ses yok, özel bankalar 10 milyon emeklinin emekli 
maaşlarını kendi bankalarına çekebilmek için kimisi 
çeyrek altın, kimisi para vereceklerini bildiriyorlar. 
Demek ki bazı şeyler olabiliyor amma ya bir ya da 
iki sene taahhüt istiyorlar, ya sonraki seneler de ne 
olacak? Tüm emeklilerimize sağlıklı ve mutlu günler 
temenni ederim.

BİZ EMEKLİLER

Bizler bu güzel ülkemiz 
için yıllarca çalıştık, ça-
baladık alın teri döktük. 

2000 yılı öncesi emeklisiyiz. 
Allaha şükür İYİLEŞTİRME 
zammını aldık herkes ne kadar 
çalıştı ve de ne kadar prim öde-
diyse onun karşılığı bir şeyler 
aldı, aldı amma genelde hak et-
tiğimiz kadarını alamadık. Hü-

kümetimizden ricamız 2000 ve de 2000 yılları sonrası 
bütün emeklilerimizi kapsayan tam kapsamlı bir İNTİ-
BAK yasasını çıkartması, muhannete bizleri muhtaç et-
memesidir. Yemin ediyorum ailece dışarı çıkarken, aile 
fertlerinden birinin bir şey isteyecek diye ödüm kopuyor. 
Amma utancımdan onlara bir şey belirtmemeye çalışı-
yorum. Ben bir aile büyüğü olarak  eşime, çocuğuma, 
torunuma bir şeyler alamıyorum ve kahroluyorum. 

Bir şey alırken mağazadan değil işportadan alabiliyorum. 
Bir AVM ye gidip dükkânları dik başımla değil işporta-
cıdan başım ve boynum bükük alış verişimi, akşam geç 
saatte pazara gidip kalitesiz amma daha ucuzunu almaya 
çalışıyoruz.İşte yıllarca tavandan 25-30yıl prim ödeyerek 
emekli olmuş olan ben ve benim gibi emekli arkadaşla-
rım, kardeşlerim böyle yaşamaya çalışıyoruz. Allah’ıma 
şükürler olsun. 

Ama buna da yaşamak denilirse. Bizlerde şöyle mağa-
zaların önünde geçerken vitrinlerdeki elbiselere baksak,  
bir şarküteriden kaliteli pastırmadan 200 gram alabilsek, 
kilosu 20 TL. dan olan beyaz peynirden, kaşar peynirin 
v.s. gıda maddelerinden  alsak, amma yok alamıyoruz. 
Hele birde, TV. larda et yemekleri kuzuları, kazları pişi-
rilip afiyetle yiyorlar, bizlerde avucumuzu yalayıp başı-
mıza sürmekle yetinebiliyoruz. Bu nasıl bir tezat durum, 
işte bunları anlayamıyoruz. Aldığımız emekli aylığımız 
belli. Bizler onları yemeyi rüyalarımızda dahi göremiyo-
ruz. Neyse tüm emekli kardeşlerime selamlar ve saygılar.

Fikret DURAN
Ankara Şube Sekreteri

Sadık GÜNEŞ
Kırıkkale Şube II. Bşk
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Ülkemizde her yıl 18–24 
Mart tarihleri arası "YAŞ-
LILARA SAYGI HAFTA-

SI" olarak kutlanmaktadır.

Her insan için değişik mana ve 
önem ifade eden yaşlılık, hayatın 
çok özel bir dönemidir. Yaşlıları-
mız dün ile bugün arasında köprü 
kuran, kültürümüzü ve değerleri-
mizi yarınlara taşımamızı sağlayan 
en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık 
dönemi itibar gerektirmektedir,  bu 
aynı zamanda bir minnet borcudur. 
Yaşlı bireylerin toplumla bütünleş-
mesi, daha aktif olması ve yaşama 
bağlı kılınmaları gerekir.

Bir ömrün büyük kısmını topluma 
ve ülkeye hizmetle geçirmiş insan-
ların, yaşlandıkları ve bakıma muh-
taç oldukları dönemde ömürlerinin 
sonuna kadar insan onuruna yakışır 
bir şekilde bakım talep etme hakları 
vardır. Ailelerinden ve çocukların-
dan bu hizmeti çeşitli nedenlerle 
alamayanlara bu hizmet imkânlar 
ölçüsünde Devletimiz tarafından 
verilmektedir. 

Devleti halka hizmet etme aracı 
olarak gören hükümetler, bir sınıf 
ve kesimin değil, bütün vatandaşla-
rımızın refah ve mutluluğunu sağ-
layacak sosyal politikalar yürütme-
yi, bu bağlamda yoksullar, bakıma 
muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler 
için özel programlar oluşturmayı, 
zor durumdaki vatandaşlarımıza, 
terk edilmiş ve kimsesizlik duygu-
su yaşatmamayı hedeflemelidir. 

Devletimizin sağladığı imkânlar ve 
sunduğu hizmetlerin her geçen gün 
daha mükemmel hale getirilmesini 
sağlamak öncelikli hedefi olmalıdır. 

Ancak devletimizin çalışmaları 
yaşlılarımızın sorunlarının çözü-
mü ve toplumda hak ettikleri yeri 
almaları konusunda tek başına ye-
terli değildir. Toplumda bu bilincin 
yerleşmesi, bugüne kadar olduğu 
gibi gönüllü kuruluşlarımızın ve 
yurttaşlarımızın katkıları ile yaşlı-
larımıza daha iyi yaşama koşulla-
rını sağlayabiliriz. Yaşlılarımıza ve 
onların sorunlarına sahip çıkmak 
insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. 

"Bizleri bugünlere ve geleceğe ha-
zırlayan yaşlılarımız için hayatı 
kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç 
olmadan yaşamalarını sağlamak 
devletimizin öncelikli görevleri 
arasındadır." Unutmayın ki bir gün 
herkes yaşlanacaktır.

Büyük Atatürk ne demiştir "Bir 
milletin yaşlı vatandaşlarına ve 
emeklilerine karşı tutumu; o mil-
letin yaşama kudretinin en önemli 
kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, 
tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı 
minnet hissi duymayan bir milletin, 
geleceğe güvenle bakmağa hakkı 
yoktur."

Bu duygularla tüm büyüklerimizin 
Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet 
ve şükran duygularımla yaşam se-
vinçlerinin hiç kaybolmadığı sağ-
lıklı ve mutlu günler temenni edi-
yor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Sımsıcak Gülüşünle
 Mutlu Et Onları



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  
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
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 MUSTAFA YILMAZ 0532 724 04 36
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



8 Mart
Dünya Kadınlar Gününüz 

Kutlu Olsun

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda 
Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda 
İstiklal uğrunda, namus yolunda 
Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 
Son vatan parçası geçerken ele, 
Mehmed' in düşmanı boğduğu sele 
Mübarek kanının akıttığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti 
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin 
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

Bir Yolcuya

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ 
MİNNET VE RAHMETLE 

ANIYORUZ

18-24 MART YAŞLILAR 
HAFTANIZ KUTLU OLSUN

14 MART TIP BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN




