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Siz de Kqtilm
“Ettleklinin isyanl.Binlerce kisi

din banka kapllarinda sefil

oldu.EttLeklinin gilesi,Illaa§

allrken de,fark beklerken de

deЁi§nliyor。 ''
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``Vicdanslzllko Bakanin sёziine

raЁmen farklar velilmedi。

EInekliler gece yarlsl girdikleri

kuyruklardan hiisranla ayrlldl.

istanbul'da bir emekli,maa§

kuyruЁunda Can verdi.''
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``isci emeklilerine maa§ farkl

6dendi,vergi iadesi ёdenmedi''
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Emeklilerle adeta dalga geciliyor,Devletin en

yetkili a言 lZlarindan 91kan sOzlere giivenerek, gece

yarllarinda banka Onlerini dolduran emekliler,

saatlerce beklemenin sonunda elleri bos

dOniyorlar.Y11larca cmekleriyle bu 1lkenin

gelismesine,kalkinmasma,uretimine hizmet veren

emeklileri bёylesine kandlrmaya,yormaya,

hlrpalamaya hic kilnsenin hakkl yoktur.

Ayba,mi bor9‐harc getiren insanlanmlzl,banka

kuyruklarinda,ilkel bir bicilnde saatlerce,hatta

gunlerce bekletmeyc hic kimsenin hakkl yoktur。

Her ay,lnaas Odeme tarihlerinde kuyrukta

beklerken olen emeklilerilnizin haberlerini okumak,

sorumlularm vicdaninl hic slzlatmlyor mu?
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Sizler,ylllarca bu ulkeyc hizmet veren

insanlarsmlzo Bu hizmetin karslllこ l ilkel biCimlerde

banka kuyruklarinda beklemeye zorlanmak

olmamdl.Bu hizmetin kar,111こ l tutulmayan sOzler
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olmama11.Bu hizmetin kars111こ1,inSanca bir yasam

diizeyini saЁlamaktan 9ok uzak sefalet iicreti

olmama11.

“Benim emeklim"diyenler,``ё nce insan''

diyenler,klsacasl koalisyon hikumetinin ortaklarl,

emeklilerin sorunlarinin 96ziimii konusunda laf

dl,lnda bir sey iiretinediler.

Emeklilerimizin,mahkum edⅡ dikleri kahve

kO,clcrinden kurtulup,y11larin getirdi諄

tecriibelerini toplumun hizmetine sunabilecekleri

alanlar yaratllmalldlr。

Emeklilerimize saこ1lk sOrunlarmm cё zumu icin

daha kaliteli ve insan onuruna yaklslr bir sekilde

hizmet goturilmelidir。

Emeklilerimizin kilturel,sOsyal,sportif,turistik

faaliyetlere katllabilmeleri,bu tur hizmetlerden

yararlanabilmeleri i9in onlemler almmalldlr.

Oysa emeklilere yonelik devletin hi9bir ciddi

prOieSi,planl yokI Emeklileri fazlallk olarak goren

ANAP zihniyeti hala ctkisini surduruyOr。

Sorunlarin cё zimu biruk Olmaktan,

6rgiitienmekten geciyor.Fakat emeklile五 n

Orgitlenmesi nzerindeki yasal slmrlamalar haa

yiirurlikte。 ``Konusan Turkiye"isteyenler,

emeklilerin orgitienlne 6zgurluЁ薔,ёmeJn   l
sendikJara uye olma ёzgiritこu ёnundeki yasaklarl
kaldlrmak zorundadlr.
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Yωadlginllz somnlar karslsinda sessiz kallrsak,

sorunlanmlz 9ozilmez.Bu yiizden sesimizi

ytiksdtmek zorundaμ 。

Her ay banka kuyruklarmda omur tiketmeye son

vennck icin,

Verilen sё zlerin,dalga gecercesine tutulmamasinl

protesto etmek 19in,

Insanca bir yasam diize,sttlayacak bir gelir igin,

“Emekliler fazlallktlr"anlaylsinl kmamak icin,

Daha iブ Ve kditdi s電 1lk hizmeti icin,

Toplumsal yasamda iiretken ve yaraticl

olabilmemiz igin,

Emeklilere dOnuk ozel prttelerin hayata ge9irilmesi

191n,

Orgutlenme ёzgurloこumiZu kazanmak 19m,
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