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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

SORUYORUZ... 
CEVAP ALAMIYORUZ...
Sevgili emekliler bir aydır 

emeklilerin üzerinde oyunlar 
tezgâhlanmakta emeklilerin top-
lumun büyük bir kesimi olduğu 
görülmekte ve bundan da rahatsız 
olan kesimler var emeklilerin bir 
araya gelmemeleri ve kuruluşla-
rından soğutmak için ortaya bazı 
haklı haksız iddialar atılmaktadır. 
Bazı kuruluşlarda görüntüleriyle, 
davranışlarıyla buna alet olmakta-
lar. Bu durumdan, emekli memnun 
olmadığı halde yetkililerin ver-
diği görüntüler, iktidar-
ca emekliye verilen 
vaatler tutulmayıp 
emekliyi hayal 
kırıklığına uğra-
tanlara emekli 
adına teşekkür 
etmek emeklinin 
sabrını taşırmış ve 
bu davranışlardan 
kamuoyuda rahatsız 
olmuştur.

Emeklinin öncelikle 2000 yılı 
öncesi emeklinin geçine bilecekle-
ri bir aylığa kavuşabilmeleri hizmet 
ve ödenen prime dayalı intibak ya-
sasının çıkartılmasıdır          

Derneğimizin gayreti ile Sayın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanımızla mutabakat sağlanmış, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığımızca Başbakanlığa verilen İN-
TİBAK YASASI maalesef 2010 Ocak 
ayı artışlarından önce iktidar tara-
fından TBMM’ye sevk edilmemiş-
tir.  Göstermelik olarak seyyanen 
bir artış verilmiştir. Senelerdir hay-
kırdığımız adaletsizlik maalesef gi-
derilmemiş daha da artmıştır.

Bu iktidara Hizmet ve Prime da-

yalı İNTİBAK YASASI’nın çıkarılması 
hem farz, hem sünnet olmuştur. 
Basın kanalıyla verilen sözleri ha-
tırlatırız.

İktidara buradan sesleniyoruz 
en kısa zamanda İNTİBAK Yasamız 
çıkarılarak emeklilere en düşük 
aylığın açlık sınırı üzerinde olmak 
üzere hizmet ve prime dayalı bir 
düzenleme yapılmazsa bilhas-
sa 506 sayılı yasa da 96’ncı mad-
de, 61’inci madde ve Ek 35’inci 
maddelerdeki aynı prim gününe 

yapılan farklı uygulamala-
rın meydana getirdiği 

adaletsizliği ortadan 
kaldıracak bir düzen-
leme yapılmazsa biz 
emeklilerin boş va-
atleri bekleyecek ne 
zamanı ne sabrı kal-

mamıştır. 
Yaklaşan Genel Se-

çimlerde 24-25 milyon oy 
potansiyeli olan emekli toplu-

munu görmezden gelenlere, sekiz 
yıldır bu kesime verilen sözleri ye-
rine getirmeyenlere, bu yaşlı tecrü-
beli toplum gerekeni yapacaktır.

Bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın, kararlıyız... Geçmişteki 
iktidarlara bunu yaptık bu günde, 
yaparız yarın da.

Biz vatanımıza, milletimize ve 
devletimize olan görevlerimizi 
yaptık emekli olduk. Şimdi kimse-
ye muhtaç olmadan onurumuzla 
yaşayabileceğimiz bir emekli aylığı 
istiyoruz.

Bunu bize layık görmeyenlere, 
bu yaşlı kesim zamanı gelince ge-
reğini yapacaktır. 

Bu 
iktidara 

HİZMET ve PRİME 
dayalı İNTİBAK 

YASASI’nın çıkarılması 
hem farz, hem sünnet 

olmuştur. Verilen 
sözleri 

hatırlatırız.
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Herkesin ulaşılabilir nitelik-
li eşit sağlık hizmeti alma 

hakkı vardır. Bu insanın en te-
mel hakkıdır. Bu gibi gelişmeleri 
yaygınlaştırmak ve sevdirmek, 
araştırmak, araştırılanlara doğ-
ru yönde yardımcı olmak, bizim 
gibi derneklerin görevlerinden 
biri olup Bu düşünceyle emekli 
hastalarımızın sağlık güvenliği 
sağlanmalı ve daha doğ-
ru, daha akılcı proje-
lerin yürütülmesi-
dir.

Sosyal Gü-
venlik Kurumu-
nun ilaçta aşırı 
h a r c a m a l a r ı 
önlemek için eş 
değer ilaç uygu-
laması başlatmış, 
eşdeğer ilaç dolayı-
sıyla akılcı ilaç kullanımının 
teşvik edilmesi kamuoyunda 
bu yönde bilinç oluşturmak 
amacıyla Sağlık Bakanlığının da 
verdiği destek ile bir kampanya 
başlatıldı. Vatandaşlarda oluşan 
orijinal ilaç yerine eşdeğer ilacı 
kullanmama direncini kırmak 
için eczanelere asılan afişleri ile 
eşdeğer ilaç kullanımı anlatıl-
maktadır.

Eşdeğer ilaç neden önem-
lidir?

Eşdeğer ilaç bilinenin ak-
sine orijinal ilaç ile aynı etken 
maddeye sahip biyoeşdeğer-

İLAÇ MUADİLİ 
NEDİR

liliği kanıtlanmış aynı etkinlik 
aynı kalite ve ayrı güvenlikteki 
ilaca verilen isimdir. Oysa va-
tandaşlar reçetede yazılı ilaç 
dışında başka bir ilaç kullanma 
konusunda bir refleks göster-
mektedir. Kısacası eş değer ilaç 
güvenlidir etkindir ekonomik-
tir. Çünkü üreticiler orijinal ilaç 
için yapılan laboratuar ve klinik 

araştırmaların tekrarlamak 
zorunda olmadıkları 

için eş değer ilaçlar 
orijinal ilaçlara göre 
%20–70 oranın-
da daha ucuzdur. 
Hastaların orijinal 
yerine muadili an-

lamına gelen eş-
değer ilacı kullanma 

konusunda yaşadığı, 
iyileşemeyeceğim korku-

su ciddi bir risk oluşturmakta-
dır? buda hastaların tedaviye 
devam etmemek reçetede be-
lirtilen tedaviye uyum sağlamak 
gibi durumların açığa çıkması-
na zemin hazırlamaktadır. Eş-
değer ilaç kullanımı konusunda 
hekimlerimizin de hastalarına 
bilgilendirerek katkı sağlaması 
halk sağlığı ve kamu maliyeti 
açısından son derece önemli-
dir. Sağlıkta daha yaşanabilir 
bir ülke için hep birlikte hareket 
etmenin gereğine inanıyoruz 
ve hepinize sağlıklı günler dili-
yoruz.

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Eşdeğer 
ilaç kullanımı 

konusunda hekimle-
rimizin hastalarınI bil-
gilendirerek katkı sağ-
laması halk sağlığı ve 
kamu maliyeti açısın-

dan son derece 
önemlidir. 
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KUTLU 
DOĞUM

Osman AYDIN
Genel Sekreter

Bütün İslam ülkelerinde Kutlu Do-
ğum Haftası olarak bilinen ve her 

yerde de büyük etkinliklerde hazır-
lanmış olan programlarda konferans-
lar verilerek paneller, konferanslar ve 
sempozyumlar yapılarak kutlanmış 
olan kutlu doğum haftasının isabet 
ettiği 2010 yılı aynı zamanda kutsal 
kitabımız Kurân-ı Kerim nüzulünün 
1400’üncü yılına isabet etmesi ile her 
yıl sadece Peygamber efendimizin 
şahsiyet ve ahlaki kanunları kutlan-
dığı halde bu yıl Kurân-ı Kerim’de bu 
vesile ile Peygamber Efendimiz ile bir-
likte dile getirilerek peygamber efen-
dimizin Kurân ile ilişkisi de değerlen-
dirilmiştir. 

Türkiye’mizde ve birçok İslam ül-
kelerinde Kurân-ı Kerim’in nüzulünün 
1400’üncü yılı olması nedenin-
den dolayı Bu yıl aynı za-
manda Kuran yılı olarak 
da değerlendirilmiştir.

Bu durumunda bu 
haftaya isabet etmesi 
ayrı bir değer taşımak-
tadır. Peygamber efen-
dimiz (s.a.v) daima bütün 
insanlar ve Müslümanların 
rehberi olmuştur peygamber 
efendimiz (s.a.v)daima bizlerin içinde 
yaşamaktadır. O vefat etmiş sayılmaz 
bütün dünya Müslümanların içinde 
yaşamaktadır.

Bu gün bütün dünya Peygamber 
Efendimizi tanıyor, Peygamber olarak 
biliyor ve bütün dünya ona saygı du-
yuyor, diğer dinlerin mensupları bile 
bunu kabul ediyor ve ahir zaman Pey-
gamberi olarak son peygamber oldu-
ğunu açıklıyorlar.

Peygamber İfendimizin insanlığa 
getirmiş olduğu en önemli mesajlar-
dan bir tanesi de Kurân-ı Kerim’dir. 
Kurân-ı Kerim, Peygamber Efendi-
mizin en büyük mesajıdır. Dünya ve 
ahret dengesinin korunması Kurân-ı 
Kerime tamamen maneviyatçı bir 
yaklaşımla mümkündür. Kurân-ı Ke-
rim hem maneviyatçı ve hem de mad-
diyatçı bir açıdan değerlendirilirse her 

ikisini de dengede götüren bir sistem 
getirmiştir. 

“İşlerinizi ihmal etmeyin” diyor. 
Dünyada size lazım olan işlerinize de 
ihmal etmeyin. Takip edin diyor. Bu 
mesaj kuranda vardır. Diğer dinlerden 
üstün kılan farkta budur. Kurân’ın ve 
dolayısıyla Peygamber Efendimizin en 
büyük mesajı budur. Dünya ile ahiret 

arasındaki dengeyi muhafaza 
etmektir. Bir Müslüman ahre-

tine çalışırken dünya işlerini 
ihmal etmez ve etmiyor 
yani kısacası her Müslüman 
hem dünyada mutludur 
hem de ahret için mutluluk 

kaynağını daima peygamber 
efendimizden almıştır. 
Yüce yaratıcımız insanların 

içinden seçmiş olduğu Peygamber 
Efendimizin yaşantısına bakıldığında 
hemen göze çarpan şeylerin söz ve 
davranışlarında ve bütün hareketlerin 
de son derece doğruluğu dürüstlüğü 
ve emanet noktasında çok hassas olu-
şudur.

Kendisinden önceki peygamber-
ler ve onlara gelen kutsi beyanlar 
hep ondan bahsederek Peygamber 
Efendimizin geleceğini haber vermiş-
tir. Bu müjde ve haberler o kadar açık 
detaylıdır ki her kişiyi ilgilendirecek ve 
rahatlıkla anlayacağı şekilde açık mu-
cizelere mazhar olmuştur. Kuran gibi 
edebi ve her türlü tahriften uzak olan 
bir kitap verilmiştir. 

Peygamber Efendimizin kutlu 
doğum ve Kurân-ı Kerim nüzulünün 
1400‘üncü yılı cümle İslam âlemi ve 
bütün insanlara mübarek olsun.
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TÜRKİYE’DE 
1 MAYIS’IN TARİHİ

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

Anadolu’da 1 Mayıs, ilk kez Os-
manlı döneminde 1905 yılın-

da İzmir’de kutlandı.
Bunu 1909 Üsküp kutlaması iz-

ledi, İstanbul’da 1 Mayıs kutlaması 
ilk kez 1910 yılında yapıldı.

İşgal idaresinin ve Osmanlı hü-
kümetinin yoğun baskılarına kar-
şın 1920 de 1 Mayıs işçi bayramı 
olarak kutlandı.

1 Mayıs 1921 de İstanbul’un he-
men hemen tüm işçileri 1 Mayıs’ı 
kutladılar.

1923 1 Mayıs’ında çok sayıda 
yerli yabancı işletmede çalışan 
işçiler greve çıktı. İşçi taleplerin 
arasında, “Yabancı şirketlere el 
konulması 1 Mayıs’ın resmen işçi 
bayramı olarak tanınması, 8 saatlik 
işgünü, hafta tatili, serbest sendika 
ve grev hakkı” vardı ve birçok işçi 
tutuklandı.

1 Mayıs 1924 İşçi bayramı ola-
rak kutlandı. Yine birçok kişi tutuk-
landı.

1925 yılında çıkarılan Takrir’i 
Sükûn kanunu sonrasında kutla-
malara izin verilmedi.

1935 yılında 1 Mayıs “Bahar ve 
Çiçek Bayramı” olarak genel tatil 
günlerine dâhil edildi.

1976 yılında en kitlesel 1 Mayıs-
lardan birisi gerçekleştirilen kutla-
malardır.

1977 1 Mayıs kutlamaları Tak-
sim Meydanında yüzbinlerce işçi-
nin katıldığı gösteriye saldırı dü-

zenlendi. 37 kişi yaşamını yitirdi. 
Birçok kişide yaralandı.

1 Mayıs 1978 yılında kutlamalar 
yine Taksim alanında yapıldı.

1979 yılında 1 Mayıs kutlamala-
rı İzmir’de yapıldı.

1987 yılında 7 yıllık aradan son-
ra sendikalar öncülüğünde bazı 
milletvekilleri ile birlikte Taksim 
Anıtı’na 1 Mayısta ölenleri anmak 
üzere çelenk bıraktılar.

1989 yılından başlayarak 1 Ma-
yıs çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1992 yılından itibaren sendika-
lar 1 Mayıs İşçi bayramını kutlama-
ya başladı.

2008 yılında Bakanlar Kurulu 
kararı ile 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma günü ilan edildi. Resmi tatil 
olarak kabul   edildi.

Nice 1 Mayıs’lara dileğiyle ...
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İŞÇİ EMEKLİM
ZAM ALMIŞ !
Benim emeklim aldığı seyyanen 

62 TL zam ile ortalama aylığı 
700 ile 725 TL oldu. Oldu da ne 
oldu? İstediğimiz İNTİBAK YASA-
SI bir umut idi, ama o da başka bir 
bahara kaldı zannedersem. Ama 
bizler yılmadan, yorulmadan bu 
yasanın her zaman ki gibi takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. 

Benim emeklim zaten zar zorda 
olsa karı koca geçinmeye çalışırken 
bir de baktı ki kızı ve de oğlu işten 
çıkartılmış. Akşam eve gitti, sabah 
işe geldi ki bir de ne görsün işten 
çıkartılmışlar. Hadi ne yiyip içecek-
ler, ev kirasını, bebesinin okul, üst 
baş v.s. masraflarını nasıl karşıla-
yabilecekler? Emeklim birde baktı 
ki şimdi ev nüfusu 2 iken oldumu 
5-6, hadi benim emeklim şimdi ne 
yapacak?

Kendi aç, ailesi aç, bebeleri aç, 
torunlar aç. Yani ülkemizdeki ka-
yıtlı işsizlik sayısı fazlalaşmış, bir de 
kayıt altında olmayan işsizler var. 
Yani durumumuz çok kötü, mal 
varlığımız yani sıhhatimiz vardı 
oda artık iflas etmek üzere hasta-
neye, ilaca katkı payları amanın 
şimdi elimize geçen 62 TL  zam da 
uçtu gitti... Eee!.. Bizler şimdi zam 
mı almış olduk?

Ev kirası, elektrik, su, yakıt, gıda, 
üst baş birde Allah acılarını gös-
termesin evladımız, torunumuz 
derken aldığımız emekli maaşı ile 
bizler ne yapacağız? Hadi bizim 

ömrümüz azaldı, ya gençler ne ya-
pacak?

Her yer kan ağlıyor, kapanıyor. 
Yani işsiz kalanların sayısı gün geç-
tikçe durum kötüleşiyor. Allah’ ım 
yardımcı olsun bizlere.

İşten çıkartılanlar iyi kötü bir-
kaç ay işsizlik maaşı alacak oda 
neye yeterse? Peki, o da biterse o 
zaman ne olacak?

Tabi iş emekli babasına, anası-
na düşecek, haklı değimliyim? On-
lar seve, seve bakacak ama nereye 
kadar?

Cep delik, cepken delik... Gel de 
çık bakalım işin içinden, tabi çıka-
bilirsen.

Geçen gün bir marketin önün-
den geçiyordum bir de ne gördüm 
biliyor musunuz? 

Anlatayım;
Bir bayan rica ederek çöpe atıl-

maya çalışılan bozulmuş meyve ve 
sebzeleri bir torbaya koyuyordu.

Sordum, bunları ne yapacaksın 
diye?

O bayan “Ne yapayım evde has-
ta ve aç bir torunum var” dedi ve 
ona yemek yapacağını belirtti. 

İşte o zaman, benim insanımın 
halinin ne olduğunu daha da iyi 
anladım. Zaten belli de insan böy-
le bir olaya şahit olunca daha da 
iyice anlıyor. Şu bahar aylarında 
içinizi karartmayayım.

Tüm emekli kardeşlerimi sevgi 
ve hürmetle selamlarım.

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğitim ve

Teşkilatlanma Sekreteri
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TÜRKİYE PARTİSİ Genel Başka-
nı Sayın Abdullatif ŞENER Bey, 

Genel Başkan Yardımcısı Sayın 
Abdülkadir SARI, Kadın Kolları 
Genel Başkanı Sayın Filiz KOZAN, 
Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Sayın Behzat TELLİOĞLU, MKYK 
Üyesi Sayın Sema BATIRBERK 
den oluşan 09.03.2010 günü bir 
heyet Tüm İşçi Emeklileri Genel 
Merkezimizi ziyaret etmişlerdir.

Genel Başkanımız Sayın Satıl-
mış ÇALIŞKAN Bey ve diğer yö-
netim kurulu üyeleri Sayın Abul-
latif ŞENER Beye ve heyetine, işçi 
emeklilerinin, mağduriyetlerini, 
sağlıktaki sorunlarımızı anlatmış, 
İNTİBAK yasasının nedense hala 
çıkartılamadığını ve sağlıktaki 
katkı paylarının emekliyi nasıl 
zor duruma düşürdüğünü ifade 
etmiştir. 

Sayın Abdullatif ŞENER Bey 
ile karşılıklı diyalogda işçi emek-
lilerinin her konudaki mağduri-
yetlerinin olduğunu belirterek, 
bu hususlarda derneğimizin ça-
lışmalarını çok beğendiklerini 
ifade etmişlerdir. Ayrıca üyeleri-
mizin katılımları ile gerçekleştiri-
len toplantıda tüm katılımcıların 

TÜRKİYE PARTİSİ’nin 
Genel Merkezimizi Ziyareti

hepsi ile tek tek konuşarak, tüm 
konularda bilgi alarak değerlen-
dirmeler yapmıştır. 

Dernek Genel Merkezimizi zi-
yaretlerinden dolayı kendilerine 
ve heyetine teşekkür ederiz.
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BİZ NELERE İNANIRIZ

EMEKÇİ VE EMEKLİNİNİN ORTAK SESİ                          

Biz emekliler her şeye inanırız. Ama 
doğrular muhakkak bizlere söylen-

mek zorunda olması gerekmektedir. 
Şöyle ki; Ülkemiz de biraz örnek ve-

reyim; bir kilo çekilmiş hazır kıyma 20 – 
22 TL, bir litre mazot 3,12 – 3,15 TL  v.s. 
daha bir çok şeyleri örnek verebilirim. 
Asgari ücretten, şehir içi ulaşımdan, 
elektrik, sudan daha neler neler. 

Geçen akşam bir TV’de haber prog-
ramını izliyordum. Komşu ülkemizden 
birinde kıymanın kilosu bizim paramıza 
göre 5,00 TL, Pirzolanın kilosu 10 TL, ma-
zot 2,22 TL. daha sayamayacağım bir çok 
şey böyle. Ya ülkemizde bunların fiyatla-
rı ne kadar? Biraz çarşı Pazar dolaşalım 
da bunların fiyatlarını araştıralım.  Hat-
ta şimdi ülkemizde arabalarda şöyle bir 
yazı okudum “DÜNYANIN EN PAHALLI 
YAKITI BU ARABADA KULLANILMAK-
TADIR” doğru söze ne denir, bilmem ya-
nılıyor muyum?

Aldığımız maaş, asgari ücret ve de 
2000 yılından önce emekli olan emekli 

maaşı ne kadar? Hepimiz biliyoruz. Biz-
ler geçinemiyoruz. Bizler AB  ülkelerin-
deki emekliler gibi emekli maaşı alamı-
yoruz amma adam gibi geçinecek maaş 
hak ettiğimiz bir emekli maaşı istiyoruz.

 Bizler hep bize anlatılan masallara 
inandık, biliyorsunuz masallar gerçek 
olmayan günün şartlarına göre anlatılan 
şeylerdir. Ama artık iyi ki yazılı ve görsel 
basın var, Bizler de onların sayesinde 
dünyada gelişen her şeylerden haber-
dar oluyoruz. İyi ki varlar.

Bizler emekli olmadan çalışmaktay-
dık ama uyumadan, emekli olduk üç ku-
ruş maaşla bir iş bulduk çalışıyoruz ama 
uyumadan. Eğer uyursak işimiz de hata 
yapar, sonra işten atılırız. Bizler yıllarca 
gece gündüz böyle çalıştık, yani iş ba-
şında uyumadan. Bilmem anlatabildim 
mi?

Emeklinin çalışırken de emekli oldu-
ğu zaman da annesinin ak sütü kadar 
helaldir. Bizler her zaman yaptığımız 
işlere kendi işimiz gibi sahip çıktık, bu 
böyle bilinsin. 

Bizlere şöyle geliştik, çağ atladık, biz 
dünya ülkelerinin her konuda bilmem 
kaçıncı sıralamadın da başlardayız sözle-
ri ile bu günlere kadar geldik, ama duru-
mun artık bilincindeyiz. Durumun hiçte 
böyle olmadığının olmadığını anladık. 
Bilmem anlatabildim mi?

Tüm emekçi ve emekli arkadaşlarıma 
sonsuz selamlar.                                                                                
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Konak Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu
03.04.2010 Günü Genel Başkanı-

mız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN Beyin 
divan başkanlığını yapmış olduğu 
3.Genel Kurul çok olgun bir hava-
da gerçekleştirilmiştir. Kurula genel 
merkez yönetim kurulu üyelerinden 
Yunus ATİKTÜRK, Ali SELÇUK, Balıkesir 
şube başkanı A. Rıza ÇETİN, Uşak şube 
başkanı Aytekin AKIN, Bayraklı şube 
başkanı Hüseyin KAYA ve Alaşehir 
şube başkanı Hüseyin KAYA Beylerde 
katılmışlardır.

Genel kurulda Genel Başkanımız 
derneğimizin yapmış olduğu konu-
larda açıklamalar yapmış ve İNTİBAK 
yasası ile ilgili bilgiler vermiştir. Konak 
şubesi üyeleri ile karşılıklı fikir alış ve-
rişi yapan Başkanımız yoğun ilgi ile 
anlattıkları dinlenmiş ve derneğimiz 

lehine söylenen sözlerden sonra TÜM 
İŞÇİ EMEKLİLERİ Derneğinin sivil top-
lum örgütü içerisindeki saygınlığının 
ne kadar önemli bir yerde olduğu belli 
olmuştur.

3. olağan genel kurul seçimleri 
sonucunda Konak Şube başkanlığına 
yeniden seçilen Sayın A. Bari ARAT 
Bey ve tüm yönetim kuruluna başarı-
lar dileriz. 

11.04.2010 Günü Genel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN 
Beyin divan başkanlığını yapmış olduğu 4.Genel Kurula genel mer-
kez yönetim kurulu üyelerinden Yunus ATİKTÜRK, Osman AYDIN, M. 
Ercüment ALDEMİR Konak şube başkanı A. Bari ARAT, Denizli şube 
başkanı Kamil KÜNARLIOĞLU ve Alaşehir şube başkanı Hüseyin 
KAYA Beylerde katılmışlardır. Genel kurulda Genel Başkanımız der-
neğimizin yapmış olduğu konularda açıklamalar yapmış ve İNTİBAK 
yasası ile ilgili bilgiler vermiştir. Bayraklı şubesi üyeleri ile karşılıklı 
fikir alış verişi yapan Başkanımız yoğun ilgi ile anlattıkları dinlenmiş 
ve dernek üyelerimizin sorularına cevap vererek gereken her şeyin 
Genel Merkezce yapıldığını belirtmiştir. 4. olağan genel kurul seçim-
leri sonucunda İzmir-Bayraklı Şube başkanlığına yeniden seçilen Sa-
yın Hüseyin KAYA Bey ve tüm yönetim kuruluna başarılar dileriz. 

İzmir -  Bayraklı Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu
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Malatya Şubemiz Genel Kurulunu Yaptı

Karadeniz Ereğli Şubemiz 3. Genel kurulunu Genel Merkez başkan yar-
dımcısı Sayın Yunus ATİKTÜRK Beyin divan başkanlığında yapılmıştır. Çok 
olgun bir havada gerçekleştirilen kurul sonucunda Sayın Mehmet AKDE-
NİZ Bey ve yönetimi yeniden seçilmişlerdir. Genel Merkez yönetim kuru-
lundan gerek Yunus ATİKTÜRK ve gerekse Osman AYDIN Beyler derneği-
mizin yaptığı ve yapacakları her konuda üyelerimizi aydınlatarak bilgiler 
vermişlerdir.

17.04.2010 günü Malatya Şubemiz Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Satılmış 
ÇALIŞKAN Beyin yapmış olduğu Genel Kurul sonucunda yeni seçilen Şube 
Başkanımız Mehmet TANGÜNER Beye Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diler, 
yıllarca Şube Başkanlığını yapan Mehmet KETBOĞA Beye teşekkürlerimizi sunarız.

Malatya Şube 
Başkanımız 

Mehmet TANGÜNER

Karadeniz Ereğli Şube 
Başkanımız 

Mehmet AKDENİZ

Karadeniz Ereğli Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu

Genel kurula Genel 
Merkez yönetiminden 
M. Ercüment ALDEMİR, 
Zonguldak şube başka-
nı Mustafa SARIOĞLU, 
Alaplı şube başkanı Ka-
zım UYSAL, Düzce şube 
başkanı Ferudun ALGA-
NOĞLU, Devrek şube 
başkanı Cemil KÖSELER 
ve yönetim kurulu ile 
tüm üyelerimize çok te-
şekkür ederiz. 
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ŞUBE ZİYARETLERİMİZ...ŞUBE ZİYARETLERİMİZ...ŞUBE ZİYARETLERİMİZ...

Düzce 
Şube Başkanımız 

Feridun ALGANOĞLU

Düzce Tüm İşçi Emekleri ve Alaplı İşçi Emeklileri 
Derneklerimiz Genel Merkez Yöneticileri Sayın Yunus 
ATİKTÜRK, Osman AYDIN ve M. Ercüment ALDEMİR 
ziyaret etmişler, hem dernek yöneticileri hem de üyeleri 
birçok konularda bilgilendirilip aydınlatılmışlardır. Bu 
yakın alakalarından dolayı DÜZCE Başkanımız  Sayın 
Feridun ALGANOĞLU ve  ALAPLI Şube Başkanımız 
Sayın Kazım UYSAL Beylere ve yönetimlerine çok 
teşekkür eder, başarılar dileriz.

Samsun Şube 
Başkanımız  

Abdullah EREN

Genel Merkezden Genel 
Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve 
Genel Mali Sekreter Ali SEL-
ÇUK Kayseri Şubemizi ziyaret 
ederek Kayseri Şube Başka-
nı Kazım BÜYÜKBAHÇECİ ve 
şube yöneticileri ve üyeler ile 
görüşüp güncel konular da fi-
kir alışverişi yapmışlardır. 

TEŞEKKÜRLER
Konak Şube Başkanımız 

A. Baki ARAT’ın hastanede yattığı 
sürede hastalığı ile ilgilenen, 

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ doktorlarından

Dr. Öner ÖZDOĞAN, 
Dr. Halil HALİL,

 Dr. Mehmet AYDIN, 
Dr. Cenk EKMEKÇİ 

ve tüm ekibe teşekkürlerimizi sunar, 
çalışma hayatlarında başarılarının 

devamını dileriz. 

Düzce ve Alaplı Şubesi

Genel Merkez Yöneticileri Alaplı Şube Başkanı Kazım UYSAL ile birlikte

Samsun ŞubesiKayseri Şubesi
Genel Merkezden Satılmış ÇALIŞ-

KAN ve Ali SELÇUK Beyler şubemizi 
ziyaret etmişlerdir. Şube üyelerimize 
Genel Merkezin yaptıkları anlatılmış-
tır. 

Şube Başkanı Süleyman UYGUN 
Bey görevden sağlığı sebebiyle ayrıla-
cağını belirtmiş ve Şube Başkanlığına 
Abdullah EREN Bey getirilmiştir.

Elazığ Şubesi
Genel Merkezden Satılmış ÇALIŞKAN ve Ali SELÇUK Beyler şubemizi zi-
yaret etmişlerdir. Bu ziyarette şube üyelerimiz Derneğimizin bu güne 

kadar yaptıkları ve İNTİBAK 
Tasarısı konusunda aydın-
latılmış ayrıca bu konuda 
gereken her şeyin Genel 
Merkez Yönetimi ile canla 
başla gece gündüz deme-
den nasıl çalışıldığı konu-
sunda bilgilendirilmiştir.
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Derneğimiz kurulduğu günden beri tüm işçi emeklilerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel 
durumlarının değerlendirilmesinde ve bu konularımızın takibinde her gelen hükümet 

ve yetkililerle durum değerlendirmelerini yapmaktadır.

Hepimizin merak ve sabırsızlıkla beklediğimiz en önemli konu İYİLEŞTİRME ve İNTİBAK 
yasasıdır. Zaten bu günde her yerde görüntülü ve yazılı basında ara, ara haberler 

çıkmaktadır. Bu haberlerin birçokları belirli kesimler tarafından en güçlü olan İşçi emeklilerinin 
kafalarını karıştırmak içinde yapılmaktadır.

Bizim dernek olarak geçmişteki eski Çalışma Bakanı Sayın Faruk ÇELİK Bey ve şimdiki 
Çalışma Bakanı Sayın Ömer DİNÇER Bey ile yaptığımız görüşmelerin hepsi olumlu 

geçmiş ve bizleri bayağı ümitlendirmiştir. Parlamenterlere ve tüm siyasilere mağduriyetimizi 
ve açlık sınırı altında maaş aldığımızı kabul ettirmiş olmamıza rağmen yasa bir türlü Sayın 
Başbakanımız tarafından Meclise indirilememiştir. Bütün aşamalar geçmiş olan İNTİBAK 
yasası Başbakan da takılıp kalmıştır.

Aralık ayı sonundaki yapılacak zamlarda belirlenmiş olmasına rağmen Başbakan bugüne 
kadar hiç olmamış olan bir durumu, zamları gurupta açıklamış ve milletin gözünün içine 

baka, baka % 20,4 zam verdik diyerek bütün emeklileri ümitlendirmiştir. Bu zamda gele, 
gele geldi ki maaşlarımıza 62 TL. Olarak yansımıştır. % 20.4’lük yapılan zam 306 TL. Maaş 
alan tarım ve bağ-kur emeklisine verilmiş olup, o da 63 TL. Olarak yansımıştır.

Hükümet yetkilileri açlık sınırını Aralık ayında 780 TL. Olarak açıklamış olmasına 
rağmen bizim emeklimiz halen daha 650TL. – 750 TL. Arasında maaş almaktadır. Hala 

2000 yılından önce emekli olmuş olanlar ise iyice mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin 
giderilmesi ancak ödenen pirim gün sayısına göre intibakla mümkün olacaktır. İnşallah 
bunu sağlayacağız. Biz genel merkez olarak her türlü çalışmayı yılmadan sürdürüyoruz.

Türkiye genelinde şubelerimizin genel kurullarında durumları değerlendiriyor olmamıza 
rağmen Ankara ve İstanbul televizyonlarında Genel Merkez olarak programlar yapıyor ve 

halkımıza durumu açıklıyoruz. Basın bile bizim bu çalışmalarımızı çok kısa geçmekte veyahut 
hiç vermemektedir. Bizim bu çalışmalarımız şubelerimizce de büyük destek görmektedir.

Şube başkanlarımız mahalli basın ve televizyonlardan randevu ayarlayıp programlar ve 
açık oturumlar ile emekliyi aydınlatıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Satılmış ÇALIŞKAN Bey 

Zonguldak, Kırşehir, Kayseri ve Elazığ basınında ve televizyonlarında çıkarak çok kapsamlı 
açıklamalar yaparak tüm emeklilerimizi bilgilendirmiştir. İşçi ve de Bağ-Kur emeklileri 
deneğimize teşekkür etmek için telefon, faks ve mektup yağmuruna tutmuşlardır.    Bizler 
yılmadan buna devam edip bu intibak yasasını inşallah çıkartacağız.

Bizlerin bu çalışmalarını engellemek için bazı kişi ve kurumlar ülkemizde faaliyetlerini 
sürdüren ve güçlü kuruluş olduklarını ispatlamış oldukları içindir ki yılda bir defa kesilen 

üye aidatlarımızı her ay kesiliyormuş gibi emekli üyelerimizin kafalarını bulandırmakta 
olup istifa etmeleri için açık öneride bulunmaktadırlar. Biz bu davranışlardan güçlü olarak 
çıkmaktayız ve gün geçtikçe üye sayımız daha da artmaktadır. Yılbaşındaki verilen zammı 
bizim derneğimiz yeterli bulmadığını basında yazılı ve görsel olarak açıklamalar yapmıştır. 

Yaklaşık 20 - 24 milyon oy potansiyelini mutlaka görmeleri gerekmektedir. Yeter ki bizler 
birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ’NDEN 
DUYURU
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Yıllar yılı çalışıp pirim ödeyen 
yurdumun emeklisi şu aralar 

bayağı zor günler geçirmektedir-
ler. Neden mi? Kafalarını karıştı-
rıyorlar da ondan, yazılı ve görsel 
basında birileri çıkıyorken düşük 
emekli aylığı 1200 – 1500 TL. Ola-
cak diyor, diyor da neye göre böyle 
olacak demiyorlar. 

Arkadaşlar her türlü uygun-
suzluğun kol gezdiği bu sistemde 
herkes haklı, kimse haksız değil. 
Uygunsuzluk diyorum, neden mi? 
Her yerde var olan konunun bizleri 
ilgilendiren bölümünü siz emekli 
kardeşlerim ile paylaşayım;

Elin yabancısı lokantada gar-
sonluk yapıp emekli oluyor, sonra 
dünya turuna çıkıyor. Bizim emek-
limiz ise sadece: Büyük önderi-
miz M. Kemal ATATÜRK’ün yattığı 
Anıtkabir’e, Çanakkale Şehitliği’ne, 
Mevlana Hazretleri’nin türbesine 
ziyaret etmeye gidebilsin. Ama 
nerde yıllarca para biriktirmeye 
kalksa ömrü yetmez. 

Benim emeklim 1990 yılında 
5000 iş günü pirim ödemiş deği-
şik maaş bağlanmış, 2000 yılında 
5000 iş günü pirim ödemiş baş-
ka maaş bağlanmış, 2009 yılında 

EMEKLİM !..

Kazım BÜYÜKBAHÇECİ
Kayseri Şube Başkanı

5000 iş günü pirim ödemiş bam-
başka maaş bağlanmış ve değişik 
bir maaş almaktadır. Peki, bu du-
rumda benim emeklim ne yapsın? 
Emeklinin derdi bu kadar da değil 
ki ülkemiz de nerdeyse komşumuz 
Yunanistan’ ın nüfusuna denk işsiz 
sayısı var her gün yeni yeni işten 
çıkartılmalar, onlarda baba oca-
ğına geri dönüyor. Şimdi benim 
emeklim aldığı? Emeklim maaşı ile 
kendine mi yoksa onlara mı bak-
sın?

Hastaneye, eczaneye fark öde-
sin, hastaneler ağzına kadar dolu, 
yine sıra bekle. Vay anasına yahu. 
SSK ‘nın yaptırmış olduğu hastane-
lerde elimizden gitti. 

Acaba hükümetimiz 2000 yılı 
öncesi işçi emeklileri içinde özel 
bir açılım yapacak mı?

Şimdi soruyorum Sayın Çalış-
ma Bakanımız İNTİBAK yasamızın 
çıkartılacağını beyan etmişti, ona 
ne oldu?

Kıymetli emekli kardeşlerim se-
çimler yaklaşıyor, ne olur oylarınızı 
kullanırken iyi düşünüp taşının, kıl 
kırk yarın sora oylarınızı kullanın. 

Tüm emekli kardeşlerime 
Kayseri’den selamlar ve saygılar. 
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Merhum büyük kurtarıcımız M. KEMAL ATATÜRK 23 Ni-
san çocuk bayramını ülkemizin ve dünyanın çocukla-

rına armağan ettiği bu günü yıllardan beri ülkemizde kut-
lanmaktadır.

Bu anlamlı bayram tüm dünya çocuklarını ülkemizde 
toplayıp bir araya getirilerek kaynaştırmak, ülkemizi tanıt-
mak ne kadar güzel bir olaydır. İşte biz yüce Türk milletinin 
hoşgörüsünü, misafirperverliğini, yediği bir lokmayı kom-
şusu ile paylaşması ne kadar asil bir davranıştır.

M. KEMAL ATATÜRK ne demiştir; “YURTTA SULH, Cİ-
HANDA SULH”. Biz Türkler asırlarca dünyanın birçok yerin-
de hükümdarlık ederken oralara barışı, sevgiyi, paylaşım-
cılığı öğretmişiz. Ama Avrupa ne yapmış herkese tersini 
yapmış Avrupa da yılarca süren kanlı savaşlara sebebiyet 
vermişlerdir.

İşte yüce kurtarıcımız ve silah arkadaşları dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen bu canım vatanımızı bölmeye 
çalışmalarına rağmen tüm ulusça vatanımızı savunduk 
ALLAH’IN izniyle galip çıktık ve bu güzel bayramı ülkemizin 
ve tüm dünya çocuklarına hediye ettik. 

DÜNYANIN EN ANLAMLI VE DÜNYA ÇOCUKLARINI BİRLEŞTİREN BAYRAMI:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Yaşlılar Haftasında açlık sınır 
altında maaş alan yaşlılarımız 

ile bu haftayı nasıl kutlayacağız?
Bu haftada ne gibi etkinlikler 

yapılabilir?  Yaşlı ve yoksul büyük-
lerimize ne gibi yardımlar yapabi-
liriz?  Onların bu sevecen kalple-
rini nasıl fetih edebiliriz? Hiç dü-
şündük mü acaba?

Biz Türk milleti olarak çok du-
yarlı bir millettik, bize ne oldu da 
bu yüce birliğimizi unuttuk? Lüt-
fen bu gibi konularda milletçe du-

DERNEĞİMİZİN BÜYÜK UĞRAŞILARI SONUCUNDA                          
DANIŞTAY 10. DAİRESİ, AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENESİ’NDEN ALINAN                

2 TL’LİK KATILIM PAYLARI ALIMI DURDURULMUŞ OLUP, 
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULANAN YERLERDE 

BU PARA ALINMAYACAKTIR.

AİLE HEKİMLİĞİ’NDEN 2 TL’LİK DURDURMA!

Önüne gelen bazı 
üçkâğıtçılar; yok dernekten 
istifa dilekçesi, yok ilaçtan 
katkı payı kesinti yapılıyor di-
yerek benim masum emekli-
min cebine elini uzatmak-
tadırlar. Yaptıkları işlemlere 
karşın 10, 15 TL. gibi para 
almaktadırlar.

Emeklimden ricam böyle 
aldatmacalara kanmamala-
rıdır. 

yarlı olalım ve de 95 TL  gibi cüzi 
maaşlar değil onların da yaşaya-
bileceği maaş vererek en azından 
bir kilo kıyma, biraz beyaz peyniri 
alabilsin de ele güne muhtaç ol-
masınlar.

18 MART ÇANAKKALE ŞE-
HİTLER HAFTASI’nda tüm şehit-
lerimiz aziz ruhları önünde saygı 
ile eğilerek, en içten duyguları-
mızla ruhlarına bir fatiha yollaya-
rak, ruhları şad olsun dileklerimizi 
sunuyoruz.

18 Mart 
Yaşlılar 
Haftası 
ve 
Çanakkale 
Şehitlerini 
Anma Haftası

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DERNEĞİ 

GÜNÜN MODASI OLAN 
ÜÇKÂĞITÇILARDAN 

KENDİNİZİ KOLLAMINIZ 
TAVSİYESİNDE 

BULUNUYORUZ...
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19 Ocak 2
010

Erdoğan’ın emekli aylıklarını 
açıkladığı toplantıya Türkiye İşçi Eme-
klileri Derneği (TİED) Genel Başkanı 
Kazım Ergün ve yönetim kurulu üyeleri 
ile Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan da kadıldı. 
Konuşmasının ardından Erdoğan’a çiçek 
vererek teşekkür eden Kazım Ergün, 
artışı nasıl karşıladığına ilişkin sorular 
üzerine, “İyi bir artış tabi. TÜFE’ye 
kalsaydı sadece 29 lira alacaktık” diye 
konuştu.

Emekli derneklerinin biri 
teşekkür etti, diğeri eleştirdi

27 Mart 2010

ELEŞTİREN DERNEK: TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ

Satılmış Çalışkan ise yüzde 24’lük 
artıştan sadece 15 yıl prim ödeyerek 
emekli olan tarım sigortalılarının 
yararlanacağını, 25 yıl devlete prim 
ödeyenlerin ise sadece yüzde 4.61’lik 
bölümünün de zaten enflasyon artışı 
olduğunu söyledi.

Çalışkan, işçi emeklilerinin asıl intibak 
yasası beklediğini, bunun yapılmamasının 
hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
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D e r n e ğ i m i z 
kurucularından ve 
Bursa Şubemizin 
Onursal Başkanı 

Tokat Şube başkanımız 
Sayın Erdal 

DEMİRPOLAT Bey 
ve Karadeniz Ereğli 

Şube başkanımız Sayın 
Mehmet AKDENİZ 

Beye geçirmiş oldukları 
ameliyatlardan dolayı 

kendilerine ve ailelerine 
geçmiş olsun der, 
Allah’tan sağlık ve 
sıhhat dolu günler 

temenni ederiz.

G E Ç M İ Ş  O L S U N

Erdal DEMİRPOLAT Mehmet AKDENİZ

KIYMETLİ 
RASİM 
AĞABEYİMİZİ 
KAYBETTİK

BAŞSAĞLIĞI

Zonguldak teşkilatımızın 
kuruculuğundan beri derneğimizde, 

şube başkanı ve şubenin diğer 
kademelerinde yıllardır görev alan 

ve en son Zonguldak Şubesinin 
Sekreteri olarak görev yapan çok 

değerli büyüğümüz 
Fahrettin YAZICI Bey

 geçirmiş olduğu rahatsızlık 
neticesi Hak’kın rahmetine 

kavuşmuştur. 23.03.2010 Salı günü 
Zonguldak’daki cenazesine büyük 

bir insan topluluğu katılmış ve 
ebedi istirahatgâhına defnedilmiştir. 
Tüm kederli ailesine ve camiamıza 

başsağlığı dileriz.

Rasim ÜÇPINARLAR Ağabeyimiz Hak’kın 
rahmetine kavuştu. Yıllarını derneğimiz için 
mücadele vererek geçiren, mücadeleci ruhu 
ile biz emeklilere önder olan ağabeyimize 
Allah’tan rahmet dileriz. 

Camiamıza, kederli ailesine ve sevdiklerine 
başsağlığı diler, geride bıraktığı sevdiklerine 
Allah’tan sabırlar dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Kırşehir Şube 
Başkan Şardımcısı Sayın İsmail BERTAN Bey 

biricik evladı minik Kubilay’ı elim bir trafik 
kazasında kaybetmiştir. Acılı ailesine camiamız 

adına baş sağlığı dileriz.

ACI KAYBIMIZ
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL NO VİDEFON

GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  60022515
GENEL MERKEZ 0312 230 38 38  60025990
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 60022517
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 213 91 86  60032939
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
ALAPLI(ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
AVANOS (NEVŞEHİR) İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18 0266 245 62 45
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0546 550 62 74 60032841
BEYPAZARI (ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552
BOZÖYÜK (BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70 60026413
ÇANKIRI TURHAN SİDAR 0376 212 68 99
ÇAYIRHAN (ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 15 21 0543 576 15 34
ÇİĞLİ (İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603
DEVREK(ZONGULDAK) CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25 60026878
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95 60022597
EYÜP (İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20
EMET (KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16
YALVAÇ (ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92 60022652
KARTAL (İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25 60024785
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE OSMAN ERİM 0318 218 13 04 0536 320 22 74 60025967
MUCUR (KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
KÖRFEZ (KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08 0262 331 03 32
KONAK (İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01 60025549
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35 60030862
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KRZ.EREĞLİ (ZONG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11 60030682
KUMLUCA (BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
KÜRE (KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05 0366 751 25 51
LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0534 375 99 57
POLATLI (ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
SİLİFKE (MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 60024785
TOKAT ERDAL DEMİRPOLAT 0356 213 33 60 0532 566 75 48
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09 60021717
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82 60024435
ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABULLAH EREN 0362 432 40 84 0539 685 18 88 0362 230 00 80
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687
BARTIN (TEMSİLCİLİK) ERSİN KABAGÖZ 0378 228 77 60
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ANNELERİMİZİN
ANNELER GÜNÜ
KUTLU OLSUN...

Anneciğim

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım ÇALAPALA


