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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

8 yıldır emekliye verilen 
sözleri yerine getirme-
yen İktidar partisi, seçim 

beyannamesinde emekliyi hep 
görmezden gelmiştir %20 zam 
verdik deyip %4-5 verenler 
hala emekli oyunu cepte gör-
mektedirler. 

Devrim yaptıklarını, üç güven-
lik kuruluşunu birleştiklerini 
söylemekteler… Nerede?  

Sosyal Güvenlikte, SSK ile Bağ-
Kur birleşti Emekli Sandığının 
da masrafları SGK’na. Yüklendi 
emekli sandığının mensupları-
nın yasası dahi ayrı her artışları 
ve hizmeti ayrı verilmekte.

SG’de eşitlik sağladıkları ile 
öğünenler, Emekli olarak biz 
bunu neden göremiyoruz. Ça-
tıda birleşme var ama çatının 
altında hiçbir eşitlik yok. Yap-

tığınız devrimle, cebimizde 50 TL. 
olmadan hastaneye gidemiyoruz. 
doktora muayene farkı, tahlillerin 
farkı, ilaçların farkı daha sonrada 
maaşımızdan ilaç ve muayene kat-
kı payı, peki şimdi soruyorum:  Bu 
devrim kime yapıldı sağlık, kuru-
luşlarına mı yoksa vatandaşa mı?

NEREDE BİRLEŞME 

Emekli sandığının emeklisinin bü-
tün özlük hakları 5454 sayılı yasa 
ile verilir. Beyannamede Emekli 
Sandığı emeklisinin en düşük ay-
lığına 936,00 TL olarak belirtirken, 
Bağ-Kur ve İşçi Emeklisinin maaşı 
neden söylenemiyor, neden söyle-
yemiyorlar, çünkü işçi emeklisinin 
%70’ nin aylığı açlık sınırı altında-
dır neden işçi emeklisinin bek-
lentisi olan İNTİBAK ile ilgili hiç-
bir söz yok.

Birleşmede amaç, SSK’nın mal var-
lığının Sağlık Bakanlığına dev-
ri gerçekleşmiş ve Sağlık Bakan-
lığı bu emeklinin primiyle yapı-
lan Hastanelerimizde nerde ise 
bize ayakbastı faturası kesilecek,  
emekli yeşil kartlının altına çekil-
miştir, yeşil kartın farkını katkısı-
nı devlet öderken 25-30 yıl prim 
ve vergi ödediğim halde Devlet 
benim üç kuruş aylığımdan katkı 
payı kesmekte. Bu mu Devrimi-
niz,  adaletiniz.

5510 sayılı yasanın 37. Madde-
sinde verilen cenaze yardımı SSK 
ve BAĞ-KUR maaşlarına 385,00 

TL emekli sandığı mensuplarına 
1.450,00 TL. Bunun gibi (çünkü bu-
rada siyasilerimizde var) 

Beyannamede SGK da 2023 he-
def gösterilmiş vaatler verilmiş, 
biz emekli yaşamında ve sağlıkta 
2012-2013 göremiyoruz.

Biz emekliler olarak hizmet ve piri-
me dayalı bir düzenleme yapılarak 
bilhassa 2000 yılı öncesi emeklile-
rin mağduriyetinin 8 yıldır gideril-
mesini göz ardı eden iktidar ekme-
liden ne isteyebilirsin?

Ana muhalefet bu konuda hep 
söylenenleri Emeklinin İNTİBAK 
yasasının çıkarılacağını, milli gelir-
den pay verileceğinin sözünü ver-
mekteler dinlemekteyiz ama biz 
inandırıcı daha net sözleri duymak 
istiyoruz.

Bütün siyasilerin şunu bilmelerini 
istiyoruz, iktidarı belirleyecek 9,5 
milyon emeklinin oyudur. Emek-
lilerde bu seçimde bunu iyi bil-
mekteler.

Değerli emekliler oyumuzu çok iyi 
değerlendirmenizi emekliyi gör-
mezden gelenlere, emekli nasıl 
olsa bize oyunu verir diye bizi çan-
tada keklik görenler, açlık sınırı al-
tında yaşamaya mah küm edenle-
re gücümüzü göstermenin günü 
BUGÜNDÜR.

Tüm emeklilerimize sağlıklı ya-
şamlar dileyerek saygılar sunarım.
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Emeklim Gün
O Gündür

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

İnsan toplumunun geçmi-
şinden ilk insanın yaratıl-
dığı günden bu güne ge-

linceye kadar geçirmiş oldu-
ğu evrimlere bakıldığında 
ilk önce ailelerden oluşturul-
duğu ikinci aşamada bu aile 
toplulukları bir araya gelerek 
kabilelerin oluşturulduğu ka-
bilelerin bir araya gelmesi so-
nucu milletlerin oluşturuldu-
ğunu bu millet toplulukları-
nın bir araya gelmesi sonucu 
bu günkü şekliyle devletler 
meydana getirerek son şekli-
ni almış olduklarını görmek-
teyiz .

Bu toplumların devlet aşa-
malarına gelebilmeleri geçir-
miş oldukları evrimlerde ken-
di toplumlarına insanca ya-
şanabilir huzurlu adil bir dü-
zün sunmaları sonucu ancak 
uzun ömürlü olabilmişlerdir.

Mensubu bulunduğu top-
lumla ters düşenler hak ve 
hukuka değer vermeyen-
ler devlet imkânlarını eş ve 
dostlarına peşkeş çekip ken-
di halkını ikinci sınıf insan gö-

rüp sefalete itenler sömürü-
lenler talan edenlerin bu hü-
kümdarlıkları uzun ömürlü 
olmamış olduğunu binlerce-
sinin devlet olmadan mun-
darız olduğu yok olup gittik-
lerini tarih sayfalarının içinde 
görmekteyiz.

Devleti yönetmede en gü-
zel ve en adil yönetim şekli-
nin demokratik yönetim şek-
li olduğunu inkâr edilmez bir 
gerçektir. Bu yönetim şekliy-
le yöneticiler kendilerini yö-
netenlere bazı haklarını iste-
yerek devredenler yöneten-
ler ise devredilen bu hakla-
rın adilce kullanılmasını te-
min için yasal düzenlemeler 
yaparak herkese eşit ve adil 
olarak muamele edilir. Böy-
lece insanların hak ve huku-
ku korunarak onurlu ve hay-
siyetli şekilde yaşamaları sağ-
lanmış olur.

Böyle bir devlet yapısı içinde 
hakta eşitlik hukukun karşı-
sında eşitlik milli gelirin adil 
ölçülerde her kesimin hakkı 
olduğunca da yararlandırıl-
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ması sağlanarak refahta eşit-
lik, eğitimde eşitlik sağlıkta 
eşitlik ilkesinin vazgeçilmez 
prensipleri olarak içine sin-
dirilmiş olan toplumları an-
cak bu erdemler sonucu sos-
yal barış sağlanmış olduğun-
dan barış içinde yaşamaları 
mümkün olmuştur.

Bu ülkede siyaset, siyasi par-
tiler, sendikalar dernekler 
ve sivil toplum örgütlerin-
ce ülke insanın eşit olarak re-
fahını sağlayıp huzur için-
de yaşayabilmeleri için si-
yaset üretmekte olduğun-
dan bu gün kalkınmalarını ve 
bu günkü uygarlık düzeyin-
de ulaşabilmelerini demok-
rat sistemin tüm unsurları ile 
eksiksiz tam çalıştırılmalarına 
borçlu olduklarını hiç kimse 
inkâr edemez.

Anayasasını laik demokratik 
sosyal hukuk devleti düzeni 
üzerine kuran devletimizin 
bu erdemlerini tek tek terk 
etmesi sonucu ülkemiz bazı 
şer güzlerin zorlaması sonu-
cu bu gün hiçte hoş olmayan 
bir çıkmaza sürüklendiğini 
kimse benimsememektedir.

Yıllarca ülkelerine vergileri-
ni ödeyip gelecekte sefale-
te düşmemek için yasaların 
ön gördüğü ölçülerde yıllar-
ca sigorta primlerini ödeme-
lerine rağmen bu olumsuz-
lukların sonucu olarak halkı-
mızın başta emekliler olmak 
üzere büyük bir kesimi her 
geçen gün daha fakirleşerek 

bu günkü sefalete terk edil-
miş bulunmaktadırlar.

2000 yılı öncesi emeklilerin 
açlık sınırı altında ücret ala-
rak mağduriyetleri devam et-
mektedir. İşsizler ordusu her 
geçen gün artıyor olmasına 
rağmen yetkililer nasıl bir is-
tatistik yapıyor da işsizliğin 
ülkemizde azaldığından bah-
sedebiliyorlar herhalde üst 
tabakadakiler kendileri gibi 
alt tabakayı da aynı şartlar al-
tında yaşıyor zannediyor.

Hükümet devrim yaptıklarını 
üç güvenlik kuruluşunu bir-
leştirerek eşitlik sağladıkla-
rını zannettiler. Ama çatının 
altında emekliler için hiçbir 
eşitlik yok sağlıkta ise bir kar-
gaşadır sürüyor.

Emeklilerin intibak yasası-
nı çıkarmayanlar hizmet ve 
prime dayalı bir düzenle-
me yapılarak 2000 yılı önce-

si emeklilerin mağduriyetini 
8 yıldır giderilmesini göz ardı 
eden iktidar emekliden ne is-
teyebilir?

Ana muhalefette söylemle-
rinde intibak yasasını çıkarıp 
milli gelirden pay verecek-
lerini söylüyorlar onlardan 
inandırıcı ve net sözler bekli-
yoruz.

Siyasetçilerin hepsi bunu bil-
melidir ki 9,5 milyon emekli-
nin oyu iktidarı belirleyecek-
tir. Emekli artık bilinçlenmiş-
tir.

Değerli emekli kardeşlerim 
biz emeklilerin oyu çanta-
da keklik diyenlere gücümü-
zü göstermeliyiz. İşte gün o 
gündür. Seçimlerin ülkemiz-
ce hayırlar getirmesini diler 
hepinize sağlıklı yaşamlar di-
ler saygılar sunarım.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

S evgili Peygamberimiz     
(s.a.v) anmak amacıyla, her 
yıl Nisan ayında organize 

edilen, Peygamberimizin dünya-
yı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî 
(Hicri Rebiulevvel ayının 12. gece-
si), asırlardır milletimiz tarafından 
“Mevlid Kandili” olarak kutlan-
maktadır. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıl-
lar önce bir ilim ve kültür bayramı 
şeklinde kutlanan mevlid gelene-
ğini canlandırmayı amaçlamış, bu 
düşünce ile de Peygamberimizin 
doğum gününü içine alan hafta-
yı, “Kutlu Doğum Haftası” olarak 
ilan etmiştir.

Hazreti Mevlana’nın deyişiyle; 
Sevgide güneş gibi, dostluk ve 
kardeşlikte akarsu gibi, hataları 
örtmede gece gibi, tevazuda top-
rak gibi, öfkede ölü gibi, hem ol-

duğu gibi hem de göründüğü 
gibi olan kainatın efendisi rah-
met peygamberine selam olsun. 
Bedevilerin zamanında yeryüzü-
nü şereflendiren son peygamber 
Hz. Muhammed Mustafa ( S.A.V ) 
hazretlerine selam olsun. Bu kut-
lu doğumla kainata düzen geldi, 
bu kutlu doğumla güzel ahlak ta-
mamlandı, bu kutlu doğumla be-
şeriyet aydınlandı. Bizim peygam-
berimiz alemin en merhametlisi, 
bizim peygamberimiz ümmetine 
şefaat edecek tek peygamberdir. 
Çünkü O, tam bir anarşi ve karga-
şa ortamında, insanlık için bir gü-
neş olmuş, çirkinlikleri güzellikle-
re tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun 
getirdiği yüce değerler ve pren-
sipler doğrultusunda büyük me-
deniyetler kurmuş, kaybedilen 
haklarına kavuşmuş, fıtratında var 
olan yüce değerlerin farkına var-
mış, kadın erkek Allah’ın ve ce-
miyetin huzurunda eşit olmanın 
hazzını tatmıştır.

Gökyüzünün güneşi, 
kainatın yaratıcısının 
dostu, yoklukta gelen 
bolluk, gönül gözünün 
doğum günü bugün.
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İslam medeniyeti Kur’an ve Hz. 
Peygamberin sünnetinden kay-
naklanan, evrensel ahlak ilkele-
ri ve insan hakları ile ilmi anlayış 
üzerine bina edilmiştir. Zira İslam 
Medeniyetinin esası, İslam dini-
nin hikmet ve adaleti üzerine ku-
rulmuş olduğundan, ilmi ve irfanı 
öğretmiş, zulmü ve zoru yasakla-
yarak, haksızlıklara karşı koymayı 
hedef almıştır. Şurası bir gerçek-
tir ki Cenab-ı Hak, insanın kendisi 
ile olan ilişkisini iman ve ibadete 
bağladığı halde, insanın diğer in-
sanlar ve eşya ile ilişkilerini ahlak 
ve hukuk kurallarına bağlamıştır. 
Kamil bir insan, bu ilişkilerini yerli 
yerince ve dengeli bir biçimde ya-
pan kişidir. İşte Hz. Muhammed, 
bunu sağlayan ve bize örnek olan 
insandır. Unutulmamalıdır ki, in-
sanlık için en güzel rehber; bütün 
güzellikleri bünyesinde toplayan 
ve güzel ahlâkı tamamlamak için 
gönderilen Hz. Peygamber, mo-
del ise Peygamberimizin insanlı-
ğa sunduğu modeldir.

Sevgili Peygamberimizin teb-
liğ ettiği İslâm dini ile dünya ay-
dınlandı, tek Allah inancı ile kalp-
ler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kar-
deşlik geldi. O’na inanan top-
lumlar gerçek huzura ka-
vuştu. O’nun doğduğu 
gece, insanlığın kur-
tuluşu için çok ha-
yırlı ve mübarek bir 
başlangıçtır. Bü-
tün insanların ve 
hatta O’ nun dı-
şında bütün pey-
gamberlerin nef-
sim, nefsim dedi-
ği o mahşer gü-
nünde ‘ümme-
tim, ümmetim, 
ümmetim!..’ diye-
cek yegane kişidir 
rahmet peygamberi 
Hz. Muhammed Mustafa               
( S.A.V ) . O’ nun ( S.A.V )çiz-
gisinde kardeşlik,dostluk sami-

miyet ve barış var. Sadece insan-
ların değil bütün canlıların saa-
deti var. O’ nun getirdiği kutsal ki-
tabımız, hadisleri ve veda hutbe-
si evrensel mesajları içermekte-
dir. Peygamber efendimiz ümme-
tinin dünya ve ahiret hayatındaki 
mutluluğu için hep yakarışta ol-
muştur. Bu konuda kur’an ı kerim 
de “Size kendi aranızdan öyle bir 
peygamber geldi ki sıkıntıya düş-
meniz O’na çok ağır gelir. Kalbi si-
zin için titrer, müminlere karşı pek 
şefkatli ve merhametlidir.” diyerek 
peygamber efendimizin bizlere 
olan düşkünlüğünü ifade etmiştir.

Peygamber efendimiz bütün üm-
metinin cennete girmesini, bir tek 
müslümanın bile cehenneme gir-
memesini istemektedir. Her pey-
gamber Allah’ın reddetmeyece-
ği duasını dünyada iken yapmış 
ve bu hakkını kullanmıştır. Sev-
gili peygamberimiz ise reddedil-
meyecek duasını kıyamet günün-
de ümmetine şefaat etmek üzere 
ahiret gününe saklamış, böylelik-
le ümmetine olan düşkünlüğünü 
net bir şekilde ortaya koymuştur.                                                                                                                

Peygamber efendimiz, dili kalbini 
tasdik eden ve yürekten kelime-i 
tevhidi getiren herkese şefaat 
edecektir. Yüce rabbimiz bizi pey-
gamber efendimizin sevgisinden 
ve şefaatinden mahrum etmesin. 

Bütün peygamberlerde var olan 
sevgi ve muhabbet Hz. Muham-
med ( S.A.V )’e çok daha fazlasıy-
la verilmiştir. Öyle ki yüce yara-
dan kendi isimlerinden olan Rauf 
ve Rahim adını sadece peygam-
ber efendimize vermiştir. Bu isim-
leri O’nun müminlere karşı olan 
sevgisi ve şefaatinden dolayı ver-
miştir. Kainatın efendisi Peygam-
ber efendimiz bize Allah’ın kita-
bı Kur’an ve ehli beytini miras ola-
rak bırakmıştır. Bu kutsal mira-
sa sahip çıktıkça insanların, top-
lumun daha da mutlu , başarı-
lı olacağı şüphesizdir. Peygamber 
efendimiz ahde vefanın emanet-
te emin olmanın, iffet ve namu-
sun, günahsızlığın, sözünde dur-
manın abidesidir. Sürekli ümmeti-
ni düşünen, ümmetinin günahla-
rı yanlışlarının affı için dua eden, 
yalvaran şefkat peygamberimiz 
hiç kimseye nasip olmayan Ma-
kamı Mahmud’la müjdelenmiştir. 

Bizler Kur’an ve hadisler ışığın-
da yaşantımıza yön vermeli-

yiz ki peygamber efendi-
mizin şefaatine nail ola-

lım. Müslümanlığın, is-
lamın çizgisinden ay-

rılmamalıyız ki ma-
nevi hazzı tadalım, 
huzuru bulalım. Sa-
bır, şükür ve ibade-
tin cennetin anah-
tarı olduğunu dü-
şünüyorum.

Ne mutlu bize ki Hz. 
Muham-med’in üm-

metiyiz. Ne mutlu bize 
ki müslümanız. Kutlu do-

ğum tüm Müslüman alemi-
ne mübarek olsun…
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

Ailemiz aç ve açıkta kalma 
pahasına büyüttü, oku-
la gönderdi, bir kamyon 

dolusu para harcayıp üniver-
siteye yolladı bunu da bittirtti. 
Vatan görevi yapsın diye askere 
gönderdi. Askerlik bitti iş aradık 
zar zor bir tanıdık kanalıyla as-
gari ücret ile bir iş bulundu.

Eee artık evlenme zamanı gel-
di bu asgari ücretle nasıl bir eş 
bulunacak ta evlenilecek? Hadi 
borç harç evlendirildi, o borçlar 
nasıl ödenilecek, ailenin geçi-
mi nasıl sağlanacak, ne yiyip ne 
içilecek, üst baş nasıl alınacak, 
ev nasıl ısıtılacak? ALLAH kıs-
met ederse bir de çocuk sahibi 
olunacak en çok bir tane olmak 
kaydıyla. O çocukta babası gibi 
gariban bir şekilde yetiştirilecek 

yani o da babasından aldığı ga-
ribanlık mirasını devir aldığı şe-
kilde idame ettirecek.

Peki, hep hayat böylemi devam 
edecek? Bu durum SSK VE BAĞ-
KUR emeklileri (2000 yılı öncesi) 
içinde aynı. Yani değişen bir şey 
yok. Yani ha asgari ücretle ha 
emekli maaşınla geçinmek çok 
ama çok zor. Tabi bu durumu 
karnı tok kişilere de anlatmak 
çok zor. Emeklim artık ne hasta-
neye ne de ilaca katkı payını da 
veremeyecek durumda, bilhas-
sa 200o yılı öncesi emeklisi İŞÇİ 
ve BAĞ-KUR Emeklileri bitkisel 
hayata girmiş durumda. Emek-
linin haklı olarak istedikleri ve-
rilmezse ötenazi hakkını kullan-
ması da hakkıdır bence. 

Cebindeki parayla bir semt-
ten başka bir semte gidecek 
dolmuş-otobüs parası yok, 
AVM merkezlerine gidecek pa-
rası da yok. Doktorlarımızın 
sağlıklı beslenmede önemini 
vurguladığı zeytinyağını alabi-
lecek maddi gücü de yok. Açık-
ça yani PARASI yok. Yok, karde-
şim yok. Yahu gazete dahi ala-
mıyoruz ancak gazeteyi gaze-
tecinin önünde okuyabiliyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı bebelerimize ve 
torunlarımıza kutlu olsun.
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Evlendiğimizde hayatın daha 
iyi olacağına inandırırız ken-
dimizi. Evlendikten sonra, bir 

çocuğumuz doğması, hatta ardın-
dan bir tane daha olduktan sonra 
hayatın daha iyi olacağına inandı-
rırız kendimizi. 

Daha sonra çocuklar yeterince bü-
yük olmadıkları için kızar, onlar bü-
yüyünce daha mutlu olacağımıza 
inanırız. Yeni bir araba alınca, gü-
zel bir tatile çıkınca, Bundan son-
ra, çocuklarla ergenlik dönemle-
rinde uğraşmamız gerektiği için 
öfkeleniriz. Çocuklarımız tahsille-
rini bitirip, işlerini kurduktan sonra 
daha mutlu olacağımızı ve emekli 
olunca, yaşantımızın dört dörtlük 
olacağını söyleriz. Kendimize.

Gerçek ise şu andan daha iyi bir 
zaman olmadığıdır. 
Eğer şimdi değil ise ne zaman? 
Hayatınız her zaman mücadeleler-
le dolu olacaktır. 
En iyisi bunu kabul edip her ne 
olursa olsun mutlu olmaya karar 
vermektir.  

“Uzun zamandan beridir hayatın 
başlamak üzere olduğu izlenimi-
ne kapılmıştım. 

Fakat: Her zaman yolumun  üzerin-
de bir engel, Öncelikle erişilmesi 
gereken bir şey
Bitmemiş bir iş, 
Hizmet edilecek zaman, 
Ödenecek bir borç oldu. 
Sonra hayat başlayacaktı. 
Sonunda anladım ki bu engeller 
benim hayatımdı.” 

Alfred D. Souza

Sahip olduğunuz her anın kıymetini 
bilin ve mutluluğu vaktinizi harca-
yacak kadar özel biriyle paylaştığı-
nız için, ona daha fazla değer verin. 

Unutmayın ki, zaman hiç kimse 
için beklemez. 

Öyleyse; 

Okulu bitirene kadar, 
100 milyar kazanana kadar,
Evlenene kadar,
Çocuklarınız olana kadar,
Çocuklarınız okulu bitirene kadar,

İşe başlayana kadar,
Evlenene kadar, 
Çocuklarınız evden ayrılana kadar,
Yeni bir araba, ya da ev alana kadar, 
Borçları ödeyene kadar, 
Yaza kadar, 
Kışa kadar, 
Maaş gününe kadar, 
Emekli olana kadar, 
Ölene kadar..... 

MUTLU OLMAK İÇİN İÇİNDE BULUN-
DUĞUNUZ ANDAN DAHA İYİ BİR ZA-
MAN OLDUĞUNA KARAR VERMEK 
İÇİN BEKLEMEKTEN VAZGEÇİN. 

“PEK ÇOKLARI MUTLULUĞU İNSAN-
DAN DAHA YÜKSEKTE ARARLAR, 
BAZILARI DA DAHA ALÇAKTA. OYSA 
MUTLULUK İNSANIN BOYU HİZA-
SINDADIR.” 

Unutmayın ki “YARIN KİMSEYE 
VAAD EDİLMEMİŞTİR.” 

Mutluluk dileklerimle,  saygı ve se-
lamlarımla.
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DUYURU
29.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı “2007 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”‘nun 30.maddesinin 6.bendinde; “Sosyal Sigortalar 
Kurumu’ndan aylık almakta olanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanuna göre yapılan 
yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların 
yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek 
şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri 
ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına 
ilave edileceği” belirtilmektedir.

 SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı 
Genelge’sinde 2006 yılı enflasyon farkım 1.33 kabul etmiştir. 

Halbuki bu yıla ait enflasyon farkı 3.53’tür. Şöyle ki; 2006 yılında memurlara birinci altı ayda 
% 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 
artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. 

İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere 
kümülatifte % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi 
emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 – % 6.09 = % 3.58 fark oluşmaktadır. 

 Kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, işçi 
emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 — 1.33 = 2.25 eksik belirlenmiştir.

Bu konu ile ilgili Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak 10 Kişi üzerinden Ankara 
10 uncu iş mahkemesine Mart 2007 tarihinde açmış olduğumuz alacak davamız devam 
etmektedir. Henüz karara bağlanmamış olup, bu konuda İstanbul 17 inci iş mahkemesinin 
vermiş olduğu karar da Yargıtay 27 hukuk dairesinde bulunmaktadır. (onay beklenmektedir)

Geçtiğimiz günlerde görsel ve yazılı basında yapılan haberler paniğe sebep olmaktadır. 
Üyelerimizin her hangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Dernek olarak biz takip etmekteyiz. 
Üyemiz olmayan emeklilerin de dava açarak masraf yapmamalarını öneririz. Saygılalarımızla.

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği

Yönetim Kurulu
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Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığınca 
5502 sayılı yasa gere-

ği her yıl mart ayı sonuna ka-
dar yapılması gerekli olan 
Sosyal Güvenlilik Yüksek Da-
nışma Kurulu toplantısı 30 
Mart 2011 tarihinde Sosyal 
Güvenlilik Kurumu Başkanlı-
ğında ki Erdoğan ÖZEN kon-
ferans salonunda sayın Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik baka-
nı Ömer DİNÇER’İN Başkanlı-
ğında 32 katılımcı kuruluşla-
rın iştiraki ile ülkemizdeki is-
tihdam şekilleri,  iş güvenliği 
ve işçi sağlığı konuları gün-
demi ile yapılmış ve bu top-
lantıya Genel Merkezimizi 
temsilen Genel Başkan Yar-
dımcısı Yunus ATİKTÜRK ve 
Genel Sekreterimiz Osman 
AYDIN katılmışlar ve derneği-
mizin görüş ve taleplerini Ge-
nel Başkan Yardımcımız Yu-
nus ATİKTÜRK dile getirmiş-
tir. Olumlu bir hava içerisinde 
yapılan toplantıda diğer katı-
lımcı kuruluşlar da görüşleri-
ni dile getirmişlerdir.
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   ŞUBELERİMİZİ                          ZİYARETLER

TÜM EMEKDER’E YOĞUN İLGİ
7 Mart 2011 günü Habertürk televizyonun da canlı yayın programında genel başkanı-
mız Sayın Satılmış Çalışkan’ın tüm işçi emeklilerimizi ilgilendiren doğru beyan ve dü-
rüstçe açıklamaları nedeniyle emekli arkadaşlarımız derneğimize gelerek biz emeklile-
rin hak ve hukukların aranacağı, mücadelesinin verileceği yerin Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği olduğunu söyleyerek derneğimize kayıt olmuşlardır. Her gün üye 
kayıt işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle emeklilerimizin derneğimize göstermiş 
oldukları güven ve ilgiden dolayı yaşam boyu sağlık ve esenlik dilerim.
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   ŞUBELERİMİZİ                          ZİYARETLER

İzmir Bayraklı, İzmir Konak 
ve Alaşehir şubelerimiz

04-04-2011 VE 05-04-2011 tarihlerinde 
Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve Ge-
nel Mali Sekreter M. Ercüment ALDEMİR 
İzmir Bayraklı, İzmir Konak ve Alaşehir 
şubelerimize ziyaretlerde bulunulmuş, 
bu ziyaretlerde üyelerimize derneğimi-
zin yaptığı faaliyetler anlatılmış ve karşı-
lıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.

07 mart 2011 tarihinde Genel başkanı-
mızın bir televizyon programında yap-
mış olduğu tüm İşçi ve Bağ-Kur emeklile-
rini ilgilendiren konulardaki kararlı ve tu-
tarlı açıklamaları yurt çapında büyük bir 
ilgi ile dinlenmiş olduğundan, şubeleri-
miz yoğun bir şekilde üye kayıtları yap-
mış ve büyük bir şekilde tebrik yağmuru-
na tutulmuştur. Derneğimizin etkinlikle-
rini takip ederek bizi telefon, faks ve mail 
yolu ile arayarak bizi onurlandıran tüm 
emeklilerimize teşekkürlerimizi borç bi-
liriz.

Hüseyin KAYA
İzmir-Bayraklı 
Şube Başkanı

Baki ARAT
İzmir-Konak 

Şube Başkanı

Hüseyin ÖZKAN
Alaşehir

Şube Başkanı
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İktidar olduğunuz dönemlerde emekliyi maalesef katsayı 
ve gösterge sisteminden çıkardınız, 4447 sayılı yasa ile 
emekliyi tüfe ye bağladınız. Muhalefette güzel vaatlerde 
bulunuyorsunuz, inşallah gelirsiniz.

Sayın Genel Başkan Sosyal Güvenlikçi olduğundan emeklinin mağdu-
riyetlerini yakinen bir lider olarak emeklinin beklentilerini programın-
da göstermiştir. Takdiri yapacak olanlar yıllarca mağdur olanlardır. Lis-
telerde emekli kendinden birini aramakta , ” aramızda damdan düşen 
var mı?”

YAŞLILAR VE EMEKLİLER
Hiçbir yaşlı aç, açıkta ve muhtaç durumda bırakılmayacak değerinin 
Devleti yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğine, ülkele-
rin değerinin insanlarına verdiği değerle artacağına ve istikbale gü-
venle bakabilmek için emekli ve yaşlılara onurlu bir yaşam sürme-
sinin temin edilmesi gerektiğine inanan Partimiz; hiçbir yaşlıyı aç, 
açıkta ve muhtaç durumda bırakmayacak, yalnızlığa mahkûm edi-
lerek toplumdan dışlanmasına fırsat vermeyecektir.

Emekli aylıkları ayrı bir endeksle belirlenecek
Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve ha-
yat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, ekonomik büyü-
menin sağladığı refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacaktır. Farklı emekli aylıkları uygulamasına yol 
açan düzenlemelerin ortaya çıkardığı mağduriyeti gidermek amacıyla intibak düzenlemesi yapılacaktır.

EŞİTLİK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA
Emeklilerimiz gençliğinde çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren, 
emekliliği için prim veren ve bunu karşılığını emekli olduğunda layıkıyla alması ge-
reken yurttaşlarımızdır. CHP, akılcı, verimli ve etkin bir sosyal güvenlik sistemiyle, 
emeklilerimizin maddi koşullarının iyileştirilmesi ve yaşamlarını kolaylaştırıcı dü-
zenlemelerin uygulamaya konulmasını sosyal devlet çatısı altında sağlayacaktır. Bu 
amaçla emeklilerin milli gelir artışından pay alamsını ve intibak yasasının çıkarılma-
sını hızla gerçekleştirecektir.
Yaşlı nüfusun hızla arttığı ülkemizde, yurttaşlarımızın yaşlılıklarında da kaliteli bir 
hayat sürdürebilmesi için kapsamlı ve uygulanabilir politikalar geliştirilmesi kaçı-

nılmazdır. Yaşlılarımızın aileleri de dahil kimseye muhtaç olmadan, itibarlı, bağımsız yurttaşlar olarak kaliteli bir 
yaşam sürdürmelerini sağlamak, CHP’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Sosyal devletin gereği olarak CHP yaş-
lıları sahiplenen koruyucu sosyal hizmet ve sosyal desteklerin tümünü sağlayacak, toplumsal yaşamın her ala-
nında yaşlıları dışlayıcı uygulamaların önüne geçecektir.
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Sosyal Güvenlik de yapılan sıralamışsınız ama bu sıralama-
da yapılan adaletsizlikleri gözden kaçırmışsınız.

Üç Sosyal Güvenlik Kurumunun mensuplarına ödenen ce-
naze yardımı bile farklı, sağlıkta birilerinin sağlık giderleri-
ni devlet karşılarken 25-30 yıl devletimize vergi ve primleri-
ni ödeyen emeklilerimizden katkı payı alınıyor. Has bel kader 
özel hastaneye gidecek olursa %70 kadar fark alınıyor.
Emekliye yapacağınızdan hiç söz yok rafınızda bekleyen İN-
TİBAK dan hiç söz edilmiyor. Tabii ki bu kadar umursamazlı-
ğın karşılığı size acaba nasıl dönecektir?

SOSYAL GÜVENLİK
Güçlü toplum, insanların bugününü de geleceğini de güvence altı-
na alan toplumdur.

Çalışanını kollayan, çalışmayanını gözeten bir devlet, gerçek sosyal 
bir devlettir.

Ak Parti sosyal güvenliğini temel bir hak olarak gördüğü için bu 
alanda dev reformları hayata geçirdi.

Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortasında Devrim yaptık.

Kasım 2001’de Ak Parti olarak Acil Eylem Planı Çerçevesinde öngör-
düğümüz tüm nüfusu ve tüm riskleri güvence altına alan ve sürdüre-

bilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma hedefimizi gerçekleştirdik.

Üç ayrı sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında topladık. Nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşabilir ve 
kaliteli sağlık hizmetini hedef alan genel sağlık sigortası sistemini oluşturduk.
Sosyal Güvenliğin kapsamını genişlettik.

Çalışanlar arasında norm ve standart birliğini sağladık.

Nimet-külfet dengesi ilkesi çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluştur-
duk. Bu reformla ve takip eden düzenlemelerle vatandaşlarımızın gerek genel sağlık sigortası ve ge-
rekse emeklilik alanında karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturduk.

Emekli maaşlarında tüm imkanlarımızı zorlayarak ciddi artışlar sağladık. 
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SAĞLIK KÖŞESİ

Özellikle gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere nüfus 
artışına paralel olarak nü-

fus piramidinin tersine dönmesi 
ile 65 yaş ve üzerindeki nüfusun 
hızlı artışı, önemli bir sorundur. 

Yaş ilerledikçe birçok kanser ti-
pinin insidansı da artış gösterir. 
65 yaş ve üzerinde kansere bağ-
lı ölümler kardiyovasküler nedenli 
ölümlerin ardından ikinci sıradadır. 
Amerikada 2000 yılında 1.250.000 
civarında yeni kanser olgusu sap-
tanmış ve tüm kanserlerin orta-
lama %80’inin 55 yaş ve üzerinde 
görüldüğü bildirilmiştir. Tümörle-
rin %50’si de 65 yaş üzerindeki ki-
şilerde oluşur ve bu popülasyon 
halen tüm nüfusun %15’idir ancak 
2010 yılında bu oranın %50 dola-
yında olması beklenmektedir. 

Yaşlılarda kanser insidansının artı-
şı iki önemli şekilde açıklanabilir : 

1.- Yaşlanma ile oluşan molekü-
ler değişiklikler ve bağışıklık siste-

mindeki yetersizlik, yaşlı dokuların 
karsinojenlere duyarlılığını artırır. 
2.- Karsinogenez çok uzun bir sü-
reç olduğundan kanserin de ileri 
yaşlarda ortaya çıkması doğaldır. 

Kanser Nedir ? 

Organizmada hücreleri kontrol-
süz büyüyen kötü huylu tümörle-
re verilen genel addır. Kanser, ge-
nellikle kontrolden çıkan hücrele-
rin sürekli çoğalmalarıdır. Konser-
ler kötü huylu tümörlerdir ve sık-
lıkla çevre dokulkara veya uzak or-
ganlara yayılma eğilimindedirler. 

Kanser Nasıl Oluşur ? 

Kanserlerin yaklaşık %80-90’ı çev-
resel faktörlerce oluşturulur ve ön-
lenebilme potansiyeli vardır. Ka-
lıtım yoluyla kanser oluşma olası-
lığı çevresel faktörlere oranla çok 
daha azdır. 

X-ışınları, ultraviyole ışınları gibi fi-
ziksel faktörler ve bazı ilaçlar, poli-

siklik aromatik hidrokarbonlar gibi 
kimyasal faktörlerin yanında virüs-
ler de biyolojik olarak kanser oluş-
turabilirler. 

Yaşlılarda en sık görülen kanserler 
epithelial kanserlerdir (%84). Bun-
lar içinde de en sık görülenler ba-
zal hücreli veya skuamoz hücre-
li cilt kanserleridir (%29) Bunları 
sıklık sırasına gore memeb(%11), 
prostatb(%10), akciğerb(%10) ve 
kalın barsak kanserlerib(%5) izlerler. 

KANSERDEN KORUNMA
 
Primer veya sekonder olabilir. Pri-
mer korunma çevresel karsinojen-
lerden uzak durmak ve bazı aşıla-
ma yöntemleri ile; sekonder ko-
runma ise özellikle risk altında 
olan grupların taranması ile yapılır. 
Yaşlı insanlar primer korunma için 
ideal gruptur. Sağlıklı bir diyet, dü-
zenli egzersiz ve sigaranın bırakıl-
ması için hiçbir yaş geç değildir. 
Her ne kadar kesin deliller yoksa 
da bazı destek tedavileri ve özel-
likle antioksidan vitaminler de 
bu amaçla kullanılabilir. Sebze ve 
meyvelerin düzenli alınması özel-
likle zeytin yağından zengin Akde-
niz mutfağının da önemli olumlu 
katkılar sağladığına dair çalışma-
lar vardır. Diyetteki doymuş yağ 
miktarı ile kanser ve iskemik kalp 
hastalıkları arasındaki ilişki de gös-
terilmiştir. Diyetteki lif miktarının 
barsak kanseri ve meme kanseri 
sıklığını azalttığı da gösterilmiştir. 
Önerilen sağlıklı bir erişkinin gün-
de 20-30gr lifli diyeti değişik be-
sinlere (tahıl, sebze ve meyvalar) 
dağılmış olarak almasıdır. Ayrıca, 
beta-karoten, askorbik asit, reti-
nol ve E vitaminin belirli oranlarda 
ve düzenli alınması da korunmada 
önemli olabilir. Bu konunun ayrın-
tıları için lütfen doktorunuza danı-
şınız. 

YAŞLILIK 
VE KANSER

KANSERLE SAVAŞ HAFTASI 1-7 NİSAN
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Korunma için en etkin yöntem 
ise Sekonder (ikincil) korunmadır. 
Bu amaçla bir çok tarama yönte-
mi kullanılır. Düzenli doktor kont-
rolünde olmak dışında, mamogra-
fi çekilmesi ile meme kanseri, yılda 
bir dışkıda gizli kan bakılarak kalın 
barsak kanseri, PSA (Prostat spesi-
fik antijen) bakılarak prostat kan-
seri, özellikle Hepatit B ve C taşı-
yıcılarında AFP (alfa feto protein) 
düzeyleri bakılarak karaciğer kan-
seri taraması yapılabilir. Ancak yaş-
lılarda bu tarama yöntemlerinin 
tümünü etkin olarak kullanabilme 
şansı yoktur. 

Yaşlanma süreci ve kanser ben-
zer moleküler yolakları kullanıyor 
olabilir. İleri yaş kanser için önem-
li bir risk faktörü olarak kabul edil-
se de yaşlanma ve kanser arasın-
da önemli farklılıklar olduğu da 
anımsanmalıdır. Çoğalan hücre-
ler için önemli bir destek olan te-
lomeraz enzimi yaşla azalır ancak 
kanser de değişmeden kalır. Hücre 
çoğalmasını baskılayan bazı prote-
inlerin yaşla miktarı artarken, kan-
ser hücrelerinde bu özellik yoktur. 
Sonuçta yaş, kanser için önemli bir 
risk faktörüdür ancak her yaşlı in-
san da kanser olması gerekmez. 

YAŞLILARDA KANSER 
TARAMALARI 

Tümörlerin yaşa bağlı olarak görül-
me sıklıkları da değişiklikler göste-
rir. Özellikle ileri yaş tümör gelişi-
mini etkileyebilirse de kesin olan 
bazı tümörlerin yaşlılarda davra-
nışının daha farklı olduğudur.Akut 
myeloid lösemi, meme kanserleri, 
non-hodgkin lenfoma gibi bazı tü-
mörlerin yaşlılarda seyri hem hız-
lı hem de prognozu daha kötüdür. 
Bu nedenle kanser kontrolü ve 
kanserden ölümlerin azaltılma-
sında, korunma, tedavi ve tarama 
başlıklarından şüphesizki en hızlı 
ve en büyük etkisi olan taramadır. 
Ancak, organizasyon zorlukları ve 
pratik olmaması nedeniyle uygu-

lanması genellikle zordur. Bugün 
sıklıkla tarama programlarına alı-
nan bazı kanserler ve tarama özel-
likleri aşağıda gösterilmiştir. 

Meme Kanseri : 3 yıldan uzun ya-
şam beklentisi var ise 2 yılda bir 
mamografi ve sık aralarla (en az 
yılda bir) meme muayenesi yapıl-
malıdır. Meme muayenesi konu-
sunda daha ayrıntılı bilgi için lüt-
fen doktorunuza başvurunuz. Ta-
rama programının tercihan bir cer-
rah veya onkolog tarafından yapıl-
masına dikkat ediniz. 

Kolorektal Kanserler: 3 yıldan uzun 
yaşam beklentisi olanlarda yılda 
bir, rektal muayene, dışkıda gizli 
kan, üç-beş yılda bir sigmoidosko-
pi yapılmalıdır. Dışkılama alışkan-
lıklarındaki değişikliklerde veya 
dışkıda kan olması halinde lütfen 
bir genel cerraha danışınız. 

Prostat Kanseri: 50-70 yaş arası er-
keklerde düzenli PSA testi ve yılda 
bir rektal muayene.Daha ayrıntılı 
bilgi için bir üroloğa danışınız. 

Serviks Kanseri: 60 yaş üstü kadın-
lara pelvik muayene ve 3 yılda bir 
smear yapılmalıdır. Bu konularda 
ayrıntılı bilgi için bir kadın doğum 
uzmanına danışılmalıdır. 

KANSERLİ YAŞLI HASTAYA 
YAKLAŞIM 

Kansere yakalanmış tipik bir yaşlı 
hasta genelde 60 yaşın üzerinde-
dir, birden fazla tıbbi sorunu vardır 
ve çok sayıda ilacı birlikte kullan-
mak zorundadır. Tüm bunlara ek 
olarak kendisine bakan veya birlik-
te yaşadığı kişi de sıklıkla 60 yaşın 
üzerindedir. En önemlisi de kan-
serli hastaların yarısı tanı konuldu-
ğunda ağrıyla yüzleşmiştir, yüzde 
sekseni ise hastalık ilerledikçe cid-
di ağrı ile yüzleşir. 

Kanserli ve 70 yaş üzerindeki has-
tanın tedavisini belirlerken aşağı-

daki aşamalara uyulmalıdır: Kap-
samlı geriatrik değerlendirme, 
kanserin evrelenmesi, cerrahi risk 
değerlendirmesi, radyoterapi uy-
gunluğunun saptanması, kemo-
terapi uygunluğunun saptanması, 
böbrek fonksiyonlarının durumu 
belirlendikten sonra tedavi yönte-
mi belirlenmelidir. Tedavi esnasın-
da kemik iliği rezervlerinin azalmış 
olduğu, nörotoksik etkilerin daha 
sık görülebileceği ve özellikle ke-
moterapi sırasında oluşan muko-
zit ve kardiyotoksisite gibi kompli-
kasyonların yaşlılarda daha sık ol-
duğu anımsanmalıdır.

 Yaşlılarda ağrı tedavisi planlanır-
ken mutlaka ilaç ve ilaç dışı yön-
temler kombine edilmelidir. Sıcak 
uygulaması, vibrasyon, hastanın 
ağrıyı kontrol etmesine yönelik 
teknikler ve relaksasyon yöntem-
lerinin öğretilmesi şeklindeki uy-
gulamaların, düşük doz ve kısa et-
kili analjeziklerle kombine edilme-
si başarılı bir kontrol sağlayacaktır. 
Opiat grubu ve uzun etkili yüksek 
doz analjezik ilaçların kullanılma-
sından çeşitli yan etkiler nedeniy-
le mutlaka kaçınılmalıdır. 

Tedavi planı yapılırken kronolojik 
yaştan ziyade fizyolojik yaş dikka-
te alınmalıdır. Uygun hastada cer-
rahi tadavi yapılmasından kaçınıl-
mamalıdır. 

SONUÇ 

İleri yaşlarda kanserden korunma-
nın en önemli yolu karsinojenler-
den uzak kalmaktır. Ancak artan 
nüfus ve ileri yaşla birlikte artan 
kanser sıklığı nedeniyle risk gru-
bundaki hastalar başta olmak üze-
re tüm yaşlı hastaların daha ya-
kından izlenmesi ve kanser sap-
tanması durumunda da tedavile-
ri planlanırken kapsamlı geriatrik 
değerlendirmeyi takiben multidi-
sipliner yaklaşımda bulunulması 
uygundur.
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI 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 SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61 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 89 83 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 0376 212 68 99

ÇAYIRHAN (ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 18 88 0543 576 15 34

ÇİĞLİ (İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 487 76 72

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 0530 348 92 42 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 0533 527 14 12

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 ALİ RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63 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 HASAN KIRCI 0532 503 26 11

MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23 

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 EMİN BAĞ 0356 213 33 60 0538 583 57 52

UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09 60021717

VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93 60024435

ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74

SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88 0362 230 00 80

KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687

GÖKÇEBEY (ZONG) CEVAT BAŞ 0542 506 69 59

MENEMEN-İZMİR DOĞAN HALAÇ 0232 832 11 18 0539 209 51 92
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