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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

NELER
OLUYOR ?

Türkiye’de neler oluyor 
kim biliyor ? 

Ülkemiz 12 yıldır tek parti ik-
tidarı ile yöetilmekte bu yö-
netimden önce ise defalarca 
koalisyon hükümetleri kuruldu 
rahmetli Turğut Özal’dan son-
ra tek partili bu kadar uzun bir 
hükümet olmamıştı ama neler 
oluyor kim biliyor neden bu 
millet çok az bilgiye sahip, ço-
ğunluğu elinde tutan güçlü bir 
iktidar  her istediğini yapmak 
istiyor ama  asıl güç sahibinin 
bu milletin kendisi olduğunu 
unutmamak gerek diye düşü-
nüyoruz.

Biz çook iktidarlar gördük, biz 
çoook gücün şehvetine kapıl-
mış insan gördük bu vatanın 
birliğine dirliğine hizmet eden-
leri bu millet unutmadı unut-
mayacak. Bu milletin birliğini 
vatanın bölünmezliğini anlaya-
mayanlar ise bu milletin gücü 
zekası ve oyu ile ezilmişler 
yok olmuşlardır. Tarihte yerleri 
kötü bir anı olarak kalmıştır.

Türkiye’de neler oluyor kim bi-
liyor ? 

Şu bir gerçek ki bu vatanın ger-
çek sahibi olan Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşları neler olduğu-
nu bilmiyor ama neler yapacağı-
nı günü gelince en iyi bilecekler 
onlar. Kapalı kapılar arkasında  
yapılan birtakım pazarlıklar 
veya anlaşmaların basına veya 
halka verilmek istendiği kada-
rını halk biliyor. Bu yetmiş bin 
yılı aşkın bir zamandır bu top-
raklara can vermiş kan vermiş 
bu toprakların sahiplerinin bu 
kararı vermesi onların olup biten 
herşeyi en ince ayrıntısına kadar 
bilmesi gerekir.

Teröristlere kucak açan BDP ve 
Terörist başı ile yapılan kapalı 
kapılar arkasındaki pazarlıkları 
halkından gizli tutmanın anlamı 
var mı ey %50 oy sahibi hükümet 
bu halk sana oyu Türkiye Cum-
huriyetine sahip çık bayrağına 
milletine özüne oy için meydan-
larda verdiğin terörü bitireceğiz 
sözüne sahip çık diye verdi. Bu 
millet sana bir avuç terörist ve 
terörist başı ile masaya oturasın 
diye vermedi senin ataların yedi 
ceddin hiçbir zaman isyancılar-
la teröristlerle masaya oturmadı, 
oturmazdı.

Bugün onları muhattap almak 
onları tanımak hiçbir büyük 

devletin yapmayacağı yapama-
yacağı bir davranıştır. Çoğu ül-
kenin terörist olarak tanıdığı üç 
beş çapulcu ile masaya oturmak 
Türk milletinin büyüklüğüne ve 
Türkiye Cumhuriyetine yakış-
mamaktadır.

Bugün hakları özgürlükleri kı-
sıtlanmış olanlar kürt vatandaş-
lar değil Türkler, lazlar, zazalar, 
çerkezler ve daha bu coğrafya-
da yaşayan diğerleri. Bütün va-
tandaşlarımız yurdun batısında 
ortasında güneyinde kuzeyinde 
istediği zaman istedigi saatte 
gezerken yurdun doğusunda ve 
güneydoğusunda neden hava ka-
rarınca gezemez olmuş neden bu 
güzel yurdumuzun güzellikle-
rinden yararlanamaz olmuş?

Şimdi soruyorum bizim mi öz-
gürlüğümüz ve haklarımız kısıtlı 
yoksa masaya oturduğunuz üç-
beş kendini bilmezin mi?

Ey bu ülke için çalışan bu ülke-
nin refakı için gecesini gündüzü-
ne katan özümüzü bilen dinimizi 
bilen Hz Ömer’in adaletini bilen 
bu güzel ülkenin güzel idarecile-
ri ben memleketin her köşesinde 
dilediğim saatte özgürce gez-
mek istiyorum bize bu özgürlü-
ğümüzü verin diyor ve milletin 
iradesine ve gücüne her zaman 
güveniyoruz kalın salıcakla. 
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

?????????? Tüm İşçi EEmek-
lileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Başkanlar Kurulu toplantısını 
yaptık. 

Türkiyenin dört bir yanından 
yapılan dernek başkanlarımız-
la birlikte yaptığımız ... baş-
kanlar kurulu toplantımızda 
9,5 milyon emeklinin sorunla-
rını elealdık.

Birlik ve beraberliğin vermiş 
olduğu güçü hissettik yaşadık 
paylaştık.

...... yılında kurulan Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği kurulduğu günden 
buğüne emeklilerin haklarını 
aramak ve sosyal imkanlarını 
daha iyiye götürmek için mü-
cadelesini hiç bırakmamıştır.

Toplantıda Genel Başkan Sa-
tılmış Çalışkan emekli aylık-
larında yapılan iyileştirmeden 
bahsederken istediğimiz in-
tibah tı ama hükümet kısmen 
iyileştirme yaptı dedi evet 
buna intibah denmez bizim 

istediğimizden çok daha azını 
verdiler ama biz haklarımızın 
peşinden gitmeye devam edece-
ğiz bizim haklı mücadelemiz ve 
kararlılığımız devam etmektedir. 

Toplantıda dernek başkanlarımı-
zın yapmış olduğu sosyal etkin-
lıkler anlaşmalar ve sorunlar dile 
getirildi. Sorunlar Türkiyede ya-
şayan emeklilerin ortek sorun-
ları bunların üzerine kararlılıkla 
gideceğiz. 

Sosyal etkinlikler ve yapılan an-
laşmalar ise gösteriyor ki Türki-
yede yaşayan 9,5 milyon emekli 
ve bu emeklilerin ekonomiye 
katkıları ve seçmen sayısı gö-
zardı edilemez bugün belediye 
başkanlarının emeklilere verdiği 
yemekler bürokrasinin dernek-
lerimize göstermiş olduğu ili ve 
dernek başkanlarımızın farklı 
farklı illerde ilçelerde hasteneler 
ve sosyal tesislerle yapmış ol-
dukları anlaşmalar ve indirimler 
emekli vatandaşlarımızın eko-

nomisini ve sosyal yönünü biraz 
daha iyileştirmeye yönelik güzel 
bir gelişmedir.

Toplantı sonucunda dernek baş-
kanı arkadaşlarımızla verdiği-
miz fotoğraf ise Türkiyenin do-
ğusundan batısına kuzeyinden 
güneyine bu ülkenin refahı için 
emek harcamış ter dökmüş in-
sanların birliği kardeşliği bera-
berliği için güzel bir tablo oluş-
turdu. Biz mücadelemizi ülkenin 
her tarafında yaşayan tüm emek-
lilerimiz ve dahi emekli olacak 
insanlar için veriyoruz.

Biz ülkenin her yanında eşit 
haklara sahip oldugumuzu dü-
şünüyor ve hak istiyoruz diye bu 
ülkede huzursuzluk kargaşa çı-
karanlara diyoruz ki; bizler neye 
sahipsek sizlerde ona sahipsiniz 
ne eksik ne fazla orta sayfamız-
daki tabloda size ibret olsun di-
yor sağlık ve mutluluklar diliyo-
rum.

BİZ VARIZBİZ VARIZ
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Geride bıraktığımız dönem-
lerde ki aile hayatında sabır 
ve tevekkül hâkimdi. Aile 

fertleri ne kadar imkânlara sahip-
lerse ona şükrederlerdi. Sahip ola-
madıklarının hasret ve hırsı içinde 
çırpınarak, mahrumiyet duygusuna 
kapılmazlardı. Rabbimizin takdir 
buyurduğu kısmetimiz bu kadarmış 
diyerek şükreder, huzurlu olmaya 
çalışırlarmış.

Zaman içerisindeki yaşamda, zen-
ginlerin sahip olduklarını, sahip 
olamayanların gözleri önünde teş-
hirci bir görüntü içinde olmaktan 
kaçınırlardı. Hatta bu günlerdeki 
gibi çarşıdan pazardan alınanlar 
aleni ve açıktan teşhir edilmezdi. 
Adına zembil dediğimiz kapalı çan-
talarda (kaplarda) getirip götürme-
ye özen gösterirlerdi.

Aksi takdirde aynı imkânlara sa-
hip olmayanlar ise, varlıklıların 
israflı hayatlarına hasret ve imre-
nerek bakmaya başlarlardı. Görgü, 
görenek ve kurallara bağlı olma-
ya herkes özen gösterirdi. Geçmiş 
toplumlarda bu şekildeki sabırlı ve 
şükür örneği mütevazılığini göste-
ren aileler yavaş,  yavaş toplum-
dan kaybolarak birer ibret levhası 
halinde tarihimizin derinliklerinde 
kalmaya başladılar.

Velilerden biri hacca gitmek için 
hazırlanır, yola çıkacağında aile-
si olan hanımına teklifte bulunur 
derki; Hanım sana ne kadar nafaka 
bırakayım ki ben gelinceye kadar 
idare edebilesin diye sorar. Hanımı-
nın cevabı çok ibret verici olarak ne 
kadar yaşayacaksam o kadar bırak 
diye cevap verir. Hacı, hanımına; 
hanım, senin ne kadar yaşayacağını 
ben nerden bileyim diyerek söyle-
nir. Hanım öyleyse benim nafakamı 
ne kadar yaşayacağımı bilene bırak 
o beni şimdiye kadar hiç nafakasız 
bırakmadı, şimdiden sonrada inşal-
lah bırakmaz der. Sen harçlığını ya-
nına tam al gurbette mutlaka sana 
lazım olabilir, diyerek hacıyı yola 
uğurlar.

Evde yalnız kalan ev hanımına 
komşular ziyarete gelirler. Allah 
kavuştursun beyiniz hacca gitti, 
beyin giderken sana ne kadar rızık 
bıraktı gelinceye kadar yetecek mi? 
diye sorarlar.

Hanımın cevabı ise; Benim beyim 
rızık veren değil ki rızık yiyendir. 
Rızık yiyen rızık veremez ben rız-
kımı şimdiye kadar hep rızkı vere-
den bekledim. Allah beni hiç rızık-
sız bırakmamıştır. Yinede rızıksız 
bırakmayacağına inancım sonsuz-
dur, diyerek cevap veriyor.

Allah kavuştur suna gelen, komşu 
hanımlar bu cevaptan pek memnun 
olmazlar. Bir birlerine bakarak du-
dak bükerler ve aleyhte konuşarak 
geri dönüp giderler.

Aradan çok zaman geçmeden hacı-
nın evinin kapısında bir at kişneme 
sesi duyulur. Dışarıya ne oluyor 

diye çıkan hacının hanımı bir atlı 
kafilesiyle karşılaşır. Hacıları uğur-
lamaktan dönen Bağdat halifesi 
susamış olup su içmek için buraya 
uğramıştır. Evin hanımı hemen içe-
riden bir testi su ile bir bardak geti-
rerek uzatır,  soğuk suyu kana kana 
içen halife yanındaki vezirine emir 
verir içtiğimiz suyun bedelini bize 
yakışacak şekilde ödeyin der. Top-
rak çanağın içini altınla dolduran 
vezir bardağı kapının yanına bırakır 
ve Allaha emanet olun bacım soğuk 
suyunu içtik hakkını helal et der, 
kafile uzaklaşmaya başlar. Hanım 
bardağı alır bardağın içinde beyinin 
hacıdan dönünceye kadar ki nafa-
kasına yetip ve artacak miktarda 
para bırakıldığını görür. Ev hanımı 
seccadesine kapanır ve Allaha şük-
reder.

Rabbim ben çocukken anam ve 
babamın eliyle gönderiyordun rız-
kımı, evlenince beyimle gönder-
meye başladın, rızkımı şimdi ise 
beyim hacca gitti bu defada benim 
rızkımı halifeyle gönderiyorsun, 
beni hayatım boyunca hiç rızıksız 
bırakmadın zaten bende hep seni 
öyle bildim. Bu yüzden tevekkül ve 
teslimiyetim hiç azalmadı aksine 
hep arttı. Ancak çevremdekiler aynı 
değiller, onlar tevekkülsüz ve tesli-
miyetsizler. 

Hemen hücuma geçiyorlar onla-
ra da bu duyguları nasip eyle bu 
ailelere de asıl rızkı verenin sen 
olduğunu, senin kimseyi rızıksız 
bırakmayacağını idrak ve gaflete 
düşmemek gerektiğini anlasınlar. 
Allah ömür boyu yaşantılarımızda 
bütün ailelerimize sağlık, sıhhat ve 
huzurlu bir yaşantı nasip etsin.

RIZKI VEREN 
ALLAHTIR
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

Elektrik fazla kullanmıyor onun 
yerine evimizin perdelerini açıp 
sokak lambasından içeri sızan 
ışık ile idare ediyoruz. Suyu faz-
la kullanmamak için kar yağınca 
kaplara doldurup eriyince kulla-
nıyoruz. Otobüs, minibüs ücreti 
vermemek için evden dışarı çık-
mıyoruz.

Sinemaya gitmiyoruz, ay da bir 
kerede olsa lokantada etli ek-
mekte yemiyoruz, gazete oku-

muyoruz en önemlisi evimize 
misafir bile kabul etmiyoruz. 
Sabah kahvaltısında kepekli ek-
mek, yavan peynir amma çay 
yok, öğlen yemeğinde onların 
yanına bir ufak baş kuru soğan, 
akşam yemeğinde ooooo sa-
bah ve öğlen den artan kepekli 
ekmekten kalan kısmı, bir adet 
domates, buz gibi erimiş kardan 
elde edilen bir bardak su, işte 
tasarruf. Eee daha nasıl olur ta-
sarruf.

Eğer tasarruf ve israftan kaçmak 
istersek yaz mevsiminde ise sa-
bah, öğlen ve akşam yemekle-
rinde saydıklarımın yanına bir 
sivri biber eklersek oh ne güzel 
tasarruf. Ha canınız gazoz falan 
isterse onu da ikiye taksim eder 
öğlen ve akşam yemeklerinde 
içebiliriz. Afiyet olsun.

Amma artık bizler yaşlandık, 
yani eskilerin “deyimiyle nüfus 
kağıdımız eskidi” bu sebepten 
hastanelere çok gidiyoruz. İster 
ilaç katkı payı, ister hastane-
ye ödemeler deki katkı payları 
derken hele hele özel hastaneye 
gidersek bu katlım payları daha 
fazla oluyor. İşte bundan tasar-
ruf edemiyoruz. Eğer bu israfsa 
bunu bilemiyorum ve de tasarruf 
edemiyoruz.

Bakıyorum da şimdi hepi-
miz bir tasarruf devrine 
girdik. Mesela ayda 300-

350 TL. gelen doğalgaz bedelin-
den kaçmak için dört battaniye, 
iki kazak, iki eşofman altı, yün 
bere, yün kaşkol ile evde oturu-
yoruz. 

DEVİR 
TASARRUF 
DEVRİ
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Dostluğun ne dini ne dili 
ne cinsi ne de kavmiyeti 
vardır. En büyük dost 

Mevla’dır.

Şu ne güzel bir sözdür: “Sevgi 
paylaşılarak çoğaltılır, acı ise pay-
laşılarak azaltılır”…
 
Çünkü yalnızlık bu noktada olum-
suz bir durumu içerir. İnsan tek 
başına bir güzellik, olağanüstü bir 
deneyim, bir ayrılık ve hüzün ile 
karşılaştığında paylaşacağı birini 
arar. İnsan güzelliği de kötülüğü 
de yaşadığında yanında birilerini 
bulmak ister. Bir insan bir şeyi ve-
rirken de alırken de aslında ciddi 
anlamda sıkıntı duyar. Bazı insan-
lar çalıştığı işin bedelini bile alır-
ken rahat olamazlar. Bu paylaşım 
insanı biraz zorlar. Ama bir dost 
ile ise bu çok kolay olur. Hem bir 
dosta verirken rahatsınız; bir yan-
lış anlama olamaz, hem de alırken 
aynı rahatlığı yaşarsınız ki bu size 
sonradan bir minnete dönüşmeye-
cektir. 

Çünkü dostluğun doğasında ne-
densizlik vardır ve minnete asla 
yer yoktur. Minnete dönüşecek 
şey, dostluğu bitirecek olan şey-
dir…

İnsan kendisine ilgili ve sevgili bir başka ben ile yaşamaktan büyük bir 
haz alır. Dost bu ikinci bendir. Çünkü dostluğu kazanmak öyle kolay 
değildir. Dost olabilmek ve dost kalabilmek büyük bir paylaşımı, sev-
giyi oluşturabilmek, gerektiğinde nedensizlik içinde karşılıklı ilişkiyi 
derinleştirmekle alakalıdır. Bu da yoğun bir çaba ve arzuyu ister. Buna 
vakti ve gücü olmayan dost olamaz ve kazanamaz da. O yüzden dost-
luğu sürdürebilmek aynı zamanda fedakârlık yapabilmenin olmazsa ol-
maz şartıdır.

İnsan hayat karşısında aciz olduğu durumlar yaşar. Bu durumda sığını-
lacak bir liman arayışı kendini dayatır. Eğer bir dostluğu yaşıyorsa bu 
onun için bir sorun olmayacaktır. Dostunun yüreğinde ona ayrılmış ko-
caman bir mekân ve zaman bulacaktır. Böylece orada sükûnet bularak 
yeniden bir hamle yapabilmenin imkânını elde eder.
Hayatın yoğunluğunda bunalan insanın bir nefes alma ihtiyacı sıcak, 
serinletici ve yumuşak bir dost sesi, yüreği ve kalbidir. İşte bu çerçeve 
içinde dostluğu kazanan kişi, kendisinin ikizini oluşturmuş olur. Tıp-
kı kendisine yönelmiş gibi rahatlıkla dostuna yönelebilir. Kendisinden 
istediği gibi dostundan isteyebilir ve kendine sığındığı gibi dostuna sı-
ğınabilir.

Dostluk belli bir mahremiyetin eritilip aynı kaba dökülmesiyle oluşan 
ortak bir mahremiyettir. Her mahremiyet gibi dostluk da soruların keli-
melerin ve sözlerin bittiği yerdir. Dostluklarınızın ve dostlarınızın daim 
olması dilekleri ile sağlıkla sevgi ile kalın.

Dostluk 
Paylaşmaktır



8TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

2013 yılının ilk başkanlar kurul toplantı-
mız 12.02.2013 Salı günü Genel Merkez 
toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN Beyin açı-
lış konuşması ile başlayan toplantıda, ÇALIŞ-
KAN Bey tüm konularda, teferruatlı bilgilerini 
tüm şube başkanları ile paylaştıktan sonra Ge-
nel Sekreter Osman AYDIN Bey de derneği-
mizin yapmış olduğu faaliyetlerle ilgi bilgileri 
aktarmıştır. 

Daha sonradan tüm şube başkanlarımız gün-
cel konulardan bilhassa İNTİBAK yasasının 
getirileri ve diğer konularda fikirlerini beyan 
etmişlerdir. Genel Başkan ÇALIŞKAN Bey de 
tüm sorulara ve anlaşılamayan sorunlara deği-
nerek gerekli açıklamaları yapmışlardır. 

Başkanlar kurulu her zaman ki gibi düzeyli ve 
olgun bir havada geçerek, tüm şube başkan-
larımızın genel başkanımız ve tüm yönetim 
kuruluna İNTİBAK tasarısının hazırlanması 
konusunda yapmış oldukları çalışmalarındaki 
özverilerinden dolayı teşekkürleri ile sonuç-
lanmıştır.  

Tüm çalışmalarda genel merkez ve şubeleri-
mizle el ele, omuz omuza kader birliği içeri-
sinde olmaktan derneğimizi tüm sivil toplum 
kuruluşları içerisinde hak ettiği yeri bulmasını 
sağlamıştır. 

Genel merkez olarak tüm şube başkanlarımıza 
da teşekkür eder, diğer toplantılarımızda bu-
luşmak üzere hepsine başarılar dileriz.

2013 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

2013 YILI İLK BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK
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ADANA ŞUBE BAŞKANI 
AHMET KAHRAMAN

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI 
KAZIM BÜYÜKBAHCECİ

VAN ŞUBE BAŞKANI 
NACİ ŞAHİN

KARABÜK ŞUBE BAŞKANI 
ORHAN BAŞESKİ

POLATLI ŞUBE BAŞKANI 
H.RAHMAN TETİK

DÜZCE ŞUBE BAŞKANI 
FERİDUN ALGANOĞLU

SİLİFKE ŞUBE BAŞKANI 
BEDRİ SAPANCI
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KOCAELİ ŞUBEMİZ EMEKLİLERİMİZ 
İÇİN ANLAŞMA YAPTI
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürlü-
ğü ile müşterek düzenledikleri “EMEKLİLERİN GELECEK STRATEJİLERİ 
VE YAŞLILIK” konusunda tertiplemiş oldukları toplantı ve konferans 15.01.2013 

tarihinde RİXOS GRAND BÜYÜK ANKARA otelinde yapılmış olup, gün boyu devam 
eden toplantı ve konferansında Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Osman AYDIN ka-
tılmış olup, emekli ve yaşlılarımızın normal günlük yaşantıları, ekonomik durumları ile 
alınabilecek tedbirler ve bu konudaki çalışmalar tertip edilen guruplar halinde rapor edil-
miş ve değerlendirilmiştir.

Toplantıya katılan Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet 
CEYLAN, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR,  Türkiye Ekonomi Bankası 
Genel Müdürü Varol CİVELİ de katılmışlardır. Emekli ve yaşlıların konumları hakkında 
görüşlerini açıklamış olup, grup çalışmalarında öneriler rapor halinde değerlendirilmiştir.

EMEKLİLİK VE YAŞLILIK
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İSTANBUL ŞUBEMİZİN SESİ

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL ve YETİMLERİ DERNEĞİ İSTANBUL şube 
yönetim kurulumuz, 02.02.2013 tarihinde Paşabahçe semtimizdeki üyelerimizle 
derneğimizin faaliyetlerini ve daha iyi hizmette bulunmamız için emeklilerimizin 

üye olarak derneğimizi güçlü hale gelmesi hususunda istişare toplantısı yapmıştır. TÜM 
İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL ve YETİMLERİ DERNEĞİ İSTANBUL şubesi İstanbul ili-
mizde mahalle, mahalle semt, semt toplantılar düzenleyerek emeklilerimizle bir araya 
gelip emeklilerimizin tüm sorunları ve isteklerine her zamanki gibi ses getirmeye Dernek 
Genel merkezimizden aldığımız güç ile devam edeceğiz. 

Nazım ÖZTÜRK
Tüm İşçi Emeklileri Derneği İstanbul Şube Başkanı 

EMET ŞUBEMİZ GENEL 
KURULUNU YAPTI

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği EMET Şubemiz olağan ge-
nel kurulunu 23.02.2013 Cumartesi 

günü gerçekleştirmiştir.  Genel kurul da ye-
niden başkanlığa seçilen Himmet SEZGİN 
beye ve yönetimine başarılar dileriz.
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KARATAY BELEDİYESİ
EMEKLİLER GECESİ DÜZENLEDİ

Konya merkez Karatay Belediye Baş-
kanlığı, Aziziye Kültür Merkezi kon-
ferans salonunda Emekliler gecesi dü-

zenlemiş ve geceye yaklaşık beş yüzün üstünde 
emeklilerimiz katılmışlardır.

Karatay Belediye Başkanı, Kaymakam, Daire 
Müdürleri ile bürokrat kadro tam olarak katıl-
mıştır. 
Toplantının açış konuşmasını yapan Konya 
Şube Başkanı Osman Aydın katılan tüm emek-
lilerle geniş kapsamlı bir konuşma yapmış yeni 
uygulamaya konan intibak uygulamaları ve der-
neğimizin genel merkez olarak yaptığı çalışma-
ları açıklamıştır.

Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçe Kay-
makamı ve Encümen Başkanları emeklilere hi-
taben bir konuşma yapmışlar ve belediyece her 
iştirak eden emekliye verilen kura numarasına 
göre televizyondan, bilgisayardan, kol saatle-
rinden ve bir çok değişik hediyelerden olan ku-
ralar çekilmiş  her emekli hediyesini almıştır. 
Çok güzel bir ahenk içerisinde geçen gece dü-
zenlemesinden bütün emekliler memnun olarak 
ayrılmışlardır.

İZMİR-KONAK ŞUBESİ

İzmir-Konak Şubesi başkanı Baki 
ARAT ve yönetim kurulu üyeleri KO-
NAK Özel DAL Merkezi doktorların-

dan Sayın Dr. Vasviye Sevda KESMEN 
hanımefendiyi makamında ziyaret ederek 
emeklilerimize karşı yakınlıklarından ve 
ilgilerinden dolayı derneğimizin plaketi-
ni sunarak kendilerine sonsuz şükranlarını 
sunmuşlardır.
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23.03.2013 Pazar günü İZMİR Şubemizin genel kurulunda Divan başkanlığını ya-
pan genel başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN misafir ve üyelerimize hitaben yaptığı 
konuşmada intibak yasası ve diğer konularda Genel Merkez olarak yaptıkları çalış-

malar hakkında bilgiler vermiş ve üyelerimizle karşılıklı diyaloglarla devam eden genel 
kurulumuza yoğun ilgi yaşanmış ve genel başkan ÇALIŞKAN’ a teşekkürlerini sunmuş-
lardır.

Genel kurula genel merkez yönetim kurul üyelerinden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Genel Sekreter Osman AYDIN, Genel Mali Sekreter M. Ercüment ALDEMİR, KONAK 
Şube başkanı A.Bari ARAT ve yönetimi KATILMIŞLARDIR.

Yeniden başkanlığa seçilen Hüseyin ÖZKAN ve yönetimine başarılar dileriz.

İZMİR ŞUBEMİZİN 
GENEL KURULUNDAN

İZMİR ŞUBEMİZİN 
GENEL KURULUNDAN
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02.03.2013 Cumartesi günü KONK Şubemizin genel kurulunda Divan başkanlığını yapan 
genel başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN misafir ve üyelerimize hitaben yaptığı konuşma-
da intibak yasası ve diğer konularda Genel Merkez olarak yaptıkları çalışmalar hakkında 

bilgiler vermiş ve üyelerimizle karşılıklı diyaloglarla devam eden genel kurulumuza yoğun ilgi 
sebebiyle duygulu anlar yaşanmış ve genel başkan ÇALIŞKAN’ a teşekkürlerini sunmuşlardır.

Genel kurula genel merkez yönetim kurul üyelerinden II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, Genel 
Sekreter Osman AYDIN, Genel Mali Sekreter M. Ercüment ALDEMİR, İzmir Şube başkanı Hü-
seyin KAYA ve yönetimi, Alaşehir şube başkanı Hüseyin ÖZKAN, Denizli şube başkanı Kamil 
KÜNARLIOĞLU ve yönetimi, ayrıca Denizbank yönetimi katılmışlardır. Genel başkan ÇALIŞ-
KAN,  Konak şube başkanı A. Bari ARAT beye yaptığı çalışmalarından dolayı şilt sunmuş ve 
çalışmalarında başarılar dilemiştir. 

Yeniden başkanlığa seçilen A. Bari ARAT ve yönetimine başarılar dileriz.

KONAK ŞUBEMİZİN 
GENEL KURULUNDAN
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Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 
1926) ile sosyal alanda tam bir eşitlik 
anlayışı gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı Devleti döneminde uygulanan ve din 
kuralları ile yürütülen hukuk işleri, çağdaş bir 
uygarlığa adım atmış Türk toplumunun gerek-
sinimlerini karşılayamaz görüntüsü veriyordu. 
Medeni Kanun’un getirdikleri Devlet yapısı 
laikleştirilirken, hukuk kuralları içinde laikli-
ğe aykırı olanları atıp akla ve mantığa uygun 
olanları almak gerekiyordu. Hukuk düzeninin 
temeli medeni hukuktur. Osmanlı İmparatorlu-
ğu döneminde hukuk işleri din kurallarına göre 
yönetilmekte olduğundan, çağdaş toplumlar 
düzeyine erişmek isteyen Türk toplumunun te-
mel ihtiyaçlarının, söz konusu hukuk yapısıyla 
karşılanamayacağı ortaya çıkmıştı.Tanzimat 
Dönemi’nde hazırlanan Mecelle, bazı yenilikler 
getirmekle birlikte, Türk toplumunun gereksi-
nimlerine tam manasıyla cevap vermekte yeterli 
olamıyordu. Bu sebeple;
- kişilerin hak ve borçları,
- aile kurumu, işleyişi ve sona ermesi,
- mülkiyet ilişkileri,
- miras sorunları,
- kiralama, satın alma, ödünç verme, vb. iliş-
kiler açısından, gerçek bir Medeni Kanuna 
ihtiyaç vardı.

Bu nedenle İsviçre Medeni Kanunu örnek alına-
rak hazırlanan Medeni Kanun, 17 Şubat 1926’da 
TBMM’de kabul edilerek, yürürlüğe kondu. 
Bunu, öbür temel yasalar ile, ceza hukuku ala-
nındaki boşlukları gideren Ceza Kanunu’nun 
kabul edilip (1 Mart 1926) yürürlüğe konması 
izlemiştir.

17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni 
Kanun’un getirdikleri Özetle şunlardır:

- Kadın ve erkek yasalar önünde eşit hale gel-
miştir.
- Aile hayatında kadın ve erkek arasındaki eşit-
lik sağlanmış, boşanma hakkı kadına verilmiş-
tir.
- Çocukların kız ve erkek ayrımı yapılmadan 
mirastan eşit ölçüde faydalanmasının önü açıl-
mıştır.
- Tek kadınla evlilik esası getirilerek resmi ni-
kah zorunlu oldu.Böylelikle evlilik akdi devlet 
güvencesine alındı.
- Çocukların iyi yetişmesi için ana ve babaya 
yükümlülükler getirildi.
- Kişilerin mallarla ve bir birleri ile olan çelişki-
ler ve boşluklar yok edilerek modern bir sistem 
getirilmiştir.

TÜRK MEDENİ 
KANUNU



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ19

Siyasetçilere önerilerde bulunan TÜM İŞÇİ 
EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DER-
NEĞİ Zonguldak Şube Başkanı SARIOĞLU;

Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Sayın Sadık KAR 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüm İşçi Dul ve Ye-
timleri Emeklileri Derneği Şube Başkanı Mustafa 
SARIOĞLU’ nu ziyaret ederek emeklilerin duru-
mu hakkında değerlendirmelerde bulundu.  Siya-
si partilerin il ve ilçe başkanlarının örnek tavırlar 
sergilemesi gerektiğine dikkat çeken SARIOĞ-
LU “Herkes konuştuğu sözlere dikkat etmelidir. 
Biz kimsenin ön bahçesi ve ya arka bahçesi deği-
liz. Kesinlikle huzursuzluk yaratan siyasetçilere 
emekliler olarak prim vermeyeceğiz. Huzursuzluk 
yaratan siyasetçilerin ömrü kısa olacağını da hatır-
latmak istiyorum” şeklinde konuştu.

SP İl Başkanı ziyarette “Emekli yaşantısının bu-
günkü durumunda sizden de bilgi almak ve bize 
göre emeklilerin düşmüş olduğu kötü durumu” de-
ğerlendirmek istedik.

SARIOĞLU; “HUZURSUZLUK YARATAN Sİ-
YASETÇİLERE EMEKLİLER PRİM VERME-
YECEKTİR”

Bizler hükümeti yönetenlerle başta Cumhurbaşkanı 
olmak üzere bütün yetkililerle görüşüyoruz. İntibak 
yasamız çıktı ama yeterli değil, bizim istediğimiz 
gibi değil… İnşallah önümüzdeki günlerde ülkeyi 
idare edenler biraz daha bizleri düşünürler. Yıllarca 
hizmet etmiş ağabeylerini unutmazlar. Biz emekli 
olarak şunu istiyoruz; bütün siyasi partilerin il ve ilçe 
başkanlarından huzur içerisinde anlayış içerisinde 
kırmadan, dökmeden, birlik beraberliği bozmadan 
toplu hareket edilmesini istiyoruz. Televizyonlarda 
kavga etmeden, bizleri kırmadan siyaset yapsınlar. İl 
ve ilçe başkanlarını biz örnek almalıyız, herkes ko-
nuştuğu lafa dikkat etmelidir. Biz kimsenin ön bah-
çesi ve ya arka bahçesi değiliz. Hiç kimsenin tali-
matıyla mitinglere katılmayız. Kimsenin emir kulu 
da değiliz. Tamamen hür irademizle nasıl 25-30 sene 
memleketimize hizmet ettiysek bundan sonra da 
memleketimizin huzuru için mücadele eden insanla-
ra yakın duracağız. Kesinlikle huzursuzluk yaratan 
siyasetçilere emekliler prim vermeyecektir. Bunu 
böylece herkes bilsin” dedi.

ZONGULDAK ŞUBESİ
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Tüm işçi emeklileri dul ve 
yetimleri derneği Kayseri 
Şubesi olarak bütün emek-

lilerimize sağlıklı huzurlu ve güzel 
günler dilerim. Sizlere yapılan bir-
kaç istatik bilgi vereceğim müsaa-
denizle, emeklilerimizin %25-26'si 
yalnız yaşıyor, %35-36'si diyabet 
hastası, %18'lik bölümü kroner 
hastası %11'lik kısmı kireçlenme-
ye maruz,  %45'i gözlük kullanıyor 
bunların %20'si yakın gözlüğü kul-
lan,  yalnızlık ve sağlık problemleri 
ile uğraşan emeklim ayrıca ekono-
mik zorluk içerisinde. Yasalar çer-
çevesinde emekli olan arkadaşlar 
kendi dertlerinden çok da oğlunun, 
kızının, torununun derdiyle uğra-
şıyor. İşsiz kalan oğlunun geçimi 
emeklimde....dershaneye gidecek 
torunun derdi emeklimde.....çeşit-
li sebeplerle banka kredisi çeken 
emeklimin oranı ise %76'dir. Bu 
zorluklar içerisinde 900 - 1200 TL. 

Maaşıyla geçinmeye çalışan emek-
lim ek iş yapmak zorunda kalıyor 
veya bir iş yeri açıp ticaret yapıyor-
sa SGDP adı altında maaşlarından 
prim kesiliyor. Peki, ödediği prime 
göre maaş alan emeklime bu destek 
priminden fayda gelecek mi? Yani 
maaşı artacak mı? Neyin destek 
primi ödeniyor? Hiç bir getirisi ol-
mayan bu uygulama aldığı maaş ile 
geçinemeyip ek iş yapan emekliye 
ceza niteliğindedir. Bu uygulama-
nın değiştirilmesi gereklidir, ayrı-
ca 2000 yılı öncesi emeklilerimize 
intibak zammı diye iyileştirme uy-
gulandı. 10 TL. ile 320 TL. Arası 
maaşlarına zam geldi. Sözde emek-
liler arasındaki eşitliği sağlamaktı, 
2000 yılı öncesi emekli olup ayni 
prim gün sayısından emekli olan 
arkadaşlar 2000 yılı sonrası ayni 
prim gün sayısından emekli olan 
arkadaşların bir bölümünden daha 
fazla almaya başladılar, bir taraf 

düzelirken öbür taraf mağdur edil-
di. Bütün emeklilerimiz için intibak 
yasasının getirilmesini istiyoruz. 
Bütün emeklilerimizin milli ge-
lirden pay almaları gerekmez mi? 
Emekliler arasında maaş eşitliği 
sağlanacaktı. Emekli Sandığı, SSK 
ve BAĞ-KUR emeklisi arasında 
ayarlama yapılıp aradaki dengesiz-
liğin giderileceği söylenmişti, hani 
ne oldu? Üstelik ölüm ve evlenme 
yardımları bile farklı. Emekliye ik-
ramiye verilmesini istiyoruz. Genel 
Merkezimizin bu konularda güzel 
bir çalışma yaptığını biliyorum, 
inşallah bir sonuç alırız, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği genel merkezi 
ve şubeleri olarak emeklimizin her 
yerde ve her zaman sesi olmaya 
gayret ediyoruz... Ve edeceğizde. 
Genel Merkezimize gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Yılda 
bir defa ödenen üyelik aidatları ile 
ayakta kalmaya gayret eden şubele-
rimize de teşekkür ediyorum. Hepi-
mize Allah kolaylık versin. Elimiz-
den gelen gayreti kısıtlı imkânlarla 
sürdürüyoruz. Kesilen aidatları 
emekliye geri iade edebilmemiz 
için Kayseri Şubesi olarak çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla anlaşma ya-
parak aidatları geri ödeme yoluna 
gidiyoruz. Emeklimizin dertlerini 
siyasilerimizle, şehrimizdeki ku-
rum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. 
Devlet şifresi ile bize gelen emekli-
mize internet hizmeti veriyoruz. 

Bu çalışmalarımıza katkıda bulun-
maları için bütün emeklilerimizi 
şubemize bekliyoruz. Tüm Emek-
liler Derneği çatısı altında toplana-
lım. Birlikten kuvvet doğar sözünü 
yerine getirelim. Teşkilatımıza sa-
hip çıkarak en iyi hizmeti alalım. 
Bütün emeklilerimize sağlık, sıhhat 
ve afiyetler dileyerek saygılarımı 
sunarım.   

KIYMETLİ EMEKLİ ARKADAŞLARIM;   
Kazım BÜYÜKBAHÇECİ / KAYSERİ ŞUBESİ   
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SAĞLIK KÖŞESİ

Kanser vücut hücrelerinin 
kontrolsüz bir şekilde 
üremeleri ile meydana 

gelen bir hastalıktır. Hücreler 
henüz tam bilinmeyen bir neden-
le, kontrolsüz olarak bölünmeye 
başlarlar. Bu yüzden bedende 
hızlı hücre çoğalmasından olu-
şan kötü urlar oluşur ve bunlara 
Kanser denir. 

Kanser oluştuğu dokuya bağlı 
olarak yüzden fazla çeşidi olan 
bir hastalık grubudur. Kanserler 
tümörlerin ilk olarak başladıkla-
rı organa bağlı olarak sınıflandı-
rılırlar. Örneğin ilk olarak akci-
ğerde oluşan kansere Akciğer 
Kanseri denir. 

Kanser hücreleri civarlarındaki 
dokulara ulaşarak, kan ve lenf 
sistemi yoluyla ile vücudun di-
ğer taraflarına yayılırlar. Buna 
metastaz denir. Metastaz yapan 
kanserlerin tedavisi genel olarak 
daha zordur. Erken teşhis edile-
bildiği takdirde kanser tamamen 
tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

KANSERİN SEBEBİ 
NEDİR? 
 
Çevresel ve içsel nedenler ola-
rak ikiye ayrılabilir. Çevresel 
nedenler (kimyasal, radyasyon, 
viruslar gibi) ve içsel nedenler 

(hormonal, bağışıklık bozuk-
lukları, kalıtsal mutasyonlar ve 
diğer genetik nedenler gibi) bir-
likte veya ardışık olarak hücrele-
ri etkileyerek uzun yıllar içinde 
kansere yol açabilirler. Kanser 
tek bir hastalık olmayıp, vü-
cuttaki tüm doku ve organlarda 
kanser gelişebilir. 

İyi huylu ve kötü huylu tümör 
ne demektir? [değiştir]İyi huylu 
tümörler kanser değildir. Başka 
bölgelere yayılmazlar. Tamamen 
çıkartıldığı zaman genellikle 
tekrarlamazlar. Kötü huylu tü-
mörler ya da kanser ise komşu 
organ ve dokulara yayıldığı gibi, 
lenf ve kan yoluyla uzak organ-
lara da yayılır. Uzak organlarda-
ki yayılımına metastaz (yayıl-
ma) denir. 

KANSERDEN KORUNMAK 
İÇİN...
 
Tüm kanser türleri birlikte de-
ğerlendirildiğinde erişkin kan-
serlerinde % 60, çocuk kanserle-
rinde ise % 77 oranında iyileşme 
mümkündür. Ancak hastalığın 
cinsi, yaygınlığı, uygulanan te-
davi gibi bazı faktörler tedavi 
şansını doğrudan etkiler. 

Kanserlerin organlar içinde Ak-
ciğer, deri, dil, dudak, gırtlak, 
mide, kalınbağırsak, kan, mesa-
ne, meme, ve prostatta daha faz-
la görüldüğü söylenebilir 

Kanserden korunmanın iki 
yolu vardır: 
 
Kanser yapan etkenlerden kaçın-
ma (sigara, fazla yağ tüketimi, 
zararlı ışınlar, kimyasal Madde-
ler vb.) 

ERKEN TEŞHİS

Kanser ne kadar erken teşhis 
edilirse, tedavisi de o düzeyde 
başarılı olur. Kanserin belirtile-
rinden herhangi biri görüldüğün-
de hemen (hiç gecikmeden) bir 
doktora başvurmak hayat kurta-
rabilir. Biraz gecikmek bir haya-
ta mal olabilir. 

KANSERİN ERKEN 
BELİRTİLERİ 
 
- Vücudun herhangi bir yerinde 
bir tümör (Vücudun herhangi bir 
yerinde görülen ve ele gelen şiş-
lik veya sertlikler) 
- Ses kısıklığı veya belirli bir se-
bebi olmayan öksürük, geçme-
yen öksürük
- Göğüs ağrısı 
- Yutma güçlüğü ve hazım bo-
zuklukları 
- Kol ve omuz ağrısı 
- Kemik ağrısı 
- Kilo kaybı, ani zayıflama veya 
iştahsızlık 
- Başağrısı
 - Sarılık 
- İyileşmeyen yaralar 
- Dışkılama alışkanlıklarında de-
ğişiklik (İshal veya kabızlık)
- Vücut deliklerinden kan veya 
Anormal Sıvı gelmesi (Makat 
veya rahimden gelen anormal 
kanama veya akıntılar)
- Ben ve siğillerde görülen anor-
mal değişmeler, koyulaşma
- Bu belirtilerden herhangi biri 
veya birkaçı, iki haftadan fazla 
devam ederse ve ailede kanserli 
hasta varsa, hemen kanser konu-
sunda uzman bir hekime başvur-
mak gerekir.
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0544 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
ANTALYA TAMER ATEŞ 0507 260 90 68
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BALIKESİR/BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BİLECİK/BOZÖYÜK NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70
BİNGÖL HACI AKBULUT 0532 455 15 46
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12
ISPARTA/YALVAÇ ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
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 0541 904 11 13
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
LÜLEBURGAZ HASAN KIRCI 0532 503 26 11
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
NEVŞEHİR/AVANOS İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0541 367 57 71
SAKARYA/ARİFİYE KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA ŞIH MÜSLÜM CİVELEK 0414 215 55 05 0506 724 63 63
TOKAT S. KADRİ AKSAY 0356 213 33 60 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
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