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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

YİNE İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 
ANAYASA PAKETİNDE DIŞLANDI !
Memleket % 11,7 büyüdü deniyor 

ama hala emeklinin %80 açlık 
sınırı altında ödenen emekli aylığı ile 
hayat, geçim mücadelesi yapmakta.

Emekliye % 20,4 artış yaptık deni-
yor, uygulamada  %  4 veya seyyanen 
62 TL artış verildi. Verilen hizmet ve 
pirime dayalı İNTİBAK SÖZLERİ maa-
lesef gelecek BAHARA kaldı. Büyüyen 
devletin bütçesinde, söz de emekliye 
verilecek kaynak bulunamıyor. İŞÇİ 
EMEKLİSİNİN BİRİKİMLERİ başka alan-
larda kullanılmaktadır.

Aylardır meydanlarda bir evet 
–hayır kampanyaları devam 
etmekte,  her şey bırakıldı 
paketin izahı bile yok 
hep sen, ben kavgası 
sürmekte,   peki bu 
kampanyalar ın 
bu devlete ma-
liyeti ne kadar 
ve kaynağı ne-
reden geliyor? 
Bunu açıklaya 
bilir misiniz?

Paketi açık-
layın da,  bıra-
kın biz kararımızı 
kendimiz verelim.

Bakalım Emekliye 
ne var, dar gelirliye ne 
var, istihdam politikasın-
da ne var her gün artan işsizlik 
ordusu çığ gibi büyümekte.  Yetkilile-
rimiz ise bunu işsizlik azaldı diye ger-
çekleri saptırmaktadırlar. 

Söz düellosu ile liderler birbirlerini 
eleştireceklerine % 11,7 büyüyen ülke 
nerede? Emekliler bu ülkede yaşamı-
yorlar mı? Yoksa emekli kelimesini 
muhalefette iken dilinden düşürme-
yenler iktidar olunca İşçi emeklisi keli-
mesini lügat larından çıkarıyorlar mı?

Paketin 5. ve 6.’ıncı maddelerinde 
açıkça ayrımcılık yapılmakta. Memur 

emeklisine Sendika ve Toplu sözleş-
me hakkı verilirken,  İşçi ve Bağ-kur 
emeklisine yok tasarının hazırlık se-
fasında iken ilgili komisyon üyelerine 
yazılı ve sözlü olarak bu durumu ilet-
memize rağmen,  her nedense işçi ve 
Bağ-kur emeklisi dışlanmış ve açıkça 
ayrımcılık yapılmıştır. Bu ayrımcılık. 
İktidar tarafından TV. programla-
rında ve reklam panolarında ilan 
edilmektedir.

Biz,  şimdi ilgililere soruyoruz;  8 
milyon İşçi ve Bağ-kur emeklisi,  24 
milyon aile nüfusu seçmeniyle sandık 

başına gittiğinde bu dışlanma-
ya ve ayrımcılığa tepkisini 

göstermeyecek mi? 
Bunu unutmayaca-

ğız.
 İşçi emeklisi 

hayat tecrübesi 
olan sabırlı ki-
şilerdir yakın 
t a r i h i m i z d e 
emekliyi yok 
saymak iste-
yen kat sayıda 
işçi emeklileri 

olmasa memu-
ra istediklerini 

vereceğim diyenler 
sandığa gömülmüş-

tür. 20–25 milyon oy po-
tansiyeli olan emeklileri göz 

ardı eden siyasiler iyi düşünsünler.
Biz devletimize 25–30 yıl hizmet 

etmiş vergisini primini ödemiş vatan-
daşlar olarak bu ayrımcılığı kabulü-
müz mümkün değil SGK. Eşitlik dendi 
uygulamayı görüyoruz hala da ayrım-
cılık yapılmakta.  

Sağduyu sahibi emekli arkadaşla-
rımızı bilinçli hareket etmeye davet 
ediyorum. 

Sağlıklı yaşamlar diler, Ramazan 
Bayramınızı candan kutlarım.

Paketin 
5. ve 6.’ıncı 

maddelerinde açıkça 
ayrımcılık yapılmakta. 

Memur emeklisine Sendika ve 
Toplu sözleşme hakkı verilirken,  

İşçi ve Bağ-kur emeklisine yok 
tasarının hazırlık sefasında iken 
ilgili komisyon üyelerine yazılı 

ve sözlü olarak bu durumu 
iletmemize rağmen,  her 
nedense işçi ve Bağ-kur 

emeklisi dışlanmış ve 
açıkça ayrımcılık 

yapılmıştır. 
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KAMUOYUNA DUYURU
Tüm işçi emeklileri derneği olarak yurt düzeyinde SSK Kanalıyla 

emeklilerimize kredili kömür yazmaktayız. 
Kömür talebi olan üyelerimizin taksitleri aylıklarından kesilmesi ne 

muvafakatleri olan talep taahhütnameleri doldurularak imzalatılır.
Yazılan listeler yüklenici firmaya bildirilir ve emeklinin kömürü 

adresine telsim edilir
Yazılan liste ve taahhüt belgeleri SSK’na gönderilir iki ay 

sora taksit kesintileri başlar kesilen taksitler protokolde belirtilen 
derneğin şerhi olan yükleyici firmanın hesabına kurum muhasebesi 
tarafından aktarılır protokol dernek ve firmanın koşulları belirleyerek 
imzalanıp kuruma daha önceden verilir. Protokole göre herhangi bir 
uyumsuzlukta kurum parayı aktarmaz. Bekletir

Burada dernek emekli ile kurum arasın da sekreterlik yapmaktadır 
dernek kömür alıp satma gibi bir işlevi yapmaz, yapamaz.

Amaç emekliye kaliteli yakacağı en uygun fiyata temin etmektir 
tüm emekliler deneği olarak bunda da Muaffak olduğumuz açıktır. 
Emekli üyelerimiz durumdan memnundur, bunu yapamayan bazı 
kuruluş ve dernekler kamuoyunu yanıltmaktadırlar.

ÖRNEĞİN:
Ankara Belediyesi BELKO kanalıyla ithal kömürü peşin 520,00 

TL kredi kartıyla 545,00 TL’den Ankara halkına vermektedir.
Tüm emekliler derneği olarak üyelerimize 8 ay vadeli 6 taksitle ithal 

Afrika kömürünü Ankara’da üyelerimize Kurum kanalıyla 438,00 TL 
adrese teslim verdirmekteyiz. Burada emekli üyelerimizin 100,00 
TL gibi bir menfaati var. Emeklinin bu menfaati kimlerin menfaatine 
dokunuyor ki, bu hususta asılsız beyanlar veriyorlar.

Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

Basında çıkan emeklilerin kredili kömür kesintileri.  



NEDEN ACİL TELE SAĞLIK?

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Sayın emekliler yapılan araştırma-
lara ve istatistiklere göre 2050 yı-

lında Avrupa nüfusunun      % 40nın 
65 yaş üzerinde olması, yaşlı ve kronik 
hastalıklara sahip kişilerin ülkelerinin 
tedavi giderlerini artırılması beklen-
mektedir.

Sadece kalp-damar hastalıkları 
dünyada her yıl yaklaşık 16- 17 milyon 
kişinin Türkiye de ise 120–130 bin ki-
şinin ölümüne yol açıyor. Türkiye’de 
yaklaşık 20- 22 milyon kişi kronik has-
talıkların etkisinde yaşıyor. Türkiye 52 
Avrupa ülkesi arasında hekim başına 
düşen nufus oranı sıralamasında 51. 
sırada yer alıyor. 19 bin kişiye düşen 
16 hekim özellikle tıbbi görüntüleme 
dalında da uzman sıkıntısı yaşanıyor. 
Ne sağlıyor? Tele sağlık görüntüleme 
hizmetinin hastanın bulunduğu yer-
den veya uzaktan verilebilmesini sağ-
lıyor. Görüntüleme anındaki uzman 
sıkıntısını hafiflemesinin hasta mem-
nuniyetinin artırılmasını maliyetlerin 
zaman ve işgücü kayıplarının en aza 
indirilmesini sağlıyor. Zaman kaynak-
larının daha iyi klinik iş akışı daha fazla 
güven ve tüm maliyetlerin dengelen-
mesine neden oluyor. Doğru teşhis ve 
tedavi işlemlerin uygulanmasını tıbbi 
hata yapma olasılığının en aza indiril-
mesini sağlıyor. Hastalara yanlış ilaç 
verilmesi ABD’deki en yaygın hatalar 
arasında yer alıyor. Her yıl tıbbi hata-
lar nedeniyle 1–1,5 milyon kişi zarar 
görüyor. Hastalara yanlış ilaç verilme-
sinin sonuç olarak kurumların zorunlu 
olarak gerekçeleştirdiği tıbbi tedavi-
nin maliyeti her yıl 3–3,5 milyon doları 
bulmaktadır. Hastanede yatmayı ge-
rektirmeyecek şekilde tıbbi tedavi ve 

bakım gerektiren hasta ve engellilerin 
ev ortamında bakım ve tedavisinin 
sağlanması hastanelerde oluşabilecek 
yığılmaları önlemektedir.

İhtiyaç sahibi kişilerin günlük ya-
şantılarını kolaylaştırarak yaşam kali-
tesini yükselttiği hastalığın ve hasta-
ne şartlarının oluşturduğu olumsuz 
psikolojik etkiyi en alt seviyeye indir-
mektendir.

Taşlılıktan ve kronik hastalıktan 
şikâyet eden hastaların engellilerin 
uzun süre hastane ortamında teda-
vi görmesi zorunluluğunu kaldırıyor. 
Hastaların hastanede yatış sürelerini 
azaltılması tedavi masraflarının düşü-
rülmesini sağlamaktadır.

Tüm emekli camiasına sağlıklı ya-
şamlar diler ramazan bayramınızı can-
dan kutlarım.

SAĞLIKLI BİREYLERE
TOMOGRAFİ YASAK!
İngiltere Sağlık Bakanlığı herhangi 

bir hastalığı olmayan sağlıklı bireyler-
de tarama amacıyla tüm vucut bilgi-
sayarlı tomografi tetkiki yapılmasını, 
yüksek radyasyon dozu olması nede-
niyle yasaklandı.

İngiltere sağlık bakanlığının hak-
lı gerekçelerle aldığı kararın sadece 
sağlıklı bireylerdeki tarama amaçlı 
tetkiklere yönelik olduğunu belirten 
Türk Dadyoloji Derneği başkanı Prof. 
Dr.Okan AKHAN konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamalarda; “radyasyon 
kaynaklı tüm görüntüleme yöntemle-
ri gibi bilgisayarlı tomografi de uygun 
endikosyonlar la ve uygun protokol-
lerde kullanılması gereken bir görün-
tüleme yöntemidir” diyerek  kararının 
olumlu olduğunu belirtmiştir.
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İnsanoğluna dünya ve ahiret hayatı 
içinde çok önemli fırsatlar vardır. Ba-

zen bu önemli fırsatlar, ömür boyu ça-
lıştığı halde elde edilmeyen kazançlar, 
bir anda elde edilebilir. Buna halkımız 
arsında şans talih denir.”bu adamın 
şansı yaver gitti” “başına devlet kuşu 
kondu” diye söylenir.

Kaçırılan fırsat ne kadar büyük 
olursa üzüntüsü de o nispette çok 
olur. İnsanoğlunun ticari hayatta fır-
satları olduğu gibi manevi ticarette de 
büyük fırsatları vardır. Bu fırsatların en 
büyüğü içinde bulunduğumuz on bir 
ayın sultanı olan mübarek ramazan 
ayıdır. Çünkü ramazan ayı içerisinde 
bin aydan daha hayırlı olan KADİR GE-
CESİ vardır. Hazreti peygamber (s.a.v.) 
efendimizin ifade buyurduğu gibi, 
ramazan ayında nafile ibadet yapan 
bir kişi diğer aylardaki farzı yerine ge-
tirenler gibi sevap kazanır. Ramazan 
ayında bir farz ifa etmiş olan ramazan 
ayı dışındaki yetmiş farz ifa etmiş gibi 
mükâfatlandırılırlar. Ayrıca oruç’un 
sevabını ise cenabı ALLAH’ tan başka 
kimse bilemez. Bunun sevabı hesap-
sızdır.

Ramazan ayının ilk gününden 
itibaren bütün rahmet kapıları açılır. 
Son gününe kadar da kapanmaz. İlk 
gününde oruçlu olan, orucunu tu-
tanların geçmiş ramazandan bu yana 
işlemiş olduğu günahlarını cenabı 
ALLAH affeder. Ayrıca ramazan ayın-
da bir oruçluya iftar ettiren kimsenin 
de ALLAH C.C. günahlarını affediyor. 
Oruçlu kişiye ziyafet vererek iftar yap-
tıramasalar da bir yudum suyla ve bir-
kaç zeytin tanesi ile iftar ettirilirse ona 
da cenabı hak aynı sevabı ve kazancı 
veriyor. Yeter ki biz cenabı ALLAH’ a 
kulluk görevimizi yapalım.

Ramazanın başı rahmet, ortası 
mağfiret ve sonu ise müminin cehen-
nemden kurtuluşudur. Cennet kapıla-
rı ramazan ayında hep açıktır.

Cenab-ı Hak mazlumun, adaletli 
yöneticinin ve iftar vaktindeki oruç-
lunun duasını geri çevirmeyip kabul 
ediyor. Oruç ve kur’ an kıyamet günü 
insanlara şefaatçi alacaktır denilmek-
tedir.

İşte biz insanlar ramazan ayını ve 
ramazan ayı içerisinde ki KADİR ge-

Osman AYDIN
Genel Sekreter

cesini değerlendirmek lazımdır. Bu 
fırsatları kaçırmamalıdır. Mevsim ve 
zamana göre bazı mağazalar ve mar-
ketler mevsimin veya yılın indirimini 
yapacağını ilan ediyor. Bütün insanlar 
o günü fırsat bilerek erkenden mağa-
za veya markete geliyorlar. Sanki vere-
ceği satacağı malı bedava veriyormuş 
gibi yağma yaparcasına malları cinsi-
ne ve ebadına göre kucağına basıyor 
ve her biri birbirinden kapmaya çalışı-
yorlar. Bedava imiş gibi paraları ile mal 
kapışıyorlar.

İşte ramazan ayındaki fırsatlarda 
sadece oruç tutmak,  teravih namazı 
kılmaktan ibaret bir görev değildir. Her 
fırsatta bol bol kur an okumak sadaka 
ve hayır vermek fakirlere her yönüyle 
yiyecek ve giyecek yardımlarında bu-
lunanları büyük mükâfatlandırılırlar.

Senede bir defa gelen onbir ayın 
sultanı ramazanda,  insanlar kendi 
eksiklerini telafi etmeleri için kaçırıl-
mayacak tam bir fırsattır. Ramazan 
ayındaki bu fırsatları kaçırmadan de-
ğerlendirelim.

Bu ayın faziletlerini ne kadar an-
latsak anlatılmış sayılmaz. Ramazan 
yaşanır yaşanmayan hiçbir hareketin 
ve olayın tasviri sadece hayalleri süs-
ler. Bunu tatmayan bilmez. Doymak 
için yemek, kanmak için içmek gerekli 
olduğunu biliyoruz. İşte ramazanda 
anlatmakla değil ancak bu maneviyatı 
yaşamakla ve amel etmekle mümkün 
olduğunun idrakini bilmeliyiz.

Ramazan denildiğinde hepimizin 
yüreğinde bambaşka duygular olu-
şur. Kimimiz çok eskilerden kalmış 
hatıraları canlandırırız. Kimimiz de an-
nelerimizin veya ailelerimizin yaptığı 
yemekleri, bazılarımız da ah nerde o 
eski ramazanlar diye geçmişin sohbe-
tini yaparız. Yani ramazan dini ve sos-
yal hayatımızın yenilenmesi için en 
büyük fırsattır. Ne mutlu bu fırsatları 
kaçırmayanlara diyoruz ve bu vesile 
ile hem ramazanımızı ve hem de kadir 
gecemizi ve sağlık içerisinde ulaşmak 
istediğimiz bayramınızı cani gönül-
den kutlar ailenizle sağlıklı ve mutlu 
nice ramazanlara ulaşmanızı dilerim.

Şimdiden tüm Müslüman 
âleminin Ramazan Bayramını kutla-
rım.  Saygılarımla.

RAMAZAN YAŞANIR
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1990’lı yıllarda başlayan küresel-
leşme propagandaları özellikle 

2000’li yılların başında giderek art-
maya başlamıştır. Küreselleşmenin, 
dünyayı evimize getirdiği, uzakları 
yakın ettiği, insanların bilgiye kolay-
ca eriştiği düzen olarak tanımlayan-
lar, bu propagandalar ile insanlığın 
aklında ve gönlünde taht kurmaya 
başladılar. Ancak Küreselleşmenin 
boyaları çabuk döküldü. Bu düzenin 
aslında emeği, emekçileri ve emekli-
leri düşünmediği, adeta yok saydığı 
sosyal devlete tahammül edemediği 
gelir dağılımındaki adetsizliği şid-
detlendirdiği, ekonomik, sosyal ve 
siyasal anlamda dünyayı çirkinleştir-
diği kısa zamanda ortaya çıkmıştır.

Küreselleşmenin mantığında ve 
vicdanında sosyal devlet bulunma-
maktadır. Yani bu düzen insanların 
sosyal ve ekonomik riskler karşısın-
da korunması için kılını kıpırdatmaz. 
Bunun içinde küreselleşme vahşi 
kapitalizmin çağdaş versiyonundan 
başka bir şey değildir.

Türkiye’de özellikle 90’lı yıllardan 
sonra esmeye başlayan küreselleşme 
rüzgârları, bizim ülkemizde de sos-
yal devletin tahribatına yol açmış ve 
neredeyse sosyal devletin tavsiyesi 
noktasına gelmiştir. Bu tavsiye özel-
leştirme rüzgârı ile başlamıştır. Ayrı-
ca Türk işçi hareketinin yeni istihdam 
sahalarının açılması ön şartıyla vize 
verdiği özelleştirme uygulamaları 
neticesinde özelleştirilen işyerlerin-
de işçiler işten çıkarılmış buna kar-
şılık yeni istihdam sahaları açılmaya-
rak sosyal devletin tavsiyesi yolunda 
ilk işaretler gelmeye başlamıştır.

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal 
Devletin en önemli ayaklarından biri-
dir. Sosyal devletin diğer ayakları ör-
gütlenmedir, çalışma hakkıdır, eği-
tim hakkıdır, sağlık hakkıdır, toplu 
sözleşme ve grev hakkıdır. Bunla-
rın yanında Sosyal devletin bir diğer 
önemli ayağı da vatandaşların beslen-
me ve konut gibi yeterli yaşama dü-
zeyine sahip olma hakkıdır.

Yoksulluk sınırında yaşayan 20 mil-
yon insan, Açlık sınırında yaşayan 1 
milyonun üstünde insan bulunmakta-
dır. 100 kişiye yaklaşık 2 doktor ile dün-
ya sağlık ortalamalarının çok gerisinde 
bulunmaktayız. Bütün bu rakamların 
ortaya koyduğu bir gerçek var ki o da 
Sosyal devletin Türkiye’de giderek tav-
siye edildiği görüşünü doğrulamakta-
dır.

Küresel güçlerin, çok uluslu şirket-
lerin amaçları insanların yaşama için 
ihtiyacını duydukları her şeyi sektör 
haline getirmektir. Özel okullar özel 
hastaneler bu anlayışın ürünüdür. Bu-
gün Türkiye’de sağlık sektöründeki 
yeni uygulamalar ve yabancı sermaye-
nin giderek çoğalması, devletin insan-
ların sağlığına gereken insani yaklaşı-
mını göstermekten vazgeçtiği yolunda 
bir işarettir. 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren 
bu güne kadar Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Bir kara delik olarak gösterilmek-
tedir.  Sosyal Sigortalardaki aktif pasif 

ÖRGÜTLENMEYE 
SAHİP ÇIKALIM...
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dengesinin çağdaş ortalamalardan 
uzak olmasının günahı çalışanlara 
ve emeklilere yüklenmiştir. Emeklilik 
şartlarının zorlaşması emekli maaşla-
rının düşük tutulması çalışanların ve 
emeklilerin, dul ve yetimlerin daha 
evvel sosyal sigortalar kurumunun 
vermiş olduğu sağlık hizmetlerini al-
makta zorlanması, beceriksiz siyaset-
çilerin suçu sosyal devlet de arama-
larına sebep olmuştur. Sosyal devlet, 
bir vicdan göstergesidir. Sosyal dev-
letin olmadığı bir ülkede, insanlar 
daha önceleri baba dedikleri dev-
letten yeterli şefkati göremedikleri 
için dayanışma duygusundan uzak 
kalır, ulusal direnç de olmaz. Ulusal 
direncin olmadığı ülkelerin akıbe-
ti de Yugoslavya’dan, Irak’tan farklı 
olmaz, paramparça olursunuz. Oysa 
bağımsızlık bir milletin taşıyacağı en 
büyük şereftir. Ve sosyal devlet, ba-
ğımsız olma yolundaki kararlılık için 
bir toplumsal yapının olmazsa olma-
zıdır. Hangi ülkede olursa olsun, bir 
hükümetin vicdanlı olup olmadığını 
anlamak için o ülkedeki sosyal devlet 
uygulamalarına bakmak yeterlidir.

Sosyal devletin önemli ayağı olan 
örgütlenmeye sahip çıkmamız, bu-
nun içinde bir çatı altında toplanarak 
mücadele vermemizin gerekli oldu-
ğunu belirterek, saygı ve selamlarımı 
sunar, Mübarek Ramazan Bayramını-
zı kutlarım.
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Geçen gün bir gazetedeki açıkla-
ma dikkatimi çekti, şöyle yazı-

yordu:
Müjde, Ramazan ayında pastır-

ma ve sucuk zamsız fiyattan satıla-
cakmış, yok ya çok sevindim. Sanki 
bizler her gün soframızda et, sucuk, 
pastırma gibi lüks gıda maddeleri 
varmış gibi, Ramazan ayında zamsız 
alacakmışız. Çok teşekkür ederiz. 

Etin kilosunu elin yabancısı bizim 
para biriminde 10-12TL. ye alırken 
bizim ülkemizde 30–35 TL. ye SATI-
LIYOR, SEBEP? Bilinmiyor.

Tabi bizim ülkemiz şu sıralarda 
en büyük ekonomiye sahip, bütün 
emekliler, asgari ücretle çalışan işçi 
kesimi dünya standartları üstünde 
maaş alıyorlar ya? Yaz aylarında sa-
hilde jet ski, kış aylarında kar da ka-
yak yapıyorlar ya piyasadaki mallara 
gelen zamlar tabi bizleri etkilemi-
yordur.

Ya o mübarek Ramazan ayı geldi 
yiyecek ekmeği bulamıyoruz, birde 
Allah kısmet ederse Ramazan Bay-
ramı ve de okullarda açılacak, bizler 
nereden para bulup ta, bayramımızı 
kutlayacağız, bebelerimizin, torun-
larımızın okul masraflarını nasıl kar-
şılayabileceğiz?

Biz işçi emeklileri ne çıkartılma-

yan İNTİBAK yasasına uygun maaş 
alabildik, ne maaşlarımıza tatminkar 
bir promosyon (aylık 2 – 3 TL.) alabil-
dik yani insanca yaşabilecek bir gelir 
elde edemediğimizden yaşamıyo-
ruz. Yani, her zamanki gibi açlığa 
devam.

Bir referandum tartışması gün-
dem de yani Ülkemiz sorunları unu-
tuldu, emekli alacakları unutuldu, 
dertlerimiz sona erdi. Hani ünlü bir 
sunucumuz vardı onun sunduğu bir 
yarışma programı vardı ya bir hatır-
layalım EVET-HAYIR yarışma progra-
mı, birden bire bu program aklıma 
geldi. Başınızı emme basma tulum-
ba misali sallamadan derdi, kulakları 
çınlasın çok zevkle dinler, seyreder-
dik ve de kahkahalarla gülerdik.

Neyse bizler dertlerimizden arı-
namayacak, kurtulamayacaksak biz-
ler ne yapacağız?

Yurdumuza gelen turist kafilele-
rine bakıyorum hepsinin yüzleri gü-
lüyor, hepsi mutlu, gelecek kaygısı 
yok sözün kısası bizim emeklimiz-
den bin kere daha iyi. 

Neyse; Ramazan ayımız ve de 
Mübarek Ramazan Bayramımızın 
tüm Müslüman âlemine ve emekli-
lerimize hayırlı olması diler, müba-
rek Ramazan Bayramınızı kutlarım.

BİZLER ZATEN BİRŞEYLER
ALA-MI-YO-RUZ Kİ !..

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğitim ve

Teşkilatlanma Sekreteri

EM
EK
Lİ
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İşçi Emeklilerinin en düşük emekli taban ay-
lığı 719 TL’dir. Buna vergi iadesi dâhildir.

Bu emekli aylığı ile, üç kişilik bir emekli ailesi 
bir aylık geçinebilmesi için ay içerisinde mec-
buri harcaması gerekli olanlarının dökümü ve 
fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

1 – Kira 300 TL
(en düşüğü)

2 – Elektrik 30 TL

3 – Su 15 TL

4 – Tüp 50 TL

5 – Sağlık gideri (ilaç ve 
muayene katkı payı)

15 TL

6 – Isınma
(buraya giyim - ulaşım – 
sinema – gazete vs gibi 
giderler konmamıştır)

90 TL

YEKÛN 520 TL. dir. 

Taban aylıktan eline kalan 719 -520 = 199 TL
30 güne taksim edersek, günlük 6,63 TL düşer. 
Bu 6,63 TL ile günde üç öğün yemek yemek 
mecburiyetinde olduğuna göre,  üç öğünün 
günlük masrafının dökümü aşağıya çıkartılmış-
tır. 

ÜÇ KİŞİLİK  EN KISITLI BİR ŞEKİLDE
ÇIKARTILAN ÖĞÜN DÖKÜMÜ

SABAH KAHVALTISI

EKMEK 0.50 TL

PEYNİR 1.00 TL

ZEYTİN 1.00 TL

ÇAY-ŞEKER 1.00 TL

DOMATES-SALATALIK 0,75 TL

YEKÛN 4.25  TL

ÖĞLEN YEMEĞİ

EKMEK  0.50 TL

BULGUR ÇORBASI 1.00 TL

BULGUR PİLAVI 2.00 TL

KARIŞIK SALATA 1.00 TL

YEKÛN                4.50 TL

AKŞAM YEMEĞİ

KURUFASULYE 2.00 TL (Etsiz)

EKMEK 0.50 TL

KARIŞIK SALATA 1.00  TL

MEYVE 1.00 TL

ÇAY- ŞEKER 0.50 TL

YEKÛN                5.00 TL

Bir günlük mecburi gıda harcaması et kul-
lanmadan kuru yavan olarak 13.75 TL’yi bul-
maktadır. Bu günlük masrafa sosyal ihtiyaçları 
karşılayacak ücret dâhil değildir.

Bu aile 6.63 TL’yi yetiştiremediğinden her 
gün 7.12 TL. Açık vermektedir. Aylık bu açık 
213. 60 TL’yi bulmaktadır. Bu aile verilen açığı 
varsa kredi kartı ile ya da borç alarak emekli her 
gün borç batağına batmaya devam edecektir.
1- Burada 719 TL.  

Emekli aylığı alan 
emeklinin durumu 
böyle. 

2- Dul ve yetimlerimiz 
daha düşük maaş 
almakta. (Dul % 50, 
yetimler %25 maaş 
almaktadırlar.)

3- 7,5 milyon emekli-
nin yüzde 90’nı bu 
şekilde hayat müca-
delesi vermektedir.

ÜÇ KİŞİLİK EMEKLİ AİLESİNİN
BİR AYLIK HARCAMALARI
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Değerli emekli kardeşlerim ve 
arkadaşlarım içinde bulundu-

ğumuz mübarek ramazan ayında 
yiyecek içecek bütün gıdalardaki pa-
halılığı önleyelim, emeklilere dar ge-
lirlilere bir nefes aldıralım diye kara-
rın alınması ve çalışmaların yapılması 
gerekirken; hükümetimiz ve siyasi 
partilerimiz referandum bahanesiyle 
yakışıksız, bizim örf ve ananelerimize 
uymayan şekilde meydanlarda horoz 
dövüşü yapmaktadırlar. Bu mübarek 
ramazan ayına uymamaktadır.

Değerli emekliler biz emekliler 
olarak Sayın Başbakanımızdan, Çalış-
ma Bakanımızdan, yani memleketi-
mizi yöneten ve yönetmeye talip olan 
bütün siyasilerimizden beklentileri-
mizi ve duymak istediklerimizi Sayın 
Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 
tarafından her yerde, her platformda 
dile getirilmektedir. Yetkili bakanlar 
ve ilgilerle bu sorunlarımızın çözül-
mesi için mücadele vermektedir.

Değerli emekliler, emeklilerimiz 
mübarek Ramazan da Fitrelerimizi 
nasıl öderiz. Çocuklarımızı ve torun-

larımızı bayramda sevindirmek için 
nasıl yapıp da bayram harçlığı vere-
biliriz diye düşünürken, memleketi-
mizi yönetenler ve siyasi partilerimiz 
referandum nedeniyle evet-hayır 
yarışına girmiş, boy meselesi, soy 
meselesi, ırk meselesi diyerek bir ida-
reciye, yöneticiye yakışmayan ifade-
lerle birbirlerini suçlayarak meydan-
larda anlamsız şekilde konuşmalar 
yapmaktadırlar.

Değerli emekli arkadaşlarım; biz 
emekliler olarak hükümetimiz ve 
diğer siyasilerden istediğimiz, yani 
her zaman defaten dile getirdiğimiz; 
Emekli aylıklarımızın insanca yaşaya-
bilmemiz için düzeltilmesi, mesela 
İNTİBAK yasasının bir an evvel çıkar-
tılıp emeklilerin rahatlığa kavuşturul-
ması, hükümetimizin vermiş olduğu 
%2 - %3 - %4’ ler gibi komik zamlarla 
emeklilerimiz maalesef mağdur du-
rumundadırlar. Eşe, dosta, bankaya, 
borç yükü altındadırlar. Bu vesile 
ile mübarek ramazan ayının İslam 
âlemine hayırlı olmasını diler, rama-
zan bayramınızı tebrik ederim.

Nazım ÖZTÜRK
Tüm İşçi Emeklileri

Dul ve Yetimleri Derneği
İstanbul Şube Başkanı

EMEKLİYİZ MUTSUZUZ AMAAA, 
MEMLEKETİMİZİN HUZURU VE 

GELECEĞİ İÇİN SABIRLIYIZ...
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Çalmadığımız kapı, ziyaret et-
mediğimiz makam kalmadı. 

Buna rağmen sesimizi ne kamuo-
yuna ne de günümüz yetkililerine 
duyuramadık.

Sayın Başbakan 8,5 milyon 
emekliyi daha ne kadar yok say-
maya devam edecek? Dernek baş-
kanları ile aylarca bir araya gelerek 
İNTİBAK yasasını çıkartmak için 
çalıştılar ve söz aldılar. 

Sayın Başbakan hazırlanan tas-
lağı rafa kaldırdı, Başbakanımız 
emekliler arasındaki farkı gider-
mek için ve iyileştirme yapacağım 
diyerek hem görsel hem de yazılı 
basında açıklama yaparken az ala-
na çok, çok alana az ödeyeceğini 
ücret farkını gidereceğini ifade 
etmişti. Bizler de bu sözlere inanıp 
ekran başına toplanarak hayırlı ha-
ber alabileceğimizi umarak bekle-
meye başladık. Karşımıza çıkan ra-
kamlar ile şok geçirdik. Açıklanan 
rakamlara göre aylık 600TL. alana 
yıllık 82 TL. 2250TL. alana 172 TL. 
verilmiş. Buna halk arasında “Kul 
Taksimi” denir. Sayın Başbakanı-
mızın hesaplarındaki adalet bu 
olamaz.

Bu hükümet döneminde SSK. 
Emeklileri bankalara adeta esir 
olmuş, bankaya olan borcunu baş-
ka bir bankadan ya da varsa eş ve 
dosttan borç alarak ödemeye ça-
lışmaktadır. Bu ülkeyi yönetenlere 
basın aracılığı ile seslenmek istiyo-
rum, emekliye sahip çıkmak, toplu-
ma sahip çıkmak demektir. Türkiye 
de ailenin önemini sanırım herkes 
bilir. Emekli o sınırlı imkânlarıyla 
sadece kendisinin değil çocukla-
rının, torunlarının hayatlarını da 
kurtarmaktadır. Eğer emekliye sa-
hip çıkıyorsanız toplumun bütün 

kesimlerine sahip çıkıyorsunuz an-
lamına gelmektedir.

Çok iyi hesaplama ile SSK. 
Emeklisine % 3,59TL. zam yapıldı. 
Bu değerler herhalde mikron cin-
sinden hesaplanmıştır.

Yetkililer ne kadar yanıltmaya 
çalışsalar da kamuoyu, enflasyo-
nun bu değerler üzerinde oldu-
ğunu çok iyi bilmektedirler. Sayın 
emekliler her açıklanan bu enf-
lasyon oranlarına inanmadıklarını 
her yerde ve her fırsatta söylemek-
tedirler,  bunu da kamuoyunun 
bilgilerine sunmaktadırlar. 

Kamu çalışanlarına ve memur 
emeklilerine yıllardır maaşlarına 
aldıkları bankalarca promosyon 
verilmektedirler. Referandum ari-
fesinde Sayın Başbakanın talima-
tıyla bundan böyle SSK. ve Bağ-
kur emeklilerine de promosyon 
ödenecek diye belirtmiştir. Eğer 
özel bankalar bu bildiriyi uygun 
görmezlerse,  emekli maaşlarını 
devlet banlarından ödenerek hak 
sahiplerine promosyon ödenecek 
denildi. Aradan bir hafta geçti Ça-
lışma Bakanımız bu konuda henüz 
netleşmiş bir şey olmadığını ifade 
etti. Anlaşılıyor ki, referandum ön-
cesi emekliyi inandırıp bir kamuo-
yu oluşturup göz boyamak. Kasap 
yağ derdinde koyun can derdin-
de.

Bizlerde bu ülkede yaşıyoruz. 
Alnımızın teri, bileğimizin gücü ile 
şerefimizle hizmet verdik. Üretime 
doğrudan katkıda bulunduk, ver-
gimizi verdik, primlerimiz ödendi, 
yasalara saygı gösterdik ve emekli 
olduk.

Tek isteğimiz bizlere hakkımızı 
verecek yetkili makamı bulmak. 
Sağlıcakla kalın. Hayırlı bayramlar.

Ali GENÇ
Tüm İşçi Emeklileri Derneği

Kocaeli Şube Başkanı

SESİMİZİ
DUYAN YOK MU?
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AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Yerel Yönetimler Genel 

Başkanı Sayın Hüseyin TANRIVER-
Dİ, Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Zonguldak Şubemizi ziyaret et-
miştir.

Sayın TANRIVERDİ ve berabe-
rindeki Zonguldak Milletvekili Sa-
yın Polat TÜRKMEN, Zonguldak İl 
Başkanı Sayın Hamdi UÇAR ve bazı 
partililer ile derneğimizi ziyaretle-
ri sırasında Zonguldak şube baş-
kanımız Mustafa SARIOĞLU “İşçi 
emeklilerinin yıllardan beri mağ-
dur edildiklerini, ilaca ve sağlığa 
kesilen katkı paylarının emekliyi 
mağdur ettiğini ve bilhassa emek-
liye söz verildiği halde İNTİBAK 
yasasının çıkartılamadığından bil-
hassa 2000 yılından önce emekli 
olan işçi emeklilerinin bugünün 
koşullarında aldıkları cüz’i emekli 

Hüseyin Tanrıverdi Zonguldak Şubemizi Ziyaret Etti

aylıklarının kendilerine, çocukları-
na ve de torunlarına dahi yetmedi-
ğini anlatmıştır. 

Eğer kapımızın önünde sebze 
meyve yetiştirmezsek aç kalacak-
larını, et ve et ürünlerinin yakının-
dan dahi geçemediklerini, gerek 
Ramazan ve de Kurban bayramın-
da ve de okulların açılacağı bu 

günler de bebelerimize ve torun-
larımıza nasıl okul masrafı yapa-
caklarını, kara kara düşündükleri-
ni” ifade etmiştir. 

Sayın TANRIVERDİ de AK Parti-
nin işçi emeklilerinin durumunu 
çok önemsediğini ve emeklilerin 
sorunlarına el atarak çözüm geti-
receklerini ifade etmişlerdir.

Lüleburgaz 
Şube Başkanlığına 

Hasan Kırcı 
getirildi

Tüm İşçi Emeklile-
ri Derneği Şube 

başkanı rahatsızlığı 
nedeniyle şube baş-
kanlığı görevini bı-
rakmıştır. Yerine Ha-
san KIRCI Bey göreve 
gelmiş olup kendisi-
ne yönetimdeki tüm 
arkadaşlara başarılar 
dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Ankara 
Şubemiz Mübarek Ramazan ayında 
her zamanki gibi ihtiyacı olan 
değerli üyelerimize Ramazan Paketi 
yardımında bulunmuştur.

Ankara Şubemizden Ramazan Paketi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  ve Yerel Yönetimler Genel Başkanı
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Genel Sekreter Osman AYDIN’ın 
Divan Başkanlığı yapmış olduğu Ge-
nel kurulumuz gayet olumlu bir ha-
vada gerçekleşmiştir. Osman AYDIN 
Derneğimizin ve emeklinin sorunla-
rını hakkında bilgiler vererek üyeleri-
mizi her konuda aydınlatmıştır. 

Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK, 
Silifke Şube Başkanı Bedri SAPANCI 
ve yönetimi, Malatya Şube Başkanı 
Mehmet TANGÜNER, Kayseri Şube 
Başkanı Kazım BÜYÜKBAHÇECİ ve 
yönetimi, Adana Şube Başkanı Ah-
met KAHRAMAN, Elazığ Şube Başka-
nı Mehmet KAYABAŞ katılmışlardır.

Yeniden şube başkanlığına seçi-
len Ahmet DAŞ ve yönetim kurulu 
üyelerine çalışmalarında başarılar 
dileriz.

Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN’ın Divan Başkanlığı 
yapmış olduğu Genel kurulu-
muz gayet olumlu bir havada 
gerçekleşmiştir. Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN derneği-
mizin ve emeklinin sorunla-
rını hakkında bilgiler vererek 
üyelerimizi her konuda aydın-
latmıştır. 

II. Başkan Yunus ATİKTÜRK, 
Genel Mali Sekreter Ali SEL-
ÇUK, Genel Eğt. ve Teş. Sek-
reteri M.Ercüment ALDEMİR, 
İstanbul Şube Başkanı Nazım 
ÖZTÜRK ve yönetimi, Bursa 
Şube Başkanı Zeki ERCAN ve 
yönetimi, Arifiye Şube Başka-
nı Kuddüs TAŞ, Düzce Şube 
Başkanı Feridun ALGANOĞLU 
Körfez şube genel kuruluna 
katılmışlardır.

Şube başkanlığına yeniden 
seçilen Şube Başkanı Cemil 
AKGÜN ve yönetim kuruluna 
başarılar dileriz.

Gaziantep Şubemiz
Genel Kurulu’nu Yaptı

Körfez Şubemiz Genel Kurulunu Yaptı
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Tokat şubemiz genel kuru-
lunu gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda üyelerimiz her 
konuda bilgi verilerek aydın-
latılmış olup, eski şube baş-
kanımız Erdal DEMİRPOLAT 
Beye bugüne kadar yapmış 
olduğu hizmete ve şube baş-
kanlığına yeni seçilen Emin 
BAĞ Bey ve yönetim kurulu-
na başarılar dileriz.

Arifiye şubemiz Divan Baş-
kanlığını yapan Genel 

Başkan Satılmış ÇALIŞKAN’ın 
başkanlığında yapılmıştır. 

Genel Merkez II. Başkanı 
Yunus ATİKTÜRK ve Körfez 
Şube Başkanı Cemil AKGÜN 
Beylerin ve üyelerimizin ka-
tılımları ile çok olumlu bir 
havada geçmiş olup üyeleri-
miz İNTİBAK ve diğer konu-
larda aydınlatılmıştır. 

Tekrar şube başkanlığına 
seçilen Kuddüs TAŞ ve yöne-
timine başarılar dileriz.

Genel Başkan Satılmış  
ÇALIŞKAN’ın  Divan Baş-

kanlığı yapmış olduğu Genel 
kurulumuz gayet olumlu bir ha-
vada gerçekleşmiştir.

Şubemizin kuruluşundan bu 
güne kadar emeği geçen mer-
hum Şube Başkanımız Osman 
ERİM BEY de tekrar anılmıştır. 
Genel Merkez yönetiminden 
Genel Sekreter Osman AYDIN, 
Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK, 
Genel Eğt. ve Teş. Sekreteri M. 
Ercüment ALDEMİR’ in katılımı 
ile gerçekleşen genel kurul da 
üyelerimiz tüm konularda ay-

KIRIKKALE ŞUBEMİZ GENEL KURULUNU YAPTI

Tokat Şubemiz 
Genel Kurulunu Yaptı

Arifiye Şubemiz 
Genel Kurulunu 

Yaptı

Yalvaç Şubemiz
Genel Kurulunu

Yaptı
Yalvaç şubemiz genel ku-

rulunu yapmıştır. Top-
lantıya katılan üyelerimize 
emeklilerimizin sorunları 
olan tüm konularda aydın-
latan bilgiler verilmiş olup, 
yeniden şube başkanlığına 
seçilen Ali UĞURTAY’ a ve 
yönetim kurulu üyelerine 
başarılar dileriz.

dınlatılmış ve karşılıklı fikir alış 
verişinde bulunulmuştur.

Şube başkanlığına seçilen A. 
Rıza KAMANLI ve şube yöneti-
mine başarılar dileriz.

TÜM KONULARDA 
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE 

BULUNULDU



15 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ



16TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ



17 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ



18TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Yaz sıcaklarında ani kalp ölümle-
ri yaşlı kişileri, şimdide gençleri vur-
maktadır. Bu hastalık göğüs ağrısı, 
ellerde uyuşmalar, sırt ağrısı, çarpıntı 
ve bilinç değişikliği ile kendi belli et-
mektedir.

Yaz sıcaklarında yaz meyveleri 
tüketilmeli ama aşırıya kaçmadan. 
Kavun, karpuz, üzüm, incir, sebzeler 
tüketilmeli. Bu sebzeleri zeytinyağ-
lı olarak yapmalı mümkün olduğu 
kadar yağlı kırmızı et tüketilmemeli, 
tavuk ve balık buğulama yapılarak 
(derisi yenmeyecek) tüketilmeli. 
Alkol tüketimine dikkat edilmeli, si-
garadan uzak durulmalı, bol bol su 
içilmeli.

Dışarıya çıkmamız gerekirse sa-
bah erken, akşamüstü saatlerinde 
çıkmalıyız. Kıyafetlerimizi ince, hafif 
açık renkli seçmeliyiz. Güneş altında 
fazla kalmamaya özen göstermeliyiz. 
Hareketlerimizi yavaşlatmalıyız.

Kendisi ya da ailesinde kalp, tan-
siyon şeker hastalığı bulunan kişiler 
bu konularda çok dikkatli olmalıdır-
lar. Doktorunun verdiği ilaçları kulla-
nan bu hastalar ilaçlarını muntaza-
man hep aynı saatlerde kullanmalı, 
saatlerinde aksatma yapmamalıdır. 
Tok karnına uzun uzadıya yürüyüş 
ve spor yapmamalıdır. Dışarıdan ala-
cağız hazır meyve suyu yerine, evde 
kendiniz meyve sularından tüketi-
niz. En azından her ay doktora gide-
rek muayene olun ve de tahlillerinizi 
yaptırınız.

Akşamları yatarken karnınızı tıka 
basa doyurmayın, yatmadan en az 
3 saat önce yiyecek atıştırmayın. Si-
nir, stresten uzak durulmalı gün bo-
yunca ılık suyla birkaç kez duş alın-
malıdır. Serinlemek için vantilatör 
ya da klima kullanılıyorsa bunların 
rüzgârından uzak durarak serinle-
meliyiz, aksi takdirde serinleyeceğiz 
derken başka hastalıklara neden ola-
biliriz.

İşte bunları yapmazsak kalbimize 
zarar verip ani kalp krizine sebebiyet 
verebiliriz.

Aşırı sıcaklar öfke patlaması yapabilir!
Ülke genelinde bunaltıcı hava sıcaklıkları devam ederken, özellikle 
nispi nem oranının yüksek olduğu Doğu Karadeniz’de yaşayanlar 
sıcak çarpmaları ve ısı rahatsızlıkları konusunda uyarılıyor.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir 
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. 

Ahmet Bal, yaptığı açıklamada, sıcak 
havaların rahatsızlık verdiği yaz döne-
minde, nem oranının yüksekliğinin bu 
sorunu daha da artırdığını ifade etti.

Bal, sıcak ve nemli ortamda kala-
rak ağır efor sarf eden kişilerde halsiz-
lik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, 
bulantı ve baş ağrısı ile kol ve bacak-
larda krampların görülebileceğini ifa-
de ederek, "Bu gibi durumlarda sıvı ve 
mineral kaybına bağlı olarak bitkinlik 
ve şok gelişebilir. Hava akımının ol-
madığı kapalı ortamlarda kalan kişiler 
sıcak çarpması riski altındadır. Bu du-
rum, güneş ve sıcak çarpması denilen, 
acil ve yoğun tedavi gerektiren ölüm-
cül duruma kadar götürebilir" diye 
kaydetti.

RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ 
Ahmet Bal, aşırı sıcak ve nemin, 

ruhsal hastalığı olmayanlarda bile ta-
hammülsüzlük, sinirlilik, uyku bozuk-
luğu ve öfke patlamaları gibi sorunla-
ra yol açabildiğini söyledi.

Bal, aşırı sıcak ve nemin beden 
sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde 
de olumsuz etkiler yaptığına işaret 
ederek, şöyle devam etti:

"Ruhsal hastalığı olan bireylerde 
zaten var olan bazı belirtiler, aşırı sıcak 
ve nemli havalarda artarak hastalıkla-
rını daha çekilmez hale getirmektedir. 
Yaz aylarında depresyon vakalarının 
yüksek oranda görüldüğü bilimsel ça-
lışmalarla da desteklenmektedir. Sıcak 
havalarda dikkat edilmemesi duru-
munda özellikle yaşlılar, kalp rahatsız-
lığı olanlar ve çocuklarda önemli sağlık 
sorunları yaşanabilir. Solunum zorlu-
ğu yaratan faktörlerden birisi de sıcak 
ve nemli havadır. Bu nedenle yaşlılar, 
kalp rahatsızlığı olanlar ve çocukların 
böyle durumlarda daha fazla dikkat 
etmesi gerekmektedir. Kalp hastaları-
nın solunum  zorluğu çekmesi kalbin 
iş gücünün artması ve kalbi fazla yor-
ması anlamına geliyor. Böylece hasta-
ların risk oranı daha fazla artmaktadır.
Aşırı nemli olan Karadeniz yöresinde 

yaşlılar, kalp rahatsızlığı olanlar ve 
çocuklar sıcaktan korunmaya daha 
çok dikkat etmeliler. Ülke genelinde 
olduğu gibi yörede de artan sıcaklar-
dan korunma konusunda özellikle bu 
grup son derece önemsenmelidir."

ALINABİLECEK ÖNLEMLER 
Bal, alınacak bazı önlemlerle sıcak 

hava ve yüksek nemin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin ön-
lenebileceğine dikkati çekerek, öğle 
ve sıcaklığın çok yükseldiği saatlerde 
güneş altında kalınmaması, kapalı 
mekanların mutlaka havalandırılması, 
yeterli hava akımı olmayan mekanlar-
da klima veya vantilatör kullanılması, 
aşırı efor gerektiren işlerden, alkol, si-
gara ve ağır yiyeceklerden uzak durul-
ması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Sıcak çarpması fark edildiğinde, ki-
şinin hemen serin ve olabildiğince so-
ğuk bir ortama taşınması gerektiğine 
işaret eden Bal, şunları kaydetti:

"Kişinin üstü ıslak havlu veya çar-
şafla örtülüp, vantilatör karşısına ko-
nulmalı ve varsa klima maksimum 
soğuklukta ve hızda çalıştırılmalıdır. 
Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. 
Hasta acilen hastaneye kaldırılmalı-
dır. Aşırı sıcak nem etkisinde kalarak 
bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi şika-
yetlerin ortaya çıktığı kişilerin hemen 
gölge, serin bir yere alınıp sırt üstü 
yatırılması ve bol su verilmesi gere-
kir. Özellikle ruhsal hastalığı olanların 
bu aylarda ilaçlarını düzenli olarak 
kullanmaları ve doktor kontrollerini 
aksatmamaları gerekmektedir. Ruhsal 
hastalığı olmayan bireyler ise sıcak ve 
nemden en az etkilenecekleri şekilde 
yaşamaya çalışmalıdır. Aşırı sıcak ve 
nemli havalarda mecbur kalınmadık-
ça dışarı çıkılmamalıdır. Bol bol sıvı tü-
ketmeli, alkolden uzak durulmalı, aşırı 
fiziksel egzersiz yapmamalı ve rahat 
giyecekler tercih edilmelidir. Dengeli 
ve hafif yiyecekler tüketilmelidir. Fazla 
güneşlenmekten kaçınılmalıdır."

Ani Kalp Ölümü

Aşırı sıcak ve nemli havalarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmayın...
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ŞUBELER                            AD-SOYAD                         DER. TEL.NO.          CEP TELEFONLARI    VİDEFON
GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN                      3312 232 43 10                             60022515             
GENEL MERKEZ 3312 230 38 38                              60025990
ADANA AHMET KAHRAMAN              3322 363 43 56
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 3272 213 9186      3505 518 90 61                 60032939             
ALAPLI(ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 3372 378 23 30      3532 626 23 02
ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 3533 220 26 95
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 50022517
ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
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 67 74 60032841
BEYPAZARI (ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13
BOLU İSMAİL BAYRAK ÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114            
BOZÖYÜK (BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70 60026413
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552
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 739 86 59
DENİZLİ KAMİL KUNARLIOGLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DEVREK(ZONGULDAK) CEMİL KÖSELE 0372 556 73 51 0532 658 41 25 60026878
DÜZCE FERİDUN  ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603 
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42 60022597
EMET (KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
EYÜP (İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0533 527 14 12
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 A. RIZA KAMANLl 0318 218 13 04 0544 307 79 63 60025967
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 33103 32 0535 834 81 08 0262 331 03 32
KONAK (İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 92616 01 60025549
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 8417 0532 686 21 35 60030862
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KÖRFEZ (KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KRZ.EREĞÜ (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 0534 375 99 57
MUCUR (KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
POLATLI (ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 2131 0554 547 04 65
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88 0362 230 00 80
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 5118 0541 944 04 09 60021717
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930

YALVAÇ (İSPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93 160024435
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Boz kalpağıyla kar yağmış 
Altın saçıyla gün vuran 
Bir ulusta kan kaynamış  
Bir canlı Kocatepe O. 
 
Ağustos’un sıcağından.  
Duruyor tarih içinde... 
Nabzı odur, gündüz gece 
Vuruyor tarih içinde.  
 
Ay-yıldızı gökte doğmuş  
Yerde al kanla yuğrulan 
Çaldıran’ dan Yavuz ağmış,  
Bayrağı öpe öpe O. 
 
Malazgirt’ten de Alpaslan.  
Sarıyor tarih içinde. 
Alnından onlar öptükçe 
Yürüyor tarih içinde. 
 
Behçet Kemal ÇAĞLAR

.

Tüm Ulusumuzun
ve Emeklilerimizin

30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
Kutlu Olsun...

KOCATEPE

Anıtpark ve Utku Anıtı (Afyonkarahisar)


