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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

Dünya dönüyor an-
cak bugünlerde bi-
raz hızlı dönüyor.  

Arap baharı ile başlayan 
ancak sununda baharı de-
ğil kışı yaşayan Suriye ve 
şimdide sonu nereye vara-
cağı belli olmayan Mısır 
ve bunlara müsebbip gös-
terilen ve sürekli karıştırıl-
mak istenen Türkiye.
Tarihte konumu itibari ile 

sürekli dış güçlerin yönet-
mek istediği bir coğrafyada 
yer alan ülkemiz her zaman 
dış güçlerin politik oyunları 
arasında kalmıştır. Son za-
manlarda izlenen politika-
lar neticesinde Ortadoğu ve 
Avrupa da saygınlığı artan 
ve söz sahibi olan ülkemiz 
üzerinde yeni oyunlar oyna-
maya başlamışlardır. 
Avrupa basınında ülkemiz 
aleyhinde karalama ve de-
mokrasimizi yıpratma ara-
yışları içerisine girmeleri 
bu ülkeler ve gizli güçlerin 
dünyada özellikle bizim 

coğrafyamızda Müslüman 
ve kalkınmış bir ülkeden ne 
kadar korktuklarını göster-
mektedir.

Ülkemizde ise uzun zaman 
önce başlayan açılımların 
daha önce yazılarımızda da 
belirttiğimiz gibi ne oldu-
ğunu halk hala tam olarak 
anlamamış olmakla birlikte 
henüz yeterince anlaşılabi-
lir olmadığının altını da çiz-
mek isterim. 

Vatandaş anlamakta zorlan-
dığı konulardan hükümetin 
beklentilerini karşılayama-
masından ve yine birtakım 
dış güçlerin etkisi ile patla-
ma noktasına gelmiş olma-
sı gezi parkı olayları ile bu 
ülkenin huzuru ve güveni 
zarar görmüştür.

Bazı dış mihraplar yüz-
yıllardır birlikte kardeşçe 
yaşayan insanları ve mez-
hepleri birbirine düşürmek 
ve ülkeyi kaos ortamına sü-
rüklemek isteyen iç ve dış 
düşmanlara karşı bu ülke-
nin sağ duyulu insanlar yine 



4TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

olayları sükunet ve hoşgö-
rü çerçevesinde üstesinden 
gelmişlerdir.

Emekliler ancak geçim hu-
zurunu henüz bulamamıştır.
Emekliye yapılan iyileş-
tirmenin ardından yapılan 
yüzde 3’lük zam ve ardın-
dan gelen sağanak şeklinde-
ki zamlar ve benzinin bile 
5 liranın üzerine çıktığı şu 
günde bir açılan torba yasa-

lardan doğan belirsizlik ve 
zamlar yine halkın ve emek-
linin moralini bozmuştur.

Biz genç sigortalalılara 
oranla daha çok sağlık hiz-
metlerine ihtiyaç duymak-
tayız. 

Bu nedenle sağlıktaki katkı 
paylarının kalkmasını talep 
ederek kesintilerin kalkma-
sını beklerken yeni çıkan 

torba yasalarında hastane 
katkı payı, ilaç katkı payı 
ve reçete parası derken za-
ten yüzümüzü güldürmeyen 
emekli maaşların bu kesin-
tilerle emeklimi daha da zor 
durumda bırakacaktır.

Biz halen 10,5 milyon 
emekli adına açlık sınırı-
nın altında emekli maaşı-
nın olduğunu ve bunların 
intibak yasası kapsamında 
düzenlenebileceğini tekrar 
tekrar hatırlatmak istiyor ve 
büyüyen, güçlenen Türkiye 
de geçinmek için çalışmak 
zorunda kalan emekli olma-
sın istiyoruz ve bunun için 
haklı mücadelemizi sonuna 
kadar vereceğiz.

Tüm emekli kardeşlerimi-
zin Mübarek Ramazan Bay-
ramını kutlar, esenlikler 
dilerim.
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Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

tur ki, toplumumuzun en saygın 
insanlarıdır”

Devleti’nin kalkınması ve yüce 
Türk milletinin refahı uğruna 
emeklilerin yıllarını tükettiğini 
belirtti. 
Emeklilere, hak ettikleri değerin 
verilmesi için kişisel duyguların 
ötesinde toplumsal bir sorun ola-
rak ortaya çıktığını ifade etti ve
“Bu bağlamda yaşamının en 
önemli yıllarını milletine vak-
feden, saçlarını ağartan, ellerini 
nasır eden ve terlerini emek ya-
parak vatan topraklarına döken 
emeklilerimiz hiç kuşku yoktur 
ki, toplumumuzun en saygın in-
sanlarıdır. Emeklilerimizin so-
runlarının anlaşılması ve çözüm-
lenmesi ile yaşamlarının güvenli 
ve huzurlu olabilecekleri bir or-
tam içerisinde sürdürmelerinin 
sağlanması hususu çağdaş devlet 
olmanın ön koşuludur.” 

Diyen Sayın valimize bizi anla-
mış olmasından dolayı teşekkür-
lerimizi belirtmek istiyorum.

Biz bu ülke için çalış-
tık bizi anlayanlar ve 
düşünenler olduğunu 

bilmek güzel. 30 Haziranda 
emekliler gününü kutladık. 
Belli ziyaretlerde bulunduk 
bazı ziyaretleri de kabul ettik 
bazı devlet erkânından da ma-
kamlarına uygun güzel sözler 
duyduk bana en anlamlı ga-
lenlerden birisi Ankara Valisi 
Sayın Alaaddin Yükselin söz-
leri oldu Ankara Valisi Yük-
sel: “Yaşamının en önemli 
yıllarını milletine vakfeden, 
saçlarını ağartan, ellerini nasır 
eden ve terlerini emek yapa-
rak vatan topraklarına döken 
emeklilerimiz hiç kuşku yok-

Bürokratlarımızın böyle gü-
zel mesajları yalnızca Dünya 
Emekliler Gününde söylemeleri 
dahi bizleri umutlandırmaktadır. 
Umutlandırmak derken bugün 
10,5 milyon emeklinin bu ülke 
için yaptıklarına karşılık geçim 
sıkıntısı çekmeden emekli ol-
duktan sonra çalışma kaygısı 
duymadan daha sosyal ve daha 
medeni koşullarda yaşayacak 
maaş ve sosyal imkanlara kavuş-
masını temenni ediyoruz.

Hakkımız olan intibak yasasının 
layığı ile uygulanmasını Sayın 
Yüksel’in de dediği gibi’’ terleri-
ni emek yapıp vatan topraklarına 
döken ‘’emeklilerin bu toprak-
larda refah içerisinde yaşamasını 
istiyoruz. 

Değerli emekli arkadaşlarım 
bir ramazan ayını ve bayramını 
daha geride bıraktık. Hepinizin 
bayramını kutluyor daha nice 
bayramlara sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyorum.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

İslam âleminde, oruç tutma ayı 
olan Ramazan’ın ardından üç 
gün boyunca kutlanan dini bir 

bayram. Hicri takvime göre onuncu 
ay olan Şevval ayının ilk üç günün-
de kutlanır. Bayramdan bir önceki 
gün, Ramazan ayının son günü olan 
arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi 
olduğu için yıllar güneş temelli mi-
ladi takvimden 11-12 gün kısadır. 
Bu nedenle Ramazan Bayramı her 
sene bir önceki seneden 11-12 gün 
daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak 
her 33 senede bir Ramazan Bayra-
mı aynı günlere tekabül eder.

Arapça bir sözcük olan ramaḍ 
(‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bu-
nun nedeni muhtemelen Ramazan 
orucu ibadeti ilk uygulanmaya 
başlandığında yaz aylarına tekabül 
ediyor olmasıdır. Ramazan Bayra-
mı, Hicret’in ikinci yılından sonra 
kutlanmaya başlandı. Bu bayramda 
yapılması gereken tüm törenler ve 
ibadetler Hz. Muhammed (SAV) 
tarafından düzenlenmiştir. İlk ra-
mazan bayramıyla ilgili işlemler de 
onun tarafından yapılmıştır
Ramazan Bayramı, Ramazan ayı 
boyunca tutulması farz kılınan oru-
cun da sonunu ifade eder. Ramazan 
Bayramı’nın ilk günü aynı zaman-
da Şevval ayının birinci günüdür ve 
bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 
camilerde bayram namazı kılınır. 
Bayram namazını yalnız erkekler 
kılar. Bayram namazından sonra 
ise hutbe okunur. Bayram boyunca 
Müslümanlar eş, dost, akraba zi-
yaretleriyle birbirlerinin bayramını 
kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında 
genellikle kolonya, tatlı ve şeker-
lemeler ikram edilir. Bayramda 
bakımlı ve temiz olmak adettendir. 
Herkes en yeni kıyafetlerini giy-
meye çalışır. Ramazan bayramında 
çocuklara ailelerin bütçesi elver-
diğince yeni kıyafetler alınır. Bazı 
büyükler ellerini öpen çocuklara 
hediye veya harçlık verirler. Ço-
cuklar ufak gruplar halinde kapı 
kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekât ve yardımlaşma 
görevini hep bu ayda yerine getir-
meye çalışırlar. Genelde fakir ve 
fukaranın dört gözle beklediği bu 
ayda her türlü yardımlaşmalar ya-
parak insanlar bir birlerine maddi 

ve manevi bir güç ve kuvvet ver-
meye çalışırlar. Ramazan ayı içeri-
sinde Kadir gecesini topluca cami-
lerde ihya etmeye çalışırlar. Cenabı 
Allah’ın affına sığınmaya çalışırlar. 
İslam ülkelerinde arife günü ve Ra-
mazan Bayramı’nı kapsayan günler 
resmi tatil ilan edilirler. Diğer ül-
kelerde farklı uygulamalar olmakla 
birlikte Batı’daki bazı büyük firma 
ve devlet kurumları Müslüman ça-
lışanlarına bayram izni verir. Allah 
kolaylık gösteren herkesten razı ol-
sun.

Günümüzde bayram gelenekleri 
değişmekte ve sadece tatil olarak 
algılanmaktadır oysaki düzenleme-
leri ilk kez peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (SAV) tarafından yapılan 
bayramları tatil gibi değil bayram 
gibi yasamak ve yaşatmayı da genç 
nesilere öğretmek gerekir diyor he-
pinizin mübarek ramazan bayramı-
nı kutluyorum.
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Mali Sekreter

bebemize para yolla, hangi 
parayı yollayacak?  Ben bi-
lemedim ya siz bilebildiniz 
mi? 

Yani emekli yine mağdur 
olmaktadır. Amma evdeki-
lere bu durumu mahcubiyet-
ten söyleyemeyip kahrolan 
emekli mecburen kredi kar-
tı kullanıp sonrada ödemek-
te zorluk çekip sonu çok 
kötü olan yollara tevessül 
etmektedir. Hadi bakalım 
buyurun cenaze namazına.
Emekli, asgari ücretli ne ya-
pacak, nasıl geçinecek? Hiç 
düşündünüz mü? Hastane-

ye gider para, ilaç alır para, 
oraya para buraya para, alış 
veriş yaparsın esnaf ister 
para, şehir içi ulaşım için 
para yani anlayacağınız her 
yerde para, para. Bu gidişle 
birinden borç para bulursan 
pazardan huni al kafana tak 
sokakta sonra dürüllüüllüü 
diye bağırarak koşuştur dur 
bakalım. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun. 

Tüm emekli kardeşlerim 
hepinize en derin sevgileri-
mi ve saygılarımı sunarım.

Evet, mübarek rama-
zan ayı geldi tutulan 
oruçları ve kılınan 

namazları yüce rabbim ka-
bul etsin. Mübarek ramazan 
bayramı da geldi, hadi ba-
kalım pamuk eller cebe ya 
da banka kredi kartlarına 
hücum. Eve şeker, çikola-
ta, tatlı, kolonya, gül suyu 
v.s. şeyler al, sonra aileye 
üstüne başına bayramlık 
al, torunlara bir şeyler al, 
harçlık ver, evin reisi aldı-
ğı emekli maaşı ile bunları 
nasıl yerine getirecek? Bir 
de Allah nasip ederse iki ay 
sonra kurban bayramı gele-
cek eeee o vakit ne olacak 
bu emeklilerin hali?

Deniliyor ki kredi kartı 
kullanmayın, tamam kul-
lanamıyoruz zaten. Amma 
önümüzde kış ayı var odun-
kömür, doğalgaz, aileye 
kışlık üst-baş al, amma han-
gi parayla? Bebemiz oku-
yorsa okul parası, askerdeki 
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Ali SELÇUK
Genel Eğt. Teşk. Sekreteri

Sosyal sorumluluk bilin-
cimizin artması için, ön-
yargılardan kurtulmamız 

ve özeleştiri yaparak elimizden 
neler gelebileceğini görmemiz 
gerekiyor.

İçinde yaşadığımız toplumda ya-
şam kalitesinin yükselmesi için 
kişisel ve kurumsal olarak sos-
yal sorumluluğumuzu yerine ge-
tirmeliyiz. İnsanlar yaşadıkları 
toplumlarda, her bireye sorum-
luluklar verilmiştir. Bu sorumlu-
luklar aile, sosyal çevre, okul, iş 
gibi ilgi alanlarıdır.

Sosyal sorumluluk duygusu ve 
görevlerini yerine getirmeyen 
toplumlarda, huzursuzluk, kar-
gaşa, adaletsizlik, fakirlik mut-
suz ve umutsuz bir yaşama yol 
açmaktadır.

Birey olarak çevremize karşı 
daha duyarlı olmamız gerek-
mekte olup, Sosyal sorumluluk 
içerisinde öncelikli niyetimiz in-
sanlara faydalı olmalıdır.

“İnsanların hayırlısı, insan-
lara faydalı olandır.” (Hadis-i 
Şerif)

1- Ailem için, arkadaşlarım için, akrabalarım için, komşularım için 
neler yaptım? Neler yapabilirim?
2- Mahallem için, köyüm/kasabam/şehrim için neler yaptım? Neler 
yapabilirim?
3- Ülkem için neler yaptım? Neler yapabilirim?
4- İnsanlık için, dünya için, Allah rızası için neler yaptım? Neler 
yapabilirim?
Bu çalışmalarda kişisel bir menfaatimizin olmaması temel prensibi-
miz olmalıdır.

O zaman güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Küçük 
ve güzel bir iş yap. İnsanların bir sorununu çöz. Bir işin ucundan tut. 
Dikili bir ağacın olsun. 

Ben de bir şeyler yapabilirim duygusuna sahip olmak Olumsuzlukla-
rı, kusurları sadece eleştirmek, insanlara kızmak hatta hakaret etmek 
en kolay iştir. Önemli olan güzel bir iş ortaya çıkarmaktır.

Öyleyse Bir şey yap. Güzel olsun. Çok mu zor?
Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? 
O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? 
Karanlığa sövmek yerine kalkıp bir ışık yakmak daha güzel değil 
mi?
Yeteneğiniz varsa, bir bilginiz varsa bunu insanlarla paylaşmak daha 
güzel değil mi? Sadece kendi nefsi için yaşayan, insan değildir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk sivil toplum kuruşların daha iyi bir top-
lum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmasıdır. 
Toplumsal konulara yaptıkları katkılarla ön plana çıkan kuruluşlar 
aynı zamanda kamu yönetimi gözünde de değer kazanıyorlar. Bu de-
ğer, kişisel çıkar sağlayarak değil, toplumsal katkı sağlayarak kazan-
mak saygın bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. 
Çünkü: Sivil Toplum kurumları sosyal sorumluluk alanında toplum-
sal katkının etkinliğini artırıyor. Yönetim becerisi ve kaynakları sos-
yal sorumluluk hakkında uzmanlaşma kazanmış Sivil Toplum ku-
ruluş deneyimleri ile birleştirildiğinde topluma sunulan çözümlerin 
etkinliği artıyor.

Sevgi ve saygılarımla.
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30 Haziran Emekliler haftası kutlamaları Pazar gününe geldiğinden, bu kutlama 28 HAZİRAN 
2013 Cuma günü emekliler haftası Emekli Subaylar Derneği başkanlığında, başta TÜM İŞÇİ 
EMEKLİLERİ DERNEĞİ DUL ve YETİMLERİ DERNEĞİ olmak üzere bütün Sivil Toplum 

dernekleri olarak Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün kabri ziyaret edilmiş, saygı duruşuna mütea-
kiben hep birlikte İstiklal Marşı okunmuş şeref defteri imzalandıktan sonra sona ermiştir. Buradaki 
etkinlikler sona erdikten sonra derneğimiz toplantı salonunda derneğimiz üyeleri ile Emekliler Haf-
tası söyleşileri yapılmıştır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-
kanı Yadigar Gökalp İlhan:

-Sosyal güvenlik reformu ile birlik-
te çalışanların sigortalılık türlerine 
göre farklı olan mevzuatları bir-
leştirilerek norm ve standart birliği 
sağlandı.

-Reformla birlikte kayıt dışı istih-
damla büyük bir mücadele başla-
tarak her ilde ‘kayıt dışı istihdamla 
mücadele servisleri’ kurduk

-SGK olarak herkese eşit, adil, 
yaygın, kolay erişilebilir ve sürdü-
rülebilir bir sağlık hizmeti sunmak 
temel hedeflerimiz arasında Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken: 

SGK’nın BAĞ-KUR ayağının yö-
netim kurulu’nda temsil edilmesi 

gerekiyordu. Esnaf ve sanatkarlar 
adına teşekkür ediyorum.
-Bundan sonraki süreç hem esnaf 
ve sanatkarlar hem de SGK için çok 
önemli.

Genel Kurul’da konuşan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken ise, kendi nam ve he-
sabına çalışan esnafların SGK Yö-
netim Kurulunda temsil edilmesinin 
önemine değinerek, “Esnaf ve Sa-
natkarlar bugüne kadar biraz ihmal 
edildi. SGK’nın BAĞ-KUR aya-
ğının Yönetim Kurulu’nda temsil 
edilmesi gerekiyordu. Kanun deği-
şikliği ile bu eksik giderildi. Esnaf 
ve Sanatkarlar adına teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.
Konuşmasında esnaf ve sanatkarla-
rın sorunlarına da değinen Palandö-
ken, “Günün neredeyse 18 saatini 
ayakta geçiren kesimin yıpranma 

payı hakkından yararlanması gerek-
mektedir. Sosyal güvenlik destek 
primlerinin kaldırılması ile ilgili ça-
lışmalar yapılması gerekmektedir” 
dedi.

 SGK toplantısına Tüm İşçi Emekli-
leri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan ve  II. 
Başkan Yunus Atiktürk’de katılmış-
lardır.

Konuşmaların ardından SGK Yöne-
tim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. 
Sandıktan çıkan sonuca göre Tarım 
dışında kendi nam ve hesabına çalı-
şanları temsilen TESK Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken asil üye, 
TESK Genel Başkan Vekili Mehmet 
Burhan Aksak ise yedek üye seçildi.

Tüm Emekliler olarak Palandöken’e 
yeni görevinde başarılar dileriz.
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ANKARA ŞUBEMİZ 
EMEKLİLERİMİZE 

BOLU-ABANT’A MORAL GEZİSİ DÜZENLEMİŞTİR
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NOT:

KÖRFEZ şubemiz bugüne ka-
dar hizmet verdiği büronun 
yerini değiştirmiştir. Aynı pa-
sajda başka bir büroda hizme-
te devam etmektedir.
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25.06.2013 Pazar 
günü genel merkezi-
mizin de katılımıyla 

gerçekleşen şubemiz genel 
kurulunda divan başkanlı-
ğını yapan genel Başkanı-
mız Satılmış ÇALIŞKAN 
derneğimizin yapmış ol-
duğu çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgilerini 
aktarmıştır. Genel kurula 
Katılan Eğt.ve Teşk. Sek-
reteri Ali SELÇUK’ da ka-
tılmışlardır. 

Genel kurul sonunda tek-
rar şube başkanlığına se-
çilen A.  Rıza KAMANLI 
ve yeni yönetime başarılar 
dileriz.

KIRIKKALE ŞUBEMİZ 
GENEL KURULUNU YAPTI



22TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

İstanbul şubemiz her sene olduğu gibi bu sene de yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği 
emekli üyelerimize Ramazan ayının birinci haftasında iaşe paketi dağıtmış olup, emeklilerimizin 
oturdukları semtlerde iftar yemeği vermiştir. 

Emekli üyelerimizin memnuniyeti yönetim kurulumuzu mutlu etmiştir.

Bu vesile ile emeklilerimizin mübarek Ramazan şerifi hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz 
eder Ramazan Bayramını sağlık ve esenlik içerisinde geçirmelerini dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Yetimleri  Derneği İstanbul Şube Başkanı 
Nazım Öztürk



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ23

Lozan Antlaşması, 24 
Temmuz 1923 tarihin-
de İsviçre’nin Lausanne 

(Lozan) şehrinde, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi temsilcile-
riyle İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Portekiz, Belçika, 
S.S.C.B ve Yugoslavya temsilci-
leri tarafından, Lozan Üniversi-
tesi salonunda imzalanmış barış 
antlaşmasıdır. Lozan Antlaşması 
nin yazılması için düzenlenen 
Lozan Barış Konferansı 8 ay 
sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız 
şartsız bağımsızlık talebi nede-
niyle çetin geçmiştir. 

Görüşmelerde Türkiye'yi temsil 
eden İsmet Paşa başkanlığında-
ki Lozan Barış Konferansı üye-
lerinin rolü büyüktür. I. Dünya 
Savaşı sonrasında İtilaf devlet-
lerince Osmanlı Devleti’ne im-
zalatılan Sevr Antlaşmaıması 
neredeyse devleti haritadan sil-
miş ve egemenliğini ciddi bi-
çimde sınırlayan hükümlere yer 
vermiştir. Atatürk önderliğinde 

Milli Mücadele'ye başlayan Türk 
ulusu savaş meydanlarında bü-
yük zaferler kazanmış ve Lozan 
Antlaşması ile siyasi ve hukuki 
alanda tescil etmiştir.

Uluslararası kabul pek çok yön-
den önem taşımaktadır. Önce-
likle, Türkiye'nin bağımsız ve 
eşit bir devlet olarak uluslararası 
topluma kabul edilmesi sağlan-
mıştır. Lozan ile Misak-ı Milli 
hedeflerine çok büyük ölçüde 
ulaşılmıştır. 

Lozan Konferansı sırasında ka-
pitülasyon olarak nitelenen ve 
ülkenin iç işlerine karışma yet-
kisi veren ayrıcalıklar uzun süre 
tartışılmıştır. Sonuçta kapitülas-
yonların kaldırılması ve Osmanlı 
borçlarının ödenmesinin makul 
bir takvime bağlanması kararlaş-
tırılmıştır. Antlaşma, bu açıdan 
bir ekonomik bağımsızlık belge-
si olma özelliğine de sahiptir.

Ayrıca Lozan, yaklaşık yüzyıldır 
devam eden Türk-Yunan çatış-

masını sona erdirerek, ulaşılan 
barışla iki ülke arasında bir den-
ge oluşturması bakımından da 
önem taşımaktadır.

Lozan Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonunda galip 
güçlerce dikte ettirilen ve ağır 
şartlara sahip barış antlaşma-
ları II. Dünya Savaşı'na zemin 
hazırlarken, Lozan'da karşılıklı 
pazarlıkla barışın güvencesini 
oluşturan bir düzenleme yapıl-
mıştır. Bu nedenle, savaşı bitiren 
antlaşmalar içinde halen uygula-
nan sadece Lozan'dır. 

Tabiatıyla, bunda Türkiye'nin 
Atatürk'ün belirlediği ''Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh'' ilkesine sa-
dık kalması ve Lozan Antlaşma-
sının hükümlerinin uygulanma-
sında da bu ilkeyi gözetmesinin 
rolü büyüktür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
nitelikleri, Lozan Antlaşmasında 
da yer almıştır. Buna göre, ülkesi 
ve ulusuyla bölünmez bir bütün 
oluşturan Türkiye'de yaşayan ve 
Türk devletine vatandaşlık ba-
ğıyla bağlı olan herkes eşit ve 
aynı haklara sahip Türk ulusunu 
oluşturmaktadır. 

Antlaşmada Türkiye'de yaşa-
yan Hıristiyan kökenli Rum ve 
Ermeniler ile Museviler azınlık 
olarak tanımlanmış; mal, mülk 
ve ibadet hakları güvence altına 
alınmıştır.Antlaşma ile Türkiye 
ile Yunanistan arasında nüfus 
mübadelesi yapılmasına ka-
rar verilmiş, bunun sonucunda 
1924 yılında yaklaşık bir milyon 
Hıristiyan-Rum Yunanistan'a, 
beş yüz bin Müslüman-Türk de 
Türkiye'ye göç etmiştir.
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Her gün basında emekliye promosyon veriliyor diye yazılıyor, çiziliyor. So-
nuç ne? Yine basında bankalar ile görüşülüyor diye yazılıyor. Emeklilere ek 
bir gelir olacak diyerek emekliler ümitlendirilmektedir. Peki, sonuç ne? 

Bazı bankalar  emeklilere maaşla-
rınızı bize getirin ama iki yıl bizde 
kalmak kaydıyla size şu kadar TL. 
Verelim diyerek reklamlar veriyor-
lar.(Ver % …  promosyonu ben hep 
sende kalırım.)

Çalışanlar için Bakanlar Kurulu ka-
rar namesi ile promosyonlar veril-
di. Ve verilmekte bu nedenle önce 
emeklilere de  promosyon verilmesi 
için  ek bir kararname çıkartılsın  on-
dan sonra Emekli  veren Bankaya gi-
der .OYALAMADAN VAZGEÇİL-
SİN. ÇÖZÜM EK. KARARNAME.
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SAĞLIK KÖŞESİ

Gut bazı eklemlerde ani ve 
şiddetli gelişen ağrı, has-
sasiyet, kızarıklık, şişme 

ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden 
olan bir hastalıktır. Genellikle tek 
eklemi, sıklıkla da ayak başparma-
ğını etkiler. Bununla birlikte diz, 
ayak bileği, ayak, el, el bileği ve 
dirsek eklemleri de etkilenebilir. 
Ayak başparmağının tutulmasına 
PODOGRA denilmektedir. 

Nadiren hastalarda omuz, kalça ve 
omurga tutulumu gelişebilir.

Gut genellikle üç safhada seyreder:
AKUT ATAK: Eklemde ani başla-
yan sıklıkla 5-10 gün süren şişme 
ve ağrı.
İNTERKRİTİK DÖNEM: Şikayet-
lerin olmadığı tamamen iyileşilen 
bir dönem ve bunun ardından tekrar 
şiddetli alevlenme.
KRONİK GUT: Pek çok alevlen-
meden sonra, hastalık içinde tedavi 
edilmediği takdirde kronikleşir ve 
bir veya daha fazla eklemde kalıcı 
ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı olu-
şur. Romatoid artrit denilen iltihaplı 
eklem romatizması ile karışabilir.
TOFÜSLÜ GUT: Tofüs denilen 
ürik asit kristallerinin bir araya top-
lanarak cilt altında ya da dokularda 
çökmesi ile oluşan birikintilerin ol-
duğu dönem.

Gut herkesi aynı şekilde etkilemez. 
Bazı insanlar hayatları boyunca bir 
tek atak geçirirler ve bundan başka 

hiçbir problem oluşmaz. Bazıların-
da ise zamanla eklemlerde hasara 
ve ağrıya yol açan şiddetli kronik 
ataklar görülür. Gutun kesin kür 
sağlanan bir tedavisi yoktur ancak 
iyi bir tedavi ile tamamen hastalık 
önlenebilir. Uygun tedavi alevlen-
me sıklığınızın azalmasına hatta 
alevlenmelerin tamamen kesilmesi-
ne ve eklem hasarlarının gelişmesi-
ne engel olabilir.

Hastalığın nedeni, ürik asit miktarı-
nın kanda ve dokularda artmasıdır. 
Bu ürik asit miktarının artmasında 
bazı faktörler rol oynamaktadır. Vü-
cutta ürik asit üretimi aşırı derecede 
artmıştır ya da ürik asidin böbrekler-
den atılmasında bir bozukluk vardır. 
Kronik böbrek iltihabı olanlarda, 
idrar söktürücü ilaç kullananlarda, 
kandaki ürik asit miktarı artar. Bazı 
hastalıklar, gutun ortaya çıkmasına 
neden olur. Bunlar; şeker hastalığı, 
yüksek tansiyon, şişmanlık gibi…

Kalıtsal faktörler, (soya çekim) bir 
çok hastalıkta olduğu gibi, gut has-
talığında da önemli bir faktördür. 
Doğuştan gelen bazı hastalıklar gut 
için bir risk faktörüdür. Erkeklerde 
daha çok görülür. Yaş ilerledikçe 
gut görülme riski artar.

Beslenme tarzı daha önceleri önem-
li bir neden olarak görüldüyse de, 
günümüzde, bunun hastalığa yaka-
lanma riskinde fazla bir artış göster-
diği saptanamamıştır. Fakat alkol ve 
sigara kullanımı guta neden olabilir. 
Şişmanlık gut hastalığı riskini arttı-
maktadır.

Gut hastalığı ataklar halinde ge-
lir. İlk atak şiddetlidir. Eklemlerde 
ağrı ve şişme olur. Özellikle ayak 
baş parmağında görülür. Parmak, 
çok hassaslaşır, şişme, kızarıklık ve 
ağrı hissi uyanır. Gece ya da sabaha 
karşı, uykudan uyandıracak kadar 
rahatsız edici bir ağrıdır.

Ataktan sonra, hastalık, herhangi 
bir belirti vermeden devam eder. 
Sadece yapılan testlerle, kandaki 
ürik asit miktarının yüksek olduğu 
saptanır. Bu durum, başka atak ge-
çirene kadarki, yani iki atak arasın-
daki, ara dönemdir.

Gutun tedavisi, hastalığın evreleri-
ne göre farklılık gösterir. Örneğin 
bazı dönemlerde, sadece kanda ürik 
asit yüksektir ve atak yoktur. Bu 
durumda kandaki ürik asit mikta-
rını azaltıcı ilaçlar hastaya önerilir. 
Yapılan tedaviyle ürik asit yapımı 
azaltılır ya da atılımı arttırılır. Bu 
ilaç tedavisi hasta için çok uygun 
bir yöntemdir.

Sık atak geçiren yani şiddetli gut 
hastası olanlar için uzun süreli te-
davi gerekir. Yine ilaç tedavisi bu 
hastalar için uygundur. Gut hasta-
sı olanların, bol su içmesi gerekir. 
Böylece tuz kristallerinin çözün-
mesi arttırılır. Böylece böbrek taşı 
oluşmasının da önüne geçilir. Ayrıca 
mutlaka diyet yapılmalıdır. Deniz 
ürünlerinden, hayvansal yağlardan 
kaçınmanız gerekir. Sizin için en 
uygun diyet programı, doktorunuz 
tarafından belirlenecektir.

Bunların dışında, gut hastalarının 
aspirin türü ilaçları kullanmaması 
gerekir. Rastgele alınan bu tür ilaç-
lar, gut hastalarına çok zararlıdır.

Uygun tedavi seçildikten sonra, 
artık hastanın düzenli bir şekilde 
kontrole giderek, yapılan çeşitli 
testlerle, hastalığın seyri hakkında 
bilgilenmesi gerekir.

Ayrıca kırmızı etten uzak durmak, 
tansiyon ve kolesterolü normal sı-
nırları içinde tutmak, ideal kiloda 
olmak ve diyet yapmak, guttan ko-
runmak için yapılması gerekenler-
dir.
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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 OSMAN NURİ UYSAL 0222 234 24 56 0532 484 61 16
GAZİANTEP MEHMET AKMELEK 0342 221 12 33 0533 733 29 36
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 0507 732 63 44
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0544 747 19 37
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0534 465 48 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
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/ZİLE S. KADRİ AKSAY 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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