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Ne yapsak ödeyemeyiz ecdadımızın hakkını... Onlar atalarının kanı 
oldu için döktüler  kanlarının bu toprağa....Ya biz kaçımız hazır 
kanlarımızı ve canımızı bu toprağa dökmeye...
Bugün bildiğiniz gibi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. On binlerce 
isimsiz askerimiz (Kahramanlarımızı) bu savaşta hayatını 
kaybetmiştir. Onları rahmetle anıyoruz

“ÇANAKKALE ZAFERİ,
Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayretle 

Muharebeleri’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.”
M.Kemal ATATÜRK 

TÜM EMEKÇİLERİN
 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA 

BAYRAMLARINI KUTLARIZ
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ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

Bu güzel vatan ve bizler 
için canlarını feda 

eden aziz şehitlerimize 
minnetkar ve duacıyız.

Ruhları Şaad olsun
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Ülkemizde yaşam müca-
delesi veren biz emekli-
ler biraz daha huzurlu bir 

ortam içerisinde olabilme çabası 
harcamaktayız. Tüm İşçi Emeklileri 
olan teşkilatımız toplumun temsil-
cileri olarak her geçen gün mağdu-
riyetimiz biraz daha iyileşecek diye 
beklerken, tam tersine bir durumla 
daha da kötüye giderek ekonomik 
sıkıntılarımız artmaktadır.

Biz yöneticileriniz olarak munta-
zaman çıkardığımız dergilerimizde 
de görüleceği üzere sorunlarımızı 
yetkili Bakanlara, Milletvekillerine 
ve tüm siyasilere iletmekteyiz. Du-
rum böyle olmasına rağmen bu 
güne kadarki gelmiş geçmiş hükü-
met ve yetkililerinin, bu dönemdeki 
kadar duyarsız ve vurdumduymaz-
lık durumları ile karşılaşmamıştık. 

Bizler bundan yılmıyoruz ve yıl-
mayacağız da, mücadelemizi de-
vam ettireceğiz.

Siyasilerimiz ülkemizdeki her 
konuyu 29 Mart 2009 tarihinde 
yapılan mahalli idareler ile ilgili 
seçimler neticesinde düzeleceğini 
meydanlarda söylemiş olmalarına 
rağmen, geçmiş yıllara nazaran iş-
sizlik her geçen gün daha da art-
makta ve aç insanlar sokaklarda ve 
İŞKUR müdürlükleri önünde kuy-
ruklar oluşturmaktadırlar.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği ola-
rak ilkesiyle hareket eden derneği-
mizin 19.ncu sayısına ulaştığımız 
dergimizle her an ve her zamanda 
sizlere ulaşmak, sizlerle kaynaşmak 
çaba ve gayreti içersindeyiz.

Dergimize şubelerimizden ve 
üyelerimizden ilgi duyanların mut-
laka bizlerle diyaloga girmelerini, 
dergimize yazı, şiir, haber ve buna 
benzer durumlarda bizleri yalnız 
bırakmamalarını ümit ediyoruz. 
Hepinize sağlıklı ve mutluluk di-
leğiyle sizleri dergimizle baş başa 
bırakıyorum.

?

Satılmış ÇALIŞKAN 
GENEL BAŞKAN

EVET
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BEM-BİR-SEN Belediye ve Özel İdare çalışanları Birliği 
Sendikasınca düzenlenmiş olan 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
kanunun evrensel hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi ile 
ilgili Ankara’daki Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hu-
kuk Fakültesi Dekanı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD. Baş-
kanı Sayın Nüvit GEREK beyin başkanlığındaki yapılan panel 
toplantısına derneğimizi temsilen Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN, Genel Sekreter Osman AYDIN ve Genel Eğitim ve 
Teşkilat Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR katılmışlardır.

Değişik ve kapsamlı yapılan panelde konuşmacı Dicle 
Ünv. Öğretim Hukuk Fak. İş ve Sos. Güvenlik ABD. Başkanı Sa-
yın Doç. Dr. Refik KORKUSUZ beyin konuşmalarında emekli-
lerle ilgili yaptıkları açıklamalarında Ülkemizdeki uygulanan 
emekli sistemleri ile muhtelif tarihlerde lehte ve aleyhte 
çıkartılan emeklilerin ve çalışanların menfaatine olan yasa 
uygulamalarını benimsemeyerek üsluba yakışmayan emek-
lilerin güçlükle elde ettiği hak ve menfaate beleş emeklilik 
diyerek yapmış olduğu açıklayıcı konuşması aynen ifade et-
tiği şekliyle konuşması aşağıda çıkartılmıştır:

“Dünyada bizim gibi erken emekli yok arkadaşlar. Hazreti 
Adem’ in doğuşundan günümüze kadar böyle beleş emekli 
olan ülke yoktur. 38 yaşında, 40 yaşında, 42 yaşında emek-
li falan yok, dünyanın en güçlü ekonomileri bile emeklilik 
yaşını 65’ ten 70’e çıkardılar. Mesela Alman Federal Meclisi 
647 kişiyle aldıkları bir kararla, bizim mezarda emeklilik yaşı 
olarak belirlediğimiz 65 yaşını, 70’ e çıkardılar ve kimsenin 
bir gıkı çıkmadı. Efendim, hep iddia iki ülkede yaş farklılı-
ğı iddiası ileri sürülüyor. Almanya’ da ortalama yaş 76’ dır. 
Emeklilik yaşı 70’ e çıkmakla, emeklinin bu maaşını 6 yaş 
kullanma imkânı doğdu. Bizde de şu anda 70,7 Türkiye’deki 
ortalama. Bizde daha 60’ a çıkmadı 99’dan sonra işe girenler 
60’a çıktı. Dolayısıyla gerçekçi olmamız lazım bu kadar beleş 
emekli dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi biz çabuk emekli 
olma imkânı sağlamışız. 38 yaşında, 40 yaşında, 42 yaşında, 
45 yaşında emekli yaptığımız insanlara doğal olarak, çok az 
para veriyoruz. Sıkıntı orada. Yoksa emekli vatandaş, kendi-
ni geçindirecek bir makul emekli parası alsa niye bu kadar 
sıkıntılı ve katmerli bir hak ve hukuk peşinde koştursun. 
Sendika hakkının peşinde koşsun. Dünyada böyle bir emek-

lilik sistemi yok. Bakın 1999 yılında bana göre nispeten iyi 
bir kanundu bu. Ecevit Hükümeti’nin çıkardığı kanun fakat 
o zaman Fazilet Partisi buna itiraz etti, Anayasa Mahkemesi’ 
ne. Anayasa Mahkemesi de iptal etti ve şimdi iktidarda bu-
lunan kadroların önemli bir kısmı iptal dilekçesinde imzaları 
bulunmaktaydı. Şimdiki Cumhurbaşkanımız dahil herkesin 
imzası vardı bu iptal kararında. Şimdi bakın, o kanunu iptal 
ettiren şahsiyetler ve zevat, şu anda iktidarda. Her bir beleş 
emekliliğin bir sonraki nesle bir faturası var. Bu bakımdan 
öncelikle şunu kabul etmemiz lazım, böyle artık beleş emek-
li dönemi geçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi taşı-
yamıyor. Dünyanın hiçbir ekonomisi taşıyamaz. Yok böyle 
bir şey dünyanın hiçbir yerinde. 65 ‘ ten aşağı gün emekli 
olan ülke yok, bu kadar beleş emeklilere az para veriliyor 
ve dolayısıyla emeklilerin böyle bir Türkiye’ de haklı istekleri 
olabilir ama uluslar arası sözleşmelerde emeklilerle ilgili bir 
durum yok.”

Bu üslup ve yapılan konuşmaları tasvip etmeyen der-
neğimiz Genel Başkanı konuşmacıya karşı tepki göstererek 
yanlış açıklamalar ve eksik bilgilendirmeler yaptığını belir-
terek kendisine cevabi olarak Genel Başkanı verdiği cevabi 
Sayın Satılmış ÇALIŞKAN bey’in verdiği cevabi sözleri ve ko-
nuşmaları da aşağıya aynen çıkartılmıştır: 

“Refik hocamı biraz önce üzülerek dinledim. Beleş emek-
lilik dedi. Türkiye’de siyasiler ve bürokrasi emekliliği bu hale 
getirdi. Kimse kendisinden emekli olmak istemedi. 

Türkiye’de senelerce re’sen emeklilik uygulandı. Ben 27 
sene hizmet verdim. Milli Savunma’ da başka yerde de de-
ğil 27 sene hizmet verdim. Bunun karşılığı emekli edildim. 
Üstelik şunu da söyleyeyim süper emeklilik cihadında o gün 
için Ankara’da bir konut daire parası para yatırdım bugün 
elime geçen 720 TL. dir. Kim beleş, kim yapmış bu işi, devlet, 
sosyal devlet emekli ettiği kişileri aç bırakıyorsa bunun adı 
beleş emekli olmaz. Teşekkür ederim.”

Emeklilerle ilgili çıkarılacak yasa ve yönetmeliklerin ha-
zırlanışında akademisyenlerin bu şekil tavır ve düşünceleri 
Bürokratları ve Bakanlığı etkilediği için daima emeklinin 
mağduriyetine sebep ve vesile olmaktadırlar. 

  MEMUR – SEN KONFEDERASYONU
 -BEM-BİR-SEN SENDİKASI PANELİ-
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2009/
Emekliler arasında ayrımcılık

   Sayın: Recep Tayyip ERDOĞAN
      T.C. Başbakanı

 Sayın Başbakanım 15/04/2009 günü basında haber olarak çıkan memur ve 
emeklisine zam müjdesi diye manşet atılmıştır (KEP’ e göre). Tabi ki doğru bir karar. 
Altında İşçi Emeklisine yok denmiştir. Bu durum biz emeklileri hükümetimize karşı hayal 
kırıklığına düşürmektedir, yurt çapında 60 şubemizin ve genel merkezimizin telefonları hiç 
durmamaktadır (biz bu devletin emeklisi değimliyiz diye ).
     Hükümet olarak siz Sosyal Güvenliği birleştirdik; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 
birleşti 5510 sayılı yasanın 55. Maddesinde Emekliye verilecek artışlarda bir ayrımcılık 
yok; Ama uygulamada Emekli sandığı ile SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine artış dönemlerinde 
bile ayrımcılık yapılmakta, Yasanın 37. Maddesinde farklılık olmadığı halde uygulamada 
memur emeklisine cenaze ödeneği 980,00 TL veriliyor, SSK ve Bağ-Kur Emeklisine 289,00 
TL. verilmektedir. Bu ayrımcılık neden?
 Bugün İşçi Emeklisinin % 80’i açlık sınırı altında aylık almakta bu yaşlı insanlar 
sanayimizin üretimimizin kalkınmasında alın teri olan mühendis, doktor, teknisyen 
mesleğinin uzmanı ustalardır.
 Geçim sıkıntısından bunalmış olan bu yaşlı insanları sokağa dökmeyin, Bu insanlar 
vatanını, devletini, hükümetini seven insanlardır.
 İşçi Emeklilerini senelerce yanlış uygulamalardan meydana gelen aynı hizmette 
görülen maaş farklarını ortadan kaldıracak iyileştirme yasası ile intibakların acilen yapılması, 
madem SGK’ u emeklileri olduk, kurumlar arası farklı uygulanma olmaması, bu azda görülse 
farklı uygulamalar 25 milyon emekli ailesi arasında huzursuzluk yaratmaktadır.
 Hükümetimiz olarak bu mağduriyetlerimizin giderilmesini talep eder; Maddi sıkıntı 
ile yaşam sürdürmeye çalışan Emeklilerimizin durumunu bilgilerinize arz ederiz.

 SAYGILARIMIZLA

Satılmış ÇALIŞKAN
 Genel Başkan 
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TÜM EMEK. DER.
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE 

YETİMLERİ DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ  

                                              
Der. kod. no : 06.034.057              15./04./2009    

Say  : 2009/
Konu : Kamuoyuna Duyuru 

KAMUOYUNA DUYURU

Memur ve Emeklisine %7,5’li Kriz desteği verilirken İşçi ve Bağ-Kur 
Emeklilerine yapılan ayrımcılık; 

 Bu son ayrımcı zam haberi biz İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerini hükümetin bu 
ayrımcı tutumu karşısında hayal kırıklığına uğratmıştır.
 Bu kabil davranışlar toplum içerisinde telafisi mümkün olmayan yaralar 
açar, ayrımcılıklı uygulamalar insanları birbirine karşı kinlendirir. Bundan ülke 
ekonomisi büyük zarar görür. 
 Biz Emekliler arasındaki farklılıklar ortadan kalksın intibak yasamız bir an 
önce çıksın diye çaba gösterirken, hükümetin Türkiye nüfusunun aile bireyleriyle 
%25 ‘ine tekabül eden bu insanları yok sayması insanlık ayıbıdır. Haktan 
adaletten bahsederken hiç böyle düşünmemiş gibi görünenler böyle davranarak 
arka yüzlerini göstermektedirler;
 Bu yanlışlıklar düzeltilmezse yurt genelindeki emeklilerin sokağa ineceğini 
bu yaşlı insanların birçoklarının da meydanda cenazesi kalabilir. 

 
                                      Satılmış ÇALIŞKAN

                                    Genel Başkan
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Tüm İşçi Emeklileri olarak Türkiye’de yaklaşık beş milyon İşçi,  bir buçuk milyon 
Bağ-Kur, bir buçuk milyonda memur emeklisi ve aile nüfusu olarak ta yirmi beş mil-
yonu bulmaktayız.

2008 yılı İşçi ve Bağ-kur emekli maaşlarına 2 dönemde % 9,2 ‘lik artış verildi bu da 
ortalama aylıkta 55 TL.’ye tekabül eder.

2008Yılı içinde temel ihtiyaç maddelerine (Gaz, Su, Elektrik,) gelen zamlar emek-
linin aylık bütçesine 150-160 TL. Yük getirmiştir bunun içinde temel gıda harcamaları 
yok. Emekli aylıkları böyle uygulamayla her yıl reel kayba uğramakta ve küçülmekte, 
Emekli aylıkları 2009 yılına 100 TL. Alım gücü düşerek reel kayıpla girmiştir. Buna 
karşılık 2009 yılı verilen % 3,8 artış verildi buda ortalama aylığa 25 TL. Tekabül et-
miştir. %80’i açlık sınırı altında aylık alan emekliler yine sefalete terk edilmiştir.

2009 yılında Mart ayındaki, yapılan mahalli seçimler öncesi bütün İl, İlçe ve Bel-
delerdeki vatandaşlara sosyal hizmetler vakıfları adı altında yapılan ayni ve nakdi yar-
dımlar bu emeklilere yapılmamıştır. Son haftalarda bir devlet bakanımızın Emeklile-
re de 300 TL’ lik bir ödeme yapılacağını açıklamaları basında da geniş haber olarak 
yayınlanmış olmasına rağmen, böyle bir ödeme gerçekleştirilmedi ve emekliler yine 
aldatılmış oldu. 2000 yılından evvel emekli olan İşçi, emeklilerine farklı uygulama-
lardan açlık sınırı altında maaş ödenmekte emeklilerimiz yaşamaktan bıkmış vaziyette 
ezilmektedirler.

Başbakanımız ve Çalışma Bakanımızın, yazılı ve görsel basınımız aracılığı ile 
emeklilerin hizmet ve ödenen prim gününe göre aynı donelerle değerlendirilerek bir 
iyileştirme ile intibak yapılacağı yasa tasarısının Çalışma Bakanlığınca hazırlandığını 
ve bunu yasalaştıracaklarını her platformda bütün kamuoyuna duyurmuş olmalarına 
rağmen bir türlü hayata geçirilememiştir.

Bütün Emekliler adına siz milletvekillerimizden talebimiz bu iyileştirme intibak ya-
samızın Bakanlar kurulundan geçirilerek TBMM’ ne sevkinin sağlanması için insani-
yet namına çaba ve gayret göstermenizi ve mağduriyetimizin giderilmesine yardımcı 
olmanızı arz ve talep eder, saygılar sunarız.

 Osman AYDIN   Satılmış ÇALIŞKAN
  Genel Sekreter   Genel Başkan 

TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE 
DERTLERİMİZİ SUNARIZ:
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ZİYARETLER

Tüm İşçi Emekliler Derneği olarak Başta Başbakanımız ve diğer tüm milletvekillerimize işçi emeklile-
rin çok mağdur durumda olduklarını, son krizinde biz emeklilerimizi daha da mağdur ettiğini belirten birer 
mektup yolladık. MHP milletvekillerinden Sayın Hasan ÇALIŞ ve Sayın Reşat DOĞRU Beyler bizzat 
derneğimize gelerek emeklilerin maddi sorunlarını ve sağlık sorunlarını konuşmuş ve bu durumların Meclis 
kürsüsünde dile getireceklerini ifade etmişlerdir. Kendilerine Tüm İşçi Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz.

Derneğimiz yönetim 
kurulu üyeleri 
Bağ-Kur emekliler 
derneği başkanı 
Sayın Ali Paşa 
Aksuyu ziyaret 
ederek işçi ve bağ-
kur emeklilerinin 
sorunlarını 
görüşmüşler ve bu 
konularda beraber 
ve fikir birliği içinde 
mücadelelerine 
devam edeceklerini 
ifade etmişlerdir.
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Derneğimiz Genel Merkez Başkanlar Kurulu toplantımız 04 Mart 2009 tarihinde Genel Merkez 
toplantı salonunda yapılmıştır.

2008 yılında ekonomik sıkıntı ve zamlar altında ezilen emekli üyelerimizin 2009 yılının daha ilk 
yarısında verilen % 3,8’ lik maaş zammına karşı pazar ve diğer ekonomik şartlara gelen zamların daha 
da fazla mağduriyetlerini ortaya koyduğun, bize bu düşük ücret ve az maaşı reva görenlerin mutlaka 
29 Mart mahalli idareler seçiminde hal durumunu göstereceği görüşülmüş ve konuya çare olması için 
bütün şube başkanlarımızın görüşleri alınmış ve ona göre bir politika izleneceği belirtilmiştir. 2008 yı-
lındaki kömür tevdiatındaki karşılaşılan ufak tefek bazı sıkıntıların 2009 yılı sezonunda yaşanmaması 
için şube başkanları ile hareket edilerek bir çalışma yapılması prensibine varılmıştır.  

GENEL MERKEZ 
BAŞKANLAR KURULU
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Şube  Başkanlarımız
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Anayasanın laik hukukun 
üstünlüğüne bağlı sosyal 
devlet yapısı üzerine kuran 

devletimizin bu yapısını hiç kimse de-
ğiştiremez ve değiştirilmesini kimse 
teklif edemez.

Adaylığını koyan ve kazanan ma-
halli idareler insan adaleti hizmet yap-
mak insancıl bir toplun oluşturmak 
çevreyi doğayı ve tarihi yapıyı koru-
makla görevli mahalli idareler Emek-
lisine ve yaşlılarına hizmette özel 
davranmak zorunluluğu vardır. Emek-
lilerimizin ve yaşlılarımızın yaşam kali-
tesini yükseltmek onları yaşamda tut-
mak ve onları istekleri doğrultusunda 
katkı sağlamak bir görevdir. Geçmişi 
ile yaşayan toplumlar bu günü iyi 
yaşar geleceğe güvenle bakar.

Emekli ve yaşlılarımız duygusal 
insanlardır; onların 
deneyimlerinden 
yararlanmak lazım-
dır. Mümkün ol-
duğu kadar onlara 
yalnızlık duygusu 
yansıtılmamalıdır.

Sağlık hizmet-
leri ve ulaşım hiz-
metleri kolaylaştı-
rılmalıdır. Mahalle 
idareler emeklisine 
ve yaşlısına hizmet 
eden Sosyal mer-
kezler oluşturulmalı 
yani ilçe belediye-
leri Emeklilerine, semtlerinde uygun 
olan yerlere lokaller ve oturma sohbet 
evleri yapılmalı ve buralarda sosyal 
aktiviteler devamlı olmalıdır. Şehir içi 
ulaşım emeklisine ve yaşlısına kesin-
likle ücretsiz olunmalı maddi acıdan 
emekliye destek olunmalıdır. Mahalli 
idari yönetimlerinin vatandaşın tercih-
lerini sürekli canlı tutması ancak sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
olmaları ile mümkündür. Emekliler ve 
yaşlılar konusunda projeler üretmek 
ve bunları uygulamak zorundadırlar;

Ülkemiz bir sosyal devlettir onun 
için mahalli idarelerde sosyal olmak 
zorundadır. Sadece hizmet vermekle 
iş bitmiyor model oluşturmak gereki-
yor bu modelde de toplumsal fayda 
ön planda olmalıdır. Yerel yönetimler 
bu konuda sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte çalışma yapmaları AB ‘nin yaş-
lılık ve emeklilik alanındaki çalışmaları 
takip etmek kültür ve sanat hep ön 
sayfalarda yer almalıdır.

29 Mart yapılan mahalli idareler 
seçiminler inde göreve gelen Belediye 
Başkanlarına İl ve İlçe encümen azala-
rına derneğim ve şahsım adına hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle hayırlı ça-
lışmalar diliyoruz, emeklilere gereken 
yardımı ve hizmeti yapacaklarına ina-
nıyoruz.

YEREL 
YÖNETİM VE 
EMEKLİLER

Yunus ATİKTÜRK
II.Başkan

Geçmişi ile yaşayan 
toplumlar bu günü iyi yaşar 

geleceğe güvenle bakar.
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Osman AYDIN
Genel Sekreter

Açlık sınırı altında ezilenlerin 
yaşam haklarının olduğunun 

bilinmesini ve acilen 
beklediğimiz iyileştirme ve 

intibak yasamızın çıkartılarak 
yürürlüğe konulmasını 

sabırsızlıkla beklemekteyiz.

KRİZ EMEKLİYİDE VURDU: 
Bütün dünyada etkisini gösteren 

ekonomik kriz ülkemizde de, 
bizi kriz etkilemeyecek belki de 

teğet geçecek diyen yetkililer gördüler ki 
her gün fabrikalar kapanmakta, işyerlerinde 
yıllardır çalışan işçilerin toplu olarak işle-
rine son verilmekte, her kesimin alım gücü 
düşmekte ve piyasada para sıkıntısı her ge-
çen gün biraz daha artarak bütün aile fertle-
rini etkilemiş olup zaten zar zor geçinen işçi 
emeklileri ödeyemedikleri banka kartlarını 
ödeyemeyince evindeki ihtiyaç malzemesi, 
eşyaları bile haciz edilerek haraç mezat sa-
tılmış olmasına rağmen borçlarını yine de 
ödeyememişlerdir.

Ülkemizde zaten var olan ekonomik 
sıkıntı ve sorunlar, küresel krizle birlikte 
daha da derinleşmiştir. Geçmiş dönemlerde 
de ülkemizde yaşanmış olan krizlerden do-
layı deneyimli olanlar çok iyi biliyorlar ki 
ekonomik kriz daima yakıcı ve yıkıcı etki-
sini dar ve sabit gelirli olan kişilerde, yani 
emekli ve dar gelirli olanları büyük çapta et-
kilemiş olup çalışma ve yaşam şartları çok 
zorlaşmıştır.

Çalışan işçiler işyerlerinden çıkartılmış, 
işsiz kalmışlar çoluk çocuğunu okula bile 
gönderemeyip, çocuklarının gelecekleri ve 
istikballeri böylelikle mahvolmuş ve sön-
müştür. İşlerinden çıkartılan ve işsiz kalan 
işçileri biz emeklilerin evlatları oldukları 
için emekli babalarının ve annelerinin yanı-
na sığınmaya çalışmışla, hem çeçim şartla-
rı hem de aile huzurları ve de psikolojiler 
bozulmuştur. Aslında açlık sınırı altında 
emekli maaşı alan anne ve baba böylelikle 
çocuklarına ve torunlarına bakmak mecbu-
riyetinde kalmışlardır. Temel hakları tehdit 
altında olan dar ve sabit gelirli kesimler kriz 
nedeniyle yaygınlaşan işten çıkartılmalarla 
gelir dağılımındaki dengesiz ve çarpık yok-

sulluğun artmasına ve ülke genelinde yay-
gınlaşmasına sebep olmaktadır.

Toplumda krizden en fazla zarar görenler 
emeklilerdir. Bu emeklilerin krizle mücadele 
edebilmeleri için bunlara ilave bir gelir arştı 
sağlamak gereklidir.

Mahalli seçimler öncesi valilik ve kay-
makamlıkların televizyonlarda her gün gö-
rüntüler vererek sosyal danışma vakıfları adı 
altında yapılan yardımlar buna çare olama-
yacağını hükümet edenlerde çok iyi bilmek-
tedirler. Zaten bu sosyal hizmetler vakfı adı 
altında yapılan bu yardımlar işçi emekliklile-
rine yapılmamıştır.

Bir Bakanımız aldatmaca oyunu oyna-
yarak gazete ve televizyonlarda 300 TL. her 
emekliye verilecek diye açıklama yapmala-
rına rağmen bir türlü gerçekleşmeyen bu ha-
berlerden pişman olup sözlerini ve laflarının 
üstüne yatmışlardır. Yaşanan ve yaşanacak 
olan ekonomik krizlerin çalışanlara ve emek-
lilere yansımaması için hiçbir önlem alınma-
mıştır.

Emekliye ve dar gelirliye verilecek olan 
para anında piyasada kendini gösterip alım 
gücü değişecek ve piyasa hareketlenecektir. 
Üretim yapan iş yerine yapılan yardımlar 
üretilen malın piyasaya sürülmesi ve pazar-
da değerlendirilmesi için bu tedbirin mutlaka 
uygulamaya konulması gerekmektedir.

Ekonomi krizle birlikte işsizlik 
Türkiye’nin en önemli sorunu haline gelmiş-
tir. Krizden dolayı yaygınlaşan işten çıkart-
malar ve azalan istihdamı önlemek Devleti-
mizin görevidir. Devletimiz istihdamı geniş-
letecek projelere öncelik vermeli, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını 
bekletmeden gidermeli ve emekli olanların 
yerine derhal personel istihdam etmelidir.

Böylelikle Üniversite mezunu olup ta 
işsiz gezen ve asgari ücrete dahi razı olan 
çocuklarımızın iş bulma imkânları ortaya 
çıkacaktır. Ekonomik kriz dönemlerinde en 
önemli unsurlardan birisi de gelirsizlik ve 
düşük gelir nedeniyle kayıt dışı istihdamlara 
razı olmaktır.

Bunları devletimizin yetkilileri çok iyi 
bilmelerine rağmen kriz bizi teğet geçer diye 
gözümüzün içine baka baka bizleri inandır-
maya çalışıyorlar. Devletimizin yetkilileri 
sosyal adaleti her kesime eşit uygulamala-
rını istiyoruz. Açlık sınırı altında ezilenlerin 
yaşam haklarının olduğunun bilinmesini ve 
acilen beklediğimiz iyileştirme ve intibak ya-
samızın çıkartılarak yürürlüğe konulmasını 
sabırsızlıkla beklemekteyiz.



14TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreteri

Oldukça güncel ve popüler bir konu yaşadığımız şu günlerde seçim.
Demokrasi ve farklı görüşlerin yer aldığı sosyal, ekonomik, siyasal, vb. ortamlara ait tercihlerin söz konusu olduğu, berabe-

rinde özgür ve artık bugün birey iradesinin işletildiği bir karar sürecidir seçim. Tamamında insan unsurunun ana tema olduğu 
seçimlerde en etkili yaklaşımın psikolojik olması tartışılmaz ve kaçınılmazdır.

Sosyal, siyasal, ekonomik,  resmi,  gayri resmi güç vb. içinde bulunulan birçok etkileyicinin gölgesinde ve sahip olduğu tüm 
özellikleriyle birlikte insanların tercihlerinin, karar ve iradelerinin nasıl yönlendiği ve bilinen yöntem, söylem yaklaşımların kul-
lanılma oranı hep psikolojik verileri esas alan bizzat psikolojiler üzerinde etki kurma girişimleridir. Eski ve yeni tüm yöntemler, 
etkileyen ve etkilenen kesimlerin anlayışları, yapıları ve potansiyellerine göre devam ettirilmektedir.

Çok önemli tecrübeler, teknolojik unsurlar, sosyal yaklaşımlar alışıldığı üzere ezberleri yaşatmaktan daha çok boz-
makta ve matematiksel sonuçlarla artık karşılaşamama sürprizi yaşatmaktadır. 

Toplumsal ve bireysel değişim dönüşüm önemli bir olguyu, disiplini “seçim psikolojisini” ortaya çıkarmıştır. Kamuo-
yu araştırmaları, sosyal gruplar üzerindeki politikalar, toplumsal değişimin ve gelişimin hızını yakalamayan hiçbir gücün 
yaşayamadığını göremeyenler hep mazide hayal kırıklıkları ile kalakalmaktadırlar. Seçim psikolojisinin farkında olan 
davranışlar nerede ve kim tarafından yansıtılırsa yansıtılsın, toplumun hemen dikkatini çekmekte ve muhataplarınca 
önemli kaydıyla özel gündeme alınmaktadır. Ufku açık olanların ve geniş görüşlülük sahiplerinin bunu gözden Bireysel 
gelişim, sosyal dönüşüm, demokratik olgunluk, dünyada bilinen ve yaşatılabilenin en iyi haliyle yaşama arzusundadır; 
tıpkı yaşadığımız toplumda olduğu gibi.

2009 Yerel seçimler sonucunda seçilen tüm adayları kutlar, Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını ve çalışmalarında 
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak başarılar diliyoruz. 

Sevgi bir kahramandır, umutla beklenilen kurtarıcıdır. 
Sevgi yaşamı anlamlı kılan temel güdüdür. 
Sevgi en büyük güçtür.         
Yeter ki siz umutla bakın hayata, Engeller yollarınızı değiştirmesin.
Sevgi dolu olsun yaşamınız. Saygı ve Sevgilerimle.

Sevgi En Büyük Güçtür.
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TUIK’ in açıklamalarına göre, sanayi 
üretimi % 21.3 düşmüş, Kapasite 
kullanımı oranı % 63.8düşmüş, 

İşsizlik oranı % 13.6 ya çıkmış olan ülkemizde haliyle 
sanayide kan kaybından bahsetmek gerçekleri söylemek 
her kesin hakkıdır.

Hal böyleyken, hele hele işsizlik had safhada iken biz 
işçi emeklileri aldığımız düşük maaşlarla kendimize zar zor 
bakarken işinden, evinden, barkından olan çocuklarımıza, 
torunlarımıza nasıl yardımcı olacağız?

Biz işçi emeklileri çok mağdur durumdayız, bilhassa 
2000 yılı öncesi tavandan primlerini yatırmış bizler 
maalesef üvey evlat muamelesi görmekteyiz. Yurdumuzda 
yaşayanların % 10’ nun maddi olarak durumu iyi diyorlar, 
% 50’ nin durumu idare eder durumdaymış peki ya geriye 
kalan vatandaşlar, ya onların durumları nasıl? Hiç bunu 
sorguladık mı? Ben söyleyeyim maalesef çok kötü.

Son günlerde işsiz sayısı kayıtlı 6 milyon, kayıt dışı 
7 - 7,5 milyon yani 13 - 13,5 milyon civarında ki bu işsiz 
kimselere nasıl el uzatılacak?  Bir de bunları aile fertleri 
ile düşünecek olursak 26 – 26,5 milyon kişi aç ve açıkta. 
Biz emekliler işte bu aç ve açıkta kalan aile bireylerimize 
nasıl baklacağız, onlara nasıl yardımcı olabileceğiz. Çünkü 
emeklide aç.

İşte 23 Nisan bayramı geldi torunlarımıza bir elbise, 
bir çift ayakkabı nasıl alacağız.? İşte bunları düşünürken 
aklımızı yitiriyoruz, yani psikolojimiz bozuluyor.

Çalışan Memur ve emeklisine devlet yardımı var, ama 
İşçi ve Bağ-kur emeklisine hiçbir şey yok, neden? Anladım 
bizler her zaman ki gibi kaynak yokluğundan dolayı yine 
mağdur ediliyoruz. 

Artık yeter sayın yetkililerimiz işçi emekliklilerin du-
yun, duyun bu acı feryatlarını açız, yokluk ve yoksulluk 
içindeyiz, bizler ve bizler gibi durumda yaşamaya çalışan-
lara yardımcı olun. Bizlerde bu ülkenin vatandaşlarıyız. 
Bizler,  inanın ki başka ülkenin vatandaşları değiliz.

Yurdumuzun bütün illerinden Merkezimiz telefon 
yağmuruna tutuluyoruz, herkes soruyor maaşlarımıza 
neden iyileştirme yapılmıyor, neden söz verildiği halde şu 
yılan hikâyesine dönen intibak yasası ne zaman çıkacak,  
300 TL. İyileştirme yardımı verilmeyecek mi? Bizde sayın 
yetkililerimize soruyoruz şimdi, hakikaten nolcak şimdi?

Herkesin dilediklerinin olması niyetiyle sağlıklı, mutlu, 
barış ve huzur dolu günler temennisiyle. 

YURDUMUZDAN İŞŞİZ 
İNSAN MANZARALARI

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Teş. ve Eğt. Sekreteri
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İşçi emekli aylıklarının her yıl reel kayba uğradığını, 
verilen artışların temel ihtiyaçlara yapılan zamları 
hiçbir zaman karşılayamamıştır. "Aile bireyleri ile 

yaklaşık 24 milyonu yetişkin nüfusa sahip olan emekli 
camiasını görmezden gelenler, bu yaşlı ve tecrübeli 
kesimlerden mutlaka cevabını alacaklarını bilmelidir-
ler".
İdarenin elinin altında kısılabilecek tek gider kalemin 
emekli aylıklarının olduğunu ve bununda böyle oldu-
ğu, bu görüşün hiç değişmemiş ve neticede hep 'Vur 
abalıya' şeklinde oluştuğu açıkça bellidir.  SSK sağ-
lık hizmetlerini kendisi verirken giderlerinde hiç açık 
vermediği, geçmişte istatistiklere bakıldığında bazı 
kalemlerde görünen açıklardan fazla kurumun öden-
memiş prim alacağının görüldüğü, Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı'na be-
deli belli olmayarak devredildi. Bu tesisler bugünkü 
emeklilerin primlerinden yapılan tasarruflarla gerçek-
leşmiştir.Diğer kesimlere artışlar ve iyileştirmeler ya-
pılırken hiç kaynak sorunu gündeme gelmemektedir. 
İşçi emeklisine senelerdir hizmet ve prime göre iyileş-
tirme yapılarak intibaklarının yapılıp mağduriyetlerinin 
giderileceği sözü verilmesine rağmen 'Kaynak buluna-
madı' denilerek bir türlü uygulamaya geçilememiştir. 
Hâlbuki işçi-işveren ve emeklinin kendi imkânlarıyla 
yapılmış olan tesisler bedeli belirlenmeden devlete 
devredilmiştir ve gerçek sahiplerinin fikri dahi alınma-
mıştır.  Kaynak yokluğundan yakınan hükümetimiz 
bizden aldığını bize verse yeter. Sosyal devlet sosyal 
adaletten bahsedenler yüzde 80'nin (bilhassa 2000 
yılı öncesi işçi emeklileri) açlık sınırı altında aylık alan 
emeklileri görmezlikten ve duymazlıktan gelmektedir. 
2009 yılında emekli aylıkları 100-110 TL reel kayba 
uğramış her ay aylık bütçesi bu açığı vermiştir. Emekli 
bu açığını kapatmak için banka kredisi ve kredi kartı 
kullanmaya başlamıştır.  Bunu da ödeyemeyince ço-
cuğu veya torunu yaşındaki görevlilere mahcubiyet 
duymaktadır.  Bu uygulamalar emeklinin zaten açlık 
sınırı altında olan bütçesinde her ay muazzam açık 
vermekte ve bu durumdaki emeklide siyasilere ve 
hükümet edenlere güvensizlikle bakmaktadırlar.İşçi 
emekli aylıklarının her yıl reel kayba uğrarken, emek-
liye verilen artışların temel ihtiyaçlara yapılan zamları 
hiçbir zaman karşılamamakta Aile bireyleri ile yaklaşık 
24 milyonu yetişkin nüfusa sahip olan emekli camia-
sını görmezden gelenler, bu yaşlı ve tecrübeli kesim-
lerden mutlaka cevabını alacaklarını bilmelidirler. Du-
rumu siyasilerimizin kamuoyunun bilgi ve takdirlerine 
sunuyoruz.
Tüm emekli arkadaşlarıma en derin sevgi ve saygıla-
rımı sunarım.

Emeklilerden 
Siyasilere Çağrı

2009
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Kovancılar Şube Başka-
nı Mehmet KAYABAŞ olarak, “Uluslararası para fonu 
(IMF) ile hükümet arasında yapılan ön görüşmelerde 
işçi emeklilerinin aylıklarından vergi alınmasıyla ilgi-
li IMF’nin talebinin rüzgârı bile işçi emeklilerinin ateş 
püskürtmesine yol açtı. Böyle bir talebi hayata geçiril-
mesini düşünmek bile istemiyoruz.” 
 
Uluslararası Para Fonu yetkililerinin işçi emeklileri nasıl 
geçindiklerinden haberleri olup olmadığını merek et-
mekte ve etmekteyiz.  Açlık ve yoksulluk sınırı altında 
maaş alan İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim-
lerine 2009 yılı 1. dönem emekli maaş artışlarını dört 
gözle bekleyen işçi emeklilerine Hükümetimizin % 3,8 
gibi bir zamla günlük sadaka bile verilemeyecek kadar 
İşçi ve Bağ-Kur emeklileriyle alay eder gibi komik bir 
zam verildi.
 
SGK’ un reformun emeklilerden sağlık muayene katkı 
payı kesmeleri emeklilere vurulan ayrı bir tokat bizleri 
25-30 yıl çalışarak ödediğimiz pirimler sadece emekli 
maaş alabilmek için miydi? SSK ve Bağ-Kur emeklile-
rinin % 65 – 70’i (550 TL ile 650 TL) maaş almaktadır. 
2007 yılında emekliler bir maaşıyla 2 ton ithal kömür 
alırken 2008 yılında 800 kg ithal kömür alabildi, 2009  
Hükümetimizin yapmış olduğu reformlarla gönlümüz-
de taht kurmuş ama her reformu Avrupa standartlarına 
uyun olarak hazırlıyor. Emeklilerin maaşını da Avrupa’ya 
uygun yapmasını istiyoruz. Zengine sağlık emekliye 
mezarlık: mezarlığa da verilen ölüm parası yetmiyor.  
Bizim hükümetten beklentimiz işçi ve bağ-kur emekli-
lerinin aylıklarına insanca yaşamasını sağlayacak oran 
ve miktarda zam yapılmasıdır.

Tüm emekli kardeşlerime en derin saygılarımı suna-
rım.

Mehmet KAYABAŞ
Kovancılar Şube Başkanı

YILINDA İŞÇİ EMEKLİSİ:

Naci Şahin
Van Şube Başkanı
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“ Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve 
bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir 
makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli 
egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin 
kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.”

-23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil 
eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk 
halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924 yılında “23 Nisan” 
gününün bayram olarak kıtlanmasına kara vermiştir. 
Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 ‘ da Atatürk 

bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve 23 Nisan 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya 
başlanmıştır. 

Türk milletinin gönlünde, onunu bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 
23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün 
kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş 
ifadesini temsil etmektedir.

Büyük Ulu Önder Atatürk’ ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Omlar duyduğu sarsılmaz 
güvenin ve büyük sevgisinin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanlar’ ı çocuklara armağan 
etmiştir.

İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin[1] millî 
marşı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921’de Birinci 
TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.İstiklal Harbi’nin başlarında, 
İstiklal Harbi’nin milli bir ruh içerisinde verilmesi imkânını sağlamak amacıyla Maarif 
Vekâleti, 1921’de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir 
katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen 
Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine, İstiklal Harbi’nin özellikle hangi ruh ve ide-
olojik çerçeve içerisinde verilebileceğini Türklere göstermek amacıyla, Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda yazdığı 
ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na ithaf ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet 
Akif’in yazdığı İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı, şiirlerini topladığı Safahat’ına dahil 
etmemiş ve İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu beyan etmiştir.Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci 
yarışmaya 24 besteci katılmış, 1924 yılında Ankara’da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul 
etmiştir.[5] Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930’da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün 1922’de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve 
bir beşlikten oluşan marşın armonileşmesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. 
Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklal Marşı olarak söylenebilmektedir. 

İstiklâl Marşı

ATATÜRK DİYOR Kİ:
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AKP Milletvekili Sayın Tevfik ENSARİ Bey 
ve diğer milletvekillerinin İzmir de sivil toplum 
örgütleri ile yapmış oldukları toplantıda Konak 
Şube Başkanımız Sayın A. Baki ARAT bey 
ile yapmış olduğu görüşmeden sonra yardıma 
muhtaç 80 üyemize yardım kolileri dağıtmıştır. 
Sayın milletvekilimize ve şube başkanımıza 
yapmış oldukları yardımlar için Genel Merkez 
olarak çok teşekkür ederiz. 

DERNEĞİMİZ ÇİĞLİ ŞUBESİ KURUCU 
ÜYELERİNDEN ALEADDİN METİN VE-
FAT ETMİŞTİR. KENDİSİNE ALLAHTAN 
RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE CA-
MİAMIZA BAŞ SAĞLI DİLİYORUZ.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Kırşehir Merkez Şubesi Açıldı
Bekir Kadımahallesi Çam Pasajı No:6 

KIRŞEHİR Tel: 0386  214 18 78

KIRŞEHİR ŞUBESİ

KONAK ŞUBESİ

KARABÜK ŞUBESİ

Tüm İşçi Emeklileri Derneği (TÜM-EMEKLİ-DER) 
Karabük Şube Başkanı Orhan Başeski Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Karabük Belediye Baş-
kanı Rafet Vergili makamında ziyaret ederek tebrik 
etti.
Tüm İşçi Emeklileri Derneği (TÜM-EMEKLİ-DER) Ka-
rabük Şube Başkanı Orhan Başeski Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Ver-
gili makamında ziyaret ederek tebrik etti.
TÜM-EMEKLİ-DER Karabük Şube Başkanı Orhan Ba-
şeski Belediye Başkanlığı görevinde Başkan Vergili’ ye 
başarılar dilerken, “Karabük’ümüze hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 
emeklilere verdikleri sözlerine yerine getireceklerini ifa-
de ederek “Bizim emeklilerimize çok sözümüz var. On-
ları inşallah yerine getireceğiz.. Şimdiye kadar ne söz 
verdiysek hepsi yerine gelecek. Rahat olun” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili emeklilere 
verdikleri sözlerine yerine getireceklerini ifade ederek 
“Bizim emeklilerimize çok sözümüz var. Onları inşallah 
yerine getireceğiz. Hem bu sayede sıcak su israfı da ol-
mayacak. Şimdiye kadar ne söz verdiysek hepsi yerine 
gelecek. Rahat olun” dedi.
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL.NO.
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 215 1134/35 0535 202 48 32
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN  0532 521 47 67
ALAPLI(ZONGULDAK) 0372 378 67 87
ALAŞEHİR(MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
AVANOS(NEVŞEHİR) İBRAHİM ŞAHİN 0384 511 61 64 0536 847 11 37
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0555 417 14 72
BEYPAZARI(ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 76264 13  
MUDURNU(BOLU) İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 534 99 70
ÇANKIRI TURHAN SİDAR 0376 212 68 99  
ÇAYIRHAN(ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 15 21 0543 576 15 34
ÇİĞLİ(İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 268 18 63 0542 544 77 98
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
DEVREK(ZONGULDAK) SÜREYYA AKKAŞ 0372 556 73 51 0554 333 18 45
EYÜP(İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20 0532 231 26 39
EMET(KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN  0537 967 51 25
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16
YALVAÇ(ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92
KARTAL(İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE OSMAN ERİM 0318 218 13 04 0536 320 22 74
MUCUR(KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 05 0505 684 57 93
KÖRFEZ(KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08
KONAK(İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KOVANCILAR(ELAZIĞ) MEHMET KAYABAŞ 0424 611 70 79 0536 766 15 95
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KRZ.EREĞLİ(ZNG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11
KUMLUCA(BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
KÜRE(KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24
MALATYA MEHMET KENTBOĞA 0422 324 83 62 0532 540 57 35
POLATLI(ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0532 635 54 07
SİLİFKE(MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
TOKAT ERDAL DEMİRPOLAT 0356 213 33 60 0532 566 75 48
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82
ARİFİYE(SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 57974 74
SAMSUN İSMAİL H.ÇAVUŞOĞLU 0362 431 95 90 0538 576 87 06
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28

FAKS NOLARI
0312 232 54 49
0322 363 27 00
0272 215 31 05

0372 378 70 42
0236 653 97 85
0384 511 41 94
0266 245 77 81
0266 715 01 36
0232 341 18 17
0312 762 69 55

0224 223 57 00

0312 796 17 09
0232 376 14 98
0258 242 77 90

0372 556 73 51

0342 232 59 58

0370 412 97 86
0216 309 62 00
0352 221 33 00
0318 218 03 04

0262 527 47 87
0262 331 03 32
0232 457 56 54
0332 350 84 17
0424 611 70 79

0378 751 25 51
0366 751 25 51
0288 415 03 93
0422 324 83 62
0312 622 21 31
0324 712 21 95

0276 212 89 98
0432 215 28 52
0372 253 66 35

0362 431 95 90
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.


