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Satılmış ÇALIŞKAN 
GENEL BAŞKAN

SOSYAL GÜVENLİKTE SAĞLIK
HİZMETLERİ YETERLİ ALINIYORMU?

Sağlık hizmetleri yaşlı insanların 
daha çok ihtiyaç duyduğu ve alın-

ması gereken bir hizmettir. Bu yaşlılık 
günlerimizde bu hizmeti alabilmek için 
25-30 yıl primlerimizi yatırdık, iyi hizmet 
alacağımızı ve genel sağlık sigortasıyla 
daha da iyiye gideceğini beklerken %80 
‘in açlık sınırı altında olan emekli aylıkla-
rıyla her gün artırılan katkı payı, hoca ve 
uzman farkı özel hastane paylarına yeti-
şemediğimizden yeterli hizmeti de ala-
mıyoruz.

MUAYENE VE TEDAVİ KATKI 
PAYLARI; 

1- Özel hastanelerde alınan farklar her 
hastanede farklı,

2- Özel ve Üniversite hastanelerinde 
uzman doktor ve hocalara muayene üc-
ret farkı olarak 50-100 TL. Verilmezse mu-
ayene yapılmıyor,

3- Emekli zaten geçim sıkıntısıyla bu-
nalmış bir de böyle farkları ödeyemediği 
için hastalığına teşhis konulmadan teda-
viyi terk ediyor, 

4- Tedavi ve ameliyat farkları yine 
her hastane de değişik, vatandaş neye, 
ne kadar, neyin %30’ nu ödeneceği belli 
olmadığından, ne kadar ödeyeceğini bi-
lememektedir.

İLAÇ KATKI VE ARTI FARK-
LARI;

5- İlaçta büyük sıkın-
tımız var doktorun yaz-
dığı ilaç verilmiyor, ec-
zanede farklı ilaçlar 
önümüze konuluyor 
bundan da artı fark 
isteniyor. Kurumun 
listesindeki ilaçla-
rın büyük bir kısmı 
eczanede yok hatta 
söylenen bu ilaçların bir 
kısmının üretimden kaldı-
rıldığı.

Eşdeğer ilacı doktor belirlesin, 
tabi ki aynı değerdeki ucuz ilacı vermek 
tercih etmek insanlık ve vatandaşlık gö-
revidir

6- Biz sigortalı olurken sağlık gider-
lerimizin kurumca karşılanacağı taahhüt 
edilerek bizden 30 yıl sağlık primi alındı.                                                                                                  
Şimdi kurum ben senin sağlık giderleri-
nin şu kadarını karşılarım, bu ilacı vere-
mem gibi akla mantığa uymayan görüş-
lerle sağlık üzerine pazarlık yapılmakta 

sağlıkta kısıntıya gidilecek gibi talihsiz 
açıklamalar yapılmakta, sağlıkta kısıntı 
yapmak insan yaşamını hiçe saymaktır. 
Günümüzde hayvan sağlı üzerine titiz-
likle durulurken onların tedavisi için yarış 
yapılırken, ya İNSAN?

Özel hastaneler katkıyı az buldukla-
rından % 70 talep ettikleri konuşulmaya 
başlandı,   düşük gelirli çalışan ve emekli 
bu farkı ödeyemeyeceğinden özel has-
taneye gidemeyecek demek oluyor yani 
özele parası olan gidecek , %70 ödeyen  
% 100 de öder. Bu durumda SG. Den 
“ÖZELİ” çıkartmak daha mantıklı.

Emekli aylığına %1,83 zam verenlerin 
özel hastane katkı payını  % 140 artırılma-
sını düşünmek dahi SG. te sağlığın nereye 
gittiğini göstermekte, SSK. Döneminde 
sıra oluyordu randevular uzun veriliyor-
du   (buda her yerde değildi daha çok 
İstanbul ağırlıklı idi, İstanbul gibi bir met-
ropolün neyi böyle değil ki) ama emekli-
den bir ücret talep edilmiyordu TEDAVİSİ 
gerekirse özele de havale edilerek yapı-
lıyordu 2003 yılına kadar sağlık giderleri 
hiç açık vermemiştir. Ama bugün sağlık 
giderleri 5-6 kart artmış ayrıca sigortalı ve 
emeklinin cebinden alınan farklar hesaba 
girmiyor. Cebinde 100 TL. Si olmayan has-
taneye gidemiyor.

Devlet hastanelerinde yine 
uzun ameliyat günleri verili-

yor, hasta özel hastaneye 
gitmek zorunda kalıyor 

fark ödemek için borç-
lanıyor varını yoğunu 
ortaya koyuyor, bel-
ki tedavisini oluyor 
ama şimdi çağın 
hastalığı STRESE YA-
KALANIYOR, buda 

bütün hastalıkların 
anasıdır ve de çok do-

ğurgandır.
Kurum gideri artığından 

yakınır, katkıyı ne kadar artırma 
hesabını yapar, hasta farkı ödeyemezse 
tedavi ve ameliyat olamaz çaresizdir. Pa-
rası olan istediği yerde istediği tedaviyi 
alır ama Emekli dul ve yetim ne yapsın 
üç kuruş aylığı olduğu için Yeşil kartta ve-
rilmiyor. 

Genel Sağlık Sigortasıyla sağlık iyiye 
gidiyor deniliyor, övünülüyor nerede? 
GÖRÜRSEM SÖYLERİM!
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
başkanlığında Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Ömer 
DİNÇER’i  21.07.2009 günü makamında ziyaret ettik.

Devletine ve Milletine en sağlıklı ve enerjik olduğu gencilik günlerinde 25 - 30 yılını hizmet 
olarak vermiş olan İşçi Emeklileri vergisini ve primlerini daha maaş eline geçmeden bordosundan 
peşin ödemiş olmasına rağmen buna karşılık Devletin resmi açıkladığı açlık sınırı altında 600,00 
TL ile 750,00 TL Emekli maaşı almakta olduklarını anlattık ;

Yeni uygulamaya konulan 5510 sayılı yasa ile her üç emekli kuruluşu olan Sosyal Güvenlik 
müesseselerini bir çatı altında birleştirdik, denilmesine rağmen üç Sosyal Güvenlik müessesinde 
ayrı ayrı uygulama yapıldığını örnek vermek gerekirse ölüm ve cenaze yardımları; Bağ-Kur’luya, 
Memura ve İşçi emeklisine farklı olarak uygulanmakta olduğunu belirtik.

Ana Yasamızda her vatandaşın eşit haklara sahip olduğunu belirtmiş olmasına rağmen 
yetkililer buna uymayıp ayrımcılık yapmaktadırlar;

Memur ve Emeklisine 2008 yılı ve 2009 yıllarında uygulanan maaş artış oranları farklı 
olduğunu belirtmiş olup 2009 yılı ikinci yarısındaki İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerinin maaşlarına 
yapılan %1,83’ lük maaş artışlarını hangi adalete sığınarak verildiğini Devletin huzur evlerinde 
kalan Emeklilerin kaldıkları ücrete % 35 ‘lik zam yapan hükümetimiz üniversiteye kaydını 
yaptıracaklara % 10 lük zamma, Pazar ve ihtiyaç maddelerine gelen zamlarda Emekliye cay 
kaşığı ile verip kepçe ile aldıklarını temel ihtiyaç ve gıda maddelerinde getirilen KDV artışları ve 
Sağlığa getirilen paralı sistemdeki farkı Emekliyi yaşamdan bezdirmiştir .

Banka kartları ve tefecinin eline düşürdüğünü, Türkçesi çay kaşığı ile verip kepçeyle almanın 
hangi devlette uygulanmasının olduğunu Sayın Bakandan açıklamasını istedik.

Gelmiş geçmiş hiçbir iktidar emekli kesimi bu kadar acımasız davranmamış olduğunu 
söyledik. 

Ülkemizde krizin var yok tartışması halen devam ediyor. Krizden dolayı işsiz kalan evlatlarımıza 
ve torunlarımıza da bakmak bu dar gelirli emekliye kalmıştır dedik, emeklinin mağduriyetinin 
ancak başbakanlığa verildi denilen iyileştirme ve intibak yasasının bir an önce çıkartılması 
gerekli olduğunu yasa çıkmadığı sürece bu mağduriyetin ila nihayet devam edeceğini Sosyal 
Güvenlik ve Çalışma Bakanı Ömer DİNÇER ’ e hazırlamış olduğumuz raporu takdim ettik .

Sayın Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanımız emeklinin mağduriyetini kabullenmiş ve yasanın 
kısa zamanda çıkarılmasında uğraşı vereceğini ve konunun takipçisi olacağını açıklamıştır.

Değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını rica ederiz.

SAYGILARIMIZLA       YÖNETİM KURULU

BASIN AÇIKLAMASI
İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ



Emekliler Olarak Soruyoruz. 

Sosyal Güvenlikte 3 kuruluşu birleştirerek Emekliler arası eşitliğin sağlanacağını 
açıklamalarınıza rağmen ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 55. maddesindeki artışlarda 
hiçbir farklılık öngörülmezken hükümetinizce her dönemki artışlarda her 3 kesime de (işçi 
emeklileri, bağ-kur emeklileri, memur emeklileri ) farklı uygulamalar yapılmakta, 

1500 TL İle 3000 TL Emekli aylığı alan Emekli sandığı mensupları olan milletvekilleri ve 
bürokrat emeklilerine % 4 ,   

310 TL , 600 TL ile 700 TL arasında emekli aylığı alan Bağ-Kur ve SSK emeklilerine %1,83 
verilmesi ile hangi eşitlik sağlanıyor.Bu şekildeki adaletsiz uygulamalar her dönem aradaki 
farkı Bağ-Kur ve SSK emeklisi aleyhine artmaktadır.Emekli Sandığı kurumu mensuplarına 
50,00 150,00 artış diğer Bağ-Kur ve işçi Emeklileri mensuplarına ise 6,00 TL İle 12 TL ‘lik bir 
artış yapıyorsunuz. 

SSK Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri biz bu devlete çalışmadık mı? Primlerimizi ödemedik 
mi? Her ay maaşlarımızdan devletimize vergimizi peşin ödemedik mi? Bu iki kesimin 8 
milyon aile nüfusu ile 24 milyon Emekli kesimine bu hükümetimizin uygun gördüğü sefalet 
hangi adaletinize sığıyor. Acaba sizin gibi böyle 25-30 yılını devletine vermiş her türlü 
görevini yerine getirmiş Emeklilikte huzurlu bir yaşam sürmesini arzu eden insanlara hangi 
devlette böyle insanlık dışı muamele yapılmamaktadır.

Değerli Basınımız aracılığıyla Kamuoyuna duyurulur. 

      SAYGILARIMLA

 
                                                                        Yönetim Kurulu Adına 
                                                                          Satılmış ÇALIŞKAN 
                                                                              Genel Başkan 
 
 
 

Dağıtım:
1-     T.C. Başbakanı Sayın R. Tayyip ERDOĞAN
2-     T.C. Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK
3-     T.C. Çalışma ve SGK Bakanı Ömer DİNÇER
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KAMUOYUNA DUYURU
 
 

Sayın Başbakanım; 
 

Her kesime ve her konuda açılımlar yapıyorsunuz, Bu açılımlarınızda 
devlete ve milletimize karşı isyan etmiş kişilerle bile barışılmasını 
öngörüyorsunuz. 
         Biz emekliler olarak devletimize sadakatle 25-30 yıl hizmet verdik. 
Vergilerimizi ve primlerimizi devletimize eksiksiz ödedik. Karşılışında bizi 
açlık sınırı altında aylık maaşla geçinmeye mahkûm ettiniz. % 1.83 lük 
artışla ayda 5.00 TL ile 12.00 TL zam verdiniz bu artışı bize nasıl layık 
gördünüz? 
         Biz emekliler olarak, bu ülkenin taşında, topraşında alın terimiz var. 
Biz bu alın terini vermesek idi sizler bu gün bu yönetimde olamazdınız.

Bizlerle barışmayı neden düşünmüyorsunuz.

 
	 Satılmış	ÇALIŞKAN
 Genel Başkan

13.08.2009
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Emeklilerin büyük bölümünü te-
mel gereksimler oluşturuyor… Eğlen-
ce, seyahat gibi emeklilikte yapılması 
planlanan faaliyetlere ise son derece 
az bir kaynak ayrılıyor. Bu tespit ka-
muoyu araştırmasından çıkan sonuç, 
gelin isterseniz önce araştırmanın so-
nuçlarına birlikte bakalım sonra neden 
böyle bir kamuoyu yoklaması yapılmış 
ona değinelim; 

Yapılan araştırmalarda 15 ila 55 yaş 
üstü 900 kişiyle yüz yüze görüşülerek 
yapılan ”yaşlılık geçim endeksi” 
araştırmasının sonuçları ilginç olduğu 
kadar Türkiye’nin acı gerçeklerini de 
yansıtıyor. Araştırmadan dikkat çeken 
noktaları sizlerle paylaşayım.

1-Emeklilerin yarısından fazlası 
emeklilik döneminde geçinmek için 
çalışma ihtiyacı duyuyor %30’u ça-
lışmaya devam ederken %12’si ise iş 
arıyor. Çalışmayan emeklilerin bir kıs-
mı ise çocuklarından destek alıyor.2-
Türkiye de emekliler, ortalama 800 ve 
1200TL. ye yakın aylıkla geçiniyor. An-
cak bu ortamda geçinmek için 2100TL. 
ye yakın gelire ihtiyaç duyuluyor.

3-Emekli olduktan sonra tam ya da 
yarım zamanlı çalışmaya devam eden 
emeklilerin aylık ortalama geliri 1434 
TL bu gelirin 672 lirası emekli maşın-
dan 762 lirası halen çalıştığı iş yerinden 
aldığı maaştan oluşuyor.

4-Arzu edilen emeklilik yaşı emekli 
olduktan sonra çalışan ve çalışmayan 
kişiler arasında iki önemli fark göze 
çarpıyor. Çalışmayan emekliler arasın-
da çocuklarından destek alanların sa-
yısı çalışan emeklilere göre daha fazla. 
Dolayısıyla çalışmamalarının nedeni 
ihtiyaçlarını başka kaynaklardan kar-
şılıyor olmaları.5-Görüşülen kişilerin 5’ 
te 1 ‘i çalışma hayatına 16 yaşında baş-
lamış ve emekli olabilmek için ortala-
ma 25 ve 31 yıl sigorta pirimi ödeyerek 
çalışmışlar.

6-İdeal emeklinin yaşı ise kadınlar 
için 51 erkekler için 58 olduğu düşü-
nülüyor.

7-Emeklilerin aylık harcamalarının 
büyük bölümünü gıda, ısınma, elekt-
rik, su gibi temel ihtiyaçlar oluşturuyor. 
Emeklinin sadece %18’i tatil, %9’u si-
nema- tiyatro gibi etkinlikler için har-
cama yapabiliyor. Emeklilerin %38’ inin 

borcu ya da kredi ödemesi bulunuyor.
8-Araştırmada görüşülen kişilerin 

%80 ‘i yatırım ya da birikimi yeterli gör-
müyor.

9-Emekliler için en çok tercih edilen 
yatırım biçimi ise gayrimenkuldür.

10-Görüşülen kişilerin %90’ nı şu 
anda ki geliri ile herhangi bir tasarruf 
yapamıyor.

11-Kişilere gençlik dönemlerine 
geri dönebilseler, yaşlılık yıllarına ha-
zırlanmak için ne yapacakları soruldu-
ğunda ise %60’ı gayrimenkul edine-
ceklerine  %41’i bankada para birik-
tireceğine %13’üde altın alacaklarını 
söylüyorlar.

Bu araştırmanın yapılmasının ne-
deni daha açık bir anlatımla gelecek ve 
daha iyi bir emeklilik için genç yaştan 
itibaren tasarruf yapılması gerektiğini 
anlatmak.

Şu bir gerçek ki aktif çalışma haya-
tı içinde büyük bir çoğunluk emeklilik 
dönemini düşünmüyor. Düşünmeye 
başladığında da iş işten geçmiş oluyor. 
Araştırma sonucunda bunu ortaya ko-
yuyor.

Şu şekilde ifade etmek gerekse 60-
65 yaşlarından sonra her ne ad altında 
olursa olsun yapılacak tasarruf hiçbir 
şey ifade etmiyor. Ancak 30 yaşların 
başından itibaren yaşlılık dönemi dü-
şünülerek bu da bütçeyi sarsmadan 
küçük küçük ve uzun vadeli olmak kay-
dıyla yapılacak tasarruf emeklilik dö-
nemi açısından büyük önem taşıyor.

Son olarak şunu belirtmeliyim ki, 
yapılan araştırmada dikkat çeken bir 
nokta oldu oda halen bizim ülkemizde 
tasarruf aracı olarak gayrimenkul ön-
celik taşıması oysa Avrupa ve ABD’de 
tasarruf deyince akla emekliliğe yö-
nelik sigorta ürünleri geliyor hal böyle 
olunca da Türkiye de çoğunluk çalışma 
hayatından emekliliğini ya da başka bir 
deyişle geçireceği rahat emekliliği faz-
la düşünmüyor. Ve sonuçta Türkiye’nin 
bu günkü acı gerçeği ortaya çıkıyor. 
Emeklilerin büyük bir kısmında mutla-
ka destek alarak gereksinimlerini karşı-
lıyor.

Bütün emekli camiasının ramazan 
bayramını kutlar saygılar sunarım.

Yunus ATİKTÜRK
Başkan Yardımcısı

EMEKLİLERİMİZİN HALİ VE
YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ
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Osman AYDIN
Genel Sekreter
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MÜBAREK RAMAZAN AYI
Ramazan ayı diğer aylara naza-

ran çok farklı bir aydır. Yıl içersinde 
11 ayın sultanı olarak değerlendi-
rilir. Bütün insanlarımız ramazan 
ayına çok önem verirler, bizim ülke-
mizle diğer İslam ülkeleri arasında 
ramazanın yeri çok ayrı ve farklıdır. 
Bu mübarek ayda durumu ve var-
lığı iyi olanlarımız fakir ve ihtiyaç 
sahiplerine yapılabilecek maddi 
ve manevi olarak her türlü yardımı 
yapmaya çalışırlar. İnsanlarımızın 
dini duyguları bu ay çok hat safha-
da yükselir. İbadetlerini yapabilme-
leri için camilere akın ederler, diğer 
aylara ve günlere nazaran bu aya-
da camiler dolar ve taşar, okunan 
ezan sesleri ve dualar gökyüzünde 
ahenkle dalgalanarak insanı mest 
eder.

Hocalarımız camilerde ders ve 
vaiz verirler, hafızlarımız mukabele 
okurlar, bunların hepsinin ayrı bir 
anlamı ve sevabı vardır. Akşama 
doğru iftar topu atılmadan insanlar 
evlerine erkenden dönmeye çalışır-
lar. 

Hayır, sahipleri ve birçok be-
lediyelerimiz iftar sofrası ve iftar 
çadırları kurmaktadırlar. Orucunu 

açanlar hemen camilere teravih 
namazını kılmak için koşmaktadır-
lar. Ramazan ayı bolluk ve bereketli 
mübarek bir aydır. Ramazan ayında 
yapılan yardımlar, kılınan namazlar, 
okunan dualar diğer aylardan daha 
fazla bizlere daha fazla sevap ka-
zandırmaktadır. Bizim gelenek ve 
göreneklerimize göre her zaman 
yardım etmek sevaptır ama bu 
mübarek ayda ve dini bayramlarda 
yardıma muhtaç kişiler yapılan yar-
dımlar daha hayırlıdır. Bu mübarek 
ay davranışlarımıza, hareketlerimi-
ze mümkün olduğunca daha çok 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu 
mübarek ramazan gününde iftar 
veren ve iftar açtıranların bin ay 
oruç tutmuş gibi sevap aldıkları 
söylenmektedir.

Bizlere bu mutlu ve şefkatli gün-
leri yaşatan ALLAH’ a hamdı sena-
lar olsun. Tüm işçi emeklilerimizin 
ve tüm Müslüman Türk milletinin 
aileleri ile birlikte sağlıklı, sıhhatli 
bayramlar geçirmesi temennisiyle, 
hayırlı bayramlar dilerim. 
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Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
başkanlığında yeni atanmış olan Çalışma 
ve Sosyal Bakanı Sayın Ömer DİNÇ er Beyi 
makamında 21 Temmuz 2009 günü ziyaret 
etmişlerdir.

İşçi Emeklilerinin sorunlarını içeren konuları 
belirtir derneğimizce dosya ve içeriği Genel 
Başkan tarafından Sayın Bakanımıza izah edilmiş 
ve İşçi Emeklilerin geçmiş yıllardan beri devam 
edip gelen mağduriyetlerini usule uygun ve 
lisanda anlatılmış ve bu konularla ilgili geçmiş 
dönemlerdeki çalışmalar ve gelecek günlerdeki 
yapılacak çalışma ve iyileştirmeler ile ilgili genel 
bir yapılmıştır.

18 Ağustos 2009 günü Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu,  Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan 
ÇAĞIL Beyi makamında ziyaret etmişlerdir.

Bu ziyarette genel sağlık sorunları ve günümüz 
uygulamalarında karşılaşılan ameliyat farkları, 
ilaç ve benzeri uygulamalarda karşılaştığımız 
sorunları içeren konular görüşülmüş ve 
derneğimizce hazırlanmış olan dosya kendilerine 
takdim edilmiştir.

Dosyamızı olumlu karşılayan Sayın müdür 
ÇAĞIL Bey iletilen konuların sonuna kadar 
takipçisi olacağını belirtmiştir.

GENEL MERKEZİMİZ
ÇALIŞMA VE SOSYAL BAKANINI ZİYARET

26 Ağustos 2009 günü Tüm İşçi Emeklileri 
Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu,  Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın M. Emin ZARARSIZ 
Beyi makamında ziyaret etmişlerdir.

Bu ziyarette İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 
almış oldukları emekli maaşlarının, bilhassa 2000 
yılı öncesi emeklilerinin çok mağdur durumda 
oldukları,  genel sağlık sorunları ve günümüz 
uygulamalarında karşılaşılan ameliyat farkları, ilaç 
ve benzeri uygulamalarda karşılaştığımız sorunları 
içeren konular görüşülmüş ve derneğimizce 
hazırlanmış olan dosya kendilerine takdim 
edilmiştir.

Dosyamızı olumlu karşılayan Sayın Başkan 
ZARARSIZ Bey iletilen konuları değerlendireceğini 
belirtmiştir.

Dr. Hasan Çağıl’ı Ziyaret

M. Emin Zararsız’ı Ziyaret
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Hepimiz biliyoruz ki emekli maaşı, 
bir ülkenin emeklilerinin hizmet kar-
şılığı, emekli oldukları zaman aldık-
ları ücretlerdir. Medeniyet, çağdaşlık 
böyle ölçülür. Üstelik Avrupa Birliği 
için çırpınıp durduğunuz bu günlerde 
ülkenin İşçi ve Bağ-kur emeklilerinin 
de durumu göz ardı edilemez. 

Memurlara 2009 Temmuz zammı 
yüzde 4,5 olarak açıklandı. Çok az, 
bu reva mıdır dedik ve işçi zammı 
yüzde 3 ile yüzde 4 olarak açıklandı. 
Türk-iş meydanlara iniyoruz deyince 
Başbakan, inerseniz inin cevabını 
verdi. Tabi ki Başbakan şunu da söy-
lüyor, eldeki imkânlarla verebileceği-
miz bu. İyi, gayet güzel, oh ne ala! 
O imkânları o hale getiren sanki bu 
zamana kadar bu ülkeyi yönetenler 
değil de başkaları. 

Şimdi şu garip İşçi ve Bağ-kur 
emeklisi ne yapsın? Kendilerini de-
nize mi atsınlar? Yazık değil mi bu 
insanlara? İş lafa geldiğinde komşu-
su açken tok yatan bizden değildir 
edebiyatı, icraata geldi mi neredey-
se ömürlerinin yarısını belki de üçte 
ikisini bu ülke için göz nuru, el emeği 
ve alın teri akıtarak döken insanların 
reva gördüğü durum.

Türkiye’de bir tane hem ev kirası 
verip hem de tatil yapan İşçi ve Bağ-
kur emeklisi yoktur. Çünkü aldıkları 

paralar, yeni zamdan sonraki oran 
%1,83 Bağ-kur emekli taban aylığı-
na 5 lira zam gelmiş ve maaş 310 
lira olmuş. İşçi emekli aylığına gelen 
zam ise 11 lira. Böylece işçi emekli 
taban aylığı da 632 lira oldu. 

Belirli bir kesime gelen zam ne 
oldu? Aynen söylüyorum neredeyse 
Bağ-kur emeklisinin en düşüğünün 
aldığı aylık kadar zam onlara ulaş-
mış oldu. Bu nedir? Bu farkın okya-
nuslar gibi açıldığını göstermektedir. 
Derede ve deniz kenarında yüzme-
ye alışmış olanlar okyanusta boğu-
lurlar ama bizde de bir tabir vardır, 
boğulursan büyük denizde boğul 
diye. Demek ki o tabir İşçi ve Bağ-
kur emeklileri için söylenmemiş, ad-
resi belli.

Peki, şimdi ne yapılmalı? Sa-
yın Başbakanımızın telkinleri doğ-
rultusunda hakkımızı almak için! 
Ankara’da açlık grevi ses getirir. 
Emekli ben zaten açım diyor, yani 
yerine oturmuş bir eylem olur. İşte 
1,83’lük ve 11 liralık zam bunun işa-
reti.

Mübarek Ramazan ayının Tüm 
emekliler ve milletimize hayırlara 
vesile olmasını temenni eder, Ra-
mazan bayramınızı sağlıklı ve mut-
lulukla kutlanılmasını dilerim. 

Saygılarımla.

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

“Şimdi Garip İŞÇİ ve 
BAĞ-KUR Emeklisi Ne 

Yapsın?”
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“Şimdi Garip İŞÇİ ve 
BAĞ-KUR Emeklisi Ne 

Yapsın?”

Kırıkkale şubemiz başkanı Sayın Osman ERİM Bey Genel Merkezimize 
başta Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN olmak üzere yönetim kurulumuza, 
kendisini yalnız bırakmayan şube başkanları, MHP il ve ilçe yönetim kuruluna, 
tüm sevenlerine iyi olduğunu belirten bir yazı ile teşekkürlerini sunmuştur. 
Bizlerde kıymetli büyüğümüz Kırıkkale şube Başkanı Sayın Osman ERİM Beyi 
en kısa sürede sağlığına kavuşup tekrar aramızda görmek dileği ile sağlıklı ve 
sıhhat dolu günler temenni dileklerimizi sunarız. 

Kırşehir Şubesi Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri Kırşehir Vali Yardımcısı 

Sayın Mustafa ÖSZOY Beye ve Kırşehir Bele-
diye Başkanı Sayın Yaşar BAHÇECİ Beye ne-
zaket ziyaretlerinde bulunulmuştur.

AK PARTİ 
MİLLETVEKİLİNİN 
Z İ Y A R E T İ

teşekkür yazısı

KIRŞEHİR ŞUBESİ ZİYARETİ

30 Temmuz 2009 günü AK PARTİ Kütahya milletvekili Sayın Y. Doç. Dr. 
Hüseyin TUĞCU bey Emet şubemizi ziyaret etmiş, şube başkanımız Himmet 
SEZGİN den işçi emeklileri sıkıntıları hakkında bilgiler almıştır. 

Sayın milletvekilimiz partilerinin işçi emeklilerin yaşadıkları mağduriyetlerini giderecek çalışmalar 
içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Tuğcu bey emeklilerin toplumumuzda ayrı bir değeri olduğunu, 
yıllarını, hatta ömürlerini devletimiz ve milletimizin hizmetine adayanların elinden tutulması gerektiğini, 
onların tecrübesinden istifade edilmesi gerektiğini ve onların temel sorun ve ihtiyaçlarını görerek, 
gençliğin ve bazı imkânların zamanında değerlendirilmesi gerektiğinin, onların şahsında hatırlanmasının 
önemine değinmiş ve şube başkanımıza başarı dileklerini sunmuşlardır.

Ankara şubemiz ramazan ayı için 
yardıma muhtaç emekli kardeşlerimize 

ramazan paketi dağıtmışlardır. Şube yönetim 
kurulu arkadaşlarımızı titizlikle yaptıkları 
araştırmalarla bütçeleri doğrultusunda yapmış 
oldukları bu hayırlı iş tebrik ederiz.

ANKARA ŞUBEMİZDEN 
RAMAZAN PAKETİ
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Teş. ve Eğt. Sekreteri

EKONOMİ 
CANLANSIN?

Yeni bir slogan türedi bu son günlerde “ALIN VERİN EKONOMİYE CAN 
VERİN”. Şimdide ben bir slogan türetmeye çalışıyorum “ÖNCE SİZ VERİN Kİ 
BİZLERDE HARCAYIP EKONOMİYE CAN VEREBİLELİM”

Saygıdeğer büyüklerimiz işçi ve bağ-kur emeklisine 2009 yılı 2, nci yarısı 
için %1,83 zam verdiniz en düşük emekli aylığı 632 TL. oldu haberiniz var 
değimli? Bu para ile ancak elimizden geldiği kadar zaten alış-veriş yapmaya 
çalışıyoruz. Bizler 3000 – 4000 TL. Emekli aylığı falan almıyoruz ki her zaman 
alış-veriş yapabilelim.

Ramazan ayı geldi arkadan bayram da geliyor, birde okullar açılacak, haaa 
birde kış ayları yaklaşıyor üst baş, odun kömür derken, biz emekliler ancak 
ekonomiye bu kadar katkıda bulunabiliyoruz. “Hani derler ya benim adım 
Hıdır işte elimden gelen budur” diye. Dışarı torunla çıkamıyoruz neden 
mi söyleyeyim; Ya simit isterse, ya onun yanında gazoz isterse, ya birde sonra 
oyuncak isterse ben emekli maaşımla onları nasıl karşılayabileceğim?

Torunlara 1 TL. versem onlar bile bu verdiğimi azımsıyorlar, 1TL. x 30GÜN 
= 30 TL. ben aldım ayda 10 TL. zam, hadi bakalım bu işin içinden nasıl 
çıkacağım?

Şimdi ekonomistlere soruyorum ben nasıl bu işin içinden çıkabilirim? O 
reklam filmlerin de oynayan durumu iyi olan kişiler yerine gariban emeklileri 
oynatsaydınız da belki bir iki simit parası kazanabilirdi. O parayı da torunlarına 
harçlık olarak verirde onlarda aldığı bu parayı harcarlardı. Bilmem yanılıyor 
muyum? Ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olur değil mi?

Artık emeklinin böyle reklamlara karnı tok, böyle garip reklamlara hiç kimse 
kanmıyor. Eğer benim cebimde param varsa, ben zaten harcaya biliyorum, 
eğer benim cebimde param yoksa ki zaten yoktur.

Bakın mübarek ramazan ayı geldi, bu ayda iftar ya da sahur için neler 
alabildik; 100TL. lik hurmamı, yoksa adını hatırlamakta zorluk çektiğimiz 
pastırma mı aldık. Allaha şükür biber, domates, beyazpeynir, karpuz, birde 
ekmek işte karnımız doydu. Ama başkaları sofralarına neler alır yer biz 
bilemeyiz?

Tüm emekli kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun der ve de ramazan 
bayramlarını kutlarım. Sağlıcakla kalın.
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KIRŞEHİR ŞUBEMİZİN GENEL KURULU

1.ci Olağan Genel kurulunu 07 Ağustos 2009 günü gerçekleştirmiştir. Divan başkanlığını Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN Beyin yapmış olduğu genel kurul sonucunda Şube başkanlığına seçilen Ali SELÇUK ve 
yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Toplantıya Genel Merkezden Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
ve II. Başkan Yunus ATİKTÜRK katılmış olup, Genel Başkan toplantıya katılan üyelerimize derneğimizin faaliyetleri 
konusunda bilgi vermiştir.

2.ci Olağan Genel kurulunu 17 Temmuz 2009 günü gerçekleştirmiştir. 
17 Temmuz 2009 günü yapılan Ankara Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunda, Kongre divan Başkanlığına Genel 

Merkez Genel Sekreteri ve Konya Şube Başkanı Osman AYDIN seçilmiş ve yönetmiştir.

Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN günün siyasetçi ve Hükümetin emekliler hakkındaki tutumu SGK ‘da yapılan 
ayrımcılıklar, Genel Merkezimizin ve Ankara Şubesinin çalışmaları hakkında emeklilere bilgi verdi yapılacak 
çalışmalar ve projelerini anlattı. Bu hususta söz alan üyeler kendilerinin mağduriyetlerini ve AK Parti hükümetinin 
emekliyi kaderine terk ettiği Emeklininde buna göre hareket etmesi emekliler tarafından dile getirildi. Raporların 
okunmasına geçildi ve onaylanması yapıldı. Emekliler oy birliği ile kabul ederek, Başkan ÇALIŞKAN başkanlığındaki 
heyeti yeniden göreve seçildiler, kendilerine ve tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

ANKARA ŞUBEMİZİN GENEL KURULU
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El insaf! Geçen akşam Devlet TV’ si-
nin teleteks sayfalarına bir göz atayım 
dedim, atımda ne oldu ağzım bir karış 
açık kaldı. 

Haberde şöyle deniliyordu; AB. 
Ülkelerinde şunlar ucuz ya da pahallı 
ama ülkemizde şunlar ucuz ya da pa-
hallı diye bir açıklama vardı. Yahu AB. 
Ülkelerinden birçok şeylerimiz ucuz-
muş, örnek içki, sigara falan filan yani 
biz işçi emeklilerinin pek kullanma-
dıklarından, ha birde otellerimiz ucuz-
muş. Zaten biz işçi emeklileri otellere, 
motellere ya da tatil köylerine gidecek 
kadar maaş mı alıyoruz ki? 

Biz emekliler aldığımız aylıkla ay so-
nunu getirmek değil ancak bir haftası-
nı zar zor getiriyoruz. Haa AB. Ülkele-
rinde yaşayan emekli insanlar dünyayı, 
biz ise maalesef borçlarımız yüzünden 
esnafa gözükmemek için her gün baş-
ka başka yollar keşfetmek için yeni yol-
lar aramak için dolaşıyoruz.

Artık alış veriş yaptığımız pazarcı 
arkadaşlara bile veresiye defteri açtır-
dığımızda gereken yerlere duyurmayı 
borç biliriz.

Peki, hiç şunu da araştırma yaptılar 
mı AB. Ülkelerinde en düşük emekli ay-
lığı ne kadar diye? Hadi bakalım sayın 
yetkililer bunu da cevaplandırsalar ya.

Bakın bir birimizi kandırmayalım 
kamuoyunu da yanlış fikirlere yön-
lendirmeyelim. Bizler iyi niyetli, temiz 
kalpli bir toplumuz, bu nedenle bü-
yüklerimizin her dediğine inan kişile-
riz, lütfen AB. Topluluğunda yaşayan 
emeklilerin ülkemizde nasıl gezip toz-
duğunu, bir aylık emekli maaşıyla nasıl 
üç ay krallar gibi tatil yaptıklarını yazılı 
ve görsel basından rahatlıkla izleyebi-
liyoruz.

Dünyada kriz var deniliyor, denili-
yor da AB. Ülkelerinin emeklileri her 
istediklerini yapabiliyor da ama benim 
emeklim neden evine yiyeceğini doğ-
ru dürst alamıyor, hele bir de işsiz ka-

lan çocuklarına ve de onların bebele-
rine bakamıyor? Tabi aldığımız emekli 
maaşıyla on tas su içinde kahve fincanı 
ile bulgur koyup ona kaşık sallayabili-
yorsak, ALLAH’ ım verdiklerine şükür 
diyebiliyorsak, bizden mutlusu yok 
değimli?

Biz işçi emeklileri ağlamıyor, sızlan-
mıyor ama bize verilmeyen haklarımız 
istiyoruz. Siz büyüklerimizden tek bir 
isteğimiz var, oda İNTİBAK yasası yani 
İYİLEŞTİRME yasamızın en kısa süre-
de lehimize sonuçlandırarak bize yani 
2000 yılı öncesi emeklilere vermeniz-
dir. 

Birde Sayın Başbakan geçinemiyo-
ruz, maaşlarımız az diye derdini anlat-
maya çalışan bir emekli vatandaşa da 
maaşların çok iyi olduğunu belirterek 
emeklimize güzelce tavsiyelerde bu-
lunmuştur. Bende diyorum ki millet-
vekili emekli aylığını bir ay bize ver-
sinler, bizim emekli aylığını da onlara 
versinler de geçinmek kolay mıymış o 
zaman bizim derdimizi belki anlarlar. 
Atalarımız ne demiş “tok açın halin-
den anlamaz” bu sözde bu kadar gü-
zel söylenmiş değil mi?

Tüm emekli kardeşlerimin ramazan 
bayramlarını kutlar, Allah’ımın izniyle 
daha nice senelere kavuşturması di-
lekleriyle herkese selam ederim.

                                                                                                         

Fikret DURAN
Ankara Genel Sekreteri

EL İNSAF
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ELAZIĞ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

MEKTUP
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞI

Hükümetimizin Demokratik açılımını sivil toplum olarak bizler gönülden destekliyoruz. AK Partisi 
kuruluşundan bugüne kadar partinin yanında olduk alkışladık ve destekledik. Çok güzel işler yaptı, 
çok büyük başarılara imza attı ve çok faydalı reformlar yaparak gönlümüzde taht kurdu. 2002 yılından 
önce emekli olan SSK ve Bağ-kur emeklilerinin refah payları neden verilmiyor? 

TBMM.’ne sesleniyoruz sizlerin çocukları ve torunları ramazan bayramını neşe içinde geçirmeleri 
için şimdiden siparişler ve harçlıklar vererek bayramını neşe ve mutluluk içinde geçirmelerini 
sağlıyorsunuz. SSK. Ve Bağ-kur emeklileri olarak bizlerde torunlarımız sevmeye ve okşamaya 
utandığımızdan (eli boş yüzü kara) yaklaşamıyoruz. Memur ve memur emeklisinin ve işçi çalışanının 
enflasyon ve tüfe farklarını ödeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, SSK ve Bağ-kur emeklilerinin enflasyon 
ve tüfe farlarını neden ödemiyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi SSK ve Bağ-kur emeklileri arasında ücret dengesizliğini düzeltmedi. 
İNTİBAK yasası ne hikmetse bir türlü söz vermelerine rağmen çıkarılmıyor. Yeter artık intibak yasasını 
çıkartın.

İşçi, memur ve memur emeklisine ayrı enflasyon, SSK ve Bağ-kur emeklisine ayrı enflasyon 
veriliyor, fırından çıkan ekmek SSK ve Bağ-kur emeklisine indirimli verilmiyor ya. Sebzede ve diğer 
ihtiyaç maddelerini alırken, giyimde de, gıda da indirim uygulanmıyor ama enflasyon da neden 
indirim uygulanıyor bunu birileri bizlere açıklamalı?

Adalet ve Kalkınma Partisi bağrımızda büyüdü, neden emeklileri kaile almıyor? O zaman bir 
kararname çıkarılsın SSK ve Bağ-kurluların oyları da geçersiz olsun!.

2009 yılında onlarca paketler açıldı, BİR pakette de SSK ve Bağ-kur emeklileri için açılsa TÜRKİYE 
batmaz; SSK ve Bağ-kur emeklileri olarak tok ölmek istiyoruz.

 Mehmet KAYABAŞ
 Tüm İşçi Emeklileri Derneği
 Yönetim Kurulu Adına

Üç kasım öncesi şelaleye benzerdin
Emeklilerin gönlünü fethetmiş şaha benzerdin
Doludizgin koşan taya benzerdin
Yazı güzü kışı görmemiş bahara benzerdin.

 Oy verdiğimiz Adalet ve Kalkınma Prtisi duy artık bizleri
 Ayakta tutan emeklilerdir sizleri
 Adalet ve Kalkınma Prtisi unutursanız bizleri
 Sandık günü yaklaşıyor, eritiriz sizleri.
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Sigara dumanında nikotin, katran ve zehirli gazlar 
bulunmaktadır. Katran maddesinin içerisinde yaklaşık 
dört bin kimyasal bileşik bulunmaktadır. Bu kimyasal 
bileşiklerin birçoğu da zehirlidir ve bu gün için bu 
kimyasal bileşiklerden 43 tanesi kansere yol açtığı 
bilinmektedir.

Sigaranın dumanında bulunan zehirli gazlar 
ise oksit ve egsoz gazı olarak da bilinen karbon 
monoksit gazıdır. Nikotin aslında bir zehirdir, 
yüksek dozda alındığında alındığın da 
öldürebilir. Kan basıncını ve kalp 
hızını arttırır.

Sigara içenlerin yaklaşık % 25’i 
sigara nedeniyle yaşamlarının 
erken bir döneminde 
ölmektedirler. Solunum sistemi 
hastalıklarından kronik bronşit 
ve amfizemin en önemli nedeni 
sigaradır. Sigara akciğerin 
doğal savunma sistemini 
de bozduğundan her türlü 
enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Sigaranın neden olduğu en 
önemli hastalık grubu kanserlerdir. 
Sigara, akciğer kanseri başta olmak 
üzere soluk borusu, gırtlak, ağız, dil, 
dudak, yemek borusu, mide, pankras, 
mesane, böbrek ve bayanlarda rahim ağzı kanserlerine 
neden olmaktadır. Tüm kanser ölümlerinin %30’ unun, 
akciğer kanserinden ölümlerin ise %90’ının nedeni 
sigaradır. Günde bir paket sigara içen birinde akciğer 
kanserine yakalanma riski hiç içmeyen birine oranla 
%20 kat fazladır.

Dünyada en önemli halk sağlığı sorunu olarak 
kabul edilen kanser hastalığı, Ülkemizde gerçekleşen 
ölümlerde kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı kanser raporuna 
göre, sigaraya karşı savaşın kanserlerin % 40’ını yok 
edeceği öngörülmektedir.

4207 sayılı tütün ve tütün mamullerinin 
zararlarının önlenmesine ilişkin yasada yapılan 
değişiklikle kamu hizmet binalarının kapalı alanları, 
koridorlar dâhil her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, 
sosyal, kültürel ve spor amaçlı özel hukuk kişilerine ait 
binalar, taksi hizmeti verenler dahil kara, deniz, demir 
ve hava yolu toplu taşıma araçları, okul öncesi eğitim 
kurumları, dahil ilk ve orta öğretim kurumları, kültür ve 

sosyal hizmet binalarındaki tütün yasağı geçen 
19 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmişti, 

aynı şekilde lokanta, kahvehane, 
kafeterya ve birahane gibi yerlerdeki 

tütün yasağı 19Temmuz 2009 
tarihinde başlamıştır. Buna göre 

bu yerlerde de tütün ve tütün 
ürünleri tüketimi tamamen 
yasak olacak, yalnız içenlere 
hizmet verecek bar, restoran, 
kafe gibi yerler açılamayacak, 
bu yerlerde sigara içmek 
isteyenler için özel bölümler 
oluşturulamayacak.

Ülkemizin imzaladığı 
“Uluslar arası Tütün Kontrolü 

Çerçeve Sözleşmesi” ne göre 
tütün dumanından korunmak 

için % 100 sigarasız alan sağlanması 
gerekmektedir. Sigara dumanının güvenli 

bir dozu yoktur. Tütün dumanı etkilerini azaltan 
tedbirler bilimsel olarak geçersizdir, denenmemelidir. 
Havalandırma, filtre etmek, sigara içilen ve içilmeyen 
bölüm ayrımı yararsız yöntemlerdir. 

Uygulanabilirliği ya da gücü tartışılan yasa, dünyanın 
pek çok ülkesinde başarıya uygulanabilmiştir. İngiltere, 
İrlanda, Fransa, İran, Norveç, İsveç, Uruguay ve Yeni 
Zelanda bu konuda öncü ülkeler olmuştur. Toplum 
sağlığı ve gelecek nesillerin yani çocuklarımızın sağlığı 
için “SİGARAYA HAYIR” diyelim. 

                                                                                                

Doç. Dr. Füsun ÜLGER
Medicana Ankara Hastanesi

SİGARA VE YENİ TÜTÜN 
KONTROLÜ YASASI

sağlık köşesi
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SİGARA VE YENİ TÜTÜN 
KONTROLÜ YASASI

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL.NO.
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56
AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 213 91 86
ALAPLI (ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ARİFİYE(SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 57974 74
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
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
BARTIN (TEMSİLCİLİK) ERSİN KABAGÖZ 0378 228 77 60
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0555 417 14 72
BEYPAZARI(ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92
BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 534 99 70
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
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
DEVREK(ZONGULDAK) SÜREYYA AKKAŞ 0372 556 73 51 0554 333 18 45
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95
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 0532 231 26 39
GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16
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
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28
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
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.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
MUCUR(KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
POLATLI(ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0506 635 54 07
SAMSUN İSMAİL H.ÇAVUŞOĞLU 0362 431 95 90 0538 576 87 06
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
YALVAÇ (ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82
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Zafer Türküsü 
 
Yaşamaz ölümü göze almayan,  
Zafer göz yummadan koşana gider.  
Bayrağa kanının alı çalmayanın,  
Gözyaşı boşana boşana gider. 
 
Kazanmak istersen sen de zaferi,  
Gürleyen sesinle doldur gökleri.  
Zafer dedikleri kahraman peri,  
Susandan kaçar da coşana gider. 
 
Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!  
Diriler şerefli, ölüler şanlı.  
Yurt için dövüşen başı dumanlı,  
Her zaman bu şandan, o şana gider. 
 
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

TÜM MİLLET OLARAK 
30 AĞUSTOS  ZAFER BAYRAMIMIZI 

ÇOŞKU İLE KUTLADIK
Türk Silahlı Kuvvetleri İle Gurur Duyuyoruz


