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Satılmış ÇALIŞKAN / GENEL BAŞKAN

AKP iktidarı iki dönemdir işçi emeklilerine hep 
tüfe ön görülerek artış yapmıştır, maaşlardaki reel 
kayıplar göz önüne alınmamıştır. Emekliye milli ge-
lirden pay ( Refah payı ) verilmemiştir.

Bu gün 2000 yılı öncesi ve sonrası işçi emeklileri 
arasında maaş farkı her geçen gün artmaktadır.

2000 yılı öncesi emeklilerin hepsi açlık sınırı al-
tında emekli aylığı ile yaşam mücadelesi vermekte-
dirler.

Hükümetimiz her fırsatta AB. Ye uyum diye yasa-
lar çıkarılmakta, mevcut İşçi ve Bağ-kur emeklileri 
aylıkları neden AB. Ülkelerindeki emekli aylıklarıy-
la kıyaslanmaz?

AB. Den gelen heyetlere yeni emeklilerin aylık-
larını göstermek marifet değil, onlara hoş görünmek 
sorunları çözmüyor.

Hangi AB. Ülkesinde açlık sınırı altında emekli 
aylığı ödeniyor? Devletine 25–30 yıl hizmet veren 
emeklisine açlık sınırı altında aylık ödenmesi Sosyal 
Devletin Parlamentosuna, Hükümetine yakışırımı?

Sosyal Güvenlikte birleşme yapılarak eşitlik geti-
rilecekti, bugün üç kuruluş emeklilerinin emekli ay-
lıkları arasındaki fark her dönem artmaktadır.

Sağlıkta eşitlik nerede? İşçi emeklilerinden Dev-
let hastanelerine de oda farkı alınmakta, sen tek ve 
çift yataklı odalarda fark ödemeden kalamazsın 15–
20 yataklı koğuşlarda yatarsın denilmektedir.

Bu gün işçi emeklileri, kendi primleriyle yaptır-
mış olduğu hastane ve aldığı cihazlarda fark ödeye-
rek tedavi görmektedir.  ( yeşil kartlıdan daha sonra 
gelmekteyiz ).

Dernek olarak bilhassa 2000 yılı öncesi emekliler 
için hizmet ve ödenen prime dayalı bir iyileştirme 
yapılarak bu iyileştirmeye göre intibakların yapıl-
ması elzemdir. Bu husus da derneğimizin hazırlamış 
olduğu yasa taslağı ilgili birimlere verildi, her plat-
formda anlatıldı, bu iyileştirmenin çıkarılmasının 
şart olduğu izah edildi.

Sayın Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, hiz-
met ve ödenen prime göre düzenlemenin yapılacağı-
nı ve intibak yasasının çıkarılacağını defalarca basın 
da açıklamalarına rağmen halen bir gelişme görül-
memektedir.

Aile nüfusuyla 24 milyonu bulan emekli kesimini 
mağdur edenler ilk seçimlerde emeklilerden gerekli 
tepkiyi göreceklerdir.

Tüm Emekliler olarak hiçbir zaman ümitsizliğe 
kapılmadık, biz doğruyu söylüyoruz haklı olduğu-
muzda kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz 

 Hükümetimizden duyarlı davranarak vaat değil, 
emeklilerin mağduriyetini giderecek icraatları yapa-
cağına inanıyoruz ve bekliyoruz.

ÇİLEKEŞ 
EMEKLİLERİN 

ÜMİDİ
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Biz emekliler 60 yaşımızı geçmiş insanlarız, bizle-
rin yalanla, dolanla, riyakârlıkla işimiz olmaz. Biz-
ler senelerdir Türkiye’mizin çeşitli Kamu ve Özel 
iş yerlerinde çalışarak hem rızkımızı kazanmaya 
çalıştık, hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal yön-
den kalkınmamasına katkıda bulunduk. Geçmişten 
bugüne kadar gelen siyasi iktidarlar SSK.’u emek-
lisini senelere göre emekli olduktan sonraki yaşam 
standartlarını hiç düşünmemişler emekliye yarayan 
hiçbir iyileştirme getirmemişlerdir.

İktidara gelen her hükümet çeşitli sayılarda Sosyal 
Sigortalar Kanunu değişikliği yapmışlar ve SSK.’nu 
çıkmaz bir duruma düşürerek emeklileri bir birin-
den farklı durumlara getirmişlerdir. Örneğin 1990 
yılında emekli olan bir insan o senenin ekonomik 

şartlarına göre emekli edilmişlerdir. Şimdi 2009 se-
nesine girmekteyiz, aradan geçen 18 yıl bu aradaki 
fark katlana katlana bugüne kadar gelmiş ve emek-
liyi çökertmiştir. Adalet nerede?  Emeklinin    % 20’ 
si yeni emekli geçimi orta halli, emeklinin % 30’ u 
ek bir iş yaparak hayatını şöyle yada böyle idame 
ettirmekte, geri kalan % 50’ si ise tam anlamıyla ge-
çim sıkıntısı ve stresin tam içinde, Allah yardımcısı 
olsun.

Bir zamanlar bizlerde işçiydik çalışıyorduk ve her 
türlü fedakârlığı yapıyorduk. Hepimizin güvencesi 
birer sendikamız ve konfederasyonlarımız vardı, 
çalıştığımız 25 – 30 sene içerisinde bu yerlere aidat 
olarak milyonlar ödedik, sendikalarımızın kalkın-
ması için helali hoş olsun. Ama biz emeklileri de 
unutmayınız, hakkımızı arayın çünkü her çalışanın 
sonu emeklidir, bunu da unutmayalım.

Biz emekliler sözün kısası vatanımızı, milletimizi, 
bayrağımızı seviyoruz. Bizler hayatımızın son de-
minde çoluğumuz çocuğumuz, torunlarımızla iyi bir 
yaşam istiyoruz. Gelen vurmasın giden vurmasın in-
san gibi insanca yaşamak için maaşlarımıza bir iyi-
leştirme istiyor ve yeni yıla mutlu girmek istiyoruz. 
ALLAHIN SELAMI ÜZERİNİZE OLSUN.

Yunus ATİKTÜRK
II.Başkan   
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cumhuriyet
Padişahlık ve saltanatın kaldırılması ve Lozan 

barış antlaşmasının ardından T.B.M.M.’ de en çok 
tartışılan konulardan biri, yeni devletin niteliği soru-
nuydu.

Kendisi bir Hükümet olan T.B.M.M. nin ayrı bir 
hükümeti ve bu Hükümeti yönetecek bir başbakanı 
bulunmaması, Meclis içinden Bakanların seçiminden 
adayların gerekli oyu sağlamakta güçlük çekmeleri 
sürekli sorunlara yol açmaktaydı.

27 Ekim 1923 tarihinde ( Ali Fethi OKYAR ) bey 
başkanlığındaki Hükümetin istifa etmesi ve Meclis-
teki gurupların yeni Hükümet listesi üstünde anlaş-
maya varamaması neticesinde;

Atatürk 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak 
sorunun gerçek çözümü ile ilgili düşüncesini açıkla-
masından sonra, İsmet İNÖNÜ’ ile o gece Devletin 
niteliğinin Cumhuriyet olduğunu saptayan bir yasa 
tasarısı hazırladılar.

Ertesi günü T.B.M.M. de yapılacak işin çoktan 
doğmuş olan çocuğun adını koymak olduğunun Mil-
letvekillerine açıklamasından sonra o gece saat 20.30 
da anayasa değişikliğini kabul ederek CUMHURİ-
YETİ ilan etti ve meclisten oy birliği ile alınan bu ka-
rardan sonra Cumhurbaşkanı seçimine geçilerek yine 
oy birliği ile Gazi Mustafa KEMAL paşayı Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Artık herkes için zorlu bir dönem başlıyordu. 
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her alanda önü açılan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti onca sıkıntıya karşın 
pes etmek yerine inadına mücadele etmeyi prensip 
kabul etmiş ve sonuçta da her engeli bir bir aşmasını 
bilmiştir.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal hayatı ya-
kından ilgilendiren kararların alınmasıyla 1923-1938 
yılları arasında Ülkemiz maziden kalan borçlarını 

temizlemekle kalmamış, kalkınma hamlelerini de 
gerçekleştirmiş olup bu güne kadar uzanıp gelen de-
miryolu ağının büyük bir bölümünün yapımını eldeki 
kısıtlı imkanlarla tamamlanmıştır.

Cumhuriyet Türk Ulusuna birçok güzelliği de be-
raberinde getirmiştir. Ülkede zaman zaman muhalifler 
de belirmiştir, içten içe Cumhuriyete karşı beslenen 
kin yer yer isyanlara dönüşmüş olmasına rağmen, so-
nuç itibarıyla isyanlar bastırılmış ve CUMHURİYET 
tam anlamıyla unsurları anlatılarak ikna yoluna gidil-
miş ve bütün kesimler kesin ikna olmuşlardır.

Bugün aradan tam 85 yıl geçmiştir. Cumhuriyeti-
mizin ilanının 85. ci yılının kutlayacağız. Yıllar geç-
miş ve sistem oturmuş olmasına rağmen bu günde 
aynı çatlak sesleri duymak mümkündür. Çok sağlam 
temellerle kurulmuş olan Cumhuriyet, öyle derme 
çatma tehditlerle bırakın yıkılmayı sarsılma dahi ola-
maz.

Cumhuriyetimiz kolay ilan edilmemiş ve bu mut-
lu günlere de kolay gelinmemiştir. Aylarca, yıllarca 
mücadele verilerek bıkmadan usanmadan bu müca-
dele Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası içinde 
yapılmıştır. 

Bu günlerde coşkuyla kutladığımız Cumhuriyeti-
mizin yıllar öncesinde, istiklali için ölümü bile göze 
alan bu Ulu Önder  Mustafa Kemal ATATÜRK ve 
silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu unutmamak 
gerekmektedir. Çünkü bu mücadelemiz sonunda ya-
pılan başarılı çalışmalar birçok esaret altında yaşa-
yanlara örnek olmuş ve bağımsızlıklarını kazanmala-
rına önder olmuştur. Bu açıdan hareketle Cumhuriyet 
adına çekilen çileler öyle üç beş cümle ile ifade edi-
lemeyecek kadar çok önemlidir.

Bakın, Atatürk bu konuda neler söylüyor;
“ Efendiler bu beyanatımla milli hayatı hitam bul-
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muş farz edilen büyük milletin, istiklalini nasıl ka-
zandığını, ilim ve fennin en son esaslarına müstenit 
milli ve asri bir devleti nasıl kurduğunu ifadeye ça-
lıştım. Bugün vasıl olduğumuz netice asırlardan beri 
çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın 
her köşesini sulayan kanların ve canların bedelidir.”

Bu neticeyi “Türk gençliğine emanet ediyorum” 
diyor ve devamında da Ey Türk Gençliği ifadesi ile 
başlayan konuşmasında CUMHURİYETİ yaşama-
nın ve yaşatmanın nedenli zor olacağını ancak bunun 
kutsal bir görev olduğunu söylüyor.

Atatürk Cumhuriyetin ilanı ile 
birlikte modern ve demokratik Cumhuriyetlerde 

var olan ilkeleri, çağdaş bir Ulus olabilmenin gereği 
olarak öngörmüş ve akıllı bir sentezle yeni Türk Dev-
letinin temel niteliklerinden saymıştır. Türk insanı da 
kendisinde var olan özgür kimliğini de ortaya koya-
rak 85 yıldır geçen sürede uygar dünyada hak ettiği 
yeri almıştır.

Çok büyük bir milliyetçi olan Atatürk çağdaşlaşma 
sırasında Ulusumuza özgü saf, temiz değerleri koru-
mak ve bu değerlerin geliştirilmesini de sağlamıştır.

“ Biz Türk Milleti olarak batı uygarlığını bir tak-
litçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gör-
düklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için 

dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz” diyerek 
kimliğimizi ve tarih bilincimizi inkâr etmeyen yük-
sek bir erdemi savunmuştur.

Sözün özünü ve kısasını belirtmek istenirse CUM-
HURİYET Türkiye için olmazsa olmaz bir gerçektir. 
Bu gerçek bizi muasır medeniyetlerin seviyesine ta-
şıyacaktır. Cumhuriyetin 85. ci yılını her yıl olduğu 
gibi bu yılda coşku ile kutlayacağız. Bugünleri biz-
lere armağan eden başta Cumhuriyetimizin baş mi-
marı Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve arka-
daşlarına, kanlarını, canlarını feda eden dedelerimize 
ve ebelerimize bir kere daha minnettar olduğumuzu 
ifade etmekte fayda vardır.

Zor kazanıldı ama çabuk kaybedilmeyecek hatta 
hiç kaybedilmeyecek bir gerçek varsa oda cumhuri-
yettir.

Bu vesileyle tüm emeklilerin geçmiş Ramazan 
ayını ve Ramazan Bayramını canı gönülden kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Osman AYDIN 
Genel Sekreter

Genel Merkezimizde personel olarak istihdam edilen Mustafa DURAN Bey 
12/10/2008 tarihinde yapılan nikah ve düğün merasimi ile evliliğe ilk adımlarını 

atmışlardır. Yeni evlilerden ÇİĞDEM – MUSTAFA DURAN’ ı tebrik eder, mutluluk 
ve Cenabı Allahtan hayırlı evlatlar vermesini dileriz.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ
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AKP Hükümeti zamanında işçi emeklilerine ödenen ay-

lıkların % 90’nı açlık sınırı altında, tamamı da yoksulluk 

sınırı altında kalmıştır. Aynı durum Bağ-Kur emeklileri 

için de geçerlidir. Memurlara geçen ay yapılan ek ödeme 

uygulamasının, emekli memurlara yansıtılmaması bir 

hak istismarıdır. Memur emeklilerine verilecek farkın 

işçi emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için de geçerli ol-

ması gerekirken tam tersi, bu hak istismarı işçi emeklile-

rine ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmış olmaktadır.

Sonuç olarak, memur emeklilerinin asgari 103 YTL zam 

alması, ayrıca eski farklar dikkate alındığında Bağ-Kur 

ve İşçi emeklilerinin asgari emekli maaşlarının 1000 

YTL olması gerekirken. 2007 Yılı Bütçe Kanunu’nda 

yer alan enflasyon hükmünü yanlış uygulayarak memur 

emeklilerine verilen zamdan doğan farkı 2006 yılı Aralık 

ayı işçi emekli maaşlarına eksik yansıtmıştır. Aynı şekil-

de, emeklilerin her ay aldıkları enflasyon farkı, 2008 Yılı 

Bütçe Kanunu ile Anayasa’ya aykırı olarak engellenmiş; 

Bütçe Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden 2008 yılı 

ilk 6 ayı için verilmesi gereken % 4 oranındaki enflasyon 

farkı yerine %1,2 verilerek %2,8’lik bir hak İşçi emekli-

lerimizin ellerinden alınmıştır. Şu andaki 598 YTL olan 

işçi emeklisi taban aylığı, bu farklar uygulansaydı asgari 

1000 YTL civarında olacaktı.

Sayın Başbakan’a sesleniyorum:

Emekliler unutularak yok olma noktasına gelmişlerdir, 

açlık sınırının altında inim inim inlediği bir sürece mah-

kûm olmuşlar, Yağmur gibi yağan elektrik, doğalgaz, 

ulaşım ve gıda zamlarını nasıl karşılayacaklar? Emekli 

bu gemide gitmiyor mu? Emekli üvey evlat mı? Memur, 

Bağ-Kur ve İşçi emeklilerinin hak kayıplarını ortadan 

kaldırınız; emekli vatandaşlarımıza hak ettikleri emekli 

maaşlarını veriniz.

Emeklilere sesleniyoruz: Tüm İşçi Emeklileri derneği 

olarak her türlü ekonomik olumsuzluğa rağmen emek-

lilerimize yaşanabilir bir hayat sağlama yolunda müca-

delemize devam edecegiz. Bu haklarınızın alınması için 

sizi güç birliği yapmaya davet ediyorum. Siz çoğaldıkça 

Siyasiler kulaklarını sesinize açmak zorunda kalacaktır. 

Tüm Ulusumuzun CUMHURİYET BAYRAMINI kut-

lar, Saygılar sunarım.

Ali SELÇUK

Genel Mali Sekreter

UNUTULAN
emekliler
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Sayın hükümetimiz enflasyonu şöyle düşürdük, 
böyle tek hanelere indirdik derken baktık ki enflas-
yon canavarı bir diril diki hepimiz korkudan küçük 
dilimizi yuttuk.
TÜİK’ in açıkladığı enflasyon ile maalesef pazarda-
ki enflasyon arasında dağlarca fark var. İster inanın 
ister inanmayın Pazarda ki fiyatları şöyle bir demet 
halinde size sunmaya çalışayım:
Pirinç (en ucuzu : 3,50 – 4,00 YTL.), kırmızı, ye-
şil mercimek, bulgur, sıvı yağlar, katı yağlar artış % 
130, kırmızı et, kuru baklagiller artış % 70, kuru fa-
sulye, nohut artış % 97, makarna, peynir, tuz, ocak-
larımızda kullandığımız tüp gaz % 18,92, ekmek % 
50,18, elektrik, su , doğalgaz, akaryakıt maşallah 
fırladı gitti. Biz emeklilere de  2008 yılı için verilen 
zamlar ne kadar çok değil mi? bozdur bozdur harca. 
Eskiden bulgur, kuru fasulye gariban yemeği sayı-
lırdı ama bu gün onları dahi alamaz olduk.
MB. Başkanı açıklamasında enflasyon artışını 2008 

yılı içinde artışı devam edecek diyor, eğer bu doğ-

ruysa biz emekliler 2008 yılını nasıl bitireceğiz? 

Zaten 2000 yılı öncesi işçi emeklilerinin % 80’i aç-

lık sınırı altında maaş ile geçinmeye çalışıyor, tabii 

ona da geçinmek diyebilirsek. Hala 2000 yılı öncesi 

işçi emeklilerine bir iyileştirme yapılması. Ülkede 

işsiz sorunu hat safhadayken, fiyatlar tavana çıkmış-

ken, gençler evlenemezken, hele de 3 çocuk yapma-

yı planlayanlar varken, bizler ne yapacağız. ALLA-

HIM bizlere sen yardım et, ette isyankar olmayalım, 

aklımızı yitirmeden aklımıza mukayyet ol yarabbi. 

AMİN.

Değerli emekli kardeşlerim sizlerde yaşadığınız yö-

relerde zannedersem bu durumları görmektesiniz. 

Anadolu nun birçok il ve ilçelerinde en ucuz ev ki-

raları 250 – 300 YTL. den aşağı değilken aldığımız 

ortalama 600 – 650 YTL. ile diğer harcamalarımızı 

da göz önüne alarak düşünelim, nasıl 1 ay geçine-

ceğiz?

Tüm kıymetli emeklilerimizin ve Şube Yönetimin-

deki deki tüm arkadaşlarımızın geçmiş ramazan 

bayramlarını ve CUMHURİYET BAYRAMINI en 

içten dileklerimle kutlar ve en derin sevgi ve saygı-

larımı sunarım.

M. Ercüment ALDEMİR

Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri

EY EMEKLİM 
EY ÇALIŞANIM

uyanın artık
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1- Dr. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTANESİN den ihtiyacı olan emekli kişilere yardımda bulunan;                                                                                            
Göğüs hastalıkları Başhekimi: Ali Kadri ÇIRAK,
Hastane Müdürü: Birol SARMIŞ,
Sosyal Komite Başkanı: M. Muhit GÜLDOĞAN,
Başhekim Yardımcısı: Özgür USLU,
Başhemşire: Arzu ÇETİN ve Konak Şube Başkanımız Abdülbari ARAT’ ın nezaretinde giyecek 
yardımı dağıtılmıştır. Bu konuda ilgilerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.

2- Yine Konak Şubesinde yardıma muhtaç emeklilerimize AK Partisi İlçe teşkilatınca gıda 
yardımında bulunulmuştur. Bu konuda yardımcı olanlara teşekkürlerimizi sunarız.

Ankara Merkez Şubemiz Mübarek ramazan ayında 
dar gelirli ve muhtaç ailelere gıda yardımı yapmıştır. 

İZMİR-KONAK ŞUBESİNDEN HABERLER:

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Konya şubemizin 2. Başkanı Hakkı ÖZDEMİR
30 Ağustos tarihinde Güven hastanesinde başarılı bir by-pass ameliyatı olmuştur. Genel Merkez 

yönetimi olarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz. 
Ameliyatın gerçekleştiği Ankara Güven hastanesinin deneyimli sağlık personeli ve diğer 

çalışanlarına göstermiş oldukları samimiyet, güler yüz ve yakın ilgilerinden dolayı
 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Genel Merkezi olarak teşekkür eder,

 başarılarının devamını dileriz.
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BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Derneğimiz ana tüzüğünde Başkanlar Kurulu 
toplantımızın mutat aylarda yapılacağı belirtilmiş 
olmasına rağmen bu dönem mevsimin yaz ve tatil 
aylarına tesadüf etmesi ve Genel Merkezimize yeni 
aldığımız ilave dairenin ara duvarlarının açılarak, 
tadilat yapılması neticesi olarak biraz gecikmiş gibi 
görünen Başkanlar Kurulu toplantımız 08/10/2008 
günü yeni kendi binamız ve skendi toplantı salonu-
muzda yapılmıştır.

Geçtiğimiz dönemdeki çalışmaları değerlendiren 
şube başkanlarımız kendi yörelerindeki ve şubele-
rindeki sorunları dile getirdikleri gibi, Ülke genelin-
de de Emekli İşçilerin ve üyelerimizin karşılaştıkları 

güncel sorunlara değinmişler ve Hükümet ve Siya-
silerden emeklilerin yok sayılmamalarını, emeklile-
rinde bu Ülkenin evlatları olduklarını beyan etmiş-
ler ve basına gerekli açıklamaları yapmışlardır.

Tüm şube başkanlarımız Genel Merkez Genel 
Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN beye ve yönetim 
kurulu diğer üyelerinin yapmış oldukları hizmet ve 
başarılı çalışmalarından dolayı bütün şube başkanla-
rımız adına İstanbul Şube Başkanımız Sayın Nazım 
ÖZTÜRK bey Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN’ 
a bir teşekkür plaketi vermiş ve başarılı hizmetlerin 
devamını dilemiştir.
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkez Başkanlar Kurulu toplantısı 08.10.2008 
Çarşamba günü toplanmıştır. Acı kaybımız olan 17 şehidimize yapılan elim hareketi şiddetle 
kınıyor şehitlerimize Tanrıdan rahmet ve tüm kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

Açlık ve  yoksulluk sınırı altında maaş alan İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve 
yetimlerine 2008 yılı bir ve ikinci dönem toplam olarak % 9,2 lik vermiş olduğu zam daha 
maaşlara yansımadan hükümetin temel ihtiyaç maddeleri olan kömüre, doğalgaza, benzine, 
ekmeğe, mercimek, un ve nohut gibi elzem ihtiyaçlarımız olan maddelere getirilen zamlarla 
erimiş olup, üstelik maaştan açık bile vermiştir.

Hükümetimiz her kesime değişik adlar altında birçok zamlar vermiş olmasına rağmen, İşçi 
ve Bağ-kur emeklilerini bu Ülkede yaşayan vatandaş olarak yok saymakta ve mağduriyetlerini 
daha da arttırmaktadır.

Devlet ve Hükümet olarak belirttiğiniz ve resmen de açıkladığınız, açlık ve yoksulluk 
sınırı altında emeklisine maaş vermek, sosyal Devlet anlayışına yakışmadığı gibi adaletli bir 
yönetimden de bahsetmek mümkün değildir.

Devlet ve Hükümet yetkililerine sesleniyoruz; 
Biz emeklilerde bu Ülkenin evlatlarıyız, bizleri sadece seçim zamanın da oy ağacı 

olarak görmeyin diyoruz. Emeklilere iyileştirme düzenlemesi getirilerek, mağduriyetlerimizin 
giderileceğine dair Başbakanımız ve Çalışma Bakanımızın verdiği sözü yerine getirmelerini 
istiyoruz. 650 YTL ile 730 YTL arasında maaş alan 2000 yılı öncesi emekliler için hizmet ve 
ödenen pirime dayalı bir iyileştirme yasası çıkarılarak intibaklarımızın yapılmasını, adil ve 
adaletli bir iyileştirme ile maaşlarımızın belli bir standarda çekilmesini bekliyoruz. Emeklilerin 
mağduriyetini görmezden ve duymazdan gelenler mutlaka kendileri de o mağduriyetin bireyleri 
olacaktır.

Değerli basın mensuplarımızın vasıtasıyla durumumuzu kamuoyuna ve tüm işçi 
emeklilerine duyururuz.

Değerli basınımızın gösterdiği duyarlılığa teşkilatımın adına teşekkür ederim.

 TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DERNEĞİ BAŞKANLAR KURULU

 BASIN AÇIKLAMASI

Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Başkanlar Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN
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Derneğimiz Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri Genel Başkanın başkanlığında TÜRK-İŞ ve HAK-
İŞ Konfederasyonlarına bayram ziyaretinde bulunmuşlardır. 06-10-2008 Pazartesi günü HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Salim USLU beyi, 07-10-2008 Salı günüde TÜRK-İŞ Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa KUMLU beyi ziyaret eden yönetim kurulumuz işçi emek-
lilerinin mağduriyetleri ile görüş ve düşüncelerini her iki konfederasyon Genel Başkanlarıyla durum 
değerlendirmelerini yapmış olup mağduriyetlerimizin giderilmesi için Emek Platformu olarak des-
tek ve yardımcı olmalarıyla yeni uygulamaya konulan SSG. Yasasındaki aksaklıkların ve emeklileri 
mağdur eden maddeler üzerinde çalışma yapılmasını istemişlerdir.

ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI:
— Kırıkkale şubemiz 17/08/2008 tarihinde Genel kurulunu yapmıştır. Eski Başkan Osman 
ERİM’ in başkanlığındaki tek liste olarak yapılan Genel Kurula derneğimiz Genel Başkanımız 
ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile çok olgun ve samimi bir hava içerisinde geç-
miştir. Yeniden seçilen Şube Başkanı Osman ERİM ve yönetimdeki bütün arkadaşlara başarılar 
dileriz.
— Mucur (KIRŞEHİR) şubemiz 05/10/2008 tarihinde Genel Kurulunu yapmıştır. Gayet olum-
lu bir hava içerisinde geçen genel kurul sonucunda başkanlığa yeniden İbrahim TATLISU se-
çilmişlerdir. Yönetime başarılar dileriz. 
— Kartal (İSTANBUL)şubemiz 12/10/2008 tarihinde Genel kurulunu yapmıştır. Eski Başkan 
Nazım ÖZTÜRK’ ün başkanlığındaki tek liste olarak yapılan Genel Kurula derneğimiz Genel 
Başkanımız ve diğer yönetim kurulu üyelerinden Yunus ATİKTÜRK, Ali SELÇUK, M. Ercü-
ment ALDEMİR’ in katılımları ile çok olgun ve samimi bir hava içerisinde geçmiştir. Yeniden 
seçilen Şube Başkanı Nazım ÖZTÜRK ve yönetimdeki bütün arkadaşlara başarılar dileriz.
— Çayırhan (ANKARA) şubemiz 12/10/2008 tarihinde Genel Kurulunu yapmıştır. Olumlu bir 
hava içerisinde yapılan Genel Kurul sonucunda başkanlığa tekrar Orhan ALPER seçilmiştir. 
Yönetime başarılar dileriz.

Ayrıca Kırıkkale Şubesi Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin Genel Merkez Başkanı ve 
diğer yönetim kurulu iftar yemeğine davet etmiş olup, bu yemek süresi içerisinde üyeler ile 
emeklilerin mağduriyetleri konuları konuşulmuş, fikir alış verişi yapılmış, üyelerimiz bu ko-
nularda aydınlatılmıştır.

Derneğimiz Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkanımız başkanlığında zaman zaman 
şube başkanlıklarımıza teşkilat gezilerini sürdürmektedir.
Zonguldak, Alaplı, Arifiye, Alaşehir, Devrek, Balıkesir, Konak, Bayraklı, Bursa, Düzce, Ko-
caeli, Körfez, Polatlı şubelerini ziyaret ederek şube başkanları ve yönetimdeki arkadaşlar ve 
üyelerle birlikte mahalli sorunları ile genel konularda fikir alış verişi yapılmıştır.  

— Kovancılar (ELAZIĞ) şubemiz 20/07/2008 tarihinde Genel kurulunu yapmıştır. Gayet 
olumlu bir hava içerisinde geçen genel kurul sonucunda başkanlığa yeniden Mehmet KAYA-
BAŞ seçilmişlerdir. Yönetime başarılar dileriz.
— Bursa )şubemiz 25 /10/2008 tarihinde Genel kurulunu yapmıştır. Gayet olumlu bir hava 
içerisinde geçen genel kurul sonucunda başkanlığa yeniden Zeki ERCAN seçilmişlerdir. Yö-
netime başarılar dileriz.

BAYRAM ZİYARETLERİ:
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TÜM EMEK DER Genel Başkan Satılmış Çalışkan, 
Genel Başkan Yardımcısı Yunus Atiktürk Genel Mali 
Sekreter Ali Selçuk, Eğitim ve Teşkilatlandırma Genel 
Sekreteri M. Encüment Aldemir, Genel Merkez Basın 
Danışmanı Aydın Tufan’ın katıldığı kongerede  Nazım 
Öztürk Başkanlığa, Abdullah Güner, Abdullah Ertaş, 
Muhittin Karaçayır, Adem Uzuner yönetime,Faik Tan, 
Ali Hazar, İshal Bal Denetime, Abdullah Ertaş, Necati 
Uysal, Adem Uzuner, Tuncay Uzuner, Yakup Bayram 
ve İsmet Şirin Üst kurul üyeliklerine seçildiler.

Satılmış Çalışkan’dan hükümete bizi dikkate alın çağ-
rısı

Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği 
(TÜM EMEK DER)   Genel Başkan Satılmış Çalışkan 
İstanbul Şubesinin olağan genel kurulanda siyasetçile-
re söylendi. Özellikle hükümete çağırıda bulunan Ça-
lışkan, geçmiş dönemlerde Anap hükümetinin emekli-
lerden oy darbesi yediğini hatırlatarak “

Emeklimiz açlık sınırının altında yaşamaktadır. Ücret 
dengesizliğimiz ve maaş düşüklüğümüzün yanı sıra 
sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlarımız var. Bunları 
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e emekliler 
haftasında yaptığımız ziyarette ilettik. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendiler. Aynı ilgi ve 
alakayı Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 
göremiyoruz. Türkiye genelinde binlerce üyesi ve 
yüzlerce şubesi olan bir kuruluşuz. Sayın Başbakan 
bize bu güne kadar randevu taliplerimizi geri çevirdi. 
Bir türlü görüşemiyoruz.

Baş başa sorunlarımızı anlatıp çözüm yolları bulalım 
istiyoruz. Bizim amacımız sokaklara dökülerek hak 
aramak değil. Medeni insanlar gibi oturup bir araya 
gelip konuşarak çözüm yolları bulmaktadır. Bu mem-
leket hepimizin. Şartları biliyoruz. Ancak adam yerine 
de konmak bizim hakkımız. Hükümetin tutumu böyle 
devam ettiği sürece yaklaşan mahalli seçimlerde bizde  
bize gösterilen ilgi alakaya göre davranacağız.”dedi. 
konuşmasında “ Bugün buraya gelirken Maltepe ca-
misinde iki şehidimiz için yapılacak cenaze töreni ha-
zırlıklarını gördük. Bu acı hepimizin canını sıkmaya 
başladı. Yeter artık. Ne yapılacaksa yapılsın. Biz va-
tanımızı milletimizi seviyoruz. Onun için seve seve 
canımızı verdik veriyoruz. Ama bu kadarına da dur 
demenin zamanı geldi, geçiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında bunun 
arkasında olanların hesap vereceği yolunda söylemler 
oldu. İnşallah bunun arkası aralanır bunu destekleyen-
lere içte ve dışta gereken ders verilir, şehitlerin kanı 
yerde kalmaz.”dedi.

Konuşmalardan sonra yeni göreve gelen yönetim ba-
şarılı çalışmalar yapmak için kolları sıvadı.

İstanbul Şubesini Genel Kurulan katılan Genel Başkan Satılmış Çalışkan 
yerel seçimlerde emeklilerin önemli rol oynayacağını hatırlattı.

Emeklilerden hükümeti gözdağı

TÜM EMEK DER 
Genel Başkan 

Satılmış Çalışkan, 
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30 Eylül 1207 tarihinde doğan ve hayatı boyunca 
insanlara barış ve kardeşliği öğütleyen mutasavvıf 
Hazreti Mevlana 800 yıldır insanlığa ışık tutmaya 
ve kardeşliğe çağırmaya devam ediyor. 30 Eylül 
1207 günü Afganistan’ın Belh şehrinde doğan Hz. 
Mevlana’nın, Babası şehrin önemli insanlarından 
olup bilgeler bilgesi olarak adlandırılan Hüseyin 
Hatibi oğlu Bahaaddin Veled’dir. Sultanü-l Ülema 
olarak bilinen Bahaeddin Veled, ailesiyle 1213 yı-
lında Belh şehrinden ayrılmıştı. Nişabur, Bağdat 
ve ardından Mekke’ye gelen Bahaeddin Veled ve 
ailesi haç görevini yerine getirdikten sonra Şam 
üzerinden Karaman’a geldi burada yedi yıl kalan 
Hz. Mevlana Gevher Hatun ile evlendi, bu evlilik-
ten Hz. Mevlana’nın iki oğlu dünyaya geldi. Gev-
her hatunun ölümünün ardından tekrar evlenen Hz. 
Mevlana’nın bu evlilikten de ikisi erkek biri kız üç 
çocuğu oldu.

O yıllarda Anadolu’nun Büyük kısmı Anadolu Sel-
çuklu Devletinin himayesindeydi, Devletin Başken-
ti olan KONYA ise içinde barındırdığı sanat eserleri, 
ilim ve bilim adamlarıyla adeta ilim ve irfan mer-
kezi haline gelmişti. Dönemin hükümdarı Alâeddin 
Keykubat, Sultanü-l Ulema’yı Konya ya davet ede-
rek ailesi ile Konya ya yerleşmesini istedi. 

Daveti kabul eden Bahaeddin Veled ve ailesi 3 Ma-
yıs 1228 tarihinde Konya’ya geldi. 

Bizzat Sultan Alâeddin Keykubat tarafından karşı-
lanan Bahaeddin Veled ve ailesi için görkemli bir 
karşılama töreni düzenlendi. 12 Ocak 1231’de Ba-
haeddin Veled’in vefatının ardından müritleri onun 
varisleri olarak Hz. Mevlana’yı gördüler ve onun 
etrafında toplandılar. Babası ve gezdiği yerlerde ka-
rışılaştığı ilim adamlarından aldığı derslerle kendini 
geliştiren Hz. Mevlana kısa sürede adını duyurmayı 
başardı.

İplikçi Medresesinde verdiği vaazları dinlemek iste-
yenler nedeniyle medrese önünde kalabalıktan izdi-
ham yaşanıyordu. 15 Kasım 1244 yılında Hz. Mev-
lana Şems’i Tebrizi ile karşılaştı. O karşılaşmanın 
ardından birlikte medreseye kapanan Hz. Mevlana 
ve Şems, Hakk’ın gerçek yolunu bulmak için saat-
lerce sohbet ediyor nerede ise hiç dışarıya çıkmıyor-
lardı, ancak Şems’in aniden ölümü Hz. Mevlana’yı 
derinden yaraladı, uzun yıllar izdivaca çekilen Hz. 
Mevlana yaşamını “HAMDIM, PİŞTİM VE YAN-
DIM” sözleri ile özetlemiştir. 

Hz. Mevlana 17 Aralık 1273 günü 66 yaşında iken 
Hayata gözlerini yumdu. Mevlana’ya göre ölüm bir 
başlangıçtı ve yeniden doğum gibi idi o öldüğü günü 
sevgilisine, yani Allaha kavuşacağı an olarak görü-
yordu ve sevenlerine “ Ölürsem arkamdan üzülüp 
AH-Vah ederek sakın ağlamayın “ diye vasiyet et-
mişti bu nedenle öldüğü gün düğün manasına gelen 

DÜNYAYA 800 YILDIR IŞIK 
TUTAN MEVLANA
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“ Şeb -i arus” olarak adlandırıldı. Ölümünün ardın-
dan bugünkü Konya Mevlana müzesinin bulunduğu 
yere defnedilen Hz. Mevlana’nın müritleri ölüm gü-
nünü “Şeb-i arus” günü olarak bu güne kadar çeşitli 
etkinliklerde yaşattı. Her yıl Aralık ayının ilk haftası 
başlayan Vuslat törenleri ise 17 Aralık günü yapılan 
Şeb-i arus töreniyle sona eriyor. 

Hayatı boyunca insanları kardeş olmaya davet eden 
Hz. Mevlana’nın o yıllarda sarf ettiği sözler bu gün 
hala güncelliğini korumakta ve birçok eserlere de il-
ham kaynağı olmaktadır. 

İnsanoğlunu dostluğa ve kardeşliğe çağıran en 
önemli sözlerden biri olan “ gel ne olursan ol yine 
gel, ister kâfir ol, ister Mecusi, ister puta tapan ol 

yine gel bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değil, 
bin kere tövbe bozsan da yine gel“sözü binlerce in-
sanları buluşmaya davet ediyor. 

Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok nice elbi-
seler gördüm içinde insan yok diyerek insanoğlunu 
değerlendiriyor. Ya olduğun gibi görün, ya göründü-
ğün gibi ol sözleri de çok manidardır. 

Bu sözler insanoğluna çok büyük bir ders anlamında 
da olup, güncelliğini de korumaktadır.

Osman AYDIN
Konya Şube Başkanı ve
Genel Teşkilat Sekreteri

1. basamak (aile hekimi ve resmi sağlık ocağı) 
Ayakta tedavi,  burada katkı payı ödenmeyecektir.

2. basamak (Devlet hastaneleri) 3,00 YTL. Katkı payı ödenecektir.
3. basamak (Eğitim ve Araştırma hastaneleri) 

4,00 YTL. Katkı payı ödenecektir.
4. basamak (Üniversite hastaneleri) 6,00 YTL. Katkı payı ödenecektir.

5. basamak (Özel hastaneler) 10,00 YTL. Katkı payı ödenecektir.

SAĞLIKTA KATKI PAYLARI
 NASIL ÖDENECEK :
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1 – BALIK: Haftada en az 2 gün balık tüketilmesi elzemdir. Kalp için Omega -3 pıhtılaşmayı önler.

2 – CEVİZ: Damarları koruyan E vitamini ve Omega-3 içerir.
3 – DOMATES: Kan damarlarını korur ve haşlayıp tüketilmesi daha iyidir.
4 – YEŞİL ÇAY: Kalbi korur kötü kolestrolü düşürür ve darların tıkanmasını engeller.
5 – SOĞAN: Kanı sulandırır ve kolestrolün damarlara zarar vermesini engeller.
6 – SARIMSAK: Kanı sulandırmanın yanında kalp krizi riskini azaltır.

7 – YER ELMASI: Kalbi korur.
8 – KURU ERİK: Lif içeriği sayesinde kalp krizi riskini azaltır.
9 – PAPAYA: Kalp kaslarını korur ve kalbi besler.
10 – YULAF EZMESİ: Kalbe iyi gelir ve kalp için gerekli vitaminleri içinde barındırmaktadır.
11 – PORTAKAL: Turunçgiller kötü kolestrolü düşürür, kalbi korur ve damar tıkanıklılığı önler.

12 – KUŞKONMAZ: Kalbi korur ve kötü kolestrolü düşürür.
13 – BİTTER ÇİKOLATA: Halk arasında acı çikolata diye bilinen bu çikolata
cinsi kalp krizi  riskini azaltır ve kötü kolestrolü düşürür.( günde 3 küçük parça)
14 – ELMA: Günde 3 adet elma her derde deva olup kalp için gerekli bir meyvedir.
15 – ÜZÜM: Çekirdeği ile tüketilen kara üzüm kalp için gerekli bir meyvedir.
16 -  SIZMA ZEYTİNYAĞI: Kalbin en gerekli dostudur, bunu yemek için değil ilaç gibi düşünün.
17 – FINDIK: Kalbin ve damarların dostu olup günde 10 veya 15 adet çiğ fındık tüketilmelidir.
18 – BADEM: Kalbin ve damarların dostu olup günde 10 veya 15 adet çiğ badem tüketilmelidir. 
19 – ÇİLEK, KİRAZ, VİŞNE: Damar sertliğini önler.

20 – KAVUN: Damar tıkanıklığını önler.
İşte bu saydığımız gıdalar az ve öz tüketildiğinde yani 
aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde kalbimizin doğal ilaçlarıdır.
21 – BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, nohut, bakla bunlarda kalbe çok faydalıdır.

KALBİ KORUYAN 
MUCİZE GIDALAR:
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ŞUBELER BAŞKAN ADI TELEFON ADRESŞUBELER BAŞKAN ADI TELEFON ADRES

ANKARA
Satılmış 
ÇALIŞKAN

DER:(0���) ��� �0 ��
FAKS(0���) ��� �� ��
GSM :0��� ��0 �� 0�

GMK. Bulvarı ��/� 
Maltepe / ANKARA

ADANA
AHMET
KAHRAMAN

DER:(0���) ��� �� ��
FAKS(0���) ��� �� 00                   
GSM:

Kuruköprü Mah. Ziya Paşa 
Bulvarı Ağanlar Apt. Kat:� 
No:� Seyhan/ADANA

AFYON
HÜSEYİN 
GÜRE

DER: (0���)��� �� ��-��
FAKS:(0���)��� �� 0�
GSM:0��� �0� �� ��

Karaman Mah.Tuzpınarı Cad.
No:��/� AFYON

ARTVİN 
HÜSEYİN 
BİLĞİN

DER: 
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

Işık Sk. Orta Mah. No: ��
ARTVİN

ALAPLI(ZON) 
YEKTA 
KALAFAT

DER(���)��� �� ��
FAKS:(���)��� �0 ��
GSM: 0��� ��� �� ��

Rampalı Çarşısı Kat:� No:��
Alaplı/ZONGULDAK

ALAŞEHİR(MNS) HÜSEYİN 
ÖZKAN

DER:(0���)��� �� ��  
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Soğuksu Mah Ahmet Işık 
Cad. Belediye İş Hanı Zemin 
Kat No:�� Alaşehir/MANİSA

AVONOS(NEV) 
İBRAHİM 
SERMET

DER(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM0��� ��� �� ��

Atatürk Cad.Bayır Mah.No:��
Avonos/NEVŞEHİR

BALIKESİR
ALİ RIZA 
ÇETİN

DER:(0���)��� �� ��
FAKS(:0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Hisar İçi Mah. 
Turan Cad.(deve yoncası)
BALIKESİR

BANDIRMA HALİT 
ÖZDEMİR

DER:(0���)��� 0� ��
FAKS:(0���)��� 0� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Günaydın Mah. İstiklal Cad. 
No:��/�
BANDIRMA 

BAYRAKLI(İZMİR) HÜSEYİN KAYA
DER(0���)��� 0� ��        
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

���0. Sk.No:� BAYRAKLI

BEYPAZARI MEHMET EKİZ
DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:

Ankara Cad. 
Bedassan Sk.
No:�  Bypazarı/ANKARA

BOLU
ENVER 
VELİOĞLU

DER:(0���)��� �� �0
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:

Tabaklar Mah. İzzet Baysal 
Cad. Güler � Pasajı No:�/�� 
BOLU

MUDURNU (BOLU)
İSMAİL 
BAYRAKÇEKEN 

DER:(0���)��� �0 ��
FAKS
GSM:0��� ��� �� ��

Cumhuriyet Cd. Güler � 
İşhanı No: ��/ �� 
Mudurnu/BOLU 

BURSA ZEKİ ERCAN
DER:(0���)��� �� 00
FAKS:(0���)��� �� 00
GSM0��� ��� �� 0�

Atatürk Cad. Koruyucu İşhanı 
Kat:� No:�/� BURSA

BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 
DER:(0���) ��� �� ��
FAKS:
GSM:0��� ��� �� �0

Kasımpaşa Mah. Terakki cd. 
Kavcı Sok. No: ��/A 
Bozüyük/BİLECİK

ÇANKIRI TURAN SİDAR 
DER:(0���) ��� �� ��
FAKS:
GSM:(0���)��� �� �0

Bozdağ Pazarı Mah. Sultan 
Sit. No: � ÇANKIRI

ÇAYIRHAN(ANK) ORHAN ALPER
DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� 0�
GSM:0��� ��� �� ��

Gazi Mah. Çoçuklarasevgi 
Sk.No:�0 Çayırhan/ANKARA

ÇİGLİ (İZMİR) İHSAN AKSOY
DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:(0���)��� �� ��

�00� Sokak No:� Kat:� 
Daire:�0�/�0� Çiğli/İZMİR

DENİZLİ
KAMİL 
KÜNARLIOĞLU

DER:(0���)��� �� ��
DER: (0���) ��� �� �0
GSM:0��� ��� �� ��

Sümer Mah.���� Sk. No:���
DENİZLİ

DÜZCE
FERİDUN 
ALGANOĞLU

DER:(0��0)��� �� ��
FAKS:                        
GSM:0��� ��� �� ��

Camikebir Mah. Fevzi 
Çakmak Sk. Esendemir Pasajı 
Kat:� No:�0� DÜZCE

DEVREK(ZON) 
SÜREYYA 
AKKAŞ

DER:(0���)��� �� �� 
FAKS:(0���)��� �� ��
Tel: 0��� ��� �� ��

Yeni Pazar Alanı Belediye 
İşhanı �/� 
Devrek/ZONGULDAK

EYÜP (İST)
YAVUZ 
ÜNVERİR 

DER:(0���) ��� 0� �0
FAKS: 
GSM:0��� ��� �� ��

Karadolap Mah. Ortaokul 
Sok. No:� 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

EMET(KÜTAHYA)
  

HİMMET 
SEZGİN

DER:(0���)��� �0 �0
GSM:0��� ��� �� ��

Kabalıca Mah. Zafer Sk. 
No:� Zafer
Meydanı  Emet/KÜTAHYA

GAZİANTEP AHMET DAŞ
DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM: 0��� ��� �� ��

Karagöz Cad. Petrol İşhanı 
Kat:� No:�0� Şahinbey/
G.ANTEP 

YALVAÇ (ISP)
ALİ
UĞURTAY 

DER:(0���) ��� �� ��
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

Eski Belediye Cad. No: �� 
Yalvaç/ISPARTA

KARABÜK
DER:(0��0)��� �� �� 
FAKS: :(0��0)��� �� ��
GSM: 

Özmer İşhanı No:���/� 
KARABÜK

KARTAL(İST) 
NAZIM 
ÖZTÜRK

DER:(0���)�0� �� 00
FAKS: :(0���)�0� �� 00
GSM:0��� ��� �� ��

KARTAL (İST) Yeni Mhl Mimari 
Sinan Cd. Menderes Sok. Gül 
Apt No: �/ A 
Soğanlık - KARTAL/ İSTANBUL

KAYSERİ
KAZIM
BÜYÜKBAHÇECİ

DER:(0���)��� �� 00
FAKS: :(0���)��� �� 00
GSM:0��� ��� �0 ��

Gevher Nasibe Mah. Park 
Cad. Senyurt Apt Kat:� No:� 
KAYSERİ

KIRIKKALE OSMAN ERİM
DER(0���)��� �� 0�
FAKS:(0���)��� �� 0�
GSM:(0���)��0 �� ��

Zafer Cad. Batlaş İşhanı Kat:� 
No:�0 KIRIKKALE

KIRŞEHİR(MUCUR)
İBRAHİM 
TATLISU

DER:(0���)��� �� 0�
FAKS:
GSM:0�0� ��� �� ��

Hamidiye Mah. Altın Yazı Sk. 
Ekin Sit. �/� Mucur/KIRŞEHİR

KOCAELİ (KÖRFEZ) CEMİL AKGÜN
DER:(0���) ��� �� ��
FAKS:
GSM:0��� ��� 0� ��

Kuzey Mah Akdere Cad. 
Beyaz Saray Pasajı �/�
Körfez /KOCAELİ

KOCAELİ
İSMAİL 
BEŞER

DER:(0���)��� 0� ��
FAKS:(���)��� 0� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Belediye İşhanı Demiryolu 
Cad. B Blok Kat:� No:� 
KOCAELİ

KONAK(İZMİR) A.BAKİ ARAT
DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� 0�

Gaziler Cad.No:���/� Kat:� 
Daire :�0� Sezginler İş 
Merkezi Yenişehir/İZMİR

KONYA OSMAN AYDIN
DER:(���)��0 �� ��
FAKS:(0���)��0 �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Rampalı Carşı Kat.� No:���
KONYA

KOVANCI(ELAZIĞ)
MEHMET 
KAYABAŞ

DER:(0���)��� �0 ��
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

Bahçelievler Mah.  Bingöl 
Cad. No:��/�
 Kovancılar/ELAZIĞ

KRD.EREĞLİ(ZON)
MEHMET 
AKDENİZ

DER(0���)��� �� ��
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

İnönü Parkı Yaşlılar ve 
Gençler Evi 
Krd.Ereğli/ZONGULDAK

KUMLUCA(BARTIN)
MEHMET 
GİRİTLİ

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Merkez Mah.Bayar Cad. C� 
Kumluca/Ulus/BARTIN

KÜRE(KASTAMONU)
ŞERAFETTİN 
ÇETİN

DER(0���)��� �� ��
FAKS: (0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� 0�

Cumhuriyet Meydanı 
Küre/KASTAMONU

LÜLEBURGAZ
SÜLEYMAN 
AKILLI

DER:(0���)��� �� ��
FAKS: (0���) ��� 0� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Kurtuluş Mah. İstasyon Cad. 
No:�� Selanik Apt.
LÜLEBURGAZ

MALATYA
MEHMET 
KENTBOĞA

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Akpınar Meydanı Elmas 
İşhanı Kat:� No:�0 MALATYA

POLATLI (ANK)
ALİ 
URA 

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(���)��� �� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Cumhuriyet Mah. Eviner 
İşhanı No:�� 
POLATLI/ANKARA

SAKARYA
RESUL 
KARATAŞ

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Kavaklar Cad. Uzunoğlu İş 
Hanı Kat:�/�� 
Adapazarı/SAKARYA

ARİFİYE (SKRY) KUDDÜS TAŞ
DER:(0���) ��� �� ��
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

Orta Okul Karşısı (Arıfen)
No: ��� Arifiye/SAKARYA

SAMSUN
İSMAİL HAKKI 
ÇAVUŞOĞLU

DER:(0���)��� �� �0
FAKS:(0���) ��� �� �0
GSM:0��� ��� �� 0�

�� Mayıs Mah. Gazi Cad. 
No:��/� SAMSUN 

SİLİFKE(MERSİN)
BADRİ 
SAPANCI

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��0 �� ��

Saray Mah. Ziya Uygur Cad 
Taşeli İşhanı Kat:� No:��/��  
Silifke  

TOKAT
ERDAL 
DEMİRPOLAT

DER:(0���)��� �� �0
FAKS:
GSM:0��� ��� �� ��

Gülbahar Hatun Mah. 
Bağ-kur Evleri B Blok � 
No:�/B TOKAT

UŞAK
AYTEKİN 
AKIN

DER:(0���)��� �� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:

Yılancı İşhanı Ulu Camii 
Karşısı No:�0 UŞAK

VAN NACİ ŞAHİN
DER:(0���)��� �� ��
FAKS: :(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Hastane �. Cad. Dünya İş 
Merkezi Kat:� No:�� VAN

ZONGULDAK
MUSTAFA
SARIOĞLU 

DER:(0���)��� 0� ��
FAKS:(0���)��� �� ��
GSM:0��� ��� �� ��

Genel Maden İş Sendikası 
Kat:� No:�� ZONGULDAK

ŞUBELERİMİZ

��
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