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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

YAŞLANMA  ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU VE 
ÇALIŞMA GRUBUNUN 21-22 Aralık 2017 tarihler-
inde derneğimizi temsilen komisyon üyesi olarak 
katıldım
Yaşlıların, emeklilerin sorunları ve taleplerimiz 
başta sağlık sorunlarımız olmak üzere raporda yer 
almasını sağladık. Sağlık hizmeti yaşlılara daha 
çok gerekli olan bir hizmettir. Ancak finansman 
kaynaklarındaki yetersizlik hizmete erişimde yaşlılar 
ve emekliler için önemli bir engeldir. 
Yaşlı nüfusun  ihtiyaçlarının  belirlenmesi gerekli hiz-
metin   planlanması  politikaların verimli olabilmesi 
için sivil toplumla çalışmalar yapılması .
Yaşlı nüfusun sosyal ,ekonomik  kültürel  sağlık 
alanlarındaki  profili ortaya koyabilecek kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç   vardır .
Memleketimizde  yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 
Sağlıkta Doğrudan ödeme Yaparak  kendi bütçesin-
den harcama yapmak bu kişilerde yoksulluk artıran 
geçimini sıkıntıya sokan yıkıcı harcamaya neden 
olmaktadır. 
Bu nedenle yaşlılar için sosyal  devletin sürdürülebilir 
finans önlemi alınması, SOSYAL HEDEF.
 Herkesin eşit fırsat düzgün yaşam standardına sahip 

karşılıklı saygı, sev-
gi, yardımlaşmaya 
dayalı bir toplum 
olmayı sağlamak,
Yoksulluk kişilerin 
k e n d i l e r i n i 
dışlanmış hisset-
melerinin temel 
nedenlerinden biri-
dir ,
Sağlık ve sosyal 
h i z m e t l e r d e n , 
f a y d a l a n a m a -
mak  gerektiğinde iş imkânlarına erişememek, 
Bu  yaşlılarda emeklilerde sosyal yaşantıdan dan 
dışlanma hissine neden olmaktadır.
Yaşlı hakları üzerine çalışmak BM çalışmalarına 
destek verilmeli, altı çizilmeli.
Kırsal yerleşim yerleri için yaşlılar konusuna dayalı 
olarak ele alınması.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşlıların 
korunması yerlerinden edilmemesi, mağdur 
bırakılmaması.
Sosyal güvenlikte, emekliye refah  seviyesi açlık 
sınırı üzerinde gelir sağlanması, (taban aylık be-
lirlenmesi).
Yaşlıların deneyiminden yararlanmak için yarı 
zamanlı iş imkânlarını artırmak, nüfus yaşlanmaya 
devam ederken iktidarların, konut, istihdam, sağlık 
hizmeti, sosyal koruma ve nesiller arası destekle ilgili 
olanlar dâhil olmak üzere yaşlı kişilerin ihtiyaçlarını 
hedefleyen yenilikçi politikalar tasarlanması zorun-
ludur. Sağlıklı günler dilerim.

T.C.  KALKINMA BAKANLIĞI 
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
2019-2023  HEDEF

T.C.  KALKINMA BAKANLIĞI 
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
2019-2023  HEDEF
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Dönemin Sayın Başbakanı Davutoğlu’nun emekliye ucuz konut sözü 
üzerine emeklilerin toki müracaatlarının zor olacağını düşünülerek 

toki başkanlığı ile görüştük. Konut almak isteyen üyelerimizi kayıt altına 
alarak her ilin listesini ayrı ayrı yaparak listelerimizi toki başkanlığına verdik.

Aynı zamanda TOKİ’nin talebiyle bu listelerimiz valilik ve belediye 
başkanlıklarına yörelerde bu kadar emeklinin konuta ihtiyacı var bunun için 
arsa tahsis edilmesini yazılı olarak talep ettik. Birçok ilimiz ve ilçelerimizde 
arsa tahsisleri yapıldı TOKİ’ye bildirildi.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

TOKİDEN
EMEKLİLERE DUYURU

TOKİDEN
EMEKLİLERE DUYURU

Biz genel merkez ve şubelerimiz olarak bu konuyu 
takip etmekteyiz ve edeceğiz bu hizmet için 
üyelerimizden hiçbir talebimiz olmamıştır. Tabi ki 
inşaatın başlatılması hangi yörelerde yapılması bizim 
yetkimizde değildir, buna Başbakanlığa bağlı toki 
başkanlığı karar verecektir. Bizler ancak sizler adına 
takip edeceğiz siz emeklilerimizin şubelerimizde 
birlik olarak yöre siyasilerini bu konunun içine 
çekilmelidir.

2016-2017 yılları içerisinde yörelerde TOKİ’nin yaptığı 
konutlardan emekliler yararlanmıştır.

SMS ile Ankara’da duyurduğumuz Mamak Ankara 
Altın ağaç, Karaağaç kentsel dönüşüm projesinde 
yer alan 1+1 2+1 ve 3+1 konutlara başvuran hak 
sahipleri proje şantiyesinde konutları seçerek 26 
Şubat -14 Mart tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası 
Hüseyin Gazi şubesinde sözleşme imzalayacaklardır.

Toplu konut iadesi tarafından Ankara Sincan Saraycık 
Mahallesi 1.Bölge 2.Etap kentsel yenileme toplu 
konut uygulaması kapsamında 621 adet konut satışa 
sunulacak konut tipleri 2+1 3+1  5 Mart, 16 Mart 2018 
tarihlerinde başvuru Türkiye Halk Bankasına Ankara 
Sincan  bölgesine yapılacak kura tarihi 26 Mart 2018 
de Toki 2018 dede dar gelirli vatandaş için 33 İlde 
45 bin 456 bin konutu satışa sunacak  bu konutlara  
başvuru için  hiç konut sahibi olmama şartı aranacak.

Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış 
veya konut kredisi kullanmamış olması 18 yaşını 
doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlar illere 
göre %10 %20 ve % 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 
ay vade seçenekleri ile satışa sunulacaktır.

Tüm İşçi Emeklileri Derneğinin dileği ile herkesin 

konut sahibi olmasını canı gönülden diliyor.  TÜM 
EMEK DER’  olarak dönemin Sayın Başbakanınca  
240 ay vadeli 250 TL taksitle konutu olmayan 
emeklilerimizi hükümetimiz  konut sahibi yapacak 
diye yaptığı açıklamadan itibaren TOKİ daire 
başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde tüm 
şubelerimizce yurt genelinde talepler alınmış 
valilikler ve kaymakamlıklar aracılıyla alınan talepler 
TOKİ daire başkanlığına gönderilmiş olup aynı 
zamanda Derneğimiz Valiliklerden ve Belediyelerden 
emekliler için  arsa tahsis talebinde bulunmuştur.   
Şu ana kadar tahsis edilen il ve ilçelerde konutlar 
yapılmış temeller atılmış  ve TOKİ tarafından yapılan 
her yerde %25 kura ile emeklilere dağıtılmıştır. 
Şubelerimize talepte bulunan 750 üyemize kurada 
konut  çıkmıştır. 

 Konutlar yetkililerce    arsa tahsisi yapıldıkça TOKİ 
kanalı ile yapılacak  çekiliş için üyelerimize sms ile 
bildirilecek  şuana kadar yapılan ve dağıtılan konut-
lar için başta hükümet ve TOKİ yetkililerimize arsa 
tahsis eden valilerimize kaymakamlarımıza belediye 
başkanlarımıza emeği geçen her kese yaptıkları ve 
yapacakları hizmetlerden dolayı tüm emekliler adına 
teşekkür ederiz

Allah tüm emeklilerimizi konut sahibi yapsın diyor 
ve sözlerimizi bitirmeden önce Afrinde teröristleri 
başarı ile saf dışı eden askerlerimize canı gönülden 
destekliyoruz. Şehitlerimize Allahtan Rahmet 
Gazilerimize şifalar, ordumuza ve şehit ailelerine baş 
sağlığı diliyoruz. Hepinizi saygılarımızla anıyoruz.
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Muayene Katılım PayıMuayene Katılım Payı

Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

- Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu’nda sağlık hizmetlerinden yararlanabil-
mek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü oldu-
ğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır.    
-    Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri ise; SUT 1.8 numaralı “Katılım 
Payı” başlıklı maddesinde belirtilmiştir buna göre; katılım payı uygulanacak 
sağlık hizmetleri şunlardır.
a) Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yet-
kilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş 
hekimi muayenesi katılım payı, 
b) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
c) Vücut dışı protez ve ortezler,
d) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılan
a) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlene-
cek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı 
asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 
b)  Vatansızlar ve sığınmacılar, 
c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, ile bunların bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ken-
dilerine geri ödenir.
Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı
Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar SUT’un 
1.8.1 numaralı maddesinde düzenlenmiştir.

SAĞLIK HİZMET SUNUCUSU 2017 yılı katkı payı 2018 yılı için (TAHMİNİDİR) Medya haberi

Devlet hastaneleri 6 (altı) lira        7(yedi) lira      

Eğitim- Araştırma Hastaneleri. 7(yedi) lira       8 (sekiz) lira    

Üniversite Hastaneleri 8 (sekiz) lira     9 (dokuz) lira    

Özel Hastaneler 15 (on beş) lira    18 (on sekiz) lira   

Birinci basamak sağlık sunucularında yani aile hekimleri ve sağlık ocaklarında ise muayene katılım payı yok.
Her bir reçete için de :-üç kutuya kadar olan ilaçlar için 3,00 TL.-Üç kutudan sonraki her kutu için de 1,00 
TL. İlaç katılım payı tahsil edilmektedir.
“Anayasanın 61. maddesinin 3. fıkrasında, ‘Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak 
diğer haklar ve kolaylıklar düzenlenir’ denilmektedir.
En fazla tedavi ve ilaca ihtiyaç duyduğu emeklinin, Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım 
payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve reçeteler için katılım payı, otelcilik hizmetlerinde ilave ücret, özel 
sağlık kurumlarında yüzde 200 fark, öğretim üyesi muayene ve tedavi farkı gibi adlar altında ödemeler 
yapmaktayız. Bu durumun en çok sağlığı bozulan emeklileri mağdur ettiği aşikârdır.
Hastanelerde ve Aile hekimliklerinde yapılan tedavinin faturası, emeklilerin aylıklarından kesiliyor. 
Sağlıkta alınmakta olan katkı paraları ile ilave ücretlerin alınmaması ve sağlık hakkının ücretsiz verilmesi için 
gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep etmekteyiz diyor ve  yıllardır sınırlarımız içerisinde ve sınırlarımız 
dışında terörle mücade eden başta kahraman ordumuzun ve devletimizin herdaim yanında olduğumuzu 
bildirir.  Şehitlerimize Allahtan Rahmet Gazilerimize şifalar, ordumuza ve şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
Sağlıklı yaşam dileklerimle Saygılar sunarım.
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EMEKLİ – ENFLASYON 
İLİŞKİSİNE YENİ BİR 

BAKIŞ

EMEKLİ – ENFLASYON 
İLİŞKİSİNE YENİ BİR 

BAKIŞMustafa YILMAZ
Genel Sekreter

2018 yılında bana güvenip Genel Sekreterlik 
görevini veren Sayın Genel Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu’na teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Sayın Üyelerimiz ;
Emeklilerimizin aldığı maaşlar yıllara göre enfla-
syon artış oranı göz önüne alınınca azalmaktadır. 
Satın alma ile geçinmede her geçen gün zorluklarla 
karşılaşıyoruz. 
Çalışırken ödediğimiz yüksek primler 
emekliliğimizde alacağımız emekli aylığı ve 
sağlık güvencesi olarak bizlere ödenmelidir. 
Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarında 
eşitsizliklerin giderek arttığı görülüyor. Çalıştıkça 
emekli aylığı düşüyor. Mevzuatlardaki değişiklikler 
eşitlik ilkesini koruyamıyor. Çünkü çalışılan 
dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınması 
ücretlerdeki farklılıkları artırıyor. 
TÜİK hesaplamalarında temel alınan enflasyon sepe-
ti ana gruplarının harcama ağırlıklandırılması eme-
kli harcamalarıyla örtüşmediğinden SSK, Bağkur ve 
Emekli Sandığı emeklilerine yapılan artışlar düşük 
kalıyor.  
TÜİK verilerinde enflasyon sepeti emeklinin gün-
lük hayatındaki harcamalarıyla tam uyuşmuyor. 
2017 yılında SSK ve Bağkur emeklileri aylıklarına to-
plam %10,90 zam uygulanmıştır. Fakat yılın sonuna 
gelindiğinde günlük hayatın enflasyonunun çok 
yüksek çıktığını günlük hayattan reel olarak görme-
kteyiz. Çünkü günlük hayatta harcamalarımızı en 
çok gerçekleştirdiğimiz kuru gıda, sağlık, kira, yakıt 
giderleridir. Bu giderlerin yıllık artışı TÜİK tarafından 
%16 hesaplanmıştır. 
TÜFE hesaplanmasında kullanılan ana grupların 
ağırlıkları; emeklinin harcamasıyla örtüşmüyor. Bu-
nun giderilmesi için emeklinin harcama kalemlerine 

göre bir endeks düzenlenmesi gerekiyor.
Şöyle ki; TÜİK’ in TÜFE endeks hesaplaması kalemler-
inde sağlık bölümü toplamı % 2,64 etkiliyor. Ancak 
çalışan sağlıklı genç insanla emekli olmuş belli bir 
yaştaki insanı aynı oranla eşitlemek doğru değildir. 
Emekli aylıklarımız günlük gerçek enflasyona göre 
her geçen gün erimektedir. Avrupalının emeklisi 
gibi tatil yapamıyoruz. Evimizde kapalı kalıyoruz. 
Hükümetimizin de ağırlık verdiği ve emeklimizin 
de gerçek ihtiyacı olan termal sağlık giderlerindeki 
artışın resmi enflasyon oranlarından yüksek olduğu 
görülmektedir. 
TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları) 
2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%15,82 yükselmiştir. Bu durum üretici fiyatlarındaki 
artışın 2018 yılında tüketici fiyatlarına yansıyacağını 
gösterir. 2018 yılında emekli maaşına gelecek zam 
oranının en az %15,82 yaklaşık %16 olması gerek-
mektedir.  Bu zam oranı uygulanırsa enflasyona 
karşı emekli bir nebze maaşı korunur.
Sonuç olarak emekli aylığına gelecek zam oranının 
hesaplanmasında iki farklı bakış getirdik. Birin-
cisi, TÜFE sepeti hesaplanırken emekliye göre 
ağırlıklandırma yapılmalıdır. İkincisi, yeni yılın 
zam oranı hesaplanırken bir önceki yılın Üretici 
Fiyatlarındaki artışın temel alınması ve en az bu 
oranda zam uygulamasına gidilmesidir.
Sözlerime Afrinde PKK, PYD, İŞİD ve tüm terör örgüt-
leri ile mücadeleye girişen Türk Silahlı Kuvvetlerini  
ve kararlı duruşuyla tüm dünya ya kararlılığını ispat-
layan Türk Devletinin yanında olduğumuzu bildirir  
Şehitlerimize Allahtan Rahmet Gazilerimize şifalar, 
ordumuza ve şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımla, sağlıcakla kalın…
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Mustafa SARIOĞLU
Gen. Eğt. ve Teş. Sekr.

Şube başkanı arkadaşlarımız yıllarca çalışmış SSK prim ödemiş emekli 
olmuş. Bulundukları bölgede bir araya gelerek Tüm Emek Der’e bağlı 
dernek kurulmuş. Köy belde ve ilçelerde il merkezlerinde kuruluş 
amacımız emekli hak ve menfaatlerini korumak emeklilerle ilgili intibak 
yasası ilaç katkı payları, toki konuları her konuda teşkilatlara, Millet 
vekillerine, Belediye Başkanlarına ilgili Bakan ve Başbakan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza Muhalefet Parti Milletvekillerine, Liderlerine 

TEŞKİLATTEŞKİLAT

sorunlarımızı Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan 
önderliğinde yazılı, sözlü sorunları dile getirmek. 
Mecliste millet vekillerine taleplerimizi yazılı, sözlü 
takdim etmek bizler çalıştık emekli olduk. Bugün 
taleplerimizi verdiğimiz yetkililer yarın bizim gibi 
emekli olacak bizim durumumuza düşecek bizi o 
zaman değil şimdi anlamalarını istiyoruz. 

Bizler fazla bir şey istemiyoruz. Devletin belirlediği 
açlık sınırının altında olmasın ve herkesin ödediği 
prime göre düzenleme yapılsın bizler ülkenin 
sigortasıyız ülkemizi seviyoruz. Vatan Millet İstikrar 
dedik. İstikrar huzur demeye devam edeceğiz. 
Bizleri, torunlarımıza mahcup etmeyin yarın sizlerde 
mahcup olursunuz. Gideceğiniz Köy belde, ilçe 
ve il merkezlerinde sizleri iyi karşılayalım. İntibak 
yasamızı çıkarın, ilaç katkı paylarımızı askeriyeye 
indirin, tokiyi hızlandırın 2023 hedeflerine beraber 
yürüyelim diyorum saygılar sunuyorum.

NOT: Zonguldak T.T.K kömür ocaklarında çalışıp veya 
Türkiye’nin değişik vilayetlerinde kömür ocaklarında 
çalışıp emekli olan emeklilerimiz akciğerlerinde 
kömür tozu ve taş tozu olduğundan dolayı 
beklemedik yerlerde beklenmedik zamanlarda 
yollarda hayatlarını kaybediyorlar. Aldığı maaşlar 
sağlık giderlerine yeterli gelmiyor. 

Yıllarca sağlık pirimi ödeyen ve hayatları boyunca en 
çok ihtiyaç duydukları zamanda sağlık hizmetlerini 
yeterince alamamakta yada sağlık sistemi yeterli 
olamamaktadır. Yolda düşüp ölen madencilerimizin 
ağır hasta olan maden işçisi emeklilerimiz adına 
talebimizdir. Zonguldak ormanla kucaklaşan daha 

temiz havanın olduğu bir sanatoryum Hastanesinin 
de Zonguldak’a kurulması ve ağır hastaların 
ömürlerinin son dönemlerini bu hastanelerde daha 
düzgün ve bilinçli bir bakım ile geçirmelerini talep 
ediyoruz.  

Göğüs Hastalıkları Hastaneleri şehrin merkezinde 
yetersiz. Orman, çam havası olan yerde hastaneler 
yapılıp ömrünün son günlerini devlet güvencesi 
altında sağlık tedavisi olursa daha iyi olur. Bu 
yazımdan sonra yetkililer incelesin bu hastanelerde 
sancıdan nasıl çile çektiğini görebilirler. Bu 
konunun dikkate alınıp biran önce çare bulunması 
gerekir. Vekillerimizin ve tüm siyasi teşkilatlarının 
konuyu biran önce ele alarak ciddiyetinin farkına 
varmalarını bekliyoruz. Sözlerimi sonlandırmadan 
önce Afrinde PKK, PYD, İŞİD ve tüm terör örgütleri ile 
mücadele halinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ve Devletimizin yanında olduğumuzu bildirir  
Şehitlerimize Allahtan Rahmet Gazilerimize şifalar, 
ordumuza ve şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
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Petrol İş Genel Merkezi Konferans Salonunda Ulusal kanal ve 

İstanbul İşçileri Derneğinin düzenlediği 1. Emekliler Kurultayına 

derneğimiz adına Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN, Genel 

Sekreterimiz Mustafa YILMAZ, Genel Eğt. Teş SEKRETERİ Mustafa 

SARIOĞLU, Kartal Şube Başkanımız Nazım ÖZTÜRK ve yönetim 

kurulu üyeleri Eyüp Şube Başkanımız Hamza HALDIZ ve yönetim 

kurulu üyeleri ve birçok üyemiz kurultaya katılmıştır. Genel 

Başkan Satılmış ÇALIŞKAN kurultayda emeklilerin sorunlarını iki 

ana başlıkta dile getirmiştir.

EMEKLİLERİMİZİN SORUNLARI 
İKİ ANA BAŞLIKTADIR..
Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 
Konuşmasında

1-MAAŞ SORUNLARIMIZ
Biz geçine bileceğimiz bir emekli aylığı istiyoruz  % 70’ imizim 
maaşı açlık sınırının altındadır.

MAAŞ TALEPLERİMİZ 
A-Çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret uçurumunun 
giderilmesi, çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de 
aynen yansıtılması
B- Emekli sandığı emeklisine çalışan memura uygulanan sözleşme 
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artışları emeklisine de uygulanırken İşçi ve Bağ-
Kur emeklisine sadece tüfe verilmektedir. Bu farklı 
uygulamaları giderecek bir düzenleme talep ediyor 
ve artı refah payı verilmesini istiyoruz. (MEMUR, İŞÇİ, 
BAĞ-KUR EMEKLİSİ AYRIMI OLMAMALI) 
C- Yeni bir intibak düzenlemesi (tüm emeklileri 
kapsayan), hizmet ve prime dayalı standart birliğini 
sağlayacak 5000 gün prim karşılığı taban aylığının 
açlık sınır altında kalmayacak şekilde 5000 gün 
üzeri hizmete aynı doneye ( 240 güne)  artı bir puan 
verilerek ABO’yu belirleyecek bir düzenleme işçi 
emeklilerinin kendi aralarındaki farlılığında ortadan 
kaldıracaktır.
(Örnek olarak şu anda 25 yıl bir fiil hizmet aynı prim-
le 90’lı yıllarda emekli olanla 2014-  2016 yılı emekli 
olanlar arasında 1000 - 1200 TL fark oluşmuştur bu 
fark tavanda tabanda ise aylıklar 800 TL’ ye kadar 
düşmüştür.)
Emeklilerinde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sen-
dikalaşma hakkının verilmesi, 
Emekli olma şartında Prime dayalı, bir fiil hizmete 
göre değerlendirilmesi daha adaletli olacağından; 
yaş haddinden emekli olma şartının terkedilmesi 
gerekmektedir. 

2-SAĞLIK SORUNLARIMIZ 
Huzurla hizmet alabileceğimiz 25 -30 yıl primini 
ödediğimiz karşılığı faturasız sağlık hizmeti 
almak istiyoruz.
SAĞLIK TALEPLERİMİZ
A-Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı 
paylarının kaldırılması, çünkü sağlık hizmeti daha 
çok yaşlılıkta alınan bir hizmettir.
B-İlaçlardaki emsal ilaç uygulamasının kaldırılarak 
doktorun yazdığı ilaç fark alınmadan verilmesi, 
Özel hastanelerin  %200’lük fark alınmasının tekrar 
değerlendirilmesi tahlil ve görüntülemeden fark 
alınmaması
C-Devlet ve üniversite hastanelerinde teşhis, 
tedavi görüntüleme, laboratuvar ve ameliyat 
randevularının daha kısa verilmesi için gerekli 
düzenleme ve çalışmaların yapılması.
D-Bu katkı payları %70’i açlık sınırı altında emekli 
aylığı alan ve zor şartlarda yaşam sürdüren 
emeklilerimizi yaşamlarını daha da zorlaştırmakta.
Emeklilerimize ekonomik, kültürel ve sosyal 
olanaklar sunmak, hak ettikleri onurlu yaşamı 
sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği iktidarların 
en önemli görevidir.
Bu şekilde konuşarak hitap etmiştir.
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29 Ocak 2018 tarihinde BBP 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Genel Başkan Yardımcımız 
Yunus ATİKTÜRK ve Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz Mustafa SARIOĞLU katılmıştır.

Programa BBP Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, Hak –İş Başkanı Mahmut ARSLAN, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali YALÇIN ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri katılmışlardır.

Tüm Emek Der olarak Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Eğitim Teşkilat Sekreterimiz BBP Genel 
Başkanı Mustafa DESTİCİYE 25. yıl kuruluş dönümlerinin hayırlara vesile olmasını diledir.

BBP 25’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI HAZIRLIK 
ÇALIŞMALAR AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDIK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın teşrifleriyle gerçekleşen On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmalar 

Açılış Toplantısına Derneğimiz adına Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN katılmıştır.
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KAMU OYUNA 
DUYURU

 

2018 yılı İŞÇİ, BAĞ-KUR ve MEMUR Emeklileri 
1. Dönem artışları 5510 sayılı yasasının 55. 
Maddesine göre  % 5,69 olarak belirlendi. (Fakat 
bizim pazarımızda Tüfe % 25) Bu artışlarla 
SSK taban aylığı 935,60 TL, BAĞ-KUR Taban 
aylığı 988,91 TL, EMEKLİ SANDIĞI Taban Aylığı 
1876,09 TL olmuştur.

%70 i açlık sınırı altında aylık alan SSK ve BAĞ-
KUR Emeklilerinin çileleri yine devam etmektedir.

Çare 5510 sayılı yasayı Tabandan Tavana yeniden 
düzenleyerek taban maaşı açlık sınırı baz alınarak 
hizmet ve prime dayalı bir İNTİBAK yasasının 
çıkarılması acilen gerekmektedir. Parlamentodan 
bu acil duruma bir an önce neşter vurulması tüm 
emekliler tarafından beklenmektedir.

KAMU OYUNA 
DUYURU



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

TÜM EMEK DER12

24.01.2018 günü Ankara Hilton Gardın Otelinde yapılan Hizmet-İş sendikasının 40’ıncı 
kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel Eğitim ve 

HİZMET İŞ SENDİKASININ 40’INCI 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ETKİNLİKLERİNE KATILDIK.

HİZMET İŞ SENDİKASININ 40’INCI 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ETKİNLİKLERİNE KATILDIK.

Teşkilat Sekreteri Mustafa 
SARIOĞLU katılmışlardır. 
Etkinlikte birçok siyasi ve 
sendika ile görüşen Genel 
Başkan ve Teşkilat Sekreteri 
emeklilerin sorunlarını dile 
getirmişlerdir. Hizmet-İş 
sendikasının 40’ıncı kuruluş 
yılını kutlar daha nice yıllara 
ulaşmasını temelli ederiz.
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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. 
MEVLÜT KARAKAYA DERNEĞİMİZ ÇUKUROVA 

ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. 
MEVLÜT KARAKAYA DERNEĞİMİZ ÇUKUROVA 

ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

16.02.2018 Cuma günü Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA ve MHP Adana İl 
Başkanı Bünyamin AVCI  şubemizi ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette emekli sorunlarını dinleyen KARAKAYA Emeklinin sorunlarını TBMM’ de dile 
getireceklerini her konuda yardımcı olacaklarını bildirmişlerdir.
 Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkkür ediyoruz.
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ANKARA VALİ YARDIMCISI SAYIN HÜRREM AKSOY’U 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

KARABÜK VALİMİZE ZİYARET

28.02.2018 Çarşamba günü Genel Eğt. ve 

Teş. Sekreteri Mustafa SARIOĞLU, Elazığ Şube 

Başkanı Mehmet KAYABAŞ, Malatya Şube 

Başkanı Mehmet TANGÜDER Ankara Vali 

Yardımcısı Sayın Hürrem AKSOY’u makamında 

ziyaret etmişlerdir.

Sayın Vali Yardımcısı Hürem AKSOY’a 

Derneğimiz ve emekli sorunları hakkında fikir 

alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Vali Yardımcımıza ilgilerinden dolayı 

teşekkür ederiz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği Karabük 
Şube Başkanı Mevlüt TAŞTEPE, 
Şube Başkan yardımcısı Bayram 
PINARBAŞI ve yönetim kurulu 
üyeleri Ramazan YURTOĞLU, 
Mehmet YAZICI, Karabük Valisi 
Sayın Kemal ÇEBER ‘i makamında 
ziyaret etmişlerdir.

Sayın Valimize hayırlı olsun 
dileklerini ileten Karabük Şubesi, 

Emeklilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sayın Vali Kemal ÇEBER’e teşekkürlerini iletti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali ÇEBER Şube 
Başkanı Taştepe’ye ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek başarılı 
çalışmalar diledi. 
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SAKARYA VALİMİZE ZİYARET

KARTAL ŞUBEMİZİ ZİYARET

Sakarya şubesi yönetim kurulu üyeleri 
Mustafa Yılmaz Şube Başkanı Şube 
Başkan yardımcısı Yusuf Karanlık Mali 
Sekreter Rahmi Aktaş, Egt ve Teşkilat 
Sekreteri Bünyamin Koçoğlu Sakarya 
Valisi Sayın İrfan BALKANLIOĞLU’nu 
makamında ziyaret etti.

Sakarya da yaşayan emeklilerin 
sorunlarını içeren bir dosya Sayın Valiye 

24.02.2018 Cumartesi günü Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN ve Genel Eğt. ve Teş. Sekreteri 
Mustafa SARIOĞLU Kartal Şubemizi  ziyaret etmişlerdir.

Kartal Şube Başkanı Nazım ÖZTÜRK Şube çalışmaları hakkında genel merkez yöneticilerine 
bilgi vermiştir. Kartal Şubemize Çalışmalarında Başarılar Dileriz.

takdim edilmiş ve emeklilerin başta TOKİ yer konusu olmak üzere emeklilerin sorunları kendisine 
aktarılmıştır.

 Sayın Vali ziyaretlerinden dolayı teşekkür etmiş ve emekli sorunları ile ilgili konularda yardımcı 
olacağını söylemişlerdir.
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11.02.2018 Pazar günü Kültür Parktaki Mamuratü-
laziz toplantı salonunda birçok siyasi, bürokrat ve 
emeklilerin katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ 
emeklilerin sorunlarını dinledi ve cevap verdi. Elazığ 
Şube Başkanımız Mehmet Kayabaş’ta derneğimizin 
çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir.

Elazığ Şube Başkanımız Mehmet KAYABAŞ Elazığ 
Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ’a derne-
ğimiz adına saat ve çiçek takdim etmiştir.

Emekliler gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı 
Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ’a 
teşekkür ederiz.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI MÜCAHİT YANILMAZ 
EMEKLİLERİ DİNLEDİ

TARSUS’DA KAN BAĞIŞ 
ORGANİZASYONU
Türk Kızılay’ı Mersin kan bağış merkeziyle Tüm 

İşçi Emeklileri Derneği Tarsus Şubemizle birlikte 

düzenlemiş ve bir çok emeklimiz kampanyaya 

katılmıştır. Kampanyasına destek veren ve 

düzenleyenleri kutlar diğer kuruluşlara örnek 

olmalarını dileriz.
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13.03.2018 Salı günü Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuz Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN 
başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
MHP Mersin Milletvekili Sayın Baki ŞİMŞEK ‘i 
makamında ziyaret etmişlerdir.

Tüm Emeklilerle ilgili Türkiye Büyük Millet Me-
clisinde verdiği önerge ile ilgili kendisine teşekkür 
edilmiş ve emekli gelirleri ve sağlık giderleri 
hakkında kapsamlı bir dosya takdim edilmiştir.
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MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BAKİ ŞİMŞEK ‘İ 
TBMM’DE ZİYARET EDİLDİ.

KAMU OYUNA DUYURUKAMU OYUNA DUYURU
 Zeytin dalı operasyonu olarak tanımlanan Uluslararası hukuka uygun olan bu sınır 
ötesi sınırlarımızın ve harekât bölgesinde ki sivil halkın korunmasına ilişkin opera-
syonu, Tüm Emek Der camiası olarak destekliyor devletimizin ve kahraman askerl-
erimizin yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz.
Diliyoruz ki harekâtta vatan evlatlarına zarar gelmeden etkili ve etkin bir sonuçta 
kısa zamanda tamamlanır.
Bu vatanın bütünlüğü için sınırda ve sınır ötesinde görev alan tüm asker ve sivil-
lerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun, Allah şanlı ordumuzu muvaffak eylesin. 
Emeklilerin duası sizinle beraberdir.

 Yönetim Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel başkan
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02.02.2018 Cuma günü Çiğli Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası toplantı 
salonunda büyük bir coşku ile 
Derneğimizin Çiğli Şubesi Olağan 
üstü genel kurulunu yapmıştır.

Divan Başkanlığını Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN ‘ın yaptığı genel 
kurula Çiğli Şubemizin üyeleri, siyasi 
parti ve sivil toplum örgütlerinin 
çiğli temsilcileri katılmışlardır.

ÇİĞLİ ŞUBEMİZ GENEL KURUL YAPTI

Yapılan seçimde Hikmet GENÇ kazanmıştır. Hikmet GENÇ ve heyetine çalışmalarında başarılar 
dileriz.

İŞİTME CİHAZI ANLAŞMASI YAPILDI
Derneğimiz Genel Merkezi ile ODY0SES işitme cihazı fir-

ması ile anlaşma sağlanmıştır.27.02.2018 tarihinde yapı-

lan başkanlar kurulu toplantısında cihazları şube başkan-

larımıza tanıtmışlardır.
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08.09.2007 tarihinde Adana şubesinin olağan 
kongresinde Adana Şube Başkanlığına 
seçildim. O tarihte şube üye sayısı 1100 
civarında idi. Yeni şube yönetimimiz ve 
Genel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN’ın 
destekleri sayesinde bu günlere geldik. 
Şuanda şube üye sayısı 5700 civarında bu üye 
sayımız bize göre başarı değildir, üye sayımızı 
10000 lere çıkarmak için çaba harcayacağız. Biz 
Adana Şubesi ve Çukurova Şubesi olarak tama 
bir dayanışma içindeyiz. Sayın Çukurova Şube 

Başkanımız Rafet KAYA ile Adanada 22 adet 
sağlık kuruluşları ile sözleşme imzalayarak 
önce sağlık projelerimizi yürütmekteyiz. Bu 
yapılan anlaşmalar TÜM EMEK DER üyeleri 
adına yapmaktayız. Bize Adana’mıza yakın 
olan Tarsus, Silifke, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Elazığ, Malatya şubelerimiz üyelerini de bu 
sağlık kuruluşlarından, büyük hastanelerden 
yararlanacaklar. Ayrıca Karataş ilçemizde 
bulunan Ormanaltı Tesisleri ile anlaşma 
yapılmıştır. Çiftehan kaplıcaları ile anlaşma 

ADANA
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yapılmıştır. Ben Adana Şube Başkanı 

Ahmet KAHRAMAN ve Yönetim kurulum, 

emeklilerimize daha fazla hizmet yapmak 

için gece gündüz demeden çalışmalarımıza 

devam edeceğiz. Üyelerimizin Toki de ev 

sahibi olmaları olmaları hususunda  Çukurova 

Şube Başkanımız sayın Rafet KAYA bey ile 

Ankarada bakanlık nezdinde girişimler 

yapılmaktadır. Bu konuyu Genel Başkanımız 

Satılmış ÇALIŞKAN , Hükümet Üyeleri ve TOKİ 

başkanı ile görüşmeler yapmaktadır. Toki 

Adana’da ev yapımı gerçekleştirir ise burada 

en fazla TÜM EMEK DER üyeleri yararlanacaktır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızdan İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri asgari ücretten daha aşağı 
maaş almaktalar, geçinmeleri mucizelere 
bağlı. Bu  emekli dul ve yetimlere yardımcı 
olmanızı, ücretlerinin yükseltilmesini ve dini 
bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesini 

arz ve taleb ederiz. Saygılarımızla. Emekli 

kardeşlerimizi Adana Şubemize kayıtlarını 

yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Selam 

olsun emekli kardeşlerime.  
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1- Özel Adana Hastanesi Büyükşehir Belediye Karşısı
2- Metro Hastanesi İstasyon Arkası
3- Güney Adana Hastanesi Dağlıoğlu Mahallesi
4- Hacattepeliler Tıp Merkezi Meydan Mahallesi
5- Avrupa Hospital Hastanesi Kenan Evren Bulvarı
6- Çukurova Göz Hastanesi Yeni Baraj Mahallesi
7- Batı Kent Hastanesi Kozan Yolu Sofulu Mahallesi
8- Algomed Hastanesi Yüreğir Otogar Karşısı
9- Dünya Göz Hastanesi Büyükşehir Belediye Karşısı
10- Adana Kardiyoloji Hastanesi Büyükşehir Belediye Karşısı
11- Ömür Tıp Merkezi  Onur Mahallesi
12- Özülkü Tıp Merkezi Karataş Yolu

13- Hayat Tıp Merkezi Yeşilevler Mahallesi
14- E.P.C. Hastanesi Yüzyıl Mahallesi
15- Türkmen Başı Tıp Merkezi Türkmen Başı Bulvarı
16- Sevgi Göz Merkezi Vali Yolu Caddesi
17- Özel Nevin Göz Merkezi Sümer Mahallesi
18- Erkan Sürücü Kursu
19- Öz Tertemiz İş Halı yıkama 0322 459 09 87
20- Şifa Hastanesi Kanal Köprü 2. Durak
21- Yaşam Tıp Merkezi Telli Dere Mahallesi
Ankara’da Misafirhane
Karataş Orman Altı Plajı ile Anlaşma
Çiftekan Kaplıcaları ile %15 İndirimli

ADANA ŞUBEMİZİN ANLAŞMA YAPTIĞIMIZ KURUMLAR

ŞUBEMİZ
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Değerli üyelerimiz göreve geldiğimiz 2007 
yılı ağustos ayından itibaren yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte önümüze koyduğumuz 
hedefleri gerçekleştirmek için çaba sarf etmeye 
başladık.

İlk Olarak ilimizde faaliyet gösteren süper 
marketlerle ilgili resmi yazı ile bizzat yönetimle 
birlikte firmaları ziyaret ederek indirim 
taleplerimiz içeren yazımızı tümüne teslim 
ettik. Bunların içinde bizleri tatmin edici indirim 
yapacağını söyleyen ilimi,zde faaliyet gösteren 
sayar marketler topluluğu ile %5 indirim talebi 
kabul etti. Bu firmayla 2007 yılında sözleşme 
imzaladık.

Uşak’ın özel hastanesi olarak faaliyet gösteren 
Öztan Hasatanesi ile 2009 yılında genel 
Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN’ın bilgileri 
dahilinde dernek olarak indirim sözleşmesini 
imzaladık.

Bu konuda bize yardımcı olan hastane 
Başhekimi Dr. Uğur ÖZTAN Hastane Genel 
Müdürü Sayın Muhammed Aki YAVUZ’a 
derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

İlimizde faaliyet gösteren Medical Park Uşak 
Hastanesi ile 2010 yılında aynı koşullarda 

sözleme imzaladık. Bu konuda yardımcı olan 
hastane Baş Hekimi Dr. Erol GİLİM, hastane 
Genel Müdürü Ali Kemal GÜRBÜZ, Müdür 
Yardımcıları Osman, Uğur beylere, Ticaret 
Müdürü Arif DURAN’a derneğimiz ve üyelerimiz 
adına teşekkür ederiz.

Uşak’ta faaliyet gösteren Uşak Göz Hastanesi ile 
2014 yılında aynı koşullarda sözleşme imzaladık. 
Bu konuda biz e yardımını esirgemeyen Dr. 
Erol UYSAL ve Genel Müdürü Çetin UÇAR’a 
derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

Uşak’ta faaliyet gösteren Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi ile 2017 yılında aynı koşullarda 
sözleşme imzaladık. Bu konuda bize yardımcı 
olan Dr. Ali KARAOBAYA’ya derneğimiz ve 
üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

UŞAK
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Göreve geldiğimiz 2017 yılından itibaren 
derneğimiz üyesi olup da az maaş alan 
üyelerimize gıda yardımlarında bulunuyoruz.

Az maaş alan üyelerimiz ve öksüz çocuklarına 
dernek olarak dost ve arkadaşlarımızın 
derneğimize yapmış olduğu bağışlarla yaklaşık 
400 civarında öğrenciyi 2007 yılından beri giyim 
yardımında bulunmaktayız.

Düzenli olarak Uşak Huzur Evi’ni ziyaretlerimizi 
sürdürmekteyiz.

Diğer sivil Kuruluşlarıyla tam bir dayanışma 
içerisinde çalışmaktayız. Üyelerimizin 
sorunlarıyla ilgili olarak her ay düzenli olarak 
Uşak’taki faaliyet gösteren yerel televizyonlara 
sorunlarımızı dilimiz döndüğünce anlatmaya 
çalışıyoruz. 

Elektrik dağıtım şirketine 2010 yılında aynı 
zamanda UDAŞ Doğalgaz şirketine dilekçe ile 
başvurarak değiştirilen fatura tarihlerinin emekli 
aylıklarına göre düzenlenmesini talep ettik. 
Maalesef dilekçelerimize hiç bir cevap alamadık.

2015 yılında Genel Başkanımızın başlatmış 
olduğu TOKİ Kampanyası ile ilgili olarak Uşak 
Şubesi olarak Temmuz ayından itibaren ön talep 
toplama işlemlerimiz halen devam etmektedir. 
Konu ile ilgili olarak Uşak Valiliğimize gerekli 
bilgilendirmeyi yapmış bulunmaktayız. 1. Etapla 
ilgili yer belirleme işlemleri devam etmektedir.

Bütün üyelerimize selam ve saygıyla sunuyoruz.
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ŞUBEMİZ
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel merkez Başkanlar Kurulu toplantısı 27-02-2018 
Salı günü Genel Merkez Toplantı Salonunda İzmir’den Van’a yurt genelindeki Şube başkanlarımızın 
katılımlarıyla yapılmıştır
Ülkemizin güvenliği ve bölgede barış sağlamak için yapılan Zeytin Dalı Harekâtındaki Türk Silahlı 
kuvvetleri mensuplarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını Askerlerimizin ve polislerimizin sağ 
salim olarak evlerine dönmesini ve bu haklı operasyonda Devletimizin yanındayız. Şehitlerimize 
Allahtan Rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Başkanlar kurulu toplantımızda Şube Başkanlarımız kendi yöre il ve ilçelerindeki emeklilerin 
sorunlarını dile getirmişlerdir.
%70 i açlık sınırı altında aylık alan SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin çileleri yine devam etmektedir.
Çare 5510 sayılı yasayı Tabandan Tavana yeniden düzenleyerek taban maaşı açlık sınırı baz 
alınarak hizmet ve prime dayalı standart birliği getiren bir İNTİBAK yasasının çıkarılması acilen 
gerekmektedir. Parlamentodan bu acil duruma bir an önce neşter vurulması tüm emekliler 
tarafından beklenmektedir.
Emeklilerden alınan sağlıkta katkı payının kaldırılması gerekmektedir. Sağlık hizmetine en çok 
ihtiyacı olan emekliler bu durumdan çok etkilenmektedir.
Hükümetin TOKİ konusunda verilen sözlerin bir an önce hayata geçirilmesini emeklilerin sadece 
ufak illerde değil Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol illerde konut ihtiyacının giderilmesi gerek-
mektedir.
Şuanda % 4 olan ek ödemelerin en az %8 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Fatura verilirken 
ortalama % 8 olarak ek ödeme almaktaydık.
Saygılarımızla  

Başkanlar Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ
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TÜİK’E GÖRE OCAK - ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI
HALKIN PAZAR ENFLASYONUNU YANSITMIYOR

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2018

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,02 
arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir 

önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre 

%11,23 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,96 ile çeşitli mal ve 
hizmetler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak 

ayında endekste yer alan gruplardan, ev 

eşyasında %2,44, sağlıkta %2,42, konutta %2,34 

ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,67 artış 

gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,02 ile 
giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak 

ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup 

ise %0,99 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,02 ile ulaştırma 
grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev 

eşyası %13,49, giyim ve ayakkabı %12,63, lokan-

ta ve oteller %11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler 

%11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana har-

cama gruplarıdır.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,73 
arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %1,76, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre 

%11,23 artış gerçekleşti.
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TÜİK’E GÖRE OCAK - ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI
HALKIN PAZAR ENFLASYONUNU YANSITMIYOR

Aylık en yüksek artış %2,57 ile sağlık 

grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat 

ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve 

alkolsüz içeceklerde %2,24, eğlence ve kültürde 

%1,89, ev eşyasında %1,23 ve lokanta ve otell-

erde %0,95 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %4,09 ile giy-

im ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat 

ayında endekste yer alan gruplardan sadece 

giyim ve ayakkabı grubunda %4,09 oranında 

düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %15,66 ile ev eşyası 

grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 

ulaştırma %13,19, giyim ve ayakkabı %11,77, 

lokanta ve oteller %11,53 ve eğitim %10,88 

ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 

gruplarıdır.

Tüik açıklamaları halkın pazardaki enflasyon 

açıklamalarını tutmuyor. İstatiskler şöyle dur-

sun pazarda, markette enflasyon ocak ayında 

%25 leri, Şubat ayında %15 leri geçti. Halkın 

ve başta emeklimin geçim sıkıntısı giderek 

büyüyor. Tarladan çok ucuz çıkan sebzeler paz-

ara fahiş fiyatlarla yansıyor. Enflasyon iki ayda 

toplam pazara %40 yansımakla birlikte halkın 

alım gücü giderek düşmektedir.

Yönetim Kurulu
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Merhaba Değerli Tüm Emek Der Üyeleri!

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Sayın Satılmış Çalışkan, bu dergide işçi emeklilerimizin hu-
kuksal sorunları ile ilgili onlara yol gösterici bir köşe düşünce-
sinden bahsettiğinde, bir işçi emeklisi çocuğu olarak gerçek-
ten çok heyecanlandım ve teklifini seve seve kabul ettim. Bu 
vesileyle başta Sayın Başkan Satılmış Çalışkan olmak üzere 
tüm yönetim kurulu sayın üyelerine ve derginin çıkarılmasın-
da emeği geçen herkese tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

Değerli Okuyucular,

Bugünden itibaren, sizlerden aşağıdaki e-posta (e-mail) ad-
resine gelecek olan sorulara Hukuk Köşesi’nde cevap verme-
ye çalışacağım. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, cevaplar 
ve yorumlar, sorularınızdaki veriler ışığında ve genel nitelikli 
olacağından, sizin içinde bulunduğunuz -belki de farkında ol-
madığınız- şartları bir meslektaşım ile görüşmenizde büyük 
fayda bulunmaktadır. Bizim amacımız, sizlere bir nebze olsun 
yol gösterici olabilmektir. 

Hukuki sorunlarınızı ve sorularınızı gönderebileceğiniz 
e-posta (e-mail) adresimiz avozersenturk@gmail.com’ dur. 
Sorularınız ya müstakil olarak ya da diğer sorularla benzer 
ise birleştirilmek suretiyle mutlaka cevaplandırılmaya çalı-
şılacaktır. Lütfen sorularınızı mümkün olduğunca kısa ama 
tüm hususları içerecek şekilde yazmaya çalışınız. Sorunuzda 
yeterince anlaşılmayan bir hususu açıklayabilmeniz için size 
soru sorma imkânımız bulunmadığından dolayı soru ne kadar 
anlaşılır olursa, cevap da o kadar tatmin edici olabilecektir. 

Bir sonraki sayıda görüşene kadar esen kalmanız dileğiyle.

Günün Sözü: Adalet, bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. 
William Godwin

Av. Özer Şentürk

Bilindiği üzere, 2000 yılı öncesinde eme-
kli olanlara yapılan intibak zammının, 
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 
da uygulanması amacıyla bazı emekli-
lerce iş mahkemelerinde açılan davalar 

reddedilmiş,  yapılan temyiz başvuruları da Yargıtay tarafından yer-
inde görülmemiş, nihayetinde konu bireysel başvuru yoluyla Anayasa 
Mahkemesi'ne intikal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, 10 Ocak 2018'de 
verdiği kararda, 2000 yılı sonrasında emekli olanların durumunun 
anayasaya aykırı olmadığı, emeklilerin sosyal güvenlik haklarının ihlal 
edilmediğini belirtti. Bu aşamada hukuki açıdan geriye bir tek Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne başvuru yolu kalmaktadır.

AİHM zorunlu yargı yetkisinin Türkiye tarafından kabul edildiği 1990 
yılından itibaren, yapılan bireysel başvurular sonucunda verilen kara-
rlara uyulması gerektiği anayasal teminat alyına alınmıştır. Yani AİHM 
kararları Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşları bağlamaktadır. Ancak 
AİHM kararlarına uyulmaması halinde, ülkelere uygulanacak hukuki 
ve cezai bir yaptırım bulunmadığından dolayı, üye ülkeler söz ko-
nusu kararları ya hiç uygulamamakta ya da işlerine geldiği şekilde 
uygulamaktadır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin açıkladığı 2015 istatistik verile-
rine göre AİHM'nin vermiş olduğu 11 bin karar ülkeler tarafından ya 
hiç uygulanmamış ya da gereği gibi uygulanmamıştır. Bu kararlardan 
bazıları 10 yıl önce verilmiş, 10 yıldır ilgili ülke tarafından bekletilme-
kte ve uygulanmamaktadır. Yine AİHM kararlarına en çok uymayan ül-
keler sıralamasında Türkiye, İtalya'nın ardından 1500 kararla 2. sırada 
yer almakta, Türkiye'yi Rusya, Ukrayna ve Romanya izlemektedir. 

Türk vatandaşlarının AİHM'ye başvurmaları anayasal haklarıdır. Ancak 
milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik intibak yasası gibi bir konuda 
AİHM'nin vereceği bir karara, çok daha bireysel nitelikteki kararlara 
uymaktan bile imtina eden hükümetin uymasını düşünmüyoruz. 
Bu düşünceden hareketle, AİHM'ye intibak zammıyla ilgili bireysel 
başvuruda bulunan emeklilerimize olan tüm saygımızı ifade etmenin 
yanında, aslolanın siyasi irade ve TBMM olduğu gerçeğinden hareke-
tle, siyasi baskı oluşturmak suretiyle TBMM'nin bu konuda bir yasa 
çıkarmasını sağlamaya çalışmanın en etkili çözüm gibi durduğunu 
belirtmekte fayda mülahaza edilmektedir. 

Son Söz: "Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir." Aristo

AİHM Kararlarının 
Emeklilere İntibak 
Zammı Bağlamında 
Uygulanabilirliği 
Sorunu

Av. Özer Şentürk



TÜM EMEK DER

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

29

ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ
Evlenme Ödeneği
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ
Evlenme Ödeneği (Ceyiz Yardımı)

Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir?

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden 

sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı 

kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme 

tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm 

yardımıdır.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir 

dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber 

evlenme cüzdanının bir örneğinin  de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi 

başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer 

hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı 

tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu 

iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi 

sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya 

mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi 

olarak ödenir.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine 

karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan 

eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

Evlenme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Örneği Kurumumuzca hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile;

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki evlenme ödeneği için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/

Merkez Müdürlüklerimize,

4(a) (SSK)kapsamında evlenme ödeneği işlemleri için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve 

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine 

müracaat edilmesi gerekir.
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Ülkemizde geçtiğimiz yılların en gözde meslek-
lerinden biri olan kalaycılık, gelişen teknoloji-
nin karşısında duramayarak birçok meslek gibi 
unutulmaya yüz tuttu

KALAYCILIK
Eskiyen ve yıpranan bakır kap kacağın toz nişa-
dır yardımıyla kalay ile kaplanması işlemini yapan 
zanaatkârların genel adıdır. Kalaycılık yakın zama-
na kadar seyyar olarak da icra edilen bir meslekti. 
Ancak kalaycılık çelik, alüminyum, emaye teflon ve 
seramik mutfak eşyalarının kullanımının art-
ması ile tükenme noktasına yaklaş-
maktadır. Halen turistik bakır 
eşya imalatı kalaycılığı az 
da olsa devamını sağla-
maktadır. Zehirlenme-
leri önlüyor Bakır kap-
ların mutfaklarımızda 
kullanılmaya başlaması 
kalayın bulunmasına son 
derece bağımlıdır. Ger-
çektende bakır kaplar kalayla 
kaplanmadan tek başına mutfak 
eşyası olarak kullanıldıklarında çabuk oksit-
leniyor ve bakır zehirlenmeleri nedeniyle ölümlere 
neden oluyordu. Kalay bunu önlerdi.

KALAY IN YAPILIŞI
Kalaycılık 3 temel üzerine kuruludur. Bunlar: Tavlan-
ması, temizlenmesi ve kalaylanmasıdır. Kalaycılığın 
nasıl yapıldığının anlaşılması amacıyla bu işlemleri 
kısaca açıklayalım. Tavlamak: Kalaylanacak kaplar-
da aranan en önemli özellik karıncalanmadan oluşan 
berelerin, çürümelerin olmaması, kaplar ne kadar te-
miz olursa o kadar kolay ve temiz işçilik çıkarmak-
tadır.Daha önce kalaylanmış malzemeler körük ve 
kömür yardımıyla yakılarak orta sıcaklıkla üzerin-
deki yağ ve zamanla kullanmadan oluşan atıkların 
yakılmasına kalaycılık dilinde “Tavlama” denilir. Hiç 

kalaylanmayan kaplara kızıl kap denir. Temizleme: 
Tavlanan materyaller tuz ruhu ile sıvanarak kalayla-
nacak olan kısımlar ince kumlarla el ve ayak yardımı 
ile güzelce silinir. Kalaylanacak zemin kalay alması-
nı engelleyecek tüm dış etkenlerden arındırılır. Ezik 
büzük olan yerler ise çekiç, tokmak gibi özel aletlerle 
düzeltilir. Kalaylama: Kalaylama ise yine körükte ısı 
ile tavına getirilen kapların sıcaklıktan dolayı çubuk 
halinde bulunan kalayın sürülmesi ile kolay şekilde 
kaygan hale gelmesidir. Kalayın kalaycı pamuğu ve 
nişadır yardımı ile zemine düzenli şekilde dağıtılması 

işlemine kalaylama denir. Bugünkü anlayacağı-
mız anlamda kalay bir nevi kaplama 

malzemesidir. Kalaycılıkta kul-
lanılan malzemeler: -Kalay: 

Dövülebilir, sünek bir me-
taldir. Kolayca tel veya 
levha haline getirilebilen 
bu metal, kalaycılıkta 
ısıtılarak kullanılır. -Nişa-

dır: Amonyak tuzu olarak 
bilinen amonyum klorür bi-

leşiği… Metalin yüzeyinde hasıl 
olmuş oksit tabakasını kaldırdığın-

dan metal, lehime müsait hale gelir. Beyaz toz 
halindedir. -Kalaycı pamuğu: Steril pamuktan farklı 
olarak rulo şeklinde ve avuç içerisinde kolay hareket 
ettirilebilen bir pamuktur. -Kıskaç: Kalay yapılacak 
nesnenin tutulduğu bir çeşit maşa. -Körük: Ateşin 
harlanması için kullanılan genellikle manda derisin-
den yapılmış hava üfleyen bir malzeme.
Türkiye Kültür Portalı

Mutfakların ve evlerin vazgeçilmez eşyaları olan bakır kapların yerini plastik 
ve metal eşyaların alması, kalaycılık mesleğini de yok olmayla karşı karşıya 
bıraktı. 

KALAYCILIK  YOK OLUYOR
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KAMU OYUNA 
DUYURU

 

Emeklilerin 2017 ikinci dönem artışlarının gündemde olduğu 
bu günlerde her kesim bir artış tahminde bulunmakta ama 
hepsi emeklini sıkıntısına çare olmaktan uzak açlık sınırı 
1800,00 TL’ ye ulaşmış 850-900 TL tabanlıklar istatistik tüfe 
ile düzelmez bizim Pazar tüfemiz  % 25’e ulaşmıştır

İşçi ve Bağ kur emeklileri SSK sisteminde birleştirildi bu kesim 
emeklilerimizin  % 70 İ açlık sınırı altında emekli aylığı ile 
geçim mücadelesi vermektedir. 

Hükümetimizden TALEBİMİZ, şu anda beklediğimiz 2017- 
2’inci dönem maaş artışlarında bu durumumuz göz önüne 
alınarak TÜFE + REFAH PAYI verilmesi.(yani çok devletlerin 
önünde görüldüğümüz 11,1 lik büyümeden EMEKLİYE ’de bir 
refah payı verilmesi)

Emekliye verilen artış piyasalara yük değil refah getirir 
piyasalar canlanır geçmişte yapılanlar örnektir o gün çarşıda 
pazarda manav da bakkal bir canlılık görülmüştür.

KAMU OYUNA 
DUYURU
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Elazığ Şube Başkanı Sayın Mehmet KAYABAŞ 
geçtiğimiz günlerde kanal Fırat ekranlarında 
Tuba Kınış TINARLI’nın davetlisi olarak kanal 
fıratta emeklilerin sorunlarını ve taleblerini 
dile getiren bir program yaptılar. Kayabaş 
Elazığ da Toki Konutları, emeklilerin maaş 
ve sağlık sorunları üzerine Sayın Tınarlı’nın 
soruları üzerine genel merkezin yapmış olduğu 
çalışmaları seyircilere anlattı. 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN telefon 
bağlantısı ile canlı yayına katılarak emeklilerin 
sorununun öncelikli olarak maaş, sağlık 
giderleri ve intibak yasası olduğunu bildirerek 
kanal fırat ekranlarında açıklamalarda bulundu.

İzleyenleri memnun eden ve bir çok emeklinin 
kafasındaki soruların bu programla cevap 
bulduğunu inanıyoruz.

TÜM EMEK DER ELAZIĞ 
ŞUBESİ KANAL FIRAT’DA
GENEL BAŞKANIMIZ FIRAT TV’YE KATILDI
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10 Mart 2018 de yapılan AK PARTİ Kadın Kolları seçimi için Elazığ’a gelen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Jülide SARIEROĞLU’na Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Sayın 
Mehmet KAYABAŞ, Sayın Bakana Harput Kalesi ve bakanın fotografını içeren kilimi hediye 
etti. Genel Merkezin emekliler için taleplerini dosya halinde yazılı olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Jülide SARIEROĞLU’na iletti. 

ELAZIĞ’I ZİYARET EDEN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANIMIZ  
JÜLİDE SARIEROĞLU

ELAZIĞ’I ZİYARET EDEN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANIMIZ  
JÜLİDE SARIEROĞLU
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Merhaba;     
     Bu yazımda sizlere yaygın görülen bir sağlık 
sorunu olan alerjik rinitten bahsedeceğim. İlk- 
baharın gelmesiyle beraber toplumda sıkça 
rastlanan alerjik rinit, halk arasında “saman nez- 
lesi” olarak da bilinir. Önceleri bu hastalığı sa- 
dece bahar aylarında görülen “mevsimsel aler- 
jik rinit” (saman nezlesi) ve “perenial (yıl boyu) 
alerjik rinit” olarak sını�andırıyorduk. Artık bu 
tanımlama yerini güncel klavuzlarda şiddetine 
göre değişen alerjik rinit sını�andırmasına bı- 
rakmıştır. Hastalığın sını�andırmasına yazımın 
ilerleyen bölümlerinde yeniden değineceğim. 
    Alerjik rinit, immün sistemin karşılaştığı aler- 
jene karşı bir aşırı duyarlılığıdır. Bu aşırı duyar- 
lılık, nazal mukozanın tip 1 hipersensitivite re- 
aksiyonu sonucu oluşmaktadır. Bu alerjik reak- 
siyonun oluşabilmesi için, kişinin daha önce o 
alerjenle karşılaşmış ve alerjene duyarlılaşmış 
olması gerekmektedir.  Aynı alerjenle ikinci kez 
karşılaşma durumunda organizmaya zarar ve- 
recek şekilde bir aşırı hücre reaksiyonu ger- 
çekleşir. Hücresel düzeyde başlayan bu reaksi- 
yonların klinik yansımaları ise burun tıkanıklığı, 
sulu burun akıntısı, burun  kaşıntısı, baş ve yüz 
ağrısı, sersemlik hissi, uykuya meyil, sık hapşı- 
rık, geniz akıntısı, kulaklarda tıkanıklık hissi, ge- 
nizde kaşıntı olarak özetlenebilir. Ayrıca kon- 
juktivalarda iritasyon, kaşıntı, batma ve göz ya- 
şı salgısında artma; burun tıkanıklığına bağlı 
olarak gece ağız açık uyuma ve horlama ile 

koku ve tat alma bozuklukları da görülür.      
    Takdir edersiniz ki bu yakınmalar, hayati teh- 
like yaratmamasına rağmen aktif çalışan bire- 
yin günlük aktivitelerini etkilemekte ve iş gücü 
kaybına neden olmaktadır. Ayrıca alerjik rinit 
hastalarında, normal popülasyona nazaran da- 
ha sık üst solunum yolu enfeksiyonu, nazal po- 
lipozis, astım, rinosinüzit ve otitismedia görül- 
düğü bildirilmiştir.    
    Alerjik rinit tanısı klinik olarak konulan bir ta- 
nıdır. Alerjik rinit yakınmalarıyla gelen ve yapı- 
lan alerji testi negatif çıktığı için tanı ve doğal 
olarak tedavisi geciken çok fazla sayıda hasta-
ma rastlıyorum. Oysa ki alerjik rinit, hastadan 
alınan iyi bir anamnez ve detaylı bir kulak bu- 
run boğaz muayenesi ile tanısı konan bir hasta- 
lıktır. Yani hastalığın tanısı testlerle değil klinik 
olarak konur. Çeşitli alerji testleri yapılabilir, bu 
testler bizim tanımızı destekleyebilir ancak kli- 
nikle uyumlu olmadığı sürece tek başına bizim 
için asla önem arz etmez.    
Peki anamnez ve muayene sırasında nelere dikkat etmeliyiz? 
    Hastaların şikayetlerinin neler olduğu, ne ka- 
dar süredir olduğu ve bu şikayetlerin günlük 
hayatı ne derece kısıtladığı sorulmalıdır. Bu şi- 
kayetlerin başlamasını tetikleyen ortam ya da 
koku araştırılmalıdır. Hastaların muayenesinde 
detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapıl-
malı,  muayenede görülmesi zor olan burun 
içerisi ve nazofarenks, hipofarenks ve larenks

SAĞLIKSAĞLIK
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Merhaba;     
     Bu yazımda sizlere yaygın görülen bir sağlık 
sorunu olan alerjik rinitten bahsedeceğim. İlk- 
baharın gelmesiyle beraber toplumda sıkça 
rastlanan alerjik rinit, halk arasında “saman nez- 
lesi” olarak da bilinir. Önceleri bu hastalığı sa- 
dece bahar aylarında görülen “mevsimsel aler- 
jik rinit” (saman nezlesi) ve “perenial (yıl boyu) 
alerjik rinit” olarak sını�andırıyorduk. Artık bu 
tanımlama yerini güncel klavuzlarda şiddetine 
göre değişen alerjik rinit sını�andırmasına bı- 
rakmıştır. Hastalığın sını�andırmasına yazımın 
ilerleyen bölümlerinde yeniden değineceğim. 
    Alerjik rinit, immün sistemin karşılaştığı aler- 
jene karşı bir aşırı duyarlılığıdır. Bu aşırı duyar- 
lılık, nazal mukozanın tip 1 hipersensitivite re- 
aksiyonu sonucu oluşmaktadır. Bu alerjik reak- 
siyonun oluşabilmesi için, kişinin daha önce o 
alerjenle karşılaşmış ve alerjene duyarlılaşmış 
olması gerekmektedir.  Aynı alerjenle ikinci kez 
karşılaşma durumunda organizmaya zarar ve- 
recek şekilde bir aşırı hücre reaksiyonu ger- 
çekleşir. Hücresel düzeyde başlayan bu reaksi- 
yonların klinik yansımaları ise burun tıkanıklığı, 
sulu burun akıntısı, burun  kaşıntısı, baş ve yüz 
ağrısı, sersemlik hissi, uykuya meyil, sık hapşı- 
rık, geniz akıntısı, kulaklarda tıkanıklık hissi, ge- 
nizde kaşıntı olarak özetlenebilir. Ayrıca kon- 
juktivalarda iritasyon, kaşıntı, batma ve göz ya- 
şı salgısında artma; burun tıkanıklığına bağlı 
olarak gece ağız açık uyuma ve horlama ile 

koku ve tat alma bozuklukları da görülür.      
    Takdir edersiniz ki bu yakınmalar, hayati teh- 
like yaratmamasına rağmen aktif çalışan bire- 
yin günlük aktivitelerini etkilemekte ve iş gücü 
kaybına neden olmaktadır. Ayrıca alerjik rinit 
hastalarında, normal popülasyona nazaran da- 
ha sık üst solunum yolu enfeksiyonu, nazal po- 
lipozis, astım, rinosinüzit ve otitismedia görül- 
düğü bildirilmiştir.    
    Alerjik rinit tanısı klinik olarak konulan bir ta- 
nıdır. Alerjik rinit yakınmalarıyla gelen ve yapı- 
lan alerji testi negatif çıktığı için tanı ve doğal 
olarak tedavisi geciken çok fazla sayıda hasta-
ma rastlıyorum. Oysa ki alerjik rinit, hastadan 
alınan iyi bir anamnez ve detaylı bir kulak bu- 
run boğaz muayenesi ile tanısı konan bir hasta- 
lıktır. Yani hastalığın tanısı testlerle değil klinik 
olarak konur. Çeşitli alerji testleri yapılabilir, bu 
testler bizim tanımızı destekleyebilir ancak kli- 
nikle uyumlu olmadığı sürece tek başına bizim 
için asla önem arz etmez.    
Peki anamnez ve muayene sırasında nelere dikkat etmeliyiz? 
    Hastaların şikayetlerinin neler olduğu, ne ka- 
dar süredir olduğu ve bu şikayetlerin günlük 
hayatı ne derece kısıtladığı sorulmalıdır. Bu şi- 
kayetlerin başlamasını tetikleyen ortam ya da 
koku araştırılmalıdır. Hastaların muayenesinde 
detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapıl-
malı,  muayenede görülmesi zor olan burun 
içerisi ve nazofarenks, hipofarenks ve larenks

Merhaba;     
     Bu yazımda sizlere yaygın görülen bir sağlık 
sorunu olan alerjik rinitten bahsedeceğim. İlk- 
baharın gelmesiyle beraber toplumda sıkça 
rastlanan alerjik rinit, halk arasında “saman nez- 
lesi” olarak da bilinir. Önceleri bu hastalığı sa- 
dece bahar aylarında görülen “mevsimsel aler- 
jik rinit” (saman nezlesi) ve “perenial (yıl boyu) 
alerjik rinit” olarak sını�andırıyorduk. Artık bu 
tanımlama yerini güncel klavuzlarda şiddetine 
göre değişen alerjik rinit sını�andırmasına bı- 
rakmıştır. Hastalığın sını�andırmasına yazımın 
ilerleyen bölümlerinde yeniden değineceğim. 
    Alerjik rinit, immün sistemin karşılaştığı aler- 
jene karşı bir aşırı duyarlılığıdır. Bu aşırı duyar- 
lılık, nazal mukozanın tip 1 hipersensitivite re- 
aksiyonu sonucu oluşmaktadır. Bu alerjik reak- 
siyonun oluşabilmesi için, kişinin daha önce o 
alerjenle karşılaşmış ve alerjene duyarlılaşmış 
olması gerekmektedir.  Aynı alerjenle ikinci kez 
karşılaşma durumunda organizmaya zarar ve- 
recek şekilde bir aşırı hücre reaksiyonu ger- 
çekleşir. Hücresel düzeyde başlayan bu reaksi- 
yonların klinik yansımaları ise burun tıkanıklığı, 
sulu burun akıntısı, burun  kaşıntısı, baş ve yüz 
ağrısı, sersemlik hissi, uykuya meyil, sık hapşı- 
rık, geniz akıntısı, kulaklarda tıkanıklık hissi, ge- 
nizde kaşıntı olarak özetlenebilir. Ayrıca kon- 
juktivalarda iritasyon, kaşıntı, batma ve göz ya- 
şı salgısında artma; burun tıkanıklığına bağlı 
olarak gece ağız açık uyuma ve horlama ile 

koku ve tat alma bozuklukları da görülür.      
    Takdir edersiniz ki bu yakınmalar, hayati teh- 
like yaratmamasına rağmen aktif çalışan bire- 
yin günlük aktivitelerini etkilemekte ve iş gücü 
kaybına neden olmaktadır. Ayrıca alerjik rinit 
hastalarında, normal popülasyona nazaran da- 
ha sık üst solunum yolu enfeksiyonu, nazal po- 
lipozis, astım, rinosinüzit ve otitismedia görül- 
düğü bildirilmiştir.    
    Alerjik rinit tanısı klinik olarak konulan bir ta- 
nıdır. Alerjik rinit yakınmalarıyla gelen ve yapı- 
lan alerji testi negatif çıktığı için tanı ve doğal 
olarak tedavisi geciken çok fazla sayıda hasta-
ma rastlıyorum. Oysa ki alerjik rinit, hastadan 
alınan iyi bir anamnez ve detaylı bir kulak bu- 
run boğaz muayenesi ile tanısı konan bir hasta- 
lıktır. Yani hastalığın tanısı testlerle değil klinik 
olarak konur. Çeşitli alerji testleri yapılabilir, bu 
testler bizim tanımızı destekleyebilir ancak kli- 
nikle uyumlu olmadığı sürece tek başına bizim 
için asla önem arz etmez.    
Peki anamnez ve muayene sırasında nelere dikkat etmeliyiz? 
    Hastaların şikayetlerinin neler olduğu, ne ka- 
dar süredir olduğu ve bu şikayetlerin günlük 
hayatı ne derece kısıtladığı sorulmalıdır. Bu şi- 
kayetlerin başlamasını tetikleyen ortam ya da 
koku araştırılmalıdır. Hastaların muayenesinde 
detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapıl-
malı,  muayenede görülmesi zor olan burun 
içerisi ve nazofarenks, hipofarenks ve larenks

bölgesi endoskop yardımıyla incelenmelidir. Alerjik 
riniti olan bireylerde astım sıklığı artmış olduğundan 
nefes darlığı ya da sesli solunum tari�iyen hastaların 
göğüs hastalıkları bölümüne konsulte edilmesi ge- 
rektiği unutulmamalıdır.    
   Bir kulak burun boğaz hekimi olarak alerjik rinit 
hastalarında sıkça gördüğümüz �zik muayene bul- 
gularına değinmek istiyorum. Her zaman olduğun 
gibi muayene inspeksiyon ile başlar. Bu hastalarda ti- 
pik yüz görünümü vardır. Göz altlarında morumsu 
renk değişikliği ve çizgilenme (Dennie-Morgan çiz- 
gileri), göz kapaklarında şişlik, göz sulanması, özel- 
likle küçük çocuklarda burun kaşıntısına bağlı burun 
sırtında yatay çizgilenme (alerjik selam) görülebilir. 
    Bu hastalarda nazal mukoza ödemli ve soluk renk- 
tedir. Nazal kavite muayenesinde bol sulu sekres- 
yonları görmek mümkündür. Burun tıkanıklığının u- 
zun süredir devam ettiği bazı vakalarda akut sinüziti 
düşündürecek koyu sarı-yeşil akıntı görülebilir, bu 
durumlarda tedaviye mutlaka öncelikle antibiyote- 
rapinin eklenmesi gerekir. Yine ilerlemiş ve komplike 
olmuş vakalarda nazal polip görülebilir. Alt konkalar 
hipertro�k ve soluktur. Posterior farenks duvarında 
lenfoid granüller izlenebilir.    
Ne zaman alerji testi yapılır?    
      Alerjik rinit tanısının anamnez ve �zik muayene ile 
konulduğundan bahsettim. Ancak tanıyı doğrula-
mak ve neden olan alerjeni saptamak için alerji test- 
lerine başvurabiliriz. Bu testler deri ve kan testleri 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Deri testleri arasında en 
yaygın kullanılanı; basit, hızlı ve ağrısız olan Prick tes- 
tidir. Burada bilinen bir alerjen cilt yoluyla uygulanır 
ve reaksiyon oluşup oluşmadığına bakılır. Ancak ha- 
tırlatmakta fayda var, bireyin alerjik olduğu bileşen, 
test materyali arasında bulunmuyorsa, test negatif 
çıkabilir ve bu alerji tanısını dışlamaz.   
Kan testlerinde ise spesi�k IgE bakılabilir. Kanda to- 
tal IgE bakmak, artık tercih edilen bir yöntem değil- 
dir çünkü IgE yüksekliğine neden olan alerjik rinit 
dışı birçok faktör vardır. Bu sebeple spesi�k bir test 
olarak kabul edilmemelidir. Spesi�k IgE ise RAST ya 
da ELİSA yöntemleri ile bakılabilir. Ek sık kullanılan 
ve altın standart olan RAT’tır. İkinci tercik ise ELİSA 
yöntemidir. Kan testi olan spesi�k IgE testini daha 
çok yaşlı ve çocuk hastalara, deri testleri şüpheli 
çıkanlara, deri testini etkileyen ilaç kullanımı olan- 
lara ve şiddetli astım, ürtiker, anjioödem, ana�aksi 
gibi riskli grup hastalara yapmaktayız. Çok güvenilir 
olan ve bir seferde birden çok alerjeni test etmeye 
yarayan spesi�k IgE testinin dezavantajları ise, pahalı 
olması, Prick testinin yerine geçmemesi ve gıda aler- 
jisi taraması için uygunsuz olmasıdır. Bu sebepler- 
den alerjik rinit tanısı için iyi bir tarama testi değildir. 
 
   Alerjik rinit, yıl boyu (perenial) ve mevsimsel alerjik 
rinit olarak sını�andırılabilir. Ancak Güncellenen 
ARIA(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 
raporunda bu ayrım artık kaldırılmıştır. ARIA gru- 
bunun sını�andırmasına göre alerjik rinit “aralıklı” ve 
“sürekli” olmak üzere iki sınıfa ayrılmakta, ayrıca her 

iki sınıf semptomların şiddetine ve hastanın günlük 
yaşamındaki etkilerine göre “ha�f” ve “orta-ağır” ol- 
mak üzere alt sını�ara ayrılmaktadır. Bu düzenleme 
elbetteki alerjik rinit hastalarının şiddetini belirleme- 
de biz klinisyenlere yardımcı olurken, tedavi proto- 
kollerinin oluşmasını sağlamıştır. 

   Alerjik rinit hastalarının tanısında klinisyen olarak 
bizlere düşen görev hastanın bilgilendirilmesi ve ta- 
kibinin düzenli yapılmasıdır. Her zaman ve her has- 
talıkta olduğu gibi iyi bir hasta-doktor ilişkisi, teda-
vide atılan en önemli adımdır. Alerjik rinit hastala- 
rının tedavisinde ikinci en önemli basamak alerjen-
den uzak durmadır. Bu devamlı mümkün olmayabilir 
ancak alerjen maruziyetinin en aza indirilmesi için 
yapılacak olan birtakım hayat tarzı değişiklikleri ve 
önlemler tedavinin başarısını arttırır. 

Alerjik rinit hastaların yapması gerekenler nelerdir? 
    Hastaların ev ve iş ortamlarını düzenli olarak hava-
landırmaları gerekir. Evin hepa �ltreli elektrik süpür-
gesiyle düzenli süpürülmesi, gereksiz tüylü oyuncak 
halı ve malzemelerin kaldırılması gerekir. Çamaşır 
suyu, tuz ruhu gibi ağır koku içeren temizlik malze- 
meleri yerine organik yüzey temizleyiciler kullanıl-
malıdır. Nevresim takımları haftada 1 kez, en az 60 
derece ısıda yıkanmalıdır. Şampuan, duş jeli, tıraş 
köpüğü, nemlendirici gibi kişisel kozmetik ürünlerin 
hipoalerjenik olanları tercih edilmelidir. Sigara du- 
manı hem alerjik yakınmaların şiddetini arttırır hem 
de bizzat alerjiye neden olan toksik maddeler içerir. 
Bu sebeple sigaranın bırakılmasını öneriyoruz. Pasif 
sigara içiciliği durumunda  da aynı bilgiler geçerli. 
Ayrıca gün içerisinde tozlu işyerinde çalışılıyor ya da 
bağ-bahçe gibi alanlara gidiliyorsa, akşam eve 
gelindiğinde duş alarak alerjenler vücuttan uzak-
laştırılmalıdır.  
Alerjik rinitin medikal tedavisinde oral antihista-
minikler, topikalantihistaminikler, topikalkortikoste- 
roidler, sistemik kortikosteroidler, dekonjestanlar ve 
lökotrien reseptör antagonistleri kullanılabilir. Bu 
ilaçlar tek tek olabildiği gibi, hastalığın şiddetine gö- 
re kombine edilerek de kullanılabilir. İlaçların düzen-
siz kullanımı, tedavi başarısını düşürür.  Bu ilaçların 
kullanımıyla alerjik rinit hastalığının yok olmayacağı, 
hastalığın semptomlarının azalacağı anlatılarak, has- 
tanın beklentileri gerçekçi düzeye çekilmelidir. 
     Bazen sürekli ve orta-ağır grubuna dahil olan has- 
talarda tüm bu tedavilere rağmen etkili bir düzelme 
sağlanamayabilir. Bu hastalar için immunoterapi, te- 
davide son seçenektir. Alerji merkezlerinde uzman-
laşmış sağlık personeli tarafından uygulanan bu te- 
davinin mantığı, hastaya kan yoluyla reaksiyon oluş- 
turmayacak ancak etkili dozlarda alerjen vererek, 
hastanın o alerjene karşı duyarsızlaşmasını sağla-
maktır.       
   Hayat kalitesinin giderek önem kazandığı günü- 
müzde, alerjik rinit hastalığı ile ilgili en güncel bilgil-
eri sizlere aktarmaya çalıştım.    
     Sağlıklı ve alerjisiz günler dilerim. 
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Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen 
askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
milletimize baş sağlığı diliyoruz.

TÜM EMEK DER  camiası olarak dualarımızla ve bütün 
gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 
yanındayız.

Afrin Harekatınındaki bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah, 
Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın.

BAŞIMIZ SAĞ 
OLSUN TÜRKİYEM
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Türkiye, Afrin'i PKK ve diğer terör örgütleri ile 

mücadelede en önemli unsurlarından biri olarak 

görüyor.

Operasyon başlayalı 2 ay bile dolmadan  TSK kararlı 

bir şekilde Afrin’e girdi. Tabiki bu durum bölgede 

yüzyıllardır belli çıkarlar için ortadoğuyu kana 

bulayan birtakım güç odakları olmak üzere bir çok 

ülkeyi rahatsız etmektedir.

Binlerce tır dolusu mühimmat ve ağır silahları terör 

örgütlerine veren bir takım ülkeler Türkiye sınırında 

bulunan bu terör örgütlerini maşa olarak kullanarak 

ortadoğuyu ve kana bulamaya devam edeceklerini 

sanmakla hata etmekte olduklarının farkında 

değillerdir.

Başta Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile Şanlı 

Türk Ordusunun başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu 

ile Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını tehdit eden 

her türlü terör ve şer odaklarından kurtulmak ve 

burada yaşayan mazlum halkı kurtarmak amacı 

ile başlayan operasyonun başarısı dillere destan 

oldu. Aylarca yıllarca operasyonun bitmeyecegini 

düşünen ülkelere savaşta sivillere ve kentlere zarar 

vermeden nasıl mazlumun yanında olunacağını 

Türk Silahlı Kuvvetleri en iyi şekilde göstermiştir.  

Tüm Emek Der camiası olarak ilk günden beri bu ka-

rarı destekledik ve ülkemizin Mehmetçiğimizin ya-

nında olduğumuzu bildirdik ve devletimizin Türkiye 

Cumhuriyetinin bekası ve güvenliği için alacağı tüm 

kararların arkasında olacağımızı bildirmek istiyoruz.

Biz Türk milleti olarak hepimiz askeriz hepimiz 

Mehmetiz her daim göreve hazırız Allah 

devletimizin TSK nın ve Mehmetçiğimizin yar ve 

yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’in 

kurtarılmasında gösterdiği üstün başarı dan dolayı 

ve sivillere olan şevkatli yaklaşımdan dolayı tüm 

dünyaya örnek olan güvenlik güçlerimizin ve Türk 

Silahlı Kuvvetlerine TÜM EMEK DER camiası olarak 

teşekkür ediyoruz.

AFRİN
ZEYTİN DALI OPERASYONU
AFRİN
ZEYTİN DALI OPERASYONU
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI
GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ 0312 230 38 38 FAX 0312 230 38 58
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0535 712 04 83
ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0533 967 73 38
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02
ANKARA/BEYPAZARI MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0546 562 61 68
ANKARA/ÇAYIRHAN ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0543 576 15 34
ANKARA/POLATLI H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
BALIKESİR ALİ GÖÇMEN 0266 245 62 45 0534 295 23 86
BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69
BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02
BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21
BİNGÖL MEHMET ELVAN 0506 792 88 69
BOLU LÜTFİ KÜRŞAT KARTALTEPE 0374 212 84 86 0532 587 97 04
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08
BURSA - KARACABEY EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 55
DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0530 348 92 42
ESKİŞEHİR LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92
GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33 0536 567 63 09
İSTANBUL/EYÜP HAMZA HALDIZ 0212 223 72 36 0532 271 24 21
İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25
İZMİR/BAYRAKLI ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0543 258 08 23
İZMİR/ÇİĞLİ HİKMET GENÇ 0232 386 26 58 0536 877 21 29
İZMİR/KONAK BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 922 11 62
KARABÜK MEVLÜT KARTEPE 0370 412 97 86 0530 492 66 52
KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE A. RIZA KAMANLI 0318 218 13 04 0544 307 79 63
KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75
KIRŞEHİR/MUCUR YILMAZ TAKMAZ 0386 812 27 28 0537 931 20 40
KOCAELİ CELAL FİLİZ 0262 331 03 32 0532 476 77 44
KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0533 463 41 80
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35
KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL 0542 717 64 51
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0507 698 44 23
MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85
MERSİN/TARSUS M.BÜLENT GÖZENER 0324 614 42 43 0537 240 94 52
SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 41 0543 559 67 27
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88
ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0414 215 55 05 0530 321 74 63
TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY 0542 257 83 24
TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 275 57 57 0537 436 11 60
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0541 944 04 09
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0531 302 19 00
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0530 777 06 93
ZONGULDAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ZONGULDAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25
ZONGULDAK/EREĞLİ NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0532 493 66 49
ZONGULDAK/GÖKÇEBEY ŞABAN ERDİOĞLU 0535 862 97 31
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