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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

GENEL 
BAŞKAN’DAN
GENEL 
BAŞKAN’DAN

Bu gün Genel Merkezin temsil ettiği misyon-
la önce insan önce emek diyerek; erdemli bir 
Dernekçilik inşası için yola çıkan 29 senelik bü-
yük yürüyüşün 60 şubesi ile emekliler Derneği 
olarak 29 yıllık dernek hayatımızda emekli va-
tandaşlarımızın hak ve hukuklarını savunmuş 
refah düzeylerini artırmak için mücadele vermiş 
ve vermeye devam eden 11 milyon 
emekliyi temsil eden büyük bir 
aile haline gelen Tüm Emek. 
Der. devletimizin tarihi bir 
anına daha şahitlik edi-
yor.

95 yıllık devlet gelene-
ğimizi geride bırakarak 
Yeni sistemimiz CUM-
HURBAŞKANLIĞI hükü-
met sistemine geçmiş bu-
lunmaktayız. Yeni Türkiye ve 
yeni oluşum hareketinin yol harita-
sında önemli kavşak noktalarının oluşturulaca-
ğı anlamlı günlerdeyiz.

Bürokrasinin çoğaldığı hükümetin zaman içe-

risinde hantallaştığı şu günlerde CUMHURBAŞ-
KANLIĞI sisteminin bürokrasinin ve yönetim 
sisteminin daha hızlı ve dinamik çalışacağını 
umuyoruz.

Ülkemizde son yıllarda büyük bir ivme kazanan 
demokrasi, insan hakları ve özgürlükler çizelge-

sinde paralel olarak gelişen, temsili de-
ğil katılımcı bir süreç, sivil toplum 

katılımını zorunlu hale getir-
mektedir.       

Genel merkez olarak şu-
belerimiz ve üyelerimizin 
desteği ile Genel Merkezi-
mizin nezdinde daha bü-

yük sorunları aşacağımıza 
inanıyoruz ve güveniyoruz.

Biz Derneksel tarihi algımızı, te-
mellerimizi, köklerimizi bu topraklar-

da gören, bulan ve yeniden ihya etmeye çalışan 
bir Dernekçilik anlayışının sahibiyiz.

Hz. Mevlana’nın “biz bir pergel gibiyiz bir ayağı-
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mız değerlerimizde sabit durur diğer ayağımız-
la bütün dünyayı dolaşırız.” Sözüne uygun insan 
ve hak mücadelesini kayıt koymadan, coğrafya-
larla sınırlamadan sürdürüyoruz.

Tüm emek der olarak 29 senelik mücadelesinde 
hiç kimsenin yandaşı işbirlikçisi ve sözcüsü ol-
madık olmayacağız. Sadece gerçeklerin ve ha-
kikatin yanında olduk ve olacağız.

Yoksulluk ve gelir eşitsizliği tüm dünyada oldu-
ğu gibi Ülkemizde de çözüm bekleyen önemli 
sorunlardan biridir. 

Bununla beraber gelen yoksulluğu önlemek 
için yardıma muhtaç kişilerin korunması ve te-
mel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik birçok 
uygulamalar zaman içerisinde kaybolmuş ve 
unutulmuştur. (Emekli taban aylığın korun-
ması gibi) 506/96 

Bireylerin bir arada yaşaması, toplumsal bir bü-
tün olmanın, yardımlaşma imkânlarının daha 
fazla olduğu sorumluluğunu da beraberinde 

getirir. Geçmişten bu güne gelen süreç içeri-
sinde tarihimizin temel bölümlerinden olan 
yardımlaşma ve dayanışma ile dernekleri ve 
kişilerin kendileri ile, sosyal amaçlı kurumlar da 
oluşturulmuştur. 

24 Haziran seçimleri ile gelen, yeni CUMHUR-
BAŞKAN’lığı sisteminin vatanımıza ve milleti-
mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.  
Saygılarımı sunarım.
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Seçimlerde meydanlarda oyu istenen emeklilere 
Temmuz 2018 zamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre 
haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 2.61, yıllık 
yüzde 15.39 oldu TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı 
Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış 
gerçekleşti. 

TÜİK açıklasa da sanırım kurumdakiler 
halkın arasına karışmıyor, pazara gitmiyor, 
esnafla görüşmüyor, masa başında istatistik 
hesaplıyorlar gibi geliyor.

Yıllarca pinpon topunu hesaba katan TÜİK 
bugün neler üzerinden enflasyonu hesaplıyor 
merak ediyoruz. Emekliye verilen %9.17 zam, 
pazaryerinde %30’larla yanarken emekli kara 
kara düşünmektedir. Elektriğe zam, suya 
zam, doğalgaza zam, temel zorunlu olan tüm 
herşeye zam geliyor.

Peki yapılan 9.17 lik zamla maaşlara yansıma 

aralığı yaklaşık nasıl verilen zamla en düşük 

maaşla en yükseği arasında yaklaşık 85.00 TL 

ile 430.00 TL arasında artış söz konusu ancak 

şu bizi yanıltmasın 12 milyon emekli içerisinde 

430.00 TL. oranında zam alan emekli sayısı çok 

düşüktür.

Biz Tüm Emek Der olarak halen intibak 

yasasının biran önce çıkarılarak haksızlıkların 

giderilmesi ve dengelerin doğru kurulması 

için mücadelemize devam edeceğiz.Maaşlara 

yansıyan zam oranları gibi emekli maaşları 

arasındaki uçurumun da kaldırılması için tüm 

gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Biz bu millete ve Ülkeye hizmet ederek bu 

günlere geldik ülkemizi kalkındırdık ve bugün 

de emekli vatandaşımıza hizmet etmek ve 

onları refaha ulastırmak için mücadelemize 

devam edeceğiz kalın sağlıcakla.

Yüksek Enflasyon 
Can Sıkıyor
Yüksek Enflasyon 
Can SıkıyorMustafa YILMAZ

Genel Sekreter
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Mustafa SARIOĞLU
Gen. Eğt. ve Teş. Sekr.

İNTİBAK 
TALEBİMİZ
İNTİBAK 
TALEBİMİZ

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli 
bulunmaktadır ancak emekliler arasında 

aynı pirim gün sayılarında bile yıllara göre maaş 
farkları uçuruma dönmüştür. 2012 yılında seçim 
öncesi çıkarılan adı intibak olan ancak tam 
olmadığı için biz buna ancak iyileştirme dediğimiz 
yasada. Bazı SSK emeklileri faydalanmıştır. 
 
İntibak yasasına neden gerek duyuluyor 
Öncelikle intibakın emekli aylıklarına zam yapma 
amacıyla yapılmadığını, ancak zamların sonucu 
doğuran bir işlem olduğunu belirtelim. İntibak, 
aynı gün sayısında ve aynı gelir tutarı üstünden 
prim ödemesine karşın, farklı tarihlerde emekli 
olduğu için farklı miktarlarda emekli aylığı 
alanların emekli aylıklarında eşitlik sağlamak 
için yapılmaktadır. Emekli aylıkları arasındaki 
farklılığa son zamanlarda emeklilik sistemindeki 
hesaplamalarda yapılan değişiklikler yol açtı.

Çünkü;

- 1982-1987 yılları arasında emekli olanlar,

- 20 Haziran 1987 tarihli 3395 sayılı kanuna göre 
borçlanma primi ödeyen ve kamuoyunda 
süper emekli olarak bilinen emekliler,

- 1988-2000 yılları arasında emekli olanlar,

- 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında emekli olanlar,

- Ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra emekli 
olanların emekli aylıkları farklı hesaplama 
yöntemleri kullanıldı. 

Bu da aynı kazanç üstünden, aynı gün sayısında 
prim ödeyenlerin hak sahiplerinin farklı 
miltarlarda emekli aylığı almasına neden olarak 
adaletsiz ve eşit olmayan bir sonuç doğurdu. 
İntibak yasası ile yapılan, aynı kazanç tutarı 
ve aynı gün sayısında prim ödeyenlerin eşit 
tutarda aylık almasını sağlamak istense’de bu 
çıkan yasa ile tam olarak sağlanamamış olup. 
2000’den önce SSK’dan emekli olan 2000 den 
sonra emekli olanlar arasında adalet tam olarak 
tesis edilememiştir. Sçim döneminde alel acele 
çıkarılan bizce iyileştirme yasasının biran önce 
başta Cumhurbaşkanımızın ilgi ve alakası ile 
doğru bir intibak yasasının çıkarılarak emekl 
maaşları arasındaki farkların kaldırılmasının 
Türkiye’nin yeni yönetim sisteminde daha kolay 
olacağını düşünüyor ve 11 milyon emekli adına 
bu talebimizi dile getiriyoruz.

Tüm emeklilerimize sağlıklı ve mutlu günler 
dilerim.
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Tam 2 yıl önce bugün vatanı için 
meydanlara koşan, korkusuzca tankın, 
silahın karşısında duran ve bu uğurda 
canını feda eden kahraman milletimizi 
asla #unutmayacağız.. #15TemmuzDestanı 
#81MilyonTekYürek

Tam 2 yıl önce bugün vatanı için meydanlara 
koşan, korkusuzca tankın, silahın karşısında 
duran ve bu uğurda canını feda eden 
kahraman milletimizi asla unutyacağız.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE 
EMEKLİLERE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMI
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE 
EMEKLİLERE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMI

04.06.2018 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığının 
Emeklilerimize vermiş olduğu iftara, Genel 
Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN, Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuz ve bir grup üyemiz ile birlikte 
katılım sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar 
programında yaptığı konuşmada;

“EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZIN KATKISINA DAİMA 
İHTİYACIMIZ VAR”

İftar sonrasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, emeklilerin hayattan değil sadece 
yıllarını verdikleri işlerinden emekli olduklarını 
söyleyerek, emekliliği bir son değil bir başlangıç 
olarak gördüğünü ifade etti. Emeklilik döneminin 
fırsatlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

hiçbir vatandaşın bu dönemi evinin veya 
kahvehanelerin duvarları arasında hapsolmak 
olarak görmemesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin 
gizli gücü olarak görmüş olduğum sizlerin hem 
toplum hayatında, hem de siyasette desteğine, 
katkısına daima ihtiyacımız olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 
iftar programında emekli vatandaşlarla bir araya geldi.



TÜM EMEK DER

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

9

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ülkemizde 
12,3 milyon emekli vatandaşın olduğunu belirterek, 
iktidara geldiklerinde ilk işlerinden birinin 
emeklilerin durumlarına el atmak olduğunu söyledi. 
Tüm emeklilerin, özellikle de BAĞKUR emeklilerinin 
durumunun çok sıkıntılı olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “30 yıl, 40 yıl ekmek 
teknesinin başını bekleyen, tarlasını ekip biçen 
insanlarımıza öyle emekli maaşları bağlanıyordu 
ki biz bunları gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı. 
Hemen harekete geçip kademeli olarak bu tür 
çarpıklıkları ortadan kaldırdık. Emekli maaşlarında 
reel olarak iki katına, üç katına, dört katına varan 
oranlarda artışlar yaptık. Bugün ülkemizde az 
sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında 
emekli maaşı alan bulunmuyor. Hele hele eskisi gibi 
50, 100 lira gibi trajikomik emekli maaşı alan hiç 
kimse kalmadı” diye konuştu.

“EMEKLİLİK İŞLEMLERİ BEKLEYEN 
VATANDAŞLARIMIZIN İŞLEMLERİ 

SONUÇLANDIRILACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleriyle 
emeklilerin bayramlarını bayram gibi 
geçirebilmelerine imkân sağladıklarını ifade 
ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Buradan bir 
müjdeyi daha emeklilerimizle paylaşmak istiyorum. 
Emeklilik için başvuru yapan, ancak henüz 
işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız 
bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, 
onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini 
alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan 
Bayramı ikramiyesi yanında Temmuz zammından 

da faydalanacak. Ayrıca, 65 aylıkları kendilerine 
üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz de Eylül ayının 
başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya 
başlayacaklar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikten sonra 
ticari faaliyette bulunanların yüzde 15 oranındaki 
sosyal güvenlik destek primlerini de kaldırdıklarını 
bildirerek, “KDV iadesinin maaşa eklenmesinden 
banka promosyonlarına, seyyanen yapılan 
artışlardan yıllık standart maaş zamlarına, 
intibaklardan ikramiye yıl sınırlarının kaldırılmasına 
kadar her vesileyle emeklilerimizin ellerine geçen 
parayı yükseltmenin gayreti içinde olduk” şeklinde 
konuştu.

“EK GÖSTERGE İMKÂNINDAN EMEKLİ OLANLAR DA 
YARARLANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının 
devamında şunları kaydetti: “Sosyal güvenlik 
reformuyla SSK’yı, BAĞKUR’u, Emekli Sandığı’nı 
aynı çatı altında topladık. Sağlık sigortasının 
kapsamının bu derece geniş, hizmet kalitesinin bu 
derece yüksek olması dünyada örneğine pek az 
rastlanır bir uygulamadır. Biliyorsunuz geçtiğimiz 
günlerde yükseköğrenim mezunu polislerimiz, 
öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz 
için emekliliklerinde 3600 ek gösterge imkânını 
getirdik. Bu düzenlemeden aynı şartlarda daha 
önce emekli olmuş bulunanlar da yararlanacak.”

Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten 
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emekliler başta olmak üzere milletimizin tüm 
fertlerinin istifade etmesinin temel politikaları 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Önümüzdeki dönemde ülkemizi zenginleştirme 
ve bu zenginliği milletimizin tamamına yansıtma 
taahhüdümüzü çok daha güçlü bir şekilde hayata 
geçirmekte kararlıyız” dedi.

“GEÇMİŞTE YAŞANAN ÇİLELERİ BUGÜN 
VATANDAŞIMIZA ÇEKTİRMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin 
kaydetmiş olduğu ilerlemeyi en iyi emekli 
vatandaşların bileceğini ifade ederek, şöyle devam 
etti: “Sizler nüfus kâğıtlarınızda, karnelerinizde 
herhâlde yağ almak için damgaların olduğu günleri 
bilirsiniz değil mi? Gaz yağı almak için o mühürleri 
bilirsiniz değil mi? Ekmek almak için o mühürleri 
hatırlarsınız değil mi? Ben de babamın nüfus 
kâğıdında olan o mühürlere bakmıştım. Kömür 
almak için o mühürleri iyi bilirim. Ama elhamdülillah 
şimdi böyle bir şey var mı? Bunların hepsi tarih oldu. 
Ama onlar hatırlayın meşhur CHP’nin dönemleridir, 
o tek partinin dönemleridir. O dönemde bunları 
yaşadı bu millet. Bizim dedelerimiz, babalarımız 
bu çileleri çekti. Ama biz artık bu çileleri halkımıza, 
vatandaşımıza çektirmiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler 1960’lı yılları, 70’li 
yılları, 80’li yılları, 90’lı yılları bizzat yaşamış bir 

nesilsiniz. Yokluğun, yoksulluğun, krizin, kaosun 
ne olduğunu sizlerden daha iyi bilecek kimse 
yoktur” diyerek emeklilerden bugünün gençlerine 
geçmişte yaşananları anlatmalarını istedi.

“GENÇLERE ESKİ TÜRKİYE’Yİ ANLATIN”

Gençlerin bollukta yokluğun acısını bilmediklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilhassa yaşı 
25-30’un altındaki gençlerimiz sanıyorlar ki Türkiye 
hep böyleydi. Ülkemizin geçtiğimiz 16 yılda kat 
ettiği mesafeyi geçmişle mukayese etme imkânı 
olmayanlara o günleri anlatmak kolay değil. 
Sizlerden ricam; her fırsatta gençlere eski Türkiye’yi 
anlatmanızdır. Çünkü sizler aynı zamanda bu 
milletin hafızasınız. Eğitimde nerelerden nerelere 
geldik. Hatırlayın, kitapları alamıyorduk kitapları. 
Sizler bilirsiniz, biz teksir notlarıyla okuduk. Lütfen 
gençlere okuyacak okul bulamadığımız, okul bulsak 
öğretmen bulamadığımız, öğretmen bulsak 60-70 
kişilik, hatta 100’ün üzerinde öğrencilerin olduğu 
sınıflarda ne dediğini anlamadığımız o günleri 
anlatın” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlere üniversite 
sınavına iki milyon kişinin girip ancak 200 bin kişinin 
kayıt yaptırabildiği, öyle her şehirde üniversitenin 
olmadığı günleri anlatın” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Bugün sınava giren sayısıyla kontenjan 
sayısının neredeyse aynı olduğu, 207 üniversiteye 
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sahip olduğumuz bir Türkiye’ye geldik. Artık 
yavrularımız çeşitli illere üniversiteye gitmek 
için veya girmek için gitmiyor. Şimdi üniversite 
yavrularımızın ayağına gidiyor. Hakkâri’de üniversite 
var mı? Var. Iğdır’da var mı? Var. Kars’ta var mı? Var. 
Ardahan’da var mı? Var. Artvin’de var mı? Var. Rize’de 
var mı? Var. Elhamdülillah var oğlu var, üniversitenin 

olmadığı ilimiz yok, niye? Çünkü ilmi istiyoruz ki 
bütün ülkemizin dört bir yanına yayalım ve bunun 
adımlarını attık, bunu biz başardık.”

SAĞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN REFORMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta da benzer bir 
tablonun olduğunu hatırlatarak, “Bugün herkesin 
bir aile doktoru var. Temel işlemler orada yapılıyor. 
Sağlık personelinin sayısı 378 binden 917 bine 
yükselirken hizmet kalitesi de ona göre arttı. 
Devletinden üniversitesine, özellerine kadar 
istediğiniz hastaneye gidebiliyorsunuz. Ambulans 
ya hiç yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti, 
ama şimdi pırıl pırıl ambulanslarımız var. 5 bin tam 
donanımlı ambulans şu anda milletimize hizmet 
veriyor. Uçağından helikopterine, paletlisinden 
motosikletlisine kadar daha önce olmayan nice 
ambulans çeşidi milletimizin hizmetine girdi” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu örnekleri her 
alana yaymanın mümkün olduğunu söyleyerek, 
“Gençlerimiz bunları bilmiyor, çünkü yaşamadılar. 
Şimdi biz onlarla insansız hava araçlarını, silahlı 
insansız hava araçlarını, elektrikli otomobili, 
sürücüsüz otomobili, yazılımı, bilişimi, simülatörleri 
konuşuyoruz. Ama gençlerimize arada bir eski 
Türkiye’yi hatırlatmakta fayda var, bunu da siz 
yapacaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda, 
emeklilerin yaklaşan Ramazan bayramını tebrik 
ederek, 24 Haziran seçimlerinin de ülke için birlik ve 
beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Genel Kurulu’nda yemin etmesi ve Anıtkabir zi-
yaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süvari Birliği eşliğinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girişi sırasında 101 
pare top atışı yapıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Töreni öncesinde hava, kara ve deniz 
komutanlıklarına bağlı ordu karargâhlarında da 101'er 
pare top atışı gerçekleştirildi.
Törene; Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, 
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Mol-
dova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek 
Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova 
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim 
Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Mem-
nun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Su-
dan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı 
Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekva-
tor Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali 
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed 
Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould 
Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo On-
dimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti 
Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Dev-
let Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.
22 Devlet Başkanı'nın yanı sıra birçok ülkeden dev-
let başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve 
başbakanları ile altı uluslararası örgütün temsilcisinin 
de iştirak ettiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
konuşma yaptı.
“MİLLETİMİZE LAYIK OLABİLMEK İÇİN GECELİ 
GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTIK”

Tüm katılımcıları selamlayan ve destekleriyle şahsını 
bu göreve layık gören vatandaşlara teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Al-
lah bizi milletimize mahcup etmesin.  Rabbim, milleti-
mize ve tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde yolu-
muzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın” temennisinde 
bulundu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduğunu; siyas-
eti Allah rızası ve millete hizmet etmek için yaptığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hizmetkârlığına 
talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için 
geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun, milletimiz bizi 
hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 
Haziran’da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere 
bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyo-
nun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilin-
ciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.
“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ ZOR-
LAMA DEĞİL, TARİHİN BİZİ YÖNLENDİRDİĞİ 
İSABETLİ BİR TERCİHTİR”

Türkiye ve Türk Milleti olarak yeni bir başlangıç 
yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 
150 yıla yaklaşan demokrasi arayışı ve 95 yıllık Cumhu-
riyet tarihi boyunca yaşanılan denemelerin çok ötes-
inde yeni bir yönetim modeline geçildiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Geçmişte yol açtığı, siyasi, sosyal ve ekonomik kao-
slar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir 
sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra, mille-
tin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma 
hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını, 
yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüt-
ecektir.”
Belediye başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı 
görevleri boyunca vesayetten darbelere, terör 
saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her tür-
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lü sıkıntıyı yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında, 
son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız 
sıkıntılar bize de, bu değişimin kaçınılmaz olduğunu 
göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, 
zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir 
tercihtir. Türkiye, Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa, 
kritik bir yol ayrımında tercihini, darbe veya ben-
zeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle 
gerçekleştirmiştir” dedi.
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, 2 BİN 200 YILI AŞKIN BİR 
DEVLET GELENEĞİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR”

İslam mütefekkiri İbn-i Haldun’un “coğrafya kaderdir” 
sözüne atıfta bulunarak konuşmasını sürdüren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı for-
sumuzda temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir 
coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. 
Bir başka ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 
yılı aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. 
Bugün, yine çok geniş bir coğrafyada, hemen hepsi-
nin de temsilcileri aramızda bulunan, tarihî sürekli-
lik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek 
çok dost ve kardeş devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ve onun vatandaşları olarak bizler, kaderim-
izin merkezine Anadolu’yu yerleştirdik. Bin yıl önce 
Malazgirt’te Anadolu’ya serptiğimiz tohumlar, Türkiye 
Selçuklu Devleti ile hemen boy vermişti. Osmanlı, genç 
bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını, İstanbul’un 
fethiyle üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara 
dönüştürdü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, yaşlanan 
çınarı, Cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik” 
dedi.
“VAKİT, HEDEFLERİMİZE DAHA KARARLI VE HIZLI 
ŞEKİLDE YÜRÜME VAKTİDİR”

“Bugün burada milletimize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, 
yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü 
veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkânı en iyi 
şekilde kullanarak, güçlü meclis, güçlü hükûmet, güçlü 
Türkiye için yola koyuluyoruz” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin isimleri farklı, vahşetleri ben-
zer, hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun 
saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde, milletin “tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” rabiasına sıkı 
sıkıya sarıldığını görmekten memnun olduklarını ifade 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam 
etti: “Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta, bir kez daha 
görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra bize düşen, 
medeniyetimizin ihyası ve inşası için, kaybettiğimiz 
zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, çok çalışmaktır. 
Vakit, hedeflerimize daha kararlı, daha hızlı şekilde 
yürüme vaktidir. Bugün ‘bismillah’ diyerek adımını 
attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 
hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Böylece, bizden son-
raki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirebilecek 
güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz.”
“TÜRKİYE İMKÂNLARINI VATANDAŞLARIYLA 
BİRLİKTE, TÜM DOSTLARIYLA PAYLAŞMAYI 
SÜRDÜRECEK”

“Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, 
kardeşleriyle birlikte yol yürümekten, onlarla bir-
likte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. 
Dünyanın her anlamda bir yapılanma sürecinde 
olduğu günümüzde, bu yaklaşımın çok daha anlamlı 
ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin 
ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, 
kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan 
tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 
Türkiye’nin, demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, 
ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha 
ileriye gideceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şekilde güçlenen Tür-
kiye, elindeki imkânları kendi vatandaşlarıyla birlikte 
tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecek-
tir. Hep söylediğimiz gibi, bizim gönül sınırlarımızın 



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

TÜM EMEK DER14

hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, 
gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut ifadesidir. 
Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.
“KILAVUZUMUZ, DEMOKRASİ VE MİLLÎ İRADENİN 
ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK”

Bu gece gerçekleştireceği basın toplantısıyla kabineyi 
açıklayacağını ve yarın devlet geleneğine uygun olarak 
Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk zi-
yaretini gerçekleştireceğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e 
gideceğini kaydetti.
Hacı Bayram Camiinde kılacağı Cuma namazını müt-
eakip, kabinenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini 
duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemi 
yine, artık bizim alametifarikamız hâline gelmiş olan 
‘reform ve icraat’ üzerinde bina edeceğiz. İskeletini 
oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi 
sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil 
hizmet üreten bir devlet yapısı oluşturmakta kararlıyız. 
Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, millî iradenin 
üstünlüğü olacak” dedi.
“TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
etti. “Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip 
olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, 
bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın 
tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede 
insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, 
ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler, 
inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır. 
En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve 
üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan 
kaynağımızı, eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kul-
lanmak için gereken her adımı atacağız. En önemli 
önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız 
güçlü köprüyle, nereden geldiğini bilen, nerede 
durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda 

nesiller yetiştirmek olacaktır.  Eğitim ve kültür 
politikalarımıza, geçmiş dönemlerden çok daha fazla 
önem vereceğiz. Türkiye’yi, savunma sanayinden sınır 
güvenliğine kadar her alanda güçlendireceğiz.”
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
hâline getirme sözlerini yineleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bugüne kadar tamamladıkları projelerin 
referansları olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Hâlen de-
vam eden yatırımlarımızı ve milletimize taahhüt 
ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak, çok 
daha büyük işlere imza atacağız. Sosyal politikalar, bi-
zim görünmeyen zaferimizdir. Türkiye’yi hiç kimsenin 
yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, 
çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden 
umudunu kesmediği bir ülke hâline getirme yolunda 
çok büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde, 
ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü 
hâle getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize 
verdiğimiz sözlere uygun şekilde, Türkiye’yi büyüt-
menin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, 
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını 
yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına 
baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza 
sebebiyle halk oyunları ve lazer gibi gösterilerin iptal 
olduğunu da bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.
TÖRENE KATILAN MİSAFİRLER ONURUNA AKŞAM 
YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve 
Başlama Töreni’ne katılan devlet ve hükûmet 
başkanları, meclis başkanları, bakanlar, özel temsilciler 
ve uluslararası örgüt yöneticileri ile büyükelçiler onu-
runa Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir akşam yemeği 
de verdi.
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Tüm işçi emeklileri dul ve yetimleri derneği ankara 
şubesi olarak düzenlediğimiz iftar yemeği proğramı-
mızı bu sene 7 haziran 2018 günü gerçekleştirdik.

Derneğimiz kurulduğu 1989 yılından itibaren birlik, 
beraberlik ve dayanışma öncülüğünde bu mübarek 
ramazan ayında da emekli üyelerimizin yanında ol-
muştur. 

Bildiğiniz üzere ramazan ayı çevremizdeki muhtaç 
insanlara dayanışma birlik ve beraberlik duyguları 
içerisinde yardım etme olanağı sunmaktadır. Dernek 
olarak emekli üyelerimize iftar yemeği düzenleyerek 
bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ 
DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ OLARAK 

DÜZENLEDİĞİMİZ İFTAR YEMEĞİ PROĞRAMI

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ 
DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ OLARAK 

DÜZENLEDİĞİMİZ İFTAR YEMEĞİ PROĞRAMI
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün 
emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 gününün Emekliler günü ve içinde 

bulunduğumuz haftanın da Emekliler haftası münasebetiyle Tüm Emeklile-
rimizin Emekliler Günü ve Haftası Kutlu Olsun.

30 Haziran Emekliler Gününde 
Emekliler Platformu Nezdinde 
Anıtkabir Ziyareti

30 Haziran Emekliler Gününde 
Emekliler Platformu Nezdinde 
Anıtkabir Ziyareti
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30 Haziran Emekliler Gününde 
Anıtkabir Ziyaretimizden Görüntüler
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30 Haziran Emekliler Gününde 
Anıtkabir Ziyaretimizden Görüntüler
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ANKARA ŞUBEMİZ 5. OLAĞAN 
GENEL KURULUNU YAPTI

Tüm Emek Der Ankara Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu 31.07.2018 salı günü Şube Başkanları 
ve üyelerimizin katılımlarıyla yapıldı. Genel Başkanımız Sayın Satılmış Çalışkan güven tazeledi. 
Genel Başkanımız Sayın Satılmış Çalışkan yüce türk milletinin teveccühü ile 24.06.2018 de seçilen  
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yeni başkanlık sisteminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diledi. Emeklilerin taleplerini iki ana başlıkda özetledi 1. İntibak sorunumuz, 
2.Sağlık sorunlarımız  bu konuları şuana kadar olduğu gibi bundan sonrada milletvekillerimizle 
ilgili bakanlarla ve Cumhurbaskanımızla görüşmelerimiz devam edecektir. Kongremize katılan 
emeklilerimize tüm şube başkalarımıza teşekkur ediyoruz. Kongremizin tüm emeklilerimize ve 
tüm emekder camiyasına ve ülkemize milletimize hayırlar getirmesine temenni ediyor herkese 
saygılar sunuyoruz şeklinde konuştu. Yeni seçilen yönetime çalışmalarında başarılar dileriz.
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Tüm Emek Der Genel Başkanı Sayın Satılmış 
ÇALIŞKAN ve yönetim kurulu üyeleri, 
bürokratlara Elazığ Şube Başkan Mehmet 
KAYABAŞ’ın davetinde akşam yemeğinde 
buluştu.
28.06.2018 Perşembe günü Ankara ‘da Anka-
ra Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem AKSOY, 
Yargıtay Üyesi Abdulkadir GÜNGÖVEN, 
Teknik Hâkim Suat ŞİRİNOĞLU, SGK 
Emekli Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail ERTÜZÜN, Tarım Bakanlığı Su 
Ürünleri Daire Başkanı Ali KILIÇ, Müsteşar 
Yardımcısı, Nurettin YILDIZ, TRT ‘den Ömer 
Salih ÜNLÜ yapılan toplantıda geçmişten 
geleceğe hizmetler ve sohbet edilmiştir.

Elazığ Şube Başkanımız Mehmet KAYABAŞ’ın Davetiyle  Genel 
Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN’ın Nezdinde Elazığlı 

Bürokratlarla Akşam Yemeğinde Buluştular

Mustafa Sarıoğlunu AKP Zonguldak birinci sıra 
milletvekili adayı Polat Türkmen ziyaret etti

Tüm Emek-Der Teşkilat Sekreteri ve Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarioğlunun zonguldak 
şube yazıhanesinde AKP Zonguldak birinci sıra milletvekili adayı Polat Türkmen ziyaret etti 
ziyarette Sarıoğlu Polat Türkmene sali günü zonguldağa gelecek olan sayın cumhurbaşkanımıza 
vermek üzere yıllardır her platformda ve parlementoda grubu bulunan parti lideri ve millet-
vekillerine emeklilerle ile ilgili gerek maaşlarla ilgili gerekse sağlıkta kesilen katkı paylarıyla 
ilgili ve dönemin başbakanı Davutoğlu tarafından tokiyle verilen sözlerin yeteri kadar yerine 
getirilmediğini ikramiyelerinde en az asgari ücret tutarinda olması gerektiğini sayın Polat Türk-
men e sözlü anlatarak cumhurbaskanimiza vermek üzere yazlı taleplerini kedisine teslim etti 
Polat Türkmen de bundan sonra emeklilerle ile ilgili sorunlari dile getirip ne gerekiyorsa yapa-
caklarinin sözünü verdi aldığı yazılı dosyayı cumhurbaşkanina aktracagini söyledi bizler dernek 

olarak bütün siyasi partilere taleplerimizi yazılı 
sözlü veriyoruz siyasi partilerin secim beyan-
namelerindeki taahhütlerini dikkatle izleyip 
ona gore değerlendirme yapacagimizi bir daha 
kamuoyuna acikliyoruz bizler emekliler olarak 
ülkenin akil heyetiyiz ve sigortasiz ülkemizi se-
viyoruz hiç bir zaman huzursuzuktan yana ol-
madik huzursuzluk çikartanlari hiç bir zaman 
tasvip etmedik buna sonrada etmeyecegiz
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CHP Ankara Milletvekilleri Adayları Derneğimiz 
Genel Merkezini ziyaret etti.
Derneğimiz Genel Merkezini 19.06.2018 Salı günü 
Ankara 2.Bölge milletvekili adayı Yalçın KAYA ve 
Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Gülşah DENİZ 
ATALAR ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette milletvekili adayları tüm emeklilere 
yapacakları hizmetler ve partilerin vaatleri anlatmış 
ve parti beyannamesini takdim etmişlerdir.
Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN sayın vekil 
adaylarına emeklilerin parlamentodan beklentileri 
anlatmış ve görüşlerini bildirmiştir.
Güzel bir ortamda geçen ziyaret sonrası milletvekili 
adaylarına başarılar dileriz.

CHP Ankara Milletvekilleri Adayları Derneğimiz 
Genel Merkezini ziyaret

Derneğimizin Genel Merkezini İyi Parti Milletvekili 
Adayları ziyaret etti

12.06.2018 Salı günü Derneğimizin Genel 
Merkezini İYİ Parti Ankara Milletvekili adayları 
Barış DOĞAN, Hatice KÜÇÜK başkanlığında 
ziyarette bulunmuşlardır.
Genel Merkezimizde Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN emeklilerin parlamentodan ve 
siyasilerden talepleri anlatmıştır.
Ziyarette konuşan vekiller emekliler için 
düşüncelerini aktarmışlardır.
Ziyaretten dolayı İYİ Parti vekillerine teşekkür 
ederiz.
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SİLİFKE
Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği 
Silifke Şubesi derne-
ğimizin onursal Ge-
nel Başkanı rahmetli 
İsmail ARSLAN beyin 
talimatları doğrultu-
sunda 12.04.1999 yı-
lında kurulmuştur. 
Kurucu arkadaşları-
ma ebediyete intikal 
edenler için Allah’tan 
rahmet hayatta 
olan arkadaşlarıma 
sağlıklar diliyorum. 
Silifke şubesine 2000 
yılında derneğimize 
üye oldum. 2002 yılında yönetici olarak görev 
aldım. 2003 yılında yapılan değişiklik nedeniyle 
olağan kongre ile Şube Başkanlığı görevini o tari-
hten beri yürütmekteyim.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
üyelerinin her türlü yasal haklarını, emeklilik işlemi, 
maaş bağlama, evlenme yardımı, cenaze yardımı, 
maaş aktarımı ve her türlü internet ortamındaki 
bilgi işlem hizmetleri derneğimizde bir aile sıcaklığı 
ortamında güler yüzle hizmet vermektedir. 
Derneğimiz ilçemizdeki tüm kamu ve sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte hareket eden ilçemizde saygı 
gören bir kuruluştur.

Dönemin başbakanı sayın Ahmet DAVUTOĞLU 
tarafından açıklanan evi olmayan dar gelirli 
emeklilere 240 ay vade 250TL taksitle TOKİ 
tarafından toplu konut yapılacaktır açıklaması. 
Ülkemizde tüm emeklilerimizin hükümetimize 
destek olmasını sağlamıştır. TOKİ tarafından Silifke 
ilçemizde yapılacak olan konutlarımızın bir an önce 
yapılmasını. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Silifke 
Şubesi olarak hükümetimizden, iktidara talip tüm 
siyasi partilerimizden talep ediyoruz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Silifke 
Şubesi olarak bölgemiz bürokrat ve siyasileri ziyaret 
ederek ve şubemizi ziyaret ettiklerinde emeklilerin 
sorunlarını dile getirerek çözüm arayışlarımıza 
devam ediyoruz.
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ŞUBEMİZ

Genel Başkanımız sayın Satılmış ÇALIŞKAN ve 
Genel Merkez yöneticilerimizin şubelere olan 
sağ duyulu yaklaşımı emeklilerimizin hak ve 
menfaatleri için yaptıkları hizmet ve çalışmaları için 
teşekkür ederim. Genel Merkezimizin düşünceleri 
doğrultusunda şubemizin çalışmaları tüm hızıyla 
devam etmektedir. Şube yönetim ve denetim 
kurulu arkadaşlarım adına sizleri saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum.
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BALIKESİR
2008 Yılından 2017 yılına kadar TUM EMEK 
DER Balıkesir Şubesi Mali Sekreterlik görevini 
yürüttüm. 2017 Yılı Balıkesir şube genel 
kurulunda başkanlığa seçildim. 2018 mayıs 
ayından itibaren bu görevi yürütmekteyim. 
Göreve geldiğimden itibaren yönetimdeki 
arkadaşlarımız ve benim özverili 
çalışmalarımızla üye sayımızı arttırmaya 
çalışmaktayız.

Derneğimiz üyelerinin  faydalanması için 
taksitli kömür satışlarımıza her sene devam 
etmektedir. Derneğimiz olarak daha çok 
üyenin faydalanması için her mahhalleye ve 
köylere  ulaşmaya çalışıyoruz.
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ŞUBEMİZ
Dernek faaliyetleri için Karesi İlçe Belediye 
Başkanı  Yücel Yılmaz’ı ziyaret ederek, 
emeklilerin dertlerini ve emekliler hakkında 
yapılacak konutlar hakkında bilgi aldık. Balıkesir 
ilinde yapılması düşünülen TOKİ  ve  emekliler 
için bir bölümünün ayrılması hakkında  bilgi 
aldık.

2017 yılında Denizbank ile protokol imzaladık. 
Üye olan emeklilerimizin kredi ve diğer 
işlemlerinde bizlere yardımcı olmuşlardır.

2017 yılınnda üyelerimize katkı sağlamak 
amacıyla Efe optik ile protokol imzaladık.  
Üyelerimize %25 indirim yapacaklarını 
belirtmişlerdir.

Ayrıca Emekli Sandığı , Bağ-Kur ve SSK 
emekli olacakların bütün emekli işlemleri 
ve üyelerimizin maaşlarına konulan haciz, 
ihtiyati tedbir işlemleri gibi bütün işlemlerin 
kaldırılması itirazları şubemizce ücretsiz olarak 
yapılmaktadır.

Şubemizin çalışmaları tüm hızıyla devam 
etmektedir. Şube yönetim ve denetim kurulu 
olarak hepinize selam ve saygılar sunarız.
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MİLLETVEKİLLERİMİZİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE ZİYARET ETTİK. 

MİLLETVEKİLLERİMİZİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE ZİYARET ETTİK. 

Tüm Emek Der Genel Başkanı sayın Satılmış ÇALIŞKAN 
ve Genel Merkez Yönetim Kurulları üyeleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisin’de Zonguldak Milletvelilleri Polat 
TÜRKMEN, Ahmet ÇOLAKOĞLU, Hamdi UÇAR, 
Kırşehir Milletvekili Metin İLHAN ve Ankara Milletvekili 
Yıldırım KAYA’yı makamlarında ziyarette bulundular.

Ziyarette yeni seçilen milletvekillerimize hayırlı olsun 
denildi. Emekli sorunları  milletvekillerimizle görüşüldü. 
En kısa zamanda milletvekillerimizle beraber ilgili bakana 
dosya halinde sorunlarımızı aktaracağımız konusunda 
görüş birliğine varıldı.

Kırşehir Milletvekili
Metin İLHAN

Zonguldak Milletveli
Polat TÜRKMEN
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MİLLETVEKİLLERİMİZİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE ZİYARET ETTİK. 

MİLLETVEKİLLERİMİZİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE ZİYARET ETTİK. 

Zonguldak Milletveli
Ahmet ÇOLAKOĞLU

Zonguldak Milletveli 
Hamdi UÇAR, 

Ankara Milletvekili
Yıldırım KAYA
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Derneğimiz Kayseri Şube Başkanlığını 13 

yıldır yürüten dava arkadaşımız Kazım 

BÜYÜKBAHÇECİ geçirdiği kalp krizi sonrasında 

vefat eden Kayseri Şube Başkanı Kazım 

BÜYÜKBAHÇECİ için 16.06.2018 Cumartesi 

günü Camii kebir ‘de öğle namazına müteakip 

cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına dernek 

Genel Merkez Yöneticileri, Şube Yöneticileri ve 

üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Hava 

İkmalden emekli olan ve yaklaşık 13 yıldır da 

Dernek Başkanlığı yapan Büyükbahçeci, kılınan 

cenaze namazının ardından asri mezarlıkta son 

yolculuğuna uğurlandı.

Merhuma ALLAH’tan rahmet yakınlarına ve 

camiazımıza başsağlığı dileriz.

Değerli Şube Başkanımız 
Kazım BÜYÜKBAHÇECİ ’yi 
ebedi istiratgâhına hüzün 
içerisinde uğurladık.

ACI KAYBIMIZ



TÜM EMEK DER

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

29

KAMUOYUNA 
DUYURU

KAMUOYUNA 
DUYURU

EMEKLİLERİ 6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI

2018 Haziran ayı enflasyonu %2,61 olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yıl birinci dönem 
6 aylık enflasyonu %8,89 gerçekleşmiştir. 6 aylık kümülatif olarak 6 aylık zam %9.17 
olmuştur.

Tüm kamu oyuna ve emeklilerin bilgilerine.

Tüm İşci Emeklileri Derneği Genel Merkezi

EMEKLİLER İÇİN TALİHSİZ AÇIKLAMA

Bu gün Sosyal Güvenlik 12.300.000 kişi aylık almakta bunların 8 milyon civarı açlık sınır 
altında aylık almaktadırlar. (Türk İş Başkanında bu şekilde beyanı vardır.)

Bunların hepsi de SSK ve BAĞKUR emeklisi ve aylıklar 700-800 TL ‘ye kadar düşmekte 
birde bunların dul ve yetimleri 500,00 TL altında aylık almakta olanlar mevcut;

Sayın Maliye Bakanımızın posta gazetesinde yapmış olduğu açıklaması büyük bir 
talihsizliktir.

Zaten bu yaşlı insanların yaşantıları 
zorluklarla geçmekte birde böyle 
açıklamalar daha da üzmekte; 500,00 
TL ile geçinmeye çalışan emeklilere, 
1500 TL ‘den az maaş alan yok demek 
ne kadar etik olur.

Yönetim Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan
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Hastalık Hali
Hastalık Hali Nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne 
tabi sigortalıların, iş kazası ve 
meslek hastalığı dışında kalan 
ve iş göremezliğine neden olan 
rahatsızlıkları, hastalık halidir.
Hastalık Sigortasının Kapsamında 
Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?
•	 4/a	 sigortalılık	 statüsüne	 tabii	

sigortalılar
•	 Aday	çırak,	çırak	ve	stajyerler,
•	 Sosyal	 güvenlik	 sözleşmesi	

olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 
yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 
götürülen Türk işçileri

•	 İntörn	öğrenciler
•	 Ev	 hizmetlerinde	 çalışanlardan	 ay	 içinde	

çalışma saati süresine göre hesaplanan 
çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla 
olanlar hastalık sigortasının kapsamında 
bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 
sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan 
geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar 
Nelerdir?
Hastalık sigortasından sigortalıya, hastalık hali 
nedeniyle çalışmaması durumunda geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?
Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, 
meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde 
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık 
kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince 
geçici olarak çalışamama halidir.
Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık 
bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık 
ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan 

sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca 
ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; 
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık 
kurullarından istirahat raporu alınmış olması 
şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin 
üçüncü gününden başlamak üzere her gün için 
verilmektedir.
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği,
•	Yatarak	tedavilerde	günlük	kazancının	yarısı,
•	Ayaktan	tedavilerde	ise	günlük	kazancın	üçte	
ikisidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden 
Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?
Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
•	 İstirahatın	 başladığı	 tarihte	 sigortalılık	
niteliğinin sona ermemesi,
•	İş	göremezliğin	başladığı	tarihten	önceki	1	yıl	
içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi 
bildirilmiş olması,
•	 Kurumca	 yetkilendirilen	 hekim	 veya	 sağlık	
kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
gerekmektedir.
Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Erer?
Hastalık halinde sigortalılık niteliği;
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Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve 
iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması 
hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği 
tarihi veya terk tarihini,
takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş 
sayılır.
Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten 
sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat 
raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam 
raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmez.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden 
Yapılmaktadır?
Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka 
şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğimin 
Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl 
Öğrenebilirim?
4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip 
sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını 
ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.
tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine 
tıklayarak sorgulayabilirler.

Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden 
Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?
4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların 
geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri 
e-ödenek programı ile elektronik ortamda 

yapılmaktadır.
4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde 
işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince 
Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi 
gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici 
iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için 
işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince 
bildirimde bulunulması şartı aranmaz. 
İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli 
işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici 
iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın 
herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde 
hesaba aktarılır.
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giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli 
ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
   Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli 
ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler 
güneşten koruyucu krem(en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve 
gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz 
güneşlenmemelidir.      
     Yoğun �ziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih 
edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır �zik 
aktivitelerden kaçınılmalıdır.     
   Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak 
çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık 
izlenmelidir.         
  Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda 

kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park 
edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk 

edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır.  
Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pen- 

cereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir.
Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş 

alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda 
ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatıl-

malı veya silinmelidir.    
    Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 
2-2,5 litre (12- 14 su bardağı) sıvı tüke- 
tilmelidir.    
   Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve 
taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren 
içecekler yerine de süt, meyve suyu, 
ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih 

edilmelidir.    
  Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların 

tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel 
sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken 

kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi 
suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme 

yöntemleri uygulanmalıdır.   
   Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda 

vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve 
meyve tüketilmelidir. terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi 
için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında 
su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı 
içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. 
Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç 
kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir.  
   Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler 
tercih edilmemelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler 
vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.   
   Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk 
bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilme-
meli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına 
özen gösterilmelidir. 

“ “
Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar

kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle 
bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima 

olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra 
yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin 

dışarı çıktığından emin olunmalıdır.
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“ Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12- 14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. ”

Aşırı sıcaklar çeşitli 
sağlık problemlerini de 

beraberinde getirmek- 
tedir. Sıcaklık ve nem ar- 

tışına bağlı olarak vücut 
ısısı artmakta ve metabo-

lizma bu yeni duruma 
uyum sağlamaya çalışmak-

tadır.            
   Normalde terleme ile vücut 

ısısı dengede tutulmaya çalışı- 
lır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece 

terleyerek vücut ısısı dengede 
tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve 
kronik hastalığı olanlarda terleme 
mekanizması ile vücut ısısının 
dengede tutulması her zaman 
mümkün olmayabilir.        
   Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli 
düzeyde düşmeyebilir.             
   Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı 
(dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu 
madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar 
söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer 
faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati 
organlarda hasara yol açabilir.       
Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar;      
Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,  dört yaşından küçük çocuklar, 
bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar,  aşırı kilolular, kronik 
hastalığı (şeker hastalığı, kalp- damar hastalıkları, beyin- damar hastalıkları, 
psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer has- 
talıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, 
idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler ve sokak çocuk-
ları ve evsizlerdir.        
  “ Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur. ”

KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ ?
Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı 
çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş 
altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık 
tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunuldu- 
ğunda açık renkli, ha�f, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan  

Dr. Hakan KILIÇ
Kırıkkale Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Dr. Hakan KILIÇ
Kırıkkale Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
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giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli 
ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
   Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli 
ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler 
güneşten koruyucu krem(en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve 
gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz 
güneşlenmemelidir.      
     Yoğun �ziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih 
edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır �zik 
aktivitelerden kaçınılmalıdır.     
   Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak 
çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık 
izlenmelidir.         
  Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda 

kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park 
edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk 

edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır.  
Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pen- 

cereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir.
Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş 

alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda 
ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatıl-

malı veya silinmelidir.    
    Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 
2-2,5 litre (12- 14 su bardağı) sıvı tüke- 
tilmelidir.    
   Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve 
taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren 
içecekler yerine de süt, meyve suyu, 
ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih 

edilmelidir.    
  Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların 

tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel 
sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken 

kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi 
suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme 

yöntemleri uygulanmalıdır.   
   Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda 

vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve 
meyve tüketilmelidir. terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi 
için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında 
su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı 
içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. 
Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç 
kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir.  
   Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler 
tercih edilmemelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler 
vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.   
   Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk 
bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilme-
meli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına 
özen gösterilmelidir. 

“ “
Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar

kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle 
bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima 

olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra 
yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin 

dışarı çıktığından emin olunmalıdır.
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“ Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12- 14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. ”

Aşırı sıcaklar çeşitli 
sağlık problemlerini de 

beraberinde getirmek- 
tedir. Sıcaklık ve nem ar- 

tışına bağlı olarak vücut 
ısısı artmakta ve metabo-

lizma bu yeni duruma 
uyum sağlamaya çalışmak-

tadır.            
   Normalde terleme ile vücut 

ısısı dengede tutulmaya çalışı- 
lır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece 

terleyerek vücut ısısı dengede 
tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve 
kronik hastalığı olanlarda terleme 
mekanizması ile vücut ısısının 
dengede tutulması her zaman 
mümkün olmayabilir.        
   Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli 
düzeyde düşmeyebilir.             
   Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı 
(dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu 
madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar 
söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer 
faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati 
organlarda hasara yol açabilir.       
Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar;      
Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,  dört yaşından küçük çocuklar, 
bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar,  aşırı kilolular, kronik 
hastalığı (şeker hastalığı, kalp- damar hastalıkları, beyin- damar hastalıkları, 
psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer has- 
talıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, 
idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler ve sokak çocuk-
ları ve evsizlerdir.        
  “ Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur. ”

KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ ?
Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı 
çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş 
altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık 
tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunuldu- 
ğunda açık renkli, ha�f, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan  

Dr. Hakan KILIÇ
Kırıkkale Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
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ŞUBELER ŞUBE BAŞKANLARI TEL. NO: FAX NO: ADRESLERİ GSM E-MAİL

ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0322 363 27 00
Kuruköprü Mah. Ziya Paşa Bulvarı Ağanlar Apt. Kat:2 No: 4 
Seyhan/ADANA

0535 712 04 83 adanasube@tumemekder.org.tr

ADANA/ÇUKUROVA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0322 363 71 30
Reşatbey Mah. Av. Mahmat Eroğlu Sk. No:2/5 Beykoz Apt. 
Seyhan / ADANA

0533 967 73 38 cukurovasube@tumemekder.org.tr

AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0272 213 91 86
Dumlupınar Mah. Bankalar cd. Meydanoğlu Zafer iş hanı 
2/7 AFYON

0505 518 90 61 afyonsube@tumemkder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 52 54 0312 232 54 49 GMK. BULVARI NO: 67/8     MALTEPE / ANKARA 0535 810 97 02 ankarasube@tumemekder.org.tr

POLATLI(ANKARA) H. RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0312 622 21 31 Cumhuriyet Mah. Eviner İş Hanı No: 38 POLATLI / ANKARA 0554 547 04 65 polatlisube@tumemekder.org.tr

ÇAYIRHAN(ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0312 796 11 11
Cumhuriyet Mah. Ahmet Kaymaz Sok. No : 19  Çayırhan/
ANKARA

0543 576 15 34 cayirhansube@tumemekder.org.tr

BEYPAZARI(ANKARA) MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0312 762 69 55
Beytepe Mah. Ahmet Yesevi Sk. No:32/A  Beypazarı/
ANKARA

0546 562 61 68 beypazarisube@tumemekder.org.tr

BALIKESİR ALİ GÖÇMEN 0266 245 62 45 0266 245 77 81 Hisar İçi Mah.Turan cd.(deve yoncası) BALIKESİR 0534 295 23 86 balikesirsube@tumemekder.org.tr

BARTIN/KOZCAĞIZ CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 Lozan cd. Kazım Karabekir Sk. No:1 Kozcağız / BARTIN 0501 218 28 69 kozcagizsube@tumemekder.org.tr

BARTIN/KUMLUCA MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0378 446 64 88 Merkez Mah. Bayar cd. C 5 Kumluca / BARTIN 0535 528 96 24 kumlucasube@tumemekder.org.tr

BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64
Kasımpaşa Mah. Terakki Cd. Kavcı Sk. No:12/ A  Bozöyük/
BİLECİK

0553 501 67 21 bozoyuksube@tumemekder.org.tr

BİNGÖL MEHMET ERVAN Çarşı Mah. Yeni Hal Civarı Halk Pasajı Kat:3 No:75    BİNGÖL 0506 792 88 69 bingolsube@tumemekder.org.tr

BOLU
LÜTFİ KÜRŞAT 
KARTALTEPE

0374 212 84 86 0374 212 84 86 Karamanlı Mah. Mutlu Sk. Leblebici Sitesi No: 16 BOLU 0532 587 97 04 bolusube@tumemekder.org.tr

BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0224 223 57 00 Atatürk Cad. Koruyucu işhanı Kat:3 no:189-190    BURSA 0536 291 66 08 bursasube@tumemekder.org.tr

BURSA (KARACABEY) EROL GÜLIŞIK
Tabaklar mh. Öktem iş hanı Rüştü Özüt cd.Kat:5 no:3   
Karacabey/ BURSA

0533 461 23 55 karacabeysube@tumemekder.org.tr

BATMAN 
ABDULKADİR 
ATALAY

0488 213 31 34
Kültür Mah. Mahatma Gandi Bul. Dubai İş Merkezi Sit. Kat:4 
Blok No:39  BATMAN

0532 255 16 02 batmansube@tumemekder.org.tr

DENİZLİ
KAMİL 
KÜNARLIOĞLU

0258 261 33 40 0258 242 77 90 Sümer Mah. 2467 Sok. No:111 DENİZLİ 0532 579 41 68 denizlisube@tumemekder.org.tr

DÜZCE
FERİDUN 
ALGANOĞLU

0380 512 39 22 0380 514 88 22
Şerefiye Mah. Cumhuriyet sk. Gönenç Pasajı No: 8/102  
DÜZCE

0535 256 42 52 duzcesube@tumemekder.org.tr

ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0424 233 93 87
Çarşı Mah. Hürriyyet Cd. Site İş Hanı  Kat:3 Daire No:307 
ELAZIĞ

0532 152 75 23 elazigsube@tumemekder.org.tr

ESKİŞEHİR LÜTFÜ ACET 0222 233 71 77 0532 275 02 92 Ziya Paşa Cd. Siper Sk. No:4  ESKİŞEHİR 0532 275 02 92 eskisehirsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33
Bey Mh. Dr. Talat Bayram İş Hanı Abdullah Edip Cd. Kat:3 
No: 1-2 Şahinbey

0536 567 63 09 gaziantepsube@tumemekder.org.tr

İSTANBUL/KARTAL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0216 309 62 00
Yeni Mah. Mimar Sinan Cd.Menderes Sk.No: 8/ A   Soğanlık-
Kartal/İSTANBUL

0535 465 44 25 kartalsube@tumemekder.org.tr

İSTANBUL/SARIYER HAMZA HALDIZ 0212 223 72 36 Cumhuriyet mh. Arabayolucd. 24/B      Sarıyer/İSTANBUL 0532 271 24 21 eyupsube@tumemekder.org.tr

İZMİR/BAYRAKLI ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0232 345 08 99 1900 Sk. No: 50/1 Bayraklı/ İZMİR 0543 258 08 23 bayraklisube@tumemekder.org.tr

İZMİR/ÇİĞLİ HİKMET GENÇ 0232 386 26 58 8001 Sk. No: 43 P7   Çiğli/İZMİR 0536 877 21 29 ciglisube@tumemekder.org.tr

İZMİR/KONAK A. BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0232 457 56 54
Gaziler Cd. Sezginler İş Merkezi Kat:2 Daire: 204 No:353  
Konak/İZMİR

0533 028 63 38 konaksube@tumemekder.org.tr
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KASTAMONU 
TEMSİLCİLİK

HAMDİ KAYA Topaloğlu Mah. Fevzi Efendi Cad. No:5 KASTAMONU 0542 431 02 52 kastamonutem@tumemekder.org.tr

KASTAMONU/KÜRE ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0366 751 25 51 Cumhuriyet Meydanı  Küre / KASTAMONU 0544 411 54 05 kuresube@tumemekder.org.tr

KAYSERİ ABDUL VAHİT ŞAHİN 0352 221 33 00 0352 221 33 00
Gevher Nesibe Mah. Park Cd. Şenyurt Apt. Kat:3 No:6    
KAYSERİ

0532 237 76 90 kayserisube@tumemekder.org.tr

KARABÜK MEVLÜT TAŞTEPE 0370 412 97 86 0370 412 97 86 Bayır Mh. İstasyon Cd. Bedesten İş Hanı No:136  KARABÜK 0530 492 66 52 karabuksube@tumemekder.org.tr

KIRŞEHİR MUSA HANGÜL 0386 214 18 78 0533 640 12 75 Ahi Evran Mah. Lise Cd. Göker Apt. No: 17/1      KIRŞEHİR 0533 640 12 75 kirsehirsube@tumemekder.org.tr

KIRŞEHİR/MUCUR YILMAZ TAKMAZ 0386 812 27 28 0386 812 27 28
Hamidiye Mah. Yazı Sk. Ekin Sitesi No: 2/ 9       Mucur/ 
KIRŞEHİR (Çarşı İçi Balkaymak Şarküteri)

0537 931 20 40 mucursube@tumemekder.org.tr

KIRIKKALE A. RAZA KAMANLI 0318 218 13 04 0318 218 13 04 Zafer Cd. Baltaş İş Hanı Kat:2 No: 40   KIRIKKALE 0544 307 79 63 kirikkalesube@tumemekder.org.tr

KOCAELİ CELAL FİLİZ 0262 331 03 32 0262 331 03 32 Belediye iş hanı Demiryolu Cd. B Blok Kat:4 No:3    KOCAELİ 0532 476 77 44 kocaelisube@tumemekder.org.tr

KOCAELİ/KÖRFEZ İLYAS MUTLU 0262 527 48 87 0262 527 48 87
Kuzey Mah. Ağadere Cd. Beyaz Saray Pasajı No:8/24   
Körfez/ KOCAELİ

0534 465 48 80 korfezsube@tumemekder.org.tr

KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0332 350 84 17 Rampalı Çarşı Kat:3 No:225 KONYA 0532 686 21 35 konyasube@tumemekder.org.tr

KÜTAHYA/EMET MEHMET KÜRTİL
Kabalıca Mah. Zafer sk. Zafer Meydanı No:8     Emet / 
KÜTAHYA

0542 717 64 51 emetsube@tumemekder.org.tr

MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0422 324 83 62 Tabakhane Mah. Ekmekçi Sk. No:29/2 Umut Apt. MALATYA 0507 698 44 23 malatyasube@tumemekder.org.tr

MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 88 74 0236 653 88 74
Soğuksu Mah.Ahmet Işık Cd. Belediye İş Hanı Zemin No:16    
Alaşehir/MANİSA

0533 220 26 95 alasehirsube@tumemekder.org.tr

MERSİN/SİLİFKE BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0324 712 21 95
Pazar Kaşı Mah. Menderes Cd. Kat:3  No: 66  Silifke / 
MERSİN 

0535 640 77 85 silifkesube@tumemekder.org.tr

MERSİN/TARSUS
MEHMET BÜLENT 
GÖZENER

0324 614 42 43 0324 614 42 43 Yeni Ömerli Mah. 4108 Sk. Kat:1 No:1     TARSUS 0537 240 94 52 tarsussube@tumemekder.org.tr

SAKARYA MUSTAFA YILMAZ 0264 277 11 01 0532 724 04 36
Kavaklar Cd. Uzunoğlu İş Hanı No:28/4   Adapazarı/ 
SAKARYA

0532 724 04 36 sakaryasube@tumemekder.org.tr

SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 28 97 0264 229 28 97 Fatih Mah. Fatih Cad. No: 18 İç Kapı B    Arifiye / SAKARYA 0543 559 67 27 arifiyesube@tumemekder.org.tr

SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0362 432 40 86
19 Mayıs Mah. Talimhane Cd. Albayrak İş Hanı Kat:2 No:4 
Kapı No:24 SAMSUN

0539 685 18 88 samsunsube@tumemekder.org.tr

ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0531 782 82 64
Atatürk Mah.Ahmet Bahçıvan İş Merkezi Kat:2 No:123 
Haliliye /  Şanlıurfa

0530 321 74 63 sanliurfasube@tumemekder.org.tr

TOKAT/ZİLE S. KADRİ AKSAY
Cedid Mah. Müftülük Sk. Bedestan İş hanı Kat:1   Zile/
TOKAT

0542 257 83 24 zilesube@tumemekder.org.tr

TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 276 04 04 0356 276 04 04 
Yavuz Selim Mah.Kardelen Sk. Uzunlar Apt.  No:15 /1 B       
Turhal/TOKAT

0537 436 11 60 turhalsube@tumemekder.org.tr

UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 223 51 18 0276 212 89 98 Yılancı İş Hanı Ulu Camii Karşısı No:90  UŞAK 0541 944 04 09 usaksube@tumemekder.org.tr

VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0432 215 28 52 Hastane 2. Cd. Dünya İş Merkezi Kat:2 No:22       VAN 0542 323 43 65 vansube@tumemekder.org.tr

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0372 252 22 02
Cumhuriyet Cd. Soğuksu Ziraat Bankası (Bilgi İşlem Üstü) 
Kat:2   ZONGULDAK

0530 777 06 93 zonguldaksube@tumemekder.org.tr

ZONGULAK/ALAPLI KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0372 378 23 30 Merkez Mah.Kabristan Cd. Kat: 1 No:15 Alaplı / ZONGULDAK 0532 626 23 02 alaplisube@tumemekder.org.tr

ZONGULAK/DEVREK CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0372 556 73 51
Yenimahalle Atatürk Cd. Kantarcı Sk.Dr. Sadettin Bey Apt. 
No:2 Kat1 D:3 Devrek/ ZONGULDAK

0532 658 41 25 devreksube@tumemekder.org.tr

ZONGULDAK/
GÖKÇEBEY

ŞABAN ERDİOĞLU 0372 512 35 77 Çay Mah. Smetpaşa Cd. No:20 Kat:2 Gökçebey /ZONGULDAK 0535 862 97 31 gokcebeysube@tumemekder.org.tr

ZONGULDAK/EREĞLİ NECATİ VURGUN 0372 316 32 95 0372 556 73 51
Öğretmen Evi Arkası Emir Kanca İş Merkezi Kat: 1 Karadeniz 
Ereğli / ZONGULDAK

0532 493 66 49 ereglisube@tumemekder.org.tr
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15 Temmuz’u
Unutmadık 
Unutmayacağız
Unutturmayacağız...

15 Temmuz’u
Unutmadık 
Unutmayacağız
Unutturmayacağız...


