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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

Yıllardır yaşanan yaşanmaya devam eden muh-
temelen hep yaşanacak olan bir gerçek enflas-
yon güçlü ve üreten ülkelerin diğer ekonomisi 
zayıf ve üretimden uzaklaşmış ülkelere karşı 
kullandıkları barutsuz metalsiz namlusuz en 
güçlü silah.

Peki enflasyon nasıl oluşuyor, vatandaşa,  halka 
etkisi nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve 
hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Di-
ğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle 
satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) 
nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflas-
yonun tersidir.

İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir:

Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, 
fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır.

İkinci olarak artışın bir kereye ya da birkaç 
defaya mahsus olmadığı, sürekli olduğu 
vurgulanmaktadır.

Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen 
belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) 
parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle 
dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye 
göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon), 
mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile 
dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değiş-
mez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üre-
tilirse az üretilen kıymetli hale gelir. 

İşte bizim ülkemizde son yıllarda kapatılan 
satılan ve yenilenmeyen ihtiyaçlara göre 
açılamayan fabrikalar kapanan işletmeler 
üretimi azaltmış dışa bağımlılığı artırmış kadar 

ENFLASYONENFLASYON
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fazla tarım arazisine rağmen tarımda dahi ürün 
yoksulluğu yaşayıp dışa bağlı hale gelmemiz 
ürünleri değerli hale getirerek enflasyonu tetik-
lemekte buna dış güçler ve stokçular da eklen-
diğinde fiyatlar ve tabi ki enflasyon artmakta.

Peki 12 milyon emeklim, benim dar gelirli çalı-
şanım neler yaşıyor?

Yaklaşık % 70 i açlık sınırının altında maaş alan 
emeklim neyapacak. Son aylarda yaşanan döviz 
kurlarındaki artış ve vatanı yalnızca kendi çıkar-
ları uğruna kullanan birtakım stokçu ve dolarla 
gelir elde etmeye çalışan fırsatçılar yüzünden 
dar gelirli vatandaşım kara kış gelirken kara 
günler yaşamakta.

Ocak ayı maaş zamları yaklaşırken her zaman 
ihmal edilen emeklim yaşanan dolar krizi altın-
da enflasyona yenik düşmüş ve çok zor şartlar 
altında yasamaya çalışan emeklim ve dar gelirli 
vatandaşım alım gücünü iyiden iyiye kaybet-
miştir.

Piyasalarda döviz düşse de pazarda yangın de-
vam etmektedir. Pazar filesini yarım dolduran 
emekli artık onu da yapamamaktadır. Enflasyon 

pazarda markette döviz kurlarının çok çok üstü-
ne çıkmaktadır.

Ocak ayı maaş zamlarında istatistik kurumlarının 
baz aldığı çoğu kalem emeklinin ihtiyacı 
olan ürünler olmadığına dikkatinizi çekmek 
istiyorum emekli günümüzde temel ihtiyacı 
olan yalnızca beslenme, sağlık ve barınma 
giderlerini dahi karşılayamayacak duruma 
gelmiştir.

12 milyon emekli adına diyoruz ki biz bu ülke 
için çalıştık bizim emeklerimizi birtakım mis-
yoner ülkeler bir gecede çalarken emekli açlık 
sınırlarının altında maaş almaya devam ediyor 
buna dur demek ve bu durumu görüp doğru 
değerlendirmek ve hakkı yerine iade etmek-
se siz görevi başındaki hükümetlere siyasiler 
düşmektedir. Saygılarımla...
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Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

Allah adaletli olmayı iyilik yapmayı yakınlara 
bakmayı emreder azgınlığı ve fenalığı 

yasaklar. Bakın özellikle adalet diyor adaletin 
olmadığı yerde hiçbir şey olmaz önünüzü 
göremez yol alamazsınız paylaşmak berekettir, 
paylaşmak huzurdur, paylaşmak mutluluktur.

Bu ülkenin altıda vatan üstüde vatan iki üç 
aydır ülkede olanları beraber yaşıyoruz alım 
gücümüzde %30-35 gerileme yaşıyor ve 
görüyoruz. 

Bunun nedeni nedir diye kendimize 
sorduğumuzda 

Karşımıza fırsatçılar stokçular nefsine yenik 
düşmüş yozlaşmış para hırsına bürünmüş 
tüccarlar stokçular çıkmakta. Bu ülkede 
patatessi, soğanı stoklayan fırsatçılar 
bugünlerde ne bulursa onu stokluyor halkı 
vatandaşı açlık sınırının altında maaş alan 
emeklimi düşünen yok.

ABD’nin bir ulusun değerleri ile oynaması tüm 
dünyanın tepkisini alırken doların hızlı artışı ve 
tabi ki üretimden her geçen gün uzaklaştırılmak 
istenen ülkenizde ithal ürünlerde büyük 

artışlara sebep olmakta ithal edilmeyen ürünler 
birde stokçuların elindeyse döviz artışının kat 
ve kat üstünde piyasaya sürülmekte ve bundan 
yine parası olan stokçular faydalanmaktadır. 
Döviz düşmesine rağmen zirve yapan fiyatlar 
aşağıya çekilmemektedir.

Peki benim emeklim ne olacak maaşı erimiş 
alım gücü tamamen düşmüş artık pazara 
çıkamaz olmuş kış yaklaşırken doğalgaz ve 
sağlık giderlerini de maaşa eklediğimizde kuru 
ekmek yemeye mahkum mu kalacak? Yaşı 
gereği daha düzenli beslenmesi, ısınması ve 
sağlığına dikkat etmesi gereken emeklime, dar 
gelirli vatandaşıma ne olacak?

Biz bu vatana hizmet etmiş insanlar olarak 
devletin bekası ve ülkenin yararı için yıllarca 
alın teri dökmüş insanlar olarak talebimiz şudur 
ki 2019 ocak ayı maaş zamları yapılırken gerçek 
rakamlar pazarda gerçek rakamlar açlık sınırının 
altında maaş alan yaklaşık % 70 emeklinin 
yaşam tarzında TÜİK rakamları değil vatandaşa 
yansıyan gerçek rakamlardan değerlendirilme 
yapılmasını diliyoruz. Kalın sağlıcakla.

Adaletin olmadığı 
yerde hiçbir şey 

olmaz

Adaletin olmadığı 
yerde hiçbir şey 

olmaz



TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

TÜM EMEK DER6

Mustafa YILMAZ
Genel Sekreter

24 Haziran seçimlerinde, siyasi partilerin, sayıla-
rı 12 milyona ulaşan emeklilere yönelik vaatleri 
öne çıkmıştı Tüm partilerin seçime gidilirken 
ekonomi vaatlerinde emeklileri hedef alması-
nın nedeni bu kesimin refah payından yıllarca 
eksik pay alması. 2008’den sonra emekli aylığı 
hesabında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) 
artışın yüzde 100’ü yerine, yüzde 30’u dikkate 
alınmaya başlandı. Yasanın çıktığı tarihten bu 
yana milli gelir artışından çalışanların emeklilik-
te yararlanacakları refah payında oran bu tarih-
ten önceki 10 yıllık döneme göre yüzde 20-25 
aralığında eksilmiş durumda. GSYH 2009- 2016 
yılları arasında 2009 yılı hariç yüzde 2.1 ile yüzde 
9.2 arasında değişen oranlarda arttı. 2009 yılın-
da ise yüzde 4.8 oranında daralma yaşanmıştı. 
1999- 2016 yılları arasında güncelleme katsayı-
sında Gelişme Hızı’nın yüzde 100’ü dikkate alın-
saydı 1998’de yatırılan 100 liralık primin güncel 
değeri 2016 yılında 2 bin 110 liraya ulaşacak-
tı. 2008 yılından sonra GSYH’nin yüzde 30’u 
uygulandığı için söz konusu 100 liralık primin 
2016 sonundaki güncel değeri bin 662 lirada 
kaldı. Emekli aylığında dikkate alınan Aylık 
Bağlama Oranı’nda da 1999’a kadar yüzde 76, 
2000-2008 arasında yüzde 65, 2008 sonrasında 
ise yüzde 50’lik oran dikkate alınıyor.

Bütün bu geklişmeler emeklinin yaşamını ciddi 
anlamda etkiledi ve alım gücü iyiden iyiye düş-
tü emekli hayatını idame ettirmek için çalışmak 
zorunda kaldı.

Bayramlarda verilen ikramiyeler emekliye anlık 
çözüm olurken maaşlara refah payının doğru 
yansıtılmaması sorunu çözmemektedir.

Yıllarca bu ülke için çalışmış ve yaşlılığında re-
faha ermeyi hayal eden emekliler bugün açlık 
sınırı altında maaşlarla muayene ve ilaç kat-
kı payları ile refah payının ve emeklilik maaş 
bağlanma oranlarının düşürülmesi ile sefalete 
kış günlerinde soğuğa ve yetersiz beslenmeye 
mahkum edilmiştir.

Seçim meydanlarında 12 milyon emekliye vaat-
lerde bulunan siyasiler seçim sonrasında emek-
liyi yine unuttular çözümler masadan kaldırıldı 
bir sonraki seçime bırakıldı galiba.

Emekli refah payını bekliyor emekli 2008 den 
günümüze kadar devam eden haksızlığın biran 
önce önüne geçilerek hakkının iadesini istiyor 
emekli yılların verdiği yorgunluktan biran önce 
kurtulup kalan ömründe huzur ve refah istiyor. 

Refah Payı Refah Payı 
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Ali SELÇUK
Genel Mali Sekreter

Emekliler de borçlarının yapılandırılmasını 
istiyor. Devletin belirli dönemlerde çıkardığı 

vergi affı Türkiye Bankalar Birliğinin borcunu 
ödemekte zorlanan banka kredisi kullanan iş 
adamlarına çıkartmış olduğu yapılandırma 
kolaylığı peki ya emekliye çıkan borçlar emekli 
olduktan sonra çalışmak zorunda kaldığı için 
(SGDP) den doğan emeklilerin ödemekte 
zorlandığı pirimler veya banka kredileri bunlar 
ne olacak? Emekli yapılandırma bekliyor. 

Emeklinin yapılandırma beklediği borçların 
başında Sosyal Güvenlik Destek Primi 
(SGDP) emekliler tarafından çok bilinmeyen 
bir uygulama. Ancak, geçtiğimiz yıllarda 
SGK’nın başlattığı prim hamlesi emeklilerimizi 
bu konudan haberleri olmasını sağladığı 
gibi, borç sahibi de yaptı. Maaşlarına haciz 
konan emeklilerin yaklaşık 600 bin ler de 
olduğu ve emekli aylığından sosyal güvenlik 
destek primi kesilmeye başlayınca dar 
gelirli emeklinin yüzü gülmez olmuştur. 
SGK, 2013 yılında Maliye Bakanlığı’yla işbirliği 
yaparak, geçmiş dönemlere ait Sosyal Güvenlik 
Destek Primi (SGDP) borçlarını tespit etmiş, 
emeklilerimize yüklü miktarda borç çıkarmıştı. 
Bazı emeklilere 30 bin TL, bazılarına 2-3 bin 

TL olmak üzere değişen miktarlarda borç 
çıkarılmıştı. 

Açlık sınırının altında maaş alan ve bir anda neye 
uğradığını anlayamayan borçlu emekliler banka 
kredileri ile borçlarını ödeme yolunu seçerek 
borç ödemelerini küçültme yolunu seçseler 
de enflasyon karşısında eriyen maaşlarından 
dolayı ödeme güçlükleri yaşamaktadır.Bunun 
yanı sıra bankalardan kullanılan kredileri 
de ödeyemeyecek duruma gelen emekliler 
devletin ve TBB nin milyarlarca borcu olan ve 
süper lüks hayat yaşayan iş adamlarına sunulan 
imkanlardan gerçekten dar gelirli emeklinin de 
yararlanmasını bekliyoruz. 

Emekli devletin (SGDP) borçlanmasının 
dışında bankalara kredi  borçlanması büyük 
oranla ya aile ihtiyacını karşılamak(oğlunu 
veya kızını evlendirmek),sağlık giderleri veya 
başını sokacak bir yuva içindir. Ancak ödeme 
planlarında son zamanlardaki döviz kurlarındaki 
artış ile yüksek enflasyona yenik düşen maaşları 
emeklinin borcunu ödemek biryana karnını 
doyuranaz hale gelmesine neden olmuştur 
bunun içindirki emekli brçlarına faiz indirimi  ve 
yapılandırma beklemektedir diyoruz.
Saygılarımla...

Emekliler de borçlarının 
yapılandırılmasını 

istiyor.

Emekliler de borçlarının 
yapılandırılmasını 

istiyor.
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Mustafa SARIOĞLU
Gen. Eğt. ve Teş. Sekr.

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT son zamanların 
en merak edilen konularından biri. Binlerce kişi 
tarafından konuşulan emeklilikte yaşa takılanlarda 
son durum ne? 
 Geçtiğimiz günlerde TBMM ye verilen EYT teklifi 
AKP ve MHP nin müdahelesi ile mecliste reddedildi. 
Hükümet kanadı EYT’nin ekonomiye getirdiği 
yükten bahsederken muhalefet kanadı ise hak 
sahiplerinin umudunun bir kere daha yıkılmaması 
gerektiğini savunuyor ve bunu hak ettiklerini 
düşünüyor.
Bir taraf ile ekonomisine yük diyor diğer taraf  hak 
diyor bizimde buna göre önerilerimiz olacak tabii ki.
Pirim yaş hesabı Tüm Emek Der olarak pirim gün 
formülü uygulanmalı diyoruz. Yani pirime gün 
sayısına dayalı bir emeklilik. Örnekleyecek olursak; 
9000 pirim gününü dolduran çalışanlar emekli 
olmalı 9000 pirim günün altında çalışanlar yaşa 
göre kademelendirilmeli diyoruz. Yine örneklemek 
gerekirse 9000’in altında pirimi olanlar mesela 
7000 pirim günü olan 55 yaşında 5000 emeklilik 
yaşı 60 3600 pirim günü olan 65 yaşında emeklilik 
maaşlarını hak edebilirler.
Böylece beklentiler ortadan kalkacağı gibi pirim 
doldurmak isteyen vatandaşlar sigortazız işlerde 
çalışmaktan kaçınır ve tabi bu yine SGK nın ve 
maliyenin işine gelir.
Yaş ortalamasının 68 lerde olduğu ülkemizde 65 yaş 
emekliliğin yukarı bir rakam olduğunu da belirtmek 
isteriz.
Bunun yanı sıra erken emekli olmak isteyenler için 
birtakım koşullarda yok değil işte erken emeklilik 
koşulları karar önce hükümette sonra sizde.
Erken Emekli Olma Şartları Neler?
Erken emekli olma şartları kadınlara ve erkeklere 
göre farklılık gösteriyor. Bilindiği üzere artık 
ülkemizde emekli olmak için sadece prim gün 

sayısını doldurmak yetmiyor. Emekli maaşı 
alabilmek için de yaşı beklemeniz gerekiyor. 
Erken emekli olma şartlarından biri doğum 
borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak 
üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum 
borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen 
bir nokta var. O da doğum yapmadan önce 
sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra 
sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından 
faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum 
borçlanması için şartlara.
Doğum yapan kadın her çocuğu için 2 yıl 
borçlanabilir.  Eğer 3 çocuk yapıyorsanız bu 
6 yıl demek. Fakat çocuğunuzu doğurduktan 
sonra sigortanıza herhangi bir prim işlenmemesi 
gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğumdan 
önce sigortalı olmalısınız.
Evlat Edinen Kadınlar Doğum Borçlanması 
Yapabilir
Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanmasından 
faydalanabilir.   2 yaşından küçük bir çocuğu evlat 
edindiğiniz takdirde erken emekli olma hakkı 
kazanmış olursunuz.
Engelli Çocuk Varsa Erken Emeklilik Mümkün
Eğer çocuğunuz engelliyse ve sürekli olarak bakıma 
muhtaçsa SGK’ya başvuruda bulunup erken emekli 
olabiliyorsunuz. Engelli çocuğu olan annelerin 
çalışma günleri 1.25 olarak hesaplanıyor. 
Askerlik Borçlanması
Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin 
erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe 
başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan 
kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. 
Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim 
aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er 
olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik 
borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz. 

Emeklilikte
Yaşa

Takılanlar

Emeklilikte
Yaşa

Takılanlar
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TARSUS EMEKLİLER LOKALİMİZİN
AÇILIŞI YAPILDI

05.10.2018 Cuma günü yapılan açılışa Tarsus Kay-
makam Yüksel Ünal, Mersin Milletvekili Baki Şim-
şek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin 
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mahalle 
muhtarları, STK temsilcileri   ve çok sayıda vatan-
daş yer aldı.

İlk olarak söz alan Anıt Mahallesi Muhtarı Musta-
fa Naci Güllü, mahallesine yapılan hizmetler için 
teşekkür etti.Güllü, “Belediyemizin Anıt Mahal-
lemizde birçok hizmeti bulunuyor. Gerek Tarsus 
Belediye Başkanımız sayın Şevket Can’a gerekse 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın 
Burhanettin Kocamaz’a mahallemize yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Emekli-
ler lokalimiz hayırlı uğurlu olsun ” dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Tarsus Şubesi Baş-
kanı Mehmet Bülent Gözener, bugün çok mutlu 
olduklarını ifade ederek, “Şevket Can Başkanım 
41’nci açılışını Emekliler Lokaliyle yapıyor. 41 Kere 
Maşallah diyorum. Bu proje tüm Türkiye’ye örnek 
olacaktır. Çünkü Türkiye’de bir ilktir. Bu lokal tüm 
emeklilerimize hizmet edecektir. Tesisimiz hayırlı 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tüm Emek Der Genel Başkanı Çalışkan ise, “29 yıl-
lık dernek hayatımızda emekli vatandaşlarımızın 
hak ve hukuklarını savunmuş olan bir derneğiz. 
12 milyon emekliyi temsil eden, tüm emekliler 
olarak yurt genelinde hizmet vermekteyiz.

Tarsus şubemiz 3 yılda 10 bin üyeye ulaşmasında 
derneğimizin başarısını ve doğru yolda ilerledi-
ğinin göstergesidir. Şevket Can Başkan ve emeği 
geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Lokali-
miz emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, her kesime 
hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söy-
ledi.
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Başkan Can, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 
41 açılışımızı hizmete sunmanın mutluluğunu ve 
heyecanını birlikte yaşadık. Başkan Can, Emek-
liler Lokalinin bütün emeklilere hayırlı olmasını 
temenni ederek, “Eski kira olan lokali kapatarak 
Anıt Mahallesi’nde emekliler lokalini gerçekleş-
tirdik. Kitabını, gazetesini okuyacak nezih bir din-
lenme tesis olacak. Bu vesileyle bu tesisimiz de 
tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbimi-
zin izni sizlerin duası ve desteğiyle 500 konutluk 
proje ile son noktaya geldik.İnşallah 2 ve ya 3 aya 
kadar üye kayıtlarımız başlayacak. Toki’den daha 
ucuz ve daha konforlu konutlar yaparak vatan-
daşlarımızın hizmetine sunacağız.

Dün Batman da 7 tane askerimiz şehit oldu. Bu 
vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla 
ve minnetle anıyorum. Rabbim ezanlarımız sus-
turmasın, bayrağımız indirmesin.Ülkemizde ve 
şehrimizde huzurumuzu ve kardeşliğimizi boz-
mak isteyenlere fırsat vermesin. Tarsus Belediyesi 
olarak 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. 
Hizmetlerimizi de buna göre yapıyorum yapma-
ya da devam edeceğim. Rabbim hepimizin yar ve 
yardımcısı olsun” cümlesini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise, “Böyle gü-
zel bir açılışta olmaktan gurur duyuyorum. Aklın 
yolu bir. Gerçekten yaptığı projeler o bölgeye ya-
kışan bir başkanımız Şevket Başkanımız.

Nihayetinde bizler belediye başkaları olarak in-
sanları mutlu etmek, 21’nci yüzyıl şartlarındaki 
zeminlerde yaşam ortamı hazırlamak için gayret 
ediyoruz. Şevket Başkan zaten bu işin hem alaylı-
sı hem de mekteplisi. Başından beri belediyecilik 
hayatında her noktada görev almış, vatandaşın 
ne istediğini bilen, dolayısıyla projelerde yerli 
yerine oturuyor. Emekliler lokali hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.

Tarsus Belediyesi’nin her hafta bir hizmeti açılışı-
nı gerçekleştirdiğini söyleyen Mersin Milletvekili 
Baki Şimşek, “Türkiye’ye örnek olacak bir projeye 
imza attığı için sayın başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. Emekliler lokalimiz, emeklilerimize ve Tar-
sus’umuza hayırlı uğurlu olsun ” şeklinde konuştu.
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Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, “Hizmet sürem 
27 yıl 9 ay olmuş. Ben halen kendimi 3-5 sene-
lik devlet memuru gibi hissediyorum. Demek ki, 
biz de artık emekliyiz. Babamda Bağ-Kur’luydu. 
Babam gün sayardı, 36 ay kaldı, 35 ay kaldı diye. 
Sonra oda emekli oldu.

Çalışan herkes birer emekli adayıdır. Bu lokal şim-
diden hayırlı olsun. Emeklilerimize sağlıklı huzur-
lu bir emeklilik hayatı diliyorum. Emeği geçenlere 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Tarsus Belediyesi Tüm Emekli-
ler Lokali yapılan dualarla hizmete açıldı. Protokol 
ve vatandaşlar tesisi gezerek, lokalde gazete ve 
kitap okudu.
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T.B.M.M. Emeklilerin Sorunları ve beklentileri anlatıldı

Tüm Emek Der Genel başkanı Sayın Satılmış Çalışkan ve Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Sayın 
Mustafa SARIOĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisinde Zonguldak Milletvekilleri Sayın Polat Türkmen, 
Sayın Hamdi Uçar, Sayın Deniz Yavuz Yılmaz ‘ı 09. 10 2018 Salı günü ziyaret etmişlerdir.

Çalışkan” Emeklilerin açlık sınırı baz alınarak prim ve gün sistemine dayalı bir intibak yasası 
çıkartılmalıdır” dedi. Ziyarette Sayın Milletvekillerine Emeklilerin sorunları ve beklentileri 
anlatılmıştır

EMEKLİLER ÇARESİZ, YETKİLİLER SESİMİZİ DUYUN
Ağustos 2018’den itibaren Ekonomi ve dövizdeki dengesiz dalgalanmalar biz emeklileri 
mağdur etmiştir temel ihtiyaçlarımız olan elektrik, su, doğalgaz, kömür gibi temel giderlerimize 
yapılan artışlar ayrıca her gün değişen gıda maddelerindeki fiyat artışları emekli aylığını  %50 
eritmiştir.

%70’nin açlık sınırı altındaki emekli aylığı ile yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz dul ve 
yetimlerimiz bugün zor durumdadırlar.

Zaten büyük bir kısmının bankalarda tüketici kredisi borcu mevcuttur; diğer kesimlerin borçları 
yapılandırılırken emeklinin borcu yapılandırmaya da girmiyor. Emeklinin dayanacak gücü 
kalmadı emekli aylıklarına seyyanen bir iyileştirme bir refah payı verilmesini hükümetimizden 
talep ediyoruz. 12 milyon emekli dul ve yetim 35 milyon aile bireyleriyle bu iyileştirmeyi dört 
gözle beklemektedirler.

            Saygılarımızla

 
Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan
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Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Silifke Şube 
Başkanı Bedri Sapancı ve yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut’u Dernek 
Başkanı Bedri Sapancı ve yönetim kurulu üyeleri 
karşılayarak, Turgut’a yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Şube Başkanımız Bedri Sapancı, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘Bizleri hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız 
Mustafa Turgut’a teşekkür ediyoruz. Ziyaretleri 
şahsımı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı 
mutlu etti. Başkanımız gerçekten belediyemizin 
imkânları çerçevesinde başarılı hizmetler yapıyor. 
Kendisini tebrik ediyor ve hizmetlerinde başarılar 
diliyoruz’ dedi

TURGUT, “HER ZAMAN EMEKLİLERİMİZİN 
YANINDAYIZ”

Ziyarette yaptığı konuşmasında emeklilerin 
önemine değinen Başkan Mustafa Turgut, ‘Tek 
amacımız şehrimize hizmet etmek. Bu doğrultuda 
canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın 
takdiri ve desteği bizim için büyük bir güç 
kaynağıdır. Onların desteğiyle birçok önemli 
hizmeti şehrimize kazandırdık ve kazandırmaya 
devam edeceğiz. Emeklilerimiz toplumumuzun 
kıdemlileri ve kıymetlileridir. Onlara her zaman 
sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü 
emeklilerimiz bu memlekete fikirleriyle, alın 
teriyle, bilek gücüyle hizmet etmiş insanlardır. 
Bunun yanında zaman zaman emeklilerimizle 
gençlerimizi buluşturup, onların bilgi birikimlerini, 
sosyal ve kültürel deneyimlerini, gençlerimize 
yansıtmalarını sağlamalıyız. Birlik ve beraberlik 
içerisinde başarılı hizmetler yürüteceğiz. 
Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum’ 
dedi.

Şubemizi ziyaretlerinden dolayı Silifke Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa TURGUT’a teşekkür ederiz.

Silifke Belediye Başkanı Sayın Mustafa Turgut, 
Derneğimiz Silifke Şubesini ziyaret etti

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım 
çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın 
geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın 
patlatılması sonucu 7 askerimizin şehit olduğunu, 
5 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar 
dileriz.
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İzmit Belediye Başkanı Kocaeli Şubemizi ziyaret etti.
10.10.2018 Salı günü İzmit Belediye Başkanı Sayın 
Dr.Nevzat   Doğan ‘ bey Kocaeli Şubemizi ziyaret 
etti.

Dernek Başkanı Celal Filiz ve yönetim kurulu üye-
leri tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılanan 
Başkan Doğan “emekliler bizim başımızın tacıdır” 
dedi.

Sizi Daha İyi Yerlerde Görmek İstiyoruz

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı 
Celal Filiz ziyaret için Doğan’a teşekkür ederek “İz-
mit Belediye Başkanı olarak sizin bizlerin gönlün-
de ayrı bir yeri var. Türkiye’nin en şanslı emeklileri 
bizim şehrimizde yaşıyor. Otel konforunda emekli 
evleri Türkiye’nin hiç bir yerinde yok. Her zaman 
bizlerin yanındasınız. İzmit’te emekli olmak ayrıca-
lık. Sizi daha iyi yerlerde, makamlarda görmek en 
büyük arzumuz” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan da ziyarette yaptığı konuşmada 
“büyüklerimizi, emektarlarımızı, kıdemlilerimizi zi-
yarete geldik. Hem onların halini hatırını soralım, 
hem de bizden bir istekleri var mı diye ziyarette 
bulunduk. Vefa kavramı, Türk milletinin hem ge-
leneğinde, göreneğinde, hem de inancında olan 
önemli bir değerdir. Ülkeye, şehrine, insanlığa 
hizmet etmiş insanların daha sonraki hayatların-

da da hatırlamak ve yaşamlarına destek verilmesi 
gerekmektedir. Onların hatırlanarak sık sık ziyaret 
edilmesi ve bir anlamda onlara vefa gösterilmesi 
boynumuzun borcudur. Kıdemlilerimize, büyükle-
rimize, ak saça, ak sakala her zaman hürmet ve say-
gı vardır. Geçmişte alın teri dökmüş, değerli emek-
tarlarımıza her zaman minnettarız. Allah bundan 
sonraki hayatlarında da sağlık, sıhhat içeresinde 
aileleriyle güzel güzel bir ömür geçirmeyi nasip 
etsin.

İzmit belediyesi olarak, emeklilerimizin ikinci ba-
harlarını en güzel şekilde geçirmelerini istiyor ve 
bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Gerek emekli evlerimiz, gerek onalar için yaptığı-
mız sosyal faaliyetlerimizle onların yanında oldu-
ğumuzu hissettiriyoruz. Zaman zaman emeklile-
rimizle gençlerimizi buluşturarak yeni neslimize 
vefa duygusunu aşılamak ve pekiştirmek istiyoruz. 
Bunun için de genç vefa etkinlikleri düzenliyoruz. 
Her genç Allah nasip ederse yaşlanacak ve emekli 
olacak. Allah hepimize yaşlanmayı nasip etsin. Siz-
lerin varlığı, gölgesi bizler için, gençlerimiz için bir 
güç, bir enerjidir. Geçmişini tanımayanın geleceği 
olmaz. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz” dedi.

Ziyaret Kocaeli Şube Başkanımız Celal FİLİZ kendi-
lerine ilgilerinden dolayı teşekkür etmiştir.

Tüm emektar genel başkana Satılmış Çalış-
kan teşkilat sekreteri Mustafa Sarıoğlu Ak 
Parti genel kuruluna katılarak kongreyi 
izlediler. Kongrenin ak parti genel başkanı 
ve cumhurbaşkanımız sayın recep 
tayyip erdoğana milletimize hayırlar 
getirmesini diler saygılar dileriz.kongreyi 
izlerken yanımızda bir önceki dönem 
milletvekilimiz Özcan Ulupınar da vardı.

Ak Parti 6. Olağan Genel Kuruluna Katıldık
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Derneğimiz Afyon Şubesi 12 Ağustos 2018 Pazar günü şube büromuzda Genel Kurulu yapıldı.

Genel Mali Sekreterimiz Ali SELÇUK ‘un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda; Afyon Şube-
mizin yeni yönetimine; Şube Başkanlığa: Ali ÖZSEREZLİOĞLU, Yönetim Asil Üyeliklerine; Sela-
hattin BAŞ, Orhan ŞAHİN, Kemal KESER, Mehmet Ali ÇEKİÇ, Denetim Asil Üye: Abdülkadir TE-
KOL, Zeynel Abidin URAL, Adem ÇEKİÇ seçilmişleridir.

Seçilen yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileriz.

Afyon Şubemizde Bayrak Değişimi

04.08.2018 cumartesi günü Ankara 

Arena Spor Salonunda Cumhurbaşka-

nımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

katılımlarıyla gerçekleşen Ak Parti Ka-

dın Kollarının 5. Olağan Genel Kurulu-

na derneğimiz adına Genel Başkanımız 

Satılmış ÇALIŞKAN katılmışlardır.

Genel Başkanımız Çalışkan Ak Parti Kadın 
Kollarının 5. Olağan Genel Kuruluna Katıldı.

Ş
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Derneğimiz Kumluca Şubesi 04.09.2018 Salı 
günü belediye salonunda şubemizin 10’ genel 
kurulu yapıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan yardımcımız 
Yunus ATİKTÜRK ‘ün yaptığı genel kurulda 
hazuruna genel merkez çalışanları hakkında 
bilgi vermiştir.

10’uncu olağan Genel Kurulda Başkan Mehmet 

GİRİTLİ yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Güneş, 
Sadettin ÇETİNALP, Rahmi AKSOY, Muzaffer 
ERDOĞAN   Denettim Kurullunda; İbrahim 
ÖZER, Yaşar YILDIRIM, İbrahim DURSUNOĞLU 
SEÇİLMİŞLERDİR.

Yeni seçilen yöneticilere görevlerinde 
başarılar dileriz.

 Derneğimiz Bingöl Şubesi 27.09.2018 Perşembe günü genel kurulunu yaptı.

Divan Başkanlığını Elazığ Şube Başkanımız Mehmet KAYABAŞIN yaptığı Genel 
Kurulda şube başkanı Mehmet EVRAN güven tazeledi. Yönetim kurulu asil üyeleri, 
Faris BOZAN, Bilal Burulday ,M.Zeki  Çağrıbay ,Kazım Ertuğrul yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

Kumluca Şubemiz Genel Kurulunu Yaptı

Bingöl Şube Başkanı EVRAN Güven Tazeledi
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KAMUOYUNA
DUYURU

KAMUOYUNA
DUYURU

Ağustos 2018’den itibaren Ekonomi ve dövizdeki dengesiz dalgalanmalar biz 

emeklileri en çok etkilenen ve mağdur olan kesim olmuştur. Emeklinin temel 

ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, kömür gibi temel giderlerimize yapılan artışlar, 

her gün değişen gıda maddelerindeki fiyat artışları emekliyi çaresiz bırakmaktadır.

%70’nin açlık sınırı altındaki emekli aylığı ile yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz 

dul ve yetimlerimiz bugün zor durumdadırlar. Emekli nasıl geçinileceğini nasıl hayat 

sürdürebileceğini düşünmektedir.

1000,00 TL maaş bağlanan bir emekli çalışmaktan başka ne yapacaktır, 

nasıl geçinecektir, hiçbir emekli çalışmak istemez ama zorunda 

bırakılmaktadır. Sigortacılık ölçü ile almak nemalandırmak hizmet ve prime dayalı 

ölçü ile ödemektir.

Zaten büyük bir kısmının bankalarda tüketici kredisi borcu mevcuttur; diğer 

kesimlerin borçları yapılandırılırken emeklinin borcu yapılandırmaya da girmiyor. 

Emeklinin dayanacak gücü kalmadı emekli aylıklarına seyyanen bir iyileştirme bir 

refah payı verilmesini hükümetimizden talep ediyoruz.

Tüm Emekliler olarak bu zor dönemimizde yetkililerden bir iyileştirme beklemekteyiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Başkanlar Kurulu toplantısı 31 Ekim 2018 
Çarşamba günü genel merkez toplantı 
salonunda yapıldı.

Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN açılış 
konuşmasında. ‘’Emeklilerin enflasyonda en çok 

etkilenen kesimdir. Yetkililerden bir iyileştirme 
bekliyoruz “dedi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Selçuk Şube 
Başkanlarımıza DERBİS Üye Kayıt Sitemi ve 
dernek evrak  düzeni hakkında bilgilendirme 
yapmıştır.

31.10.2018 TARİHİNDE BAŞKANLAR 
KURULUMUZ ANKARA’DA TOPLANDI
31.10.2018 TARİHİNDE BAŞKANLAR 
KURULUMUZ ANKARA’DA TOPLANDI
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği   Başkanlar Kurulu toplantısı 

31.10.2018 Çarşamba günü Genel Merkez 
toplantı salonunda yapılmıştır.

Sosyal Devletin güvencesinde olan emek-
lilerin insanca yaşaya bileceği bir aylık 
alması, açlık sınırı altında maaş bağlan-
maması ve taban aylıkta açlık sınırı baz 
alınarak hizmet ve prime   dayalı   yasal 
düzenlemenin acilen yapılması Emekli zo-
runlu harcamalarında  %8, %18 arası kdv 
öderler. Bunu da faturalandırarak belirle-
diklerinde % 5 ile %12  iade alınırdı şimdi 
ise Emeklilere  % 4 ek ödeme uygulanarak 
mağdur edilmektedir. Bu nedenle ek öde-
memiz en az %10  a  yükseltilmelidir ,

Emeklilerde Avrupa’da olduğu gibi 
Sendikal hak verilmesi, Emekli sandığı 
emeklisine uygulanan sözleşme   zamları 
gibi  İşçi ve Bağ- kur emeklilerine de  kumu 
işçileri sözleşme   zamları ve getirilerinin   

aynen emeklisine de uygulanması

Emekliler Ağustos 2018 ‘ den itibaren 
ekonomideki dalgalanmalardan dolayı en 
çok etkilenen kesimdir. Emeklilerin temel 
ihtiyaçlarına gelen zamlar emeklileri 
çaresiz bırakmaktadır. Tüm emekliler 
olarak bu zor dönemimizde yetkililerden 
yılbaşını beklemeden bir iyileştirme 
bekliyoruz.

Şubelerimizce TOKİ konutları için TOKİ 
başkanlığına ,bölgedeki belediye baş-
kanlıklarına   Kaymakamlıklara Valiliklere 
teslim edilen taleplerimizin   ivedilikle in-
celenmesi ve değerlendirilmesi talep edi-
yoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Başkanlar Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ
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Derneğimiz Konya Şubesi 15.08.2018 
Çarşamba günü Tes-İş Sendikası Konya 
Şubesi toplantı salonunda yapılan genel 
kurulda Konya Şube Başkanı Osman AY-
DIN güven tazeledi.
Divan başkanlığını Satılmış Çalışkan’ın 
yaptığı genel kurulda ÇALIŞKAN genel 
merkez ve şubenin çalışmaları hakkında 
kapsamlı bir konuşma yapmış ve üyele-
rimizi bilgilendirmiştir.
Konya Şubemizin 13.Olağan genel ku-
rulunda seçilen; Şube Başkanı Osman 
AYDIN, Şube Yönetim Kurulu Asil Üye-
ler Hamit TANIRKAN, Mevlüt GÜRBIYIK, 
Hakkı ÖZDEMİR, Reha ÇİZMECİ seçilmiş-
lerdir, yeni yönetime başarılar dilleriz.

Konya Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.
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 20.09.2018 Perşembe günü Alaplı Tansa düğün 
salonunda yapılan genel kurulun divan başkanlı-
ğını genel başkanımız Satılmış Çalışkan yapmıştır. 
Alaplı’ daki tüm emeklilerin katılımıyla gerçekleşen 
genel kurula CHP   Zonguldak Millet Vekili Deniz 
YAVUZYILMAZ, CHP Alaplı Belediye Başkanı Nur 
TEKİN, CHP Alaplı İlçe Başkanı ve yönetimi AK Parti 
yönetim kurulu üyesi Mehmet YAVUZ ,İyi Parti İlçe 
yönetiminden Halit TEKİN VE Şenol Usça  ve Genel 
Merkez Yönetim kurulu katılmışlardır.
Haz uruna CHP Zonguldak Millet Vekili Deniz YA-
VUZYILMAZ ‘ın konuşmasında kendi sininde bir 
emekli olduğunu   ve emeklilerin aldığı aylıkların 
yetersiz olduğunu hamuruna anlatmıştır.
Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Neriman KARAKA-
YA ise hazuruna Emekliler Derneğinin çalışmaları-
nın yerinde olduğunu ve de bütün emeklilerin der-
neklerine sahip çıkması gerektiğini dile getirdiler.
Alaplı üyelerinden Recep TUFAN ve Erol GÜNTER-
DE emeklilerin birlik ve beraberlik içerisinde olma-
sı gerektiğini söylediler.
Son olarak Genel Başkan ÇALIŞKAN’IN konuşma-

sında emeklilerin sağlık sorunları yaşadığını ve en 
çok sağlık hizmetinden emeklilerin ihtiyacı oldu-
ğundan bahsetti.
Genel kurulda tekrardan Şube Başkanlığına Kazım 
UYSAL, Asil Yönetim Kurulu üyeliğine Dündar YAZ-
GAN, Mehmet BAYSAL, Hayri MEŞE, Hasan Şenel 
seçilmişlerdir.
Güven tazeleyen başkan ve yönetimine   bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Alaplı Şubemizin Genel Kurulunu Yaptı
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Samsun Şubemizde Başkan EREN Güven Tazeledi
Samsun şubemiz 17 Ekim 2018 Perşembe 
günü 4. Üncü olağan genel kurulunu yaptı.

Divanda Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN baş-
kanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Yunus 
ATİKTÜRK Genel Sekreter Mustafa YILMAZ ve 
Genel Mali Sekreter Ali Selçuk yaptı.

Hazuruna ÇALIŞKAN ‘’Emeklilerin çok zor du-
ruma kaldı zorunlu giderlere gelen zamlardan 
dolayı emekliler geçinmekte güçlük çekmek-
tedir açılan emeklilere bir iyileştirme yapılması 
gerekmektedir”dedi.

Genel kurulda tekrar seçilen Abdullah EREN 
Şube Başkalığı yönetim kurulu üyeliklerine 
Bahattin TÜRKER, Haşim ASLANBAYRAK, Cemil 
YILMAZ, Şevki EREN seçilmiştir. Denetim kuru-
luna Turgut BEŞİKTAŞ, Turan AKBULUT, Şükrü 
ÇAM seçilmişlerdir.

Güven tazeleyen başkan ve yönetimine çalış-
malarında başarılar dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Devrek Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Devrek Şubesi 10. Olağan Genel Kurul Kongre-
si, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ve Genel Eğ-
tim ve Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu’nun 
katılımı ile Devrek Belediyesi Nikah Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Başkan: Cemil Köseler. Yöne-
tim Kurulu Asil Üyeleri: Hasan Altuntaş, Celal 
Karaoğlan, Nilgül Osmanoğlu, İbrahim Kışlalı. 
Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Hüsnü Basan, Ka-

dir Çaybaşı, Recep Ören olarak seçildi. Seçim 
sonrasında delegelere teşekkür konuşması 
yapan Cemil Köseler, “Tüm üyelerimize bana 
tekrar bu görevi layık gördükleri için teşekkür 
ediyorum. Tüm emeklilerimizin taleplerini du-
yurmaya, tüm sorunlarıyla yakından ilgilene-
rek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da 
siz değerli üyelerimizden aldığım güç ve des-
tek ile çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Devrek Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Kastamonu Şubemiz Hayırlı Olsun

 16.10.2018 Salı günü Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN ve Genel Egt. ve Teş. Sekreteri Mus-
tafa SARIOĞLU yeni açılan Kastamonu Şubemi-
zi ziyaret etti. Ziyarette Kastamonu Şubesi Ku-
rucusu Başkanı Hamdi KAYA ve kurucu üyeler 
hazır bulundular.  Çalışkan”Kastamonu’da yeni 

açılan şubemizin en iyi şekilde emeklilerimize 
hizmet vereceğine     inanıyor arkadaşlarımıza 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar dile-
rim” dedi . Kastamonu Şubemizin camiamıza 
ve emeklilerimize hayırlı olsun...

Alaşehir Şubemizin Aşure İkramı
Derneğimiz Alaşehir Şubesi 12.10.2018 cuma 
güne şube binamızın önünde Şubemizin Yap-
mış Olduğu Aşure Hayrına vatandaşlara ve 
emeklilere ikram etmiştir.

Etkinliğe ilçe Kaymakamımız Abdullah Uçkun, 
Belediye Başkanımız Ali Uçak, Belediye Encü-
meni Bilgehan Noyan Belediye Başkan Yardım-

cısı Muammer İbisoglu, MHP ilçe Başkanı Halis 
Yörür, CHP ilçe Başkanı Ahmet Akgün, CHP Be-
lediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Ülkü 
Ocakları Başkanı Uğur, Güzel Ve Yönetimi katıl-
mışlardır.
Tüm Alaşehir Halkına Katılımlarından Dolayı 
Teşekkür Ederiz.
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Tüm Emek Der Genel Başkanı 

Sayın Satılmış Çalışkan ve Emekli 

Emniyet Müdürleri Derneği Genel 

Başkanı sayın Ismail Çalışkan‘ın 

anneleri Fatma Çalışkan hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. Ankara 

Güdül boyalı köyünde defnedilen 

Fatma Çalışkan’a Allah’tan rahmet 

diliyoruz. Mekanı cennet olsun aile 

bireylerine Allah sabırlık versin. 

Tüm Emek Der camiamizin başı 

sağolsun..

24.10.2018 Çarşamba günü Derneğimiz 
Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Zonguldak 
Milletvekili Polat TÜRKMEN ile T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın 
Ahmet KOCA’yı makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette Genel Başkanımız ÇALIŞKAN Sayın 

Bakan yardımcısı KOCA ‘ya ülkemizde yaşayan 
emekli sorunlarını içeren dosyayı takdim ettiler. 
Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet KOCA’ya ve 
Zonguldak Milletvekilimiz Polat TÜRKMEN’ e 
emeklilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür 
ederiz.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Sayın Ahmet KOCA Makamında Ziyaret Edildi

Genel Başkanımızın Acı Günü
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Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Sayın 
Numan Kurtulmuş Adana’da Sivil Toplum Kuruluşları 
ile bir Toplantı düzenlemiştir. Tüm Emeklilerimizi 
temsilen toplantıya Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya 
katılmıştır. Sayın Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan 
imzalı bir dosyayı sayın Kurtulmuş’a teslim etti. Ayrıca 
Adana Çukurova ilçemizde Emeklilerimize 9.500 TOKİ 
konutunun yapılmasını talep etti. Sayın Genel Başkan 
yardımcısı her konuda olduğu gibi duyarlı davranarak 
bizleri memnun etmiştir. Bizlerde Tüm emeklilerimiz 
adına kendilerine teşekkür ediyoruz.
Katılımcılar Sivil Toplum kuruluşları genel başkan 
yardımcısı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Eski Çevre Şehircilik 
Bakanı Sayın Fatma Gül Demet Sarı. Adana İl Başkanı 
Sayın Fikret Yeni Adana Milletvekili Sayın Abdullah 
Doğru Adana Millet vekili Sayın Ahmet Zembilci ve 
birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
katılmıştır.

Çukurova Şube Başkanımız Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Prf. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş’a Dosyamızı İletti.

Bursa Şube Başkanımız Sayın Zeki ERCEN ‘ın beyin ameliyatı 
geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik.
Şube Başkanımıza geçmiş olsun der; Acil şifalar dileriz.
Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına
Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan

Genel Merkezin anlaşması nedeniyle Sakarya Şubesi Eğt. ve Teş. Sekreteri Beyami KOÇOĞLU 
PTT başmüdürü Yılmaz DEMİR, Baş Müdür Yrd. Mehmet Nuri KIRŞAN ve Satış Pazarlama 

Müdürü Vesile TOPUZ ile görüşerek afişlerini şubemize astılar.  

SAKARYA ŞUBEMİZ PTT CELL RAKLAMLARINI ASTISAKARYA ŞUBEMİZ PTT CELL RAKLAMLARINI ASTI
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KOCAELİ

Süper emeklilik yasasının Anayasa Mahkemesince 
iptali sonrası Kocaeli’deki çeşitli iş yerlerinden bir-
birinden değerli emekli arkadaşlarımız bir araya 
gelip çok kısa bir zamanda 1989 senesinde derne-
ğimizi kurduk. 

Mağduriyetimizi bir anayasa profesörü ile anlaşıp 
Kocaeli’de yerel bir mahkemeye taşıdık, hakim 2 
celsede davanızda haklısınız ama mağduriyetini-
zin çözüm yeri T.B.M.M. deyip davamızı reddetti.

Derneğimizin kuruluşundan bugüne 29 yıl geçti. 
Bu yıllar içerisinde 7 başkan görev yaptı. Her biri 
birbirinden değerli başkanlarımız yönetimleri ile 
birlikte mesai günlerinde tam bir görev sorumlulu-
ğu bilinci ile çalıştılar. Bir yandan üye kaydı yaptılar, 
üyelerden elden tahsilat yapıp derneğimizin üye 

sayısını artırarak derneğimizi yaşatmayı başardılar. 
Hatta tahsilatın elden yapıldığı yıllarda şehrimizin 
en merkezi yerinde yaşlı genç her üyemizin kolay-
ca ulaşabileceği belediye iş hanın merkezinde ofi-
simizi satın alarak daha ilk yıllardan itibaren derne-
ğimizi kira ödeme yükümlülüğünden kurtardılar. 
Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Derneğimize gelen üyelerimizin veya üye olma-
yan emeklilerimizin derneğimizi ziyaretlerinde 
kendilerini güler yüzle karşılayıp, sorunları olanları 
dinleyip çözüp bulmaya çalışıyoruz. Derneğimize 
gelen siyasetçi ve bürokratlara, emekli maaşları 
arasındaki adaletsizliğin tanımına uygun bir inti-
bak yasası ile çözülebileceği, sağlıkta çeşitli isimler 
adı altındaki ödemelerin kaldırılması, bilhassa eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından söz verilen 
dar gelirli emekliye toki tarafından yapılacak evle-
rin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.

Derneğimizin kuruluşundan bugüne başkanları-
mızdan biri yeni olmak üzere 3 başkanımız ile çok 
sayıda emekli kardeşlerimiz hakkın rahmetine ka-
vuştular, kendilerini saygı ile rahmetle yadediyo-
ruz.

Ben  Celal Filiz olarak derneğimizin kurucu üyesi 
olmama rağmen özel işlerim nedeni ile ilk dernek-
te görev alamadım. Fakat yönetici arkadaşlarımın 
hep yanlarında oldum. 08.02.2008 tarihinde 2. 



TÜM EMEK DER

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

27

Başkan olarak göreve başladım. 
Ali Genç kardeşimin ani vefatı ile 
28.09.2017 tarihinde yapılan ola-
ğan genel kurulda başkanlığa ge-
tirildim.

 Görev yaptığımız on yıl içerisin-
de emeklilerimizin üniversitede 
okuyan öğrencilerine ayda 150 TL 
burs verdik.  Önümüzdeki yıllarda 
da vermeye devam edeceğiz. Öğ-
rencilerimizden okullarını bitirip 
çalışma hayatına başlayanlar oldu. 
Teşekkür ziyaretine geliyorlar. 
Yönetim olarak bizlerde mutlu olu-
yoruz. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Ulaşım Daire Baş-
kanlığından temin ettiğimiz otobüslerle 2 defa 
Çanakkale Şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehrimizin 
muhtelif yerlerinde geziler tertip ederek emekli-
lerimizin birbirleri ile tanışması ve kaynaşması ça-
lışmalarımız oldu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Bey’in 
katkıları ile temin ettiğimiz vapur ile 2 defa ilimiz-
den Büyükadaya gezi tertip ettik. Kocaeli ve Seka 

Devlet hastanelerine servisler arası hasta nakille-
rinde kullanılan derneğimiz ambleminin ve adının  
yazılı olduğu 10’ar adet tekerlekli sandalye bağı-
şında bulunduk. Kocaeli Eğitim ve Öğretim derne-
ğinin organize ettiği 05 - 06 yaş gurubu kimsesiz 
çocukların okul öncesi eğitimlerinin sağlanması 
amacı ile yapılan okulda derneğimizin adının ve-
rildiği 2 odanın döşenmesi karşılığında 8.000 TL. 
bağışta bulunduk. Şehrimizdeki özel hastanelerle 
anlaşmalarımız dışında yılın bazı aylarında has-
tanelerin bazı polikliniklerinde özel kampanyalar 

yaparak emeklimize ücretsiz muayene imkanı 
sağlıyoruz.

     

KOCAELİ Şb’nin anlaşmalı olduğu hastaneler;
1.Özel Konak Hast.
2.Özel Cihan Hast.
3.Özel Akademi Hast.
4.Özel Kocaeli Tıp Merkezi
5.Özel İzmit Kardiyoloji Merkezi
6.Dünya Göz Hast.
7.Çağın Göz Hast.
8.Fizomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi
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ŞUBEMİZ
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BAYRAKLI

Mart 2016  tarihinde yapmış olduğumuz 
Dernek Şube  Olağan Genel Kurulumuz ile 
göreve başladık. Üyelerimize daha  iyi hizmet 
verebilmek  ve Derneğimizin  en iyi şekilde 
temsil edilmesi anlamında 2011 yılında 
Genel Merkezimizin bilgi ve öncülüğünde 
satın aldığımız şube büromuzun  öncelikle 
dekorasyon ve tadilatlarını yaptık.  Yeni 
düzenlemelerin devamında   Dernek Şubemiz 
Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla,  
Bayraklı Kaymakamımız Sayın Adem Arslan 
Beyefendiyi , Bayraklı Belediye Başkanımız 

Sayın Hasan Karabağ Beyefendiyi, Bayraklı 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Umut Eroğlu 
Beyefendiyi  makamlarında ziyaret edip 
Derneğimiz, Şubemiz, Yeni Yönetimimiz, 

vizyonuz ve misyonumuz ile ilgili  bilgi verdik.  
Akabinde, Sayın Kaymakamımızı, Belediye 
Başkanımızı , Belediye Emekliler Masası 
Yetkililerini, İlçe Emniyet Müdürümüzü  ve 
diğer Sivil Toplum Kuruluşu Yetkililerini 
Dernek Şubemizde ağırladık. 
Derneğimiz  ilçemizdeki tüm kamu ve sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte hareket eden 
ilçemizde saygı gören bir kuruluştur. 
İzmir de bulunan diğer şubelerimiz ile güzel 
dostluk bağları kurup,  Kardeş Şube bilinci 

ile sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde 
bulunduk.
Üyelerimizin, sağlık durumları ile ilgilenip, 
sağlıkları iyi olmayan üyelerimizi  evlerinde 
ziyaret ettik. Üyelerimizin  daha iyi sağlık 
hizmeti  alabilmeleri için Özel Konak 
Kardiyoloji  Tıp Merkezi, Özel Gözde 
Hastanesi ve Özel Deniz Hastanesi ile karşılıklı 
protokol yaparak , haftalık düzenlemeler ile  
servis hizmeti sağlayarak,  üyelerimizin sağlık 
hizmetlerinden yüzde 30 civarında indirimli 
yararlanmalarını sağladık. 
Üyelerimizin bankacılık hizmetlerinden 
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yararlanabilmeleri daha iyi hizmet alabilmeleri 
adına  Denizbank A.Ş.,  Halkbank A.Ş. ile 
protokol imzaladık. Üyelerimize kredi ve diğer 
bankacılık işlemlerinde yardımcı  olmalarını 
sağladık.
2017 yılında Sayın Genel Merkezimiz 
tarafından yeni bilgi işlem sistemimiz ile ilgili 
pilot Şube seçildik. Bu uygulama ve  yeni 
sistem düzenlemesi ile ilgili üyelerimize daha 
iyi hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Üyelerimizin faydalanabilmesi için taksitli 
kömür satışlarımıza devam etmekteyiz.
2016, 2017 ve 2018 yılı Ramazan aylarında 
üyelerimize iftar yemeği verdik.
2018 yılında ihtiyaç sahibi üyelerimize 
imkanlar ölçüsünde Ramazan Pakedi Hediye 

çeki dağıttık.
Yine üyelerimizin düğün, nişan ve cenaze 
merasimlerinde ve davetlerde gereken 
yardımların yapılmasını konusunda  hassasiyet 
göstermekteyiz. 

Genel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN 
ve Genel Merkez yöneticilerimizin şubemize 
olan sağ duyulu yaklaşımı ve üyelerimizin, 
emeklilerimizin hak ve menfaatleri için 
yaptıkları hizmet ve çalışmaları için teşekkür 
ederiz. 
Genel Merkezimizin düşünceleri doğrultusunda 
şubemizin çalışmaları tüm hızıyla devam 
etmektedir.  Şube Yönetim ve Denetim Kurulu 
olarak hepinize selam ve saygılar sunarız.
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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

1- Büyükanne veya büyükbaba torununun velayetini alabilir mi?
1- Hukukumuzda velâyet sadece anneye veya babaya aittir. An-
cak belli şartların mevcudiyeti halinde büyükanne veya büyük-
baba velayetin kaldırılmasını ve kendilerinin çocuğa vasi olarak 
atanmasını mahkemeden dava ve talep edebilirler. Burada önemli 
olan çocuğun menfaatidir, yani mahkeme çocuğun menfaati neyi 
gerektiriyorsa o yönde karar verecektir. Anne veya babanın çocuğa 
karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlara örnek olarak 
şunlar verilebilir: “Baba yurtdışında çalışıyor ve anne de çocuğuyla 
ilgilenmiyorsa”,“anne vefat etmiş baba hükümlü ise”, “anne ve/veya 
babanın yaşam tarzı çocuğun maddi ve manevi varlığını olumsuz et-
kiliyorsa” gibi pek çok örnek vermek mümkündür. Bu veya buna ben-
zer durumlarda büyükanne veya büyükbaba dava açar ve iddiasını 
ispatlarsa çocuğun velayetinin anne veya babadan veya her ikisin-
den birden kaldırılmasını ve kendisinin vasi olarak tayin edilmesini 
isteyebilir. Mahkeme çocuğun üstün menfaati doğrultusunda talepte 
bulunan büyükanne veya büyükbabayı vasi olarak atayacaktır.

2- Kiracıyım ve kira sözleşmesinin süresi dolmadan evden çıkıp 
başka bir eve taşınabilir miyim?
2- Kiracının kira sözleşmesini sona erdirmesi, malikin kira sözleşmesini 
sona erdirmesine nazaran daha kolaydır. Ancak bazı hususlara riayet 
edilmesi maddi zarara uğramamak adına önemlidir. Örnek üzerinden 
konuyu açıklamak gerekirse:
Diyelim ki; 31 Aralıkta sona erecek kira sözleşmesini 8 Ağustosta sona 
erdirmek istiyoruz. Bu durumda malik ile yazılı bir anlaşma yapmak 
ve konutun anahtarını da tutanakla teslim etmek gerekmektedir. Aksi 
takdirde malikin kötü niyetli olması halinde, Aralık ayına kadarki tüm 
kiraları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sadece sözlü fe-
sihle yetinmemeli kira sözleşmesi karşılıklı ibrayı içerir şekilde yazılı 
olarak feshedilmelidir.

3- Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edersem kıdem 
tazminatına hak kazanabilir miyim?
3- Emekli olduktan sonra ister aynı işyerinde çalışmaya devam edin 
ister başka bir işyerinde çalışın çalışmaya başladığınız tarihten itibar-
en 1 yıl geçtikten sonra kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Burada 
önemli olan nokta 1 yıllık sürenin geçmesidir. Ne yazık ki bazı eme-
klilerimiz bu haklarının farkında olmadıklarından kıdem tazminatı 
alacakları işveren bünyesinde kalmaktadır.

Sağlıcakla kalınız.

Son Söz: “Adalet kâinatın ruhudur.” Ömer Hayyam

Av. Özer Şentürk

Bu ayki yazımızı cevapları merak 
edilen sorulara ayırdık. Yardımcı 
olabilmesi dileğiyle.
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BASIN 
BİLDİRİSİ

BASIN 
BİLDİRİSİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 100 

günlük hükümet icraat Planı Toplantısındaki açıklamasında 

Emeklilere de 1000,00 TL altındaki emekli maaşı (600,00 – 

999,00 TL)  alan emekli maaşının 1000,00 TL yükseltileceği 

memnuniyet vericidir.

         Çalışarak hizmeti ve yatırmış olduğu prim ile şuan 

1000,00 TL ile 1500,00 TL arasında açlık sınırı altında 

emekli maaşı alan emeklilerinde mağduriyetleri için ne 

düşünülebilir.

          Bu nedenlerle tüm Emeklileri kapsayan kademeli’ de 

olsa bir hizmet ve prime dayalı açlık sınırı baz alınarak bir 

düzenleme yapılmasının daha adaletli ve kapsamlı olacağı 

görüş ve kanaatindeyiz.

            Saygılarımızla

 
 Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan
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A   kciğerlerimiz vücudumuzun oksijen ge- 
reksinimini sağlayan organlarımızdır. Her or- 
gan gibi akciğerimiz de birçok hücreden olu- 
şur ve bu hücreler akciğerin normal olarak 
görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrul-
tusunda bölünerek çoğalırlar.    
 
Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer 
dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kont- 
rol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle                 
( tümör ) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle 
öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha 
ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya 
dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak                      
( karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol 
açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. 

Akciğer Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?         
- Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünle- 
rinin kullanımı akciğer kanserinin bugün 
ispatlanmış olan   en önemli risk faktörüdür. 
- Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalı- 
tım malzemesi yapımında kullanılan bu 
madde solunum yollarında uzun süreli tahriş 
oluşturmaktadır.     
- Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulu-
nan, kokusuz radyoaktif bir gazdır.  
- Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın 
yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer 
kanseri gelişebilir.    
- Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş ol- 
mak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameli-
yat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olan- 
larda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Si- 
gara içmek bu riski ayrıca arttırır. 

Erken Tanı Mümkün müdür?    
Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden 
erken teşhis edilmesi için şimdiye kadar düz 
akciğer �lmleri balgamda tümör hücrelerinin  

-

-

- aranması (sitoloji) ve yüksek riskli insanlar-
da bronkoskopi denilen ucu ışıklı bir boruy-
la solunum yollarının incelenmesi gibi yön- 
temlerin kullanıldığı birçok çalışma yapıl- 
mıştır. Bunların hiçbiriyle akciğer kanserine 
bağlı ölümlerin azaltılamadığı görülmüştür 

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?   
Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene ka- 
dar önemli şikayete yol açmayabilir. Bu sinsi 
karakter, akciğer kanserini bu kadar teh- 
likeli yapan en önemli faktördür. Eğer siga- 
ra kullanan ve buna bağlı kronik bronşiti 
olan biriyseniz, mevsimsel öksürük ve bal- 
gam şikayetlerinin süreklilik kazanması, 
balgamda kan görülmesi, giderek artan ne- 
fes darlığı, özellikle sırtta kürek kemikleri-
nin arasına veya omuzlara yayılan batıcı ni- 
telikte göğüs ağrısı kanser için şüphe uyan- 
dırması gereken şikayetlerdir.   
Ancak hastalığın ilk aşamalarında ,çoğun-
lukla bunların hiçbiri olmadan, iştahsızlık, 
halsizlik, kilo kaybı ve terleme gibi şikayet- 
ler görülmektedir. Hiçbir bulgu vermeyen 
hasta grubu da az değildir.    
     
Tanı Nasıl Konulur?     
Düz akciğer röntgenleri ile akciğerde kitle 
görülen hastalara, öncelikle bilgisayarlı to- 
mogra� çekilir. Elde edilen üç boyutlu gö- 
rüntü ile kitleye nasıl ulaşılabileceğine ka- 
rar verilir. Hastadan ya tomogra� rehberli- 
ğinde ya da bronkoskopi dediğimiz ince 
bükülebilir bir tüple akciğerine ulaşılarak 
iğneyle parça alınır. Bu işleme biyopsi adı ve- 
rilir. Kanser tanısı bu biyopsi örneğinin pa- 
toloji kliniğinde incelenmesi sonucunda 
kesinleşir. Doktorunuz şikayetlerinize göre 
ayrıca karın veya beyine yönelik bilgisayarlı 
tomogra� veya magnetik rezonans görün- 
tüleme ve kemik taraması (tüm vücut ke- 
mik sintigra�si) gibi tetkikler isteyebilir.

Hastalık Aşamaları Nelerdir? (Evreleme) 
Hekim tarafından kanser tanısı konduktan 
sonra öncelikle hastalığın yaygınlığını veya 
bir başka deyişle hangi aşamada olduğunu 

( evre ) saptanaacaktır.    
Hastalık;     
- Sadece akciğerin küçük bir bölümün- 
deyse Evre I,     
- En yakın lenf bezelerine atlamışsa Evre II, 
- Akciğer içinde akciğeri saran zara veya iki 
akciğer arasındaki mediasten denen 
boşluğa veya buradaki bezelere yayılmışsa 
Evre III,      
- Karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi 
uzak organlara yayılmışsa Evre IV, olarak 
değerlendirilir. 

Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   
Küçük   hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi:  Hastalı- 
ğın erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre 
III hastalar)   ameliyatla tümörlü doku, etraf-
tan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, ba- 
zen de tüm bir akciğer lobu alınarak temi-
zlenebilir. Genel olarak ameliyatla tama-
men çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kal- 
madığı durumlarda başka tedaviye gerek   
yoktur. Ameliyat sonrası düzenli aralıklarla 
kontrol gereklidir. Nadiren ameliyat sonra- 
sında bazı hastalara ışın tedavisi   (radyoter-
api) tavsiye edilebilir. Ameliyatla çıkarılması 
mümkün olmayan evre III akciğer kanseri-
nin esas   tedavisi ışın tedavisi (radyoterapi) 
ve ilaç tedavisi (kemoterapi) ve   radyotera-
pidir. Bu hastalarda iki yöntem sırayla uygu-
lanır. 
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi: Bu kanser 
türünün tedavisine hastalığın sınırlı veya 
yaygın oluşuna göre karar verilir. Sınırlı has- 
talıkta kemoterapi ve radyoterapi ardışık 
veya eşzamanlı olarak uygulanır. Hastalığın 
beyine yayılma olasılığı yüksek olduğun-
dan ayrıca beyine koruyucu amaçlı radyo- 
terapi yapılır. Nadiren çok küçük çaplı tü- 
mörlerde cerrahi uygulanabilir. Yaygın has- 
talığın tedavisi ise kemoterapidir. Kemote- 
rapiye çok duyarlı bir tümör olmasına rağ- 
men tekrarlama riski çok yüksektir. Kemo- 
terapi sonrası tekrarlamalarda hastanın şi- 
kayetlerine veya hastalığın yayılım bölge- 
lerine göre radyoterapi uygulanabilir.  

Kaynak: http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri/39-akciger-kanseri.html

A   kciğerlerimiz vücudumuzun oksijen ge- 
reksinimini sağlayan organlarımızdır. Her or- 
gan gibi akciğerimiz de birçok hücreden olu- 
şur ve bu hücreler akciğerin normal olarak 
görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrul-
tusunda bölünerek çoğalırlar.    
 
Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer 
dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kont- 
rol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle                 
( tümör ) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle 
öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha 
ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya 
dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak                      
( karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol 
açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. 

Akciğer Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?         
- Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünle- 
rinin kullanımı akciğer kanserinin bugün 
ispatlanmış olan   en önemli risk faktörüdür. 
- Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalı- 
tım malzemesi yapımında kullanılan bu 
madde solunum yollarında uzun süreli tahriş 
oluşturmaktadır.     
- Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulu-
nan, kokusuz radyoaktif bir gazdır.  
- Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın 
yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer 
kanseri gelişebilir.    
- Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş ol- 
mak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameli-
yat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olan- 
larda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Si- 
gara içmek bu riski ayrıca arttırır. 

Erken Tanı Mümkün müdür?    
Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden 
erken teşhis edilmesi için şimdiye kadar düz 
akciğer �lmleri balgamda tümör hücrelerinin  

-

-

-

Dr. Yusuf YILMAZ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Başkanı
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A   kciğerlerimiz vücudumuzun oksijen ge- 
reksinimini sağlayan organlarımızdır. Her or- 
gan gibi akciğerimiz de birçok hücreden olu- 
şur ve bu hücreler akciğerin normal olarak 
görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrul-
tusunda bölünerek çoğalırlar.    
 
Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer 
dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kont- 
rol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle                 
( tümör ) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle 
öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha 
ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya 
dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak                      
( karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol 
açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. 

Akciğer Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?         
- Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünle- 
rinin kullanımı akciğer kanserinin bugün 
ispatlanmış olan   en önemli risk faktörüdür. 
- Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalı- 
tım malzemesi yapımında kullanılan bu 
madde solunum yollarında uzun süreli tahriş 
oluşturmaktadır.     
- Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulu-
nan, kokusuz radyoaktif bir gazdır.  
- Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın 
yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer 
kanseri gelişebilir.    
- Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş ol- 
mak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameli-
yat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olan- 
larda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Si- 
gara içmek bu riski ayrıca arttırır. 

Erken Tanı Mümkün müdür?    
Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden 
erken teşhis edilmesi için şimdiye kadar düz 
akciğer �lmleri balgamda tümör hücrelerinin  

-

-

- aranması (sitoloji) ve yüksek riskli insanlar-
da bronkoskopi denilen ucu ışıklı bir boruy-
la solunum yollarının incelenmesi gibi yön- 
temlerin kullanıldığı birçok çalışma yapıl- 
mıştır. Bunların hiçbiriyle akciğer kanserine 
bağlı ölümlerin azaltılamadığı görülmüştür 

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?   
Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene ka- 
dar önemli şikayete yol açmayabilir. Bu sinsi 
karakter, akciğer kanserini bu kadar teh- 
likeli yapan en önemli faktördür. Eğer siga- 
ra kullanan ve buna bağlı kronik bronşiti 
olan biriyseniz, mevsimsel öksürük ve bal- 
gam şikayetlerinin süreklilik kazanması, 
balgamda kan görülmesi, giderek artan ne- 
fes darlığı, özellikle sırtta kürek kemikleri-
nin arasına veya omuzlara yayılan batıcı ni- 
telikte göğüs ağrısı kanser için şüphe uyan- 
dırması gereken şikayetlerdir.   
Ancak hastalığın ilk aşamalarında ,çoğun-
lukla bunların hiçbiri olmadan, iştahsızlık, 
halsizlik, kilo kaybı ve terleme gibi şikayet- 
ler görülmektedir. Hiçbir bulgu vermeyen 
hasta grubu da az değildir.    
     
Tanı Nasıl Konulur?     
Düz akciğer röntgenleri ile akciğerde kitle 
görülen hastalara, öncelikle bilgisayarlı to- 
mogra� çekilir. Elde edilen üç boyutlu gö- 
rüntü ile kitleye nasıl ulaşılabileceğine ka- 
rar verilir. Hastadan ya tomogra� rehberli- 
ğinde ya da bronkoskopi dediğimiz ince 
bükülebilir bir tüple akciğerine ulaşılarak 
iğneyle parça alınır. Bu işleme biyopsi adı ve- 
rilir. Kanser tanısı bu biyopsi örneğinin pa- 
toloji kliniğinde incelenmesi sonucunda 
kesinleşir. Doktorunuz şikayetlerinize göre 
ayrıca karın veya beyine yönelik bilgisayarlı 
tomogra� veya magnetik rezonans görün- 
tüleme ve kemik taraması (tüm vücut ke- 
mik sintigra�si) gibi tetkikler isteyebilir.

Hastalık Aşamaları Nelerdir? (Evreleme) 
Hekim tarafından kanser tanısı konduktan 
sonra öncelikle hastalığın yaygınlığını veya 
bir başka deyişle hangi aşamada olduğunu 

( evre ) saptanaacaktır.    
Hastalık;     
- Sadece akciğerin küçük bir bölümün- 
deyse Evre I,     
- En yakın lenf bezelerine atlamışsa Evre II, 
- Akciğer içinde akciğeri saran zara veya iki 
akciğer arasındaki mediasten denen 
boşluğa veya buradaki bezelere yayılmışsa 
Evre III,      
- Karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi 
uzak organlara yayılmışsa Evre IV, olarak 
değerlendirilir. 

Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   
Küçük   hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi:  Hastalı- 
ğın erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre 
III hastalar)   ameliyatla tümörlü doku, etraf-
tan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, ba- 
zen de tüm bir akciğer lobu alınarak temi-
zlenebilir. Genel olarak ameliyatla tama-
men çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kal- 
madığı durumlarda başka tedaviye gerek   
yoktur. Ameliyat sonrası düzenli aralıklarla 
kontrol gereklidir. Nadiren ameliyat sonra- 
sında bazı hastalara ışın tedavisi   (radyoter-
api) tavsiye edilebilir. Ameliyatla çıkarılması 
mümkün olmayan evre III akciğer kanseri-
nin esas   tedavisi ışın tedavisi (radyoterapi) 
ve ilaç tedavisi (kemoterapi) ve   radyotera-
pidir. Bu hastalarda iki yöntem sırayla uygu-
lanır. 
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi: Bu kanser 
türünün tedavisine hastalığın sınırlı veya 
yaygın oluşuna göre karar verilir. Sınırlı has- 
talıkta kemoterapi ve radyoterapi ardışık 
veya eşzamanlı olarak uygulanır. Hastalığın 
beyine yayılma olasılığı yüksek olduğun-
dan ayrıca beyine koruyucu amaçlı radyo- 
terapi yapılır. Nadiren çok küçük çaplı tü- 
mörlerde cerrahi uygulanabilir. Yaygın has- 
talığın tedavisi ise kemoterapidir. Kemote- 
rapiye çok duyarlı bir tümör olmasına rağ- 
men tekrarlama riski çok yüksektir. Kemo- 
terapi sonrası tekrarlamalarda hastanın şi- 
kayetlerine veya hastalığın yayılım bölge- 
lerine göre radyoterapi uygulanabilir.  

Kaynak: http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri/39-akciger-kanseri.html

A   kciğerlerimiz vücudumuzun oksijen ge- 
reksinimini sağlayan organlarımızdır. Her or- 
gan gibi akciğerimiz de birçok hücreden olu- 
şur ve bu hücreler akciğerin normal olarak 
görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrul-
tusunda bölünerek çoğalırlar.    
 
Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer 
dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kont- 
rol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle                 
( tümör ) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle 
öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha 
ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya 
dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak                      
( karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol 
açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. 

Akciğer Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?         
- Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünle- 
rinin kullanımı akciğer kanserinin bugün 
ispatlanmış olan   en önemli risk faktörüdür. 
- Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalı- 
tım malzemesi yapımında kullanılan bu 
madde solunum yollarında uzun süreli tahriş 
oluşturmaktadır.     
- Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulu-
nan, kokusuz radyoaktif bir gazdır.  
- Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın 
yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer 
kanseri gelişebilir.    
- Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş ol- 
mak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameli-
yat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olan- 
larda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Si- 
gara içmek bu riski ayrıca arttırır. 

Erken Tanı Mümkün müdür?    
Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden 
erken teşhis edilmesi için şimdiye kadar düz 
akciğer �lmleri balgamda tümör hücrelerinin  

-

-

-
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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 ALİ SEREZLİOĞLU 0272 213 91 86 0272 213 91 86
Dumlupınar Mah. Bankalar cd. Meydanoğlu Zafer iş hanı 
2/7 AFYON

0531 589 22 00 afyonsube@tumemkder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 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 Sögütözü Cad No:1/ 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

BURSA (TEM) ALİ TİRYAKİ
Beşevler Mah. Beşevler Cad. No:134 Lütfiye Hatun Apt. 
Daire :1 Nilfer / Bursa

0532 618 37 31

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

TÜM EMEK DER ŞUBE ADRES VE TELEFONLARIMIZ
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KASTAMONU 
TEMSİLCİLİK

HAMDİ KAYA 0366 212 55 37 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 91 20 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 01 04 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 0537 066 00 22
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 
Cumhuriyet Mah.  Can Yapı Kooperatif S Blok No:18
Şimşekler Turizm Yanı  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

TÜM EMEK DER ŞUBE ADRES VE TELEFONLARIMIZ



29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı

Kutlu Olsun

30 Ağustos

Zafer Bayramınız

Kutlu Olsun

30 Ağustos

Zafer Bayramınız

Kutlu Olsun


