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 “Aziz Atam; Türkiye Emekliler Platformu olarak 8 sivil toplum 
kuruluşumuz 30 Haziran emekliler günümüzü ve haftamızı kutluyoruz.  
Covid -19 nedeniyle törenler iptal edilmiştir. Kuruluş temsilcileri olarak 
karanfillerimiz ile Emekliliğinizin 93’üncü yılında ilkelerinize bağlılığı-
mızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. İlke ve devrimlerinizin yıl-
maz savunucuları olduk. Hep olmaya devam edeceğiz. Sıkıntılara rağmen 
yüklendiğimiz görev ve sorumlulukların her zamaQn bilincindeyiz. İlke 
ve idealleriniz sonsuza kadar rehberimiz olacaktır. Manevi huzurunda 
saygı ile eğiliyor en içten minnet ve şükran duygularımızı arz ediyoruz.”

Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ 
Parti Grup toplantısında açış konuşmasını yap-
tıktan sonra, Aşkener “Emeklilerin dertlerini ve 
çözüm önerilerini milletimizle paylaşmak üzere 
TÜM EMEK DER Genel Başkanı Sayın Satılmış 
Çalışkan Beyi milletin kürsüsüne davet ediyo-
rum.” dedi.

Çalışkan İYİ Parti Grup toplantısında yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Sayın, Genel Başkanım,

Sayın, Milletvekillerim,

Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan  
İYİ Parti Grup Toplantısında 

Emeklilerin Taleplerini  
Dile Getirdi

Değerli Hazurun,

Kıymetli Basın Mensubları,

 Şahsım ve emekliler adına hepinizi saygıyla 
selamlarım.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli 
olduğu tarih olan 30 Haziran günü,  içinde bu-
lunduğu haftayı da Emekliler Haftası olarak se-
kiz kuruluş Emekliler Platformu üyeleri olarak 
kutladık.

Değerli konuklar;
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Sivil toplum kuruluşları, demokratik siste-
min ve sosyal hukuk devleti olmanın gerekliliği 
içerisinde sağlıklı bir gelişme ve ilerleme sağ-
larlar. 

Bu amaçlar doğrultusunda tüm işçi emekli-
leri derneğimiz,  üyelerinin haklarının korunması 
yönünde çalışmaktadır.  

Emekliler yıllarca çalışarak prim ödemiş ve 
bu ülkenin ekonomisine teknolojisine, sanayisine 
en büyük katkı sağlayan kesimdir.

Ama bu emeğin ve katkının karşılığında, ne 

2- Bugün emeklililere 3 ayrı yasaya göre 
maaş bağlanıyor. Tüm emeklileri kapsayan, hiz-
met ve prime dayalı bir İntibak Yasası çıkarıla-
rak, farklılıkların giderilmesini talep ediyoruz. 

Örnek:  Burada, 5000 pirim günü karşılığı-
nın taban aylık olarak belirlenmesi ve bu aylığın 
(devletin belirlemiş olduğu asgari aylık geliri-
nin), altında kalmamasını istiyoruz. 

  Kalan prim günleri de aynı donelerle de-
ğerlendirilir, aylık bağlama oranları belirlenip, 
prim ödediği ortalama matrağının derece ve 

yazık ki, bu gün emeklilerin %70 ‘i asgari ücret 
altında maaş almaktadır.

13 Milyonu geçen, her yıl da artan emekli, 
dul ve yetimler, potansiyel bir güçtür. Aileleriyle 
birlikte, 35 - 40 milyonluk bir nüfusu oluşturan 
emekliler olarak parlamentodan taleplerimiz 
var.

1- Emekliler, arasındaki ücret uçurumunun 
giderilmesini istiyoruz. Çalışanlara yapılan ücret 
artışlarının emeklilere de aynen yansıtılmasını 
talep ediyoruz.

kademeden emekli aylığı bağlanırsa, emekliler 
arasında hizmet ve prime dayalı  norm standart 
birliği sağlanmış olur.

Artışlar
3- Temel gıdanın bile yüzde 15 - 20 zam gör-

düğü Türkiye’de, yukarı çekilen  750 lira dul ve 
yetim maaşına, 1500 lira emekli maaşına %5 - 6 
zam çok gülünç olmaktadır.

 (Emeklilerin esas aylıkları bu seviyeye ge-
nene kadar artış verilmeyecek)
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 Emekli aylıklar belli sistemlere göre düzen-
lenmeli az görülene ilave ile olmamalı

TUİK’in açıkladığı 2020 yılı 6 aylık enflasyo-
nu yüzde %5,75 oldu.

Haziran ayında marketlerde kayısı, kiraz, 
erik gibi mevsimlik meyveler, 12 - 15 lira. Do-
mates 7 - 8, biber 10 - 12 lira. Pandemiyle gelen 
zamlar ortada.

Ama enflasyonu, dolayısıyla emekli zammını 
düşük tutan bir araştırma yöntemi biz emeklileri 
üzmektedir.

Temel gıda maddeleriyle değil, müzede ka-

lan lamba fitili ya da semerci sicimi fiyatlarıyla 
belirlenen enflasyon, gerçek enflasyon değildir.

Açıklanan TÜFE’ler, bizim pazar ya da mar-
ket TÜFE’lerimizle uyuşmuyor..

Dolayısıyla, emeklilere yapılan zam da, ha-
yatın gerçekleriyle uyuşmuyor.

Enflasyona göre yapılan altı aylık dönem ar-
tışlarında, temel gıda enflasyonu baz alınmalıdır. 
Ben gidip lamba fitili sicim  almıyorum. Ama do-
mates alıyorum, biber alıyorum, patlıcan alıyo-
rum.

4- Maaş artışları; memur, işçi, BAĞ-KUR 
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emeklisi ayrımı olmadan, devlet memuruna uy-
gulanan, katsayı ve gösterge sistemine göre 
veya TÜFE+milli gelirden refah payı üzerinden 
belirlenmelidir. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarının gerçek olarak 
tek çatı altında birleştirilmesi gerekmektedir.  
Emeklilil tek sistem olmalı idare özel emekliliğe 
degil Sosyal Güvenlik Kurumu’nu desteklemeli

Banka promosyonlarının çalışanlara her yıl 
emeklilere üç yıl da bir ödenmesi büyük bir ada-
letsizliktir. 

 Altı bayramdır aynı ödenen ikramiyelerinin 
acilen bir artış yapılarak asgari ücret artışına en-

dekslenmesi gerekiyor.

5- Emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi sendikalaşma hakkının verilmesi, bu husus-
ta acilen yasal düzenlemeler yapılmasını talep 
ediyoruz.

6- Gençliğini hayatının en verimli çağını dev-
letine milletin hizmet ederek geçiren emeklileri-
mize,

 Ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklar sun-
mak, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamak, 

Sosyal devlet ve insanlık anlayışı gereği ik-
tidarların en önemli, görevidir. 

Bizler bu günlerimizde kimseye muhtaç ol-
madan yaşayabileceğimiz de emekli maaşı isti-
yoruz.  

Yaşlıların sağlık hizmetine daha çok ihtiya-
cı olduğu döneminde alınan katkı payları, her yıl 
artan ücret, özel hastane farkı, emeklinin bütçe-
sini sarsmaktadır.

Hastalara devlet ve üniversite hastanele-
rinde görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinde 
uzun tarihlere randevu verilmesi emekliyi mec-
buren özel hastanelere yönlendirmekte, 

Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda ge-
çinmekte zorlanan emeklilerin sırtına bir de fark 
ve katkı payı yükü yüklenmiştir. 

Biz emekliler yasaların ön gördüğü hizme-
timizi yerine getirerek yasalara göre emekli ol-
duk. Emeklilik lütuf değil bir haktır. 

Sosyal hukuk devletimizden geçinebilece-
ğimiz bir aylık, huzurla alabileceğimiz katkısız 
sağlık hizmeti istiyoruz.

Biz emeklilerin burdan sesini duyurdu-
ğunuz için başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın 
Meral Akşener ve İYİ Partili yetkililere teşekkür 
ederiz.”
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Emekliler 
Hüsrana Uğradı

ÜİK‘in açıkladığı Enflasyon Ocak ayın-
da yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 
0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan 
ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında yüz-

de 1,36, Haziran’da ise yüzde 1,13 arttı. 6 aylık 
enflasyon yüzde 5,75 oldu.

Haziran ayında marketlerde kayısı, kiraz, 
erik gibi mevsimlik meyvelerin 12-15 TL iken 
yine Domates 7-8 TL Biber 10-12 TL iken pande-
mi döneminde piyasalara gelen artışları hepimiz 
görmekteyiz.

Ayrıca bugün ekmeğe %40 zam iste-
nirken TÜFE’nin % 1,13 çıkmış olması 

biz emeklileri üzmektedir. TÜİK ‘İn 
nereden fiyat almış olduğunu me-
rak ediyoruz. Herhâlde TÜİK tarla-
dan çıkış fiyatına göre bir değer-
lendirme yapmaktadır.

Açıklanan tüfeler bizim 
market, Pazar tüfemizle bir türü 
uyuşmamaktadır. Emeklilerin 
her gecen gün alım gücü düş-
mektedir.

         Saygılarımızla

Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan
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ürkiye Emekliler Platformu Dönem 
Sözcüsü ve Türkiye Emekliler Der-
neği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan 
“Emekliler Günü” vesilesiyle basın 

açıklaması yaptı. 

Emeklilerin zor şartlar altında yaşadıklarını   
ve emeklilerin sorunlarını dile getiren Çalışkan 
basın açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün Emekliler Günü, bu hafta da Emek-
liler Haftamız. Devletimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli oluşunun 93. 
yıl dönümü. İçinde bulunduğumuz haftanın da 
Emekliler Haftası olarak her yıl yurt genelinde 
Emekliler Platformu olarak kutlamaktayız. Her 
yıl Emekliler Platformu olarak ilk Anıtkabir’de 
Atamızı ziyaretle kutlamamıza başlıyorduk. Bu 
yıl virüs nedeniyle Anıtkabir’de topluluk ziyare-
tine izin verilmediğinden kuruluş temsilcilerimiz 
olarak Anıtkabir’de mozelyeye karanfil bıraktık. 
Dernek merkezlerinde ve şubelerimizde idare-
nin, bilim kurulunun kararlarına uygun olarak 
kutlanacaktı. Tüm emeklilerimizin Emeklliler 
Günü’nü ve Haftasını kutlar, sağlıklı ve mutlu ya-
şamlar dileriz.

Değerli basın mensupları; Emekliler Günü-
müzde siz değerli basınımızın kanalıyla emekli-
lerimizin talep ve sorunlarımızı da siyasilerimize 
ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Siyasilerin 
en çok mağdur ettiği kesim olan emeklilerimiz 
yıllarca çalışarak prim ödemiş ve bu ülkenin ge-
lişip kalkınmasına, ekonomisine, teknolojisine, 
sanayisine en büyük katkıyı yapmış kesimdir. 
Emeklilerimize bu ekonomik ve sosyal olanak-
ları sunmak, onlara hak ettikleri onurlu yaşamı 
sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği iktidar-

Emekliler Günü’nde 
Çalışkan’dan Basın Açıklaması

ların en önemli görevidir. İktidarlar kamuoyun-
da emeklilerin sorununu çözermiş gibi davranıp 
gerçekte emeklilere büyük mağduriyetler yaşat-
mışlardır ve yaşatmaktalar. Her konuda Avru-
pa’yı örnek gösteren siyasiler, Avrupa da emek-
lilerin sendikalaşmakta olmasına rağmen bizde 
emeklilere sendikalaşma hakkı verilmemekte-
dir. Bugün emekli maaş artışları TÜİK’in insafına 
bırakılmıştır. Siyasiler ne yapalım TÜFE deyip 
brokratın kanadına sığınıyorlar. Halbuki bizler 
çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Artışlar 
temel gıda temel ihtiyaçlara göre değil müzeler-
de kalan lamba fitili, semerci sicimine göre de-
ğerlendirilmektedir. Bu durum emeklilerin alım 
gücünü her geçen gün düşürmekte, açıklanan 
TÜFE’nin bizim pazar TÜFE’siyle hiçbir ilgisi ol-
mamaktadır. Ek ödemelerimiz, bayram ikramiye-
lerimiz senelerdir aynı ödenmekte, göstermelik 
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kalmıştır. Günün şartlarına göre güncellenmesi-
ni gerektiğini umuyoruz ve talep ediyoruz. Emek-
lilerin bekledikleri İntibak Yasası, tüm emeklileri 
kapsayan hizmet ve prime dayalı TBMM’de bek-
leyen Standart Birliği Yasasını çıkartılmasını ta-
lep ediyoruz. Daha önce uygulanan ve emeklinin 
o gün için çok memnun olduğu katsayı ve göster-
ge sisteminin tekrar geri getirilmesini istiyoruz. 
Herkesin milli gelirden az çok pay alırken, 2000 
yılından itibaren emeklilere milli gelirden pay 
verilmemektedir. Sağlık gibi önemli ve anayasal 
hak olan bir konuda emeklilerimizden alınan kat-
kı paylarının bu kadar yüksek olması büyük bir 
zulümdür. Emeklilerimizden katkı payı alınma-
malıdır. 25-30 yıl prim ödedik hiç ödemeyenlerle 
aynı durumdayız. Özel Emeklilik Primi’ne yüzde 
25 katkı yapan devlet, emekliden sağlık katkı payı 
almaktadır. Bu nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır. 
Sorunlarımızı Emekliler Günü dolayısıyla bir kez 
daha kamuoyuna duyurmak istedik. Emeklile-
rimizin sorunlarının çözüldüğü ve hak ettikleri 
bir yaşam düzeyine kavuşmaları dileğiyle kutla-
yabileceğimiz bir Emeklilik Günü özlemiyle tüm 
emeklilerimizin bu salgın döneminde gösterdik-
leri özen içinde teşekkür ederim. Çünkü malum 

3 ay evde kaldık.

Bugün malumunuz Temmuz ayı emeklinin 
zam dönemidir. daha öncede bahsettiğim gibi 
TÜİK’in açıklamış olduğu zam bizi tatmin et-
memekte, bugün temel gıdadaki zam şu anda 
TÜİK’in kendi sitesinde açıkladığı yüzde 15’in 
üzerindedir ama bize, emekliye açıklanan TÜFE 
5 aylık yüzde 57’dir. Onun için biz TÜİK’ten de-
ğil, seçmiş olduğumuz, iktidar yaptığımız siya-
silerden, hakkımızı ve bize yakışır şekilde bize 
yakışır şekilde bir emekli maaşı istiyoruz. Bay-
ram ikramiyeleri malum daha önce de burda 
söylediğimiz gibi verildiği günden bu güne kadar 
1000 TL’ye belki o zaman ufak ta olsa bir kur-
ban kesilebiliyordu şimdi kurbanın bir bacağını 
alamıyoruz. Onun için güncellenmesini talep edi-
yoruz. Diğer ek ödemelerimiz 2005 yılında daha 
önce fatura karşılığı olarak yüzde 5 ile yüzde 12 
arasında ödeme alıyorduk, sonra kaldırıldı yüzde 
4 bugüne kadar devam etmekte ve hiçbir hük-
mü kalmamıştır bunun da güncellenmesini talep 
ediyoruz. Bunları biz seçtiğimiz siyasilerden, 
parlementodan bekliyoruz. Bizim işverenimiz, 
bizim hakkımızı verecek olan parlementodur.”
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ürkiye Emekliler Platformunun 8 
temsilcisi Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği, Türkiye Emekliler 
Derneği, Türkiye Emekli Subaylar 

Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derne-
ği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur 
Emeklileri Derneği, Türkiye Emekli Emniyet Mü-
dürleri Derneği, KYC Türkiye Polis Emeklileri 
Sosyal Yardım Derneği temsilcileri ile Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği toplantı sa-
lonun Emekliler günü ve haftası münasebetiyle 
basın açıklamasında bulunuldu.

Türkiye Emekliler Platformu 
Emekliler Gününde Basın 

Toplantısı Düzenledi

Emekliler Günü ve Haftası  
Tüm Emeklilerimize Kutlu 

Olsun
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün 

emekli olduğu tarih olan 30 Haziran günü emek-
liler günü içinde bulunduğu haftasını emekliler 
haftası olarak her yıl yurt genelinde emekliler 
platformu olarak kutlamaktayız.

Her yıl emekliler platformu olarak ilk Anıt-
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kabri Atamızı ziyaretle kutlamalarımıza başla-
tıyorduk. Bu yıl virüs nedeniyle Anıtkabir’e top-
luluk ziyaretine izin verilmediğinden, kuruluş 
temsilcileri olarak Anıtkabir’de mozoleye karan-
filler bıraktık. Dernek merkezlerinde ve şube-
lerimizde idarenin bilim kurulunun kararlarına 
uygun olarak kutlanacaktır. Tüm emeklilerimi-
zin emekliler haftasını ve gününü kutlar sağlıklı 
mutlu yaşamlar dileriz.

Değerli Basın Mensupları

Emekliler günümüzde siz değerli basınımız 
kanalıyla emeklilerimizin talep ve sorunlarımızı 
da siyasilerimiz ve kamuoyuna duyurmak istiyo-
ruz.

Siyasilerin en çok mağdur ettiği kesim olan 
emeklilerimiz yıllarca çalışarak prim ödemiş ve 
bu ülkenin gelişip kalkınmasına EKONOMİSİNE 
TEKNOLEJİSİNE SANAYİSİNE en büyük katkıyı 
yapmış kesimdir.

Emeklilerimize ekonomik ve sosyal olanak-
lar sunmak, onlara hak ettikleri onurlu yaşamı 
sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği iktidarla-
rın en önemli görevidir.

İktidarlar kamuoyunda emeklilerin sorunla-
rını çözermiş gibi davranıp gerçekte emeklilere 
büyük mağduriyet yaşatmışlar ve yaşatmak-
tadırlar. Her konuda Avrupa’yı örnek gösteren 
siyasiler Avrupa’da olan Emeklilerin sendika-
laşma hakkı olmasına rağmen biz emeklilere 
sendikalaşma hakkı vermemektedirler.

Bu gün emekli maaş artışları TÜİK’ nun in-
safına bırakılmıştır, siyasiler ne yapalım tüfe bu 
deyip bürokratın kararına sığınıyorlar, hâlbuki 
bizim çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Ar-
tışlar temel gıda temel ihtiyaca göre değil mü-
zelerde kalan LAMBA FİTİLİ, SEMERCİ SİCİMİNE 
göre değerlendirilmekte; bu durum emeklilerin 
alım gücünü her gecen gün düşürmektedir. Açık-
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lanan TÜFE bizim Pazar TÜFE ‘siyle bir türlü 
uyuşmamaktadır.

Ek ödemeler ve bayram ikramiyeleri se-
nelerdir aynı ödenmekte göstermelik kalmıştır. 
Günün şartlarına göre güncellenmesi gerekmek-
tedir.

Emeklilerin Beklediği  
İntibak Yasası;

Tüm Emekliyi kapsayan hizmet ve prime da-
yalı TBMM bekleyen standart birliği yasası çıkar-
tılması; kat sayı ve gösterge sistemi getirilmesi,

HER KESİM MİLLİ GELİRDEN AZ ÇOK PAY 
ALIRKEN 2000 yılından itibaren emeklilere milli 
gelirden pay verilmemektedir.

Sağlık gibi önemli ve ana yasal hak olan bir 
alanda emeklilerimizden alınan katkı paylarının 

bu kadar yüksek olması büyük bir zulümdür. 
Emeklilerimizden katkı payı alınmamalıdır.(25-
30 yıl prim ödedik hiç ödemeyen ile aynıyız)

ÖZEL Emeklilik primine %25 katkı yapan 
devlet, emekliden sağlık katkı payı almakta bu 
nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır.

Sorunlarımızı Emekliler Günü dolasıyla bir 
kez daha kamuoyuna duyurmak istedik. Emekli-
lerimizin sorunlarının çözüldüğü ve hak etikleri 
yaşam düzeyine kavuşmaları dileği ile kutlaya 
bileceğimiz bir emekliler günü özlemiyle…

Tüm emeklilerimize bu salgın döneminde 
gösterdikleri özen için teşekkür eder; sağlıklı ya-
şamlar dileğimizle saygılar sunarız.

Türkiye Emekliler Platformu  
Dönem Sözcüsü

Satılmış ÇALIŞKAN
Tüm Emek Der Genel Başkanı
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önem Sözcülüğünü Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimleri Derneği’nin 
yaptı 8 Emekli sivil toplum kurulu-
şundan oluşan Türkiye Emekliler 

Platformu Olarak 30 Haziran Emekliler günü 
münasebetiyle Anıtkabir’de mozeleye karanfil-
ler bırakarak Emekliler günü kutlanmaya baş-
landı.

30 Haziran 2020 Salı günü Türkiye Emek-
liler Platformunun 8 temsilcisi Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli-
ler Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, 
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Si-
vil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklile-

Emekliler Günü ve  
Haftası Anıtkabir Ziyaretiyle 

Başladı
ri Derneği, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri 
Derneği, KYC Türkiye Polis Emeklileri Sosyal 
Yardım Derneği temsilcileri ile Covid-19 dola-
yısıyla anıtkabirde tören düzenlenemediğinden 
Anıtkabirde mozoleye karanfil bırakıldı.

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Söz-
cüsü Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neği Genel Başkanı Satılmış ÇALIŞKAN “Aziz 
Atam; Türkiye Emekliler Platformu olarak 8 
sivil toplum kuruluşumuz 30 Haziran emekli-
ler günümüzü ve haftamızı kutluyoruz.  Covid 
-19 nedeniyle törenler iptal edilmiştir. Kuruluş 
temsilcileri olarak karanfillerimiz ile Emeklili-
ğinizin 93’üncü yılında ilkelerinize bağlılığımızı 
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Tüm emeklilerimizin Emekliler 
Günü ve Emekliler Haftasını en iç-
ten duygularla kutlayarak, herkese 

sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Emekliler Günü 
ve Emekliler 

Haftası

arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. İlke ve 
devrimlerinizin yılmaz savunucuları olduk. Hep 
olmaya devam edeceğiz. Sıkıntılara rağmen 
yüklendiğimiz görev ve sorumlulukların her za-
man bilincindeyiz. İlke ve idealleriniz sonsuza 
kadar rehberimiz olacaktır. Manevi huzurunda 
saygı ile eğiliyor en içten minnet ve şükran duy-
gularımızı arz ediyoruz.” dedi.
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Türkiye Emekliler 
Platformu’ndan SGK Başkan 
Vekili İsmail Yılmaz’a Ziyaret

Haziran Emekliler günü ve 
haftası münasebetiyle Türkiye 
Platformu Üyesi kuruluş tem-
silcileri Sosyal Güvenlik Kuru-

mu Başkan Vekili İsmail YILMAZ’ı makamında 
ziyaret ederek emekliler haftasını kutladılar.

Ziyarete Türkiye Emekliler Platformu Dö-
nem Sözcüsü Tüm Emek Der Genel Başkanı Satıl-
mış ÇALIŞKAN Başkanlığında, Türkiye Emekliler 
Derneği Genel Sekreteri Gazi AYKIRI, , Türkiye 
Emekli Subaylar Derneği II. Başkanı Hüsnü ŞİM-
ŞEK, , Tüm Sivil Emekliler Derneği Genel Başka-
nı Gültekin KURTOĞLU , Tüm Bağ-Kur Emeklileri 
Derneği Genel Başkanı Ali KILIÇ, , KYC Türkiye 
Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara 
Şube Başkanı Halil KESKİN ile birlikte ziyaret 
ettiler.

SGK Kurumu Başkan Vekili YILMAZ Tüm 
emeklilerin emekliler günü ve haftasını kutladı. 
Ziyarette Türkiye Emekliler Platformu adına SGK 
Kurumu Başkan Vekili YILMAZ’a plaket verildi.

Kabullerinden Dolayı Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Başkan Vekili İsmail YILMAZ’a teşekkür 
ederiz.
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Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Aktaş’ı Makamında 

Ziyaret Ettik

Haziran 2020 Çarşamba günü 
Emniyet Genel Müdürümü 
Sayın Mehmet AKTAŞ’ı maka-
mında Genel Başkan Satılmış 

ÇALIŞKAN, Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK ve 

Genel Eğitim Sekreteri Mehmet KAYABAŞ maka-
mında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kabullerinde dolayı Emniyet Genel Müdürü-
mü Sayın Mehmet AKTAŞ’a teşekkür ederiz.
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Emekli Ne Kadar Zam 
Alacak?

meklinin gözü Temmuzda alacağı zam 
ve enflasyon farkında. Hükümet 2020 
Ocak ve Temmuz dönemleri için yüzde 
4 + 4 zam vermişti. Ancak Coronavi-

rüs salgını hesapta yoktu. TÜİK tüketici enflas-
yonunu yılın ilk 5 ayında yüzde 4,57 olduğunu 
açıkladı. Bu orana göre emeklilerin şimdiden 
0,57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşmiş 
oldu. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz-
da açıklanacak  haziran ayı tüketici enflasyonu 
bekleniyor.  Soru yöneltilen emekli vatandaşlar 
geçim şartları karşısında TÜİK’in açıklamış oldu-
ğu tüketici enflasyon oranını çok az buldu. 

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Ça-
lışkan Kanal D’de emeklilerin zam oranıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Çalışkan’ın açıklamaları şu şekilde:

Biz Emekliler Olarak, Türkiye’de 
Enflasyon Yükselsin Diye Dua 

Ediyoruz. 
“Pazarın enflasyonu yüzde 15’ten aşağı de-

ğil. Biz emeklilerimizin yaşam şartları karşısın-
da geçinebileceği bir maaş istiyoruz. Marketler-
de almış olduğumuz ürünün fiyatı 1 hafta içinde 
değişiyor. 5 aylık dönem göz önüne alındığında 
piyasalarda TÜFE artışı yüzde 10 ile 15 arasın-
dadır. Biz emeklilerimize bağlanan maaşlarda 
ve zam oranlarında TÜFE’den çıkmak istiyoruz. 
Maaşımız 3 kuruş fazla gelsin düşüncesiyle enf-
lasyon artsın diye dua ediyoruz.”
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SGK Haftası Kutlu 
Olsun

üm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimle-
ri Derneği Genel Başkanı Satılmış 
ÇALIŞKAN Sosyal Güvenlik haftası 
nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

Tüm Der Genel Başkanı Çalışkan her yıl Mayıs 
ayının 16‘sının içine alan haftada kutlanan Sos-
yal Güvenlik Haftasını Tüm SGK çalışanlarına ve 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temennisinde 
bulundu;

Çalışkan ”COVİD-19’da SGK’nın mücadele-
lerinin ilk günlerinden itibaren gerekli tedbirler 
alarak tüm hizmetlerini kolaylaştırdıkları için 
Tüm Emekliler adına teşekkür ediyoruz.

Bu zorlu dönemden geçen emeklilerimiz 
içinde tüm emeklileri kapsayan bir intibak ya-
sasının çıkarılması gerekmektedir. Emeklinin 
sağlıktaki katkı paylarını ödemekte zorluk çek-
mektedir. Emekliler iki aya yakındır evlerinde 

kalmaktadırlar, ama çarşı ve pazara ve temel 
gıda ürünlerine gelen zamlar emeklilerinin ma-
aşlarını eritmiştir. 2020 yılının ikinci döneminde 
yapılacak olan artışlarda bu dönemde yapılan 
zamlarında göz önüne alınarak değerlendirilme-
sini dilleriz.

Ülkemizin kalkınmasında değerli hizmetler 
yapan alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat 
şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının bir 
gereğidir.

Büyük bir öz veriyle iyi bir Sosyal Güvenlik 
Kurumu için çalışan başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımız, 
Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız, Sosyal Gü-
venlik Kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına 
bu sistemi yürüttükleri için Tüm Emekliler adına 
şükranlarımızı sunuyoruz. Sosyal Güvenlik Haf-
tası kutlu olsun” dedi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

RAMAZAN BAYRAMINIZ 
MÜBAREK OLSUN
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üm  dünya-
da olduğu 
gibi pande-
mi (salgın) 

ülkemizide etkiledi, 
yediden yetmişe hepi-
mize etki altına aldı. 
Hepimiz kendi çapı-
mızda maddi manevi 
sıkıntılara girdik. Es-
nafımız memurumuz, 
öğrencimiz tüccarı-
mız... Ancak bu süreç-
te en büyük ve ciddi 
sıkıntıyı dul ve yetim-
lerimiz, az maaş alan 
emeklileri etkiledi.

Ülkemizde emekli 
olmak huzur içerisin-
de yaşamak daha çok 
sosyallik gezme, daha 
sağlıklı yeme veya 
içme anlamına gel-
miyor maalesef. Tam 
tersine emekli olunca 
gelirde ciddi bir daral-
ma ekonomik koşullar 
yüzünden sosyalleş-
mede ve beslenmede daralma kısıtlama başlı-
yor; çünkü emekli maaşları yetmiyor.

Halem gümümüzde tüm söylemlere rağmen 
asgari maaşın altında  ücret alan milyonlarca 
emeklimiz var.

Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde so-
kağa çıkamayan çalışamayan milyonlarca emek-
li vatandaşımız evlerinde kıt kanaat geçinmeye 
çalışmış geçinemeyenlerde borç altına girmiştir; 
kredi kartları olanlar kartta borçlandı olmayan-
lar konu komşuya borçlandı ama büyük çoğunlu-
ğu borçlandı. 

Televizyonlarda devlet yardımları belli ka-
nallarda yayınlandı tabiki bunlar haberlere çı-

kan haber değeri olan 
uç örneklerdi ama 
milyonlarca emekli 
yardım almaktan ipti-
na etti ve isteyemedi 
çünkü onlar bu devlet 
için zor günlerde ça-
lışmış bu günlere ge-
tirmiş gururlu ve asil 
insanlardır. Emekli ol-
duktan sonra bile yar-
dım almamayı tercih 
etmek yerine çalışmayı 
tercih ettiler. Ancak bu 
pandemi süreci soka-
ğa çıkma yasakları ve 
sonrasında ortaya çı-
kan işsizlik halkın pan-
demi nedeni ile değiş-
tirdiği talep ve ihtiyaç 
şekli çalışan emekli-
lerimizi de işsiz bırak-
mıştır. Geçinemediği 
veya borcundan dolayı 
çalışmak zorunda olan 
ve çalışma imkanı ve 
gücü olmayan emekli-
lerimiz devletten yar-
dım beklemektedir. 

Öyle ki pandemi sürecinde yardım alama-
yan dul ve yetimlerimiz borçlarını ödemek için 
bu hayat pahalılığımda kısabileceği tek yer mut-
fak masraflarıdır , zaten iyi beslenemeyen emek-
lilerimiz birde boğazından kısarsa sağlığından 
da olacaktır.

Uzun lafın kısası düşük maaşlı dul, yetim 
ve emeklimiz devlet elinin onlarada uzanması-
nı bekliyor talebimiz ve dileğimiz şudur devlet 
bir an önce ciddi bir çalışma yapmalı ve düşük 
maaşlı dul, yetim ve emeklilerimize yardım elini 
uztmalıdıt.

Mustafa YILMAZ 
Genel Sekreter
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m e k l i l i k , 
k i ş i l e r i n 
yasalarca 
belirlenen 

uzunca bir süre çalış-
tıktan sonra çalışma 
hayatından tamamen 
çekilmeleri. Bu kim-
selere emekli veya te-
kaüt denir. Emekliler, 
geçmiş hizmetleri ne-
deniyle, çalışmaksızın, 
belirli ve düzenli bir 
gelir almaya hak ka-
zanırlar. Emeklilik, ge-
nellikle kişinin ekono-
mik durumunun yanı 
sıra hayattaki rolünde 
de önemli değişiklikle-
rin meydana gelmesi 
anlamına gelir.

2020 Temmuz 
ayıyla birlikte SSK ve 
Bağ-Kur, dul ve yetim 
aylıkları da artacak. 
Ölüm aylığı alanlar 
ocak ve temmuz ol-
mak üzere senede iki 
kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, 
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına 
göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 Ocak 
- Haziran 6 aylık enflasyonu yüzde 5.75 olarak 
açıkladı. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur’dan dul 
ve yetim aylıkları alacak olanlar için yüzde 5.75 
zam alabilecekler. 

 Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 his-
se oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lira-
yı geçecek. En yüksek ölüm aylığı ise yüzde 75 
hisseye 4 bin 500 lirayı geçecek. Bu maaşlara 
ek ödeme de dahil değil. Ölüm aylığından, vefat 
eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara 
göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat 
eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ay-

lık bağlanırken, sigor-
talının çocuğu yoksa 
ve eşine kendi sigorta-
lılığı nedeniyle gelir ya 
da aylık bağlanmamış-
sa yüzde 75’i oranında 
ölüm aylığı bağlanıyor.

SGK (Sosyal Gü-
venlik Kurumu) Tür-
kiye’de yaşayan ve 
vatandaşlık kimlik nu-
marasına sahip olan 
vatandaşların, yaşam 
standardını en yüksek 
konuma çıkartmak için 
kurulan kurumsal bir 
sistemdir. İnsanların 
çalışma hayatı, sağlık 
düzeni, kurumsal ve 
bireysel borç durumu, 
genel sağlık sigortası, 
emeklilik durumu ve 
erken emeklilik bilgi-
si üzerine çalışmalar 
yapan SGK, birçok dü-
zende vatandaşın ha-
yatını ağır prosedür-

lere takılmaksızın en hızlı şekilde düzenlemeye 
çalışır. Vatandaşın çalışma süreci içerisindeki 
bilgisi SGK çatı altında toplanır ve bilgi gereksi-
nimi dahilinde vatandaşa sunulur.

TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon oranla-
rı harcamalarımızın karşılığı giderlerimizde olan 
(Doğalgaz. Elektrik, su ve gıda) yüksek zamları 
tüfe artışlarına yansımaması nedeni ile maaş ar-
tışları yetersiz kalmaktadır. Emeklilerimizin alım 
gücünün korunamadığının da bir göstergesidir.

En derin saygılarımla.

Ali SELÇUK 
Genel Mali Sekreter
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18 - 24 Mart 
Yaşlılar Haftası 

Kutlu Olsun
ecrübeleri ve bilgi birikimleriyle 
bizleri geleceğe umutla hazır-
layan kıymetli büyüklerimizin 
#YaşlılarHaftası‘nı kutluyoruz.
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Özel Bankaların Promosyon 
Teklifleri

ürkiye Emekliler Platformu ve Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-
neğimiz Genel Merkezimize gelen 
banka teklifleri, tek tek değerlendiril-

miştir.

Bankaların teklifleri değerlendirildiğinde en 
uygun teklifi Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ver-
miştir.

Tercih değerli emeklilerimizindir.

Türkiye Emekliler Platformu
Dönem Sözcüsü

Satılmış ÇALIŞKAN
Tüm Emek Der Genel Başkanı

BANKA
1.500 TL’ye  

kadar Maaşı olan 
emeklilere

1.500 - 2.500 TL  
arasında maaş olan 

emeklilere

2.500 TL üstünde 
maaş olan  
emeklilere

Kamu Bankaları 500 TL 625 TL 750 TL

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 1.000 TL 1.125 TL 1.250 TL

Garanti BBVA 800 TL 1.000 TL 1.200 TL

QNB Finansbak 750 TL 1.000 TL 1.250 TL

ING Bank 500 TL 625 TL 750 TL

Ek olarak turuncu kart ile her ay 750 TL harcama yapana 50 TL prim

Akbank 700 TL 850 TL 1.000 TL

Deniz Bank 675 TL 850 TL 1.000 TL

Türkiye Emekliler Platformumuza bankalardan gelen promosyon teklifleri:
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Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Arslan 
Emekliler Haftası dolayısıyla bir basın açıklama-
sı düzenledi. 

Arslan kısaca şunları söyledi:

Dünyada ortaya çıkan Covid-19 belasında 
devletimizin bir an önce kurtulmasını diliyorum. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekliler 
için söylediği “Bir milletin; yaşlı vatandaşlarına 
ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama 
kudretinin en önemli kıstaslarından biridir.” sö-
zünü günümüzde idrak edemeyen zor bulunur. 

TÜRK-İŞ’in her ay açıkladığı 4 kişilik ailenin 
gıda harcama miktarı, Açlık Sınırı 2.374 TL, Yok-
sulluk Sınırı 7.732 TL’dir. Emeklilerimizin aylık 
ortalama maaşı malesef 1.500 TL’dir. 

Malesef emeklilerimizin aylık harcamaların-
da yüzde 8, yüzde 18 KDV’ler ödenir. Vergi ia-
desinden gelen ek ödemenin hiç olmazsa yüzde 
4’ten yüzde 10’a çıkartılmasını istiyoruz. TÜFE 
oranları emeklileri mağdur eden bir uygulamaya 
dönüşmüştür. Bizler katsayı ve gösterge siste-
minin daha adaletli olduğuna inanıyoruz. Emek-
lilere ödenen bayram ikramiyelerinin asgari üc-
ret artış endeksi oranında artırılmasını istiyoruz. 
Nasıl bayramlarda verilen fitre ve zekatlar Di-
yanet Kurumu Başkanlığı’nca günün şartlarına 
göre belirleniyorsa bizde günün şartlarına göre 

Kayseri Şube Basın Açıklası

artış istiyoruz. Sosyal devlet olmanın  ge-
reği vatandaşlar arasında ayrım gözet-
meksizin eşit hak, hürriyet ve imkanları 
sağlamaktır.  Günümüzde bu eşitlik ye-
terince sağlanamadığı gibi eşitsizliğin 
makası da giderek açılmaktadır. Şöyle 
ki, asgari ücret, yoksulluk ve açlık sınırı-
nın altında olmasına rağmen ülkemizde 
bulunan 13 milyon civarında emeklinin 
büyük bir çoğu malesef asgari ücretin 

altında maaş almaktadır. Her yılın ilk ayında ve 
ortasında yapılan zamlar hiçbir zaman bizlerin 
yüzlerini güldürmemiştir aksine umutsuzluğa ve 
karamsarlığa itmiştir. Çünkü yapılan zamlar pi-
yasa enflasyonunu karşılamadığı gibi emeklinin 
alım gücünü daha da aşağıya çekmiştir. Yıllarını 
bu ülkenin refahı için harcayan emeklinin hak et-
tiği maaş bu olmamalıdır. Hayatlarının en verim-
li ve dinamik çağlarını devletimize, milletimize 
hizmet ederek geçiren biz emekliler, emeklilik 
dönemindeki sağlıklı, huzurlu ve refah içinde bir 
emeklilik hayatı yaşamak en büyük isteğimizdir.  
Tüm emeklileri kapsayan hizmet ve prime dayalı 
aylıklarda standart birliğin sağlanması, bir inti-
bak yasasının çıkartılmasının şart olduğunu söy-
lüyoruz. Eşit prim, eşit hizmet, eşit maaş, Sosyal 
Güvenlik Kurumunda 3 kurum emeklisine de eşit 
taban aylığının uygulanmasını istiyoruz. Olmaz-
sa olmazlar içerisinde Anayasa’nın eşitlik ilkesi 
ve gereğidir. Başka şey istemiyoruz. 

Sağlıkta alınan katkı paylarının, yüzde 70’i 
açlık sınırının altında emekli aylığı alan ve zor 
şartlarda yaşam sürdüren emeklilerimizin ya-
şamlarını daha da zorlaştırmaktadır. Emekliler 
ekonomide yaşanan dalgalanmalardan dolayı en 
çok etkilenen kesimdir. Emeklilerin temel ihti-
yaçlarına gelen zamlar emeklileri çaresiz bırak-
maktadır. Tüm emekliler olarak bu zor dönemde 
yetkililerden bir iyileştirme bekliyoruz. Temel 
ihtiyaç ve temel gıda artışları emekli maaş artış-
larında göz önüne alınmalıdır.
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Kartal Şubemizden Üyelerimize 
Maske ve Kolonya Desteği

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derne-
ği Kartal Şubesi Covid 
-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında derneğimiz 
tarafından üyelerimize 
ücretsiz maske ve ko-
lonya dağıtımı yapmış-
lardır.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubemiz personeli Ayşe ARS-
LAN DERELİ ye veda yemeği düzenledi.

Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN, Ayşe ARSLAN DERELİ’ye hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etti ve bir plaket verdi.

Ayşe Arslan Dereli’ye Teşekkürler
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Emekli için Temmuz ayı zam ayı emeklinin 
zammı ne kadar olacak sorularına bir televizyon 
kanalında açıklık getiren Tüm Emekliler Derneği 
Genel Başkanı Satılmış Çalışkan’ın söylediklerini 
canı gönülden katıldıklarını belirten Tüm Emekli-
ler Derneği Çukurova Şube Başkanı Rafet KAYA 
emekliler olarak maaş artışlarında TÜFEDEN 
çıkmak istediklerini ve enflasyonun yükselmesi 
için dua ettiklerini söyledi .

Emekli Geçinebileceği  
Maaş İstiyor

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin sınırında şe-
hit olan askerlerimize Allahtan rahmet aileleri-
ne baş sağlığı dileyerek konuşmasına başlayan 
KAYA hiçbir bedel ödenmeden bazı şeyler elde 
edilmiyor.3bin 500 liranın altında maaş alan hiç-
bir memur yok kimsenin aldığı maaşta gözümüz 
yok. Bayramda yapılan ikramiye için emeklileri-
miz adına teşekkür ediyorum. Ramazan bayra-
mında bin lira olarak yapılan ikramiyenin kurban 
bayramında belli bir seviyede yapılmasını istiyo-
ruz. Piyasaya baktığımızda bin 400 -500 liranın 
altında kurbanlık yok. Emeklimizin aldığı maaşla 
kurban ibadetini yerine getirmesi imkânsız hale 
geliyor. Bizleri yöneten hükümete çağrıda bulu-

nuyorum emeklinin bayram maaşına geçine bi-
lecekleri şekilde zamlar yapılsın dedi teşekkür 
etti.

Çukurova ilçesinde önümüzdeki günlerde 
temeli atılacak TOKİ daireleri için çalışmalara bir 
başlanılsın istiyoruz diyen KAYA 9000 beş yüz 
konut yapılarak tüm emeklilerimizin ev sahibi ol-
masını istiyoruz. Emeklimiz evim yok demekten 
kurtulsun önümüzdeki günlerde birlik ve bera-
berlik içinde bu zor günleri atlatarak refah içinde 
yaşarız.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde Corana Vi-
rüsle mücadele ediyor ülkemiz bununla ilgili 
sıkı tedbirler alarak en az hasarla kurtulacaktır. 
Sağlık bakanımız başta olmak üzere tüm emeği 
geçen sağlık personellerine bir kez daha teşek-
kür ediyorum. 23’üncü dönem Adana Milletvekili 
ve 23 cü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı katip üyeliği yapan Fatoş Gür-
kan Hanım efendiye gösterdiği başarılı çalışma-
larından dolayı kendisine bir kez daha teşekkür 
ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Adana ve Adana halkına destekleri çok fazladır 
bunları görmezden gelmemiz mümkün değildir. 
Şeklinde konuştu. 

Zeynep ORDU Toros Gazetesi

Çukurova Şube Başkanı Rıfat KAYA: “Emekli 
Enflasyonun Yükselmesi için Dua Ediyor”



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Elazığ Şubesi ile Elazığ Sınav Özel 
Eğitim Kurumları ile Emekli üyelerimiz ve 
yakınları için %25’lik indirim protokolü im-
zalandı.

TOKİ tarafından Elazığ Bizmişen Mevkiin-
de yapılan 665 konutu hak sahiplerine teslim 
edildi.

Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Meh-
met KAYABAŞ “ Bu evlerin yapımında emeği 
gecen herkese çok teşekkür ediyorum ”dedi.

Elazığ Şubemizden 
Bir Anlaşma Daha

TOKİ Elazığ Bizmişen Mevkiinde Yapılan 
665 Konutu Hak Sahiplerine Teslim Etti
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Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Yetimleri Derne-
ği Denizli Şubesi, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç 
sahibi ailelere yardım paketti dağıttı. TÜMEMEK-
DER Başkan’ı Kamil Künarlıoğlu, “Bu mübarek 
ay ve bayramda herkesin yüzünü güldürmeyi 
dernek olarak kendilerimize düstur belirledik” 
diye konuştu.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Denizli 
Şubesi, ramazan ayı vesilesi yardım paketlerini 
ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ramazan Ayı’nda yar-
dımlaşmanın önemi hakkında konuşan TÜME-
MEKDER Denizli Şube Başkan’ı Kamil Künarlıoğ-
lu “Böyle mübarek kutsal bir ayda ve ramazan 
bayramı da yaklaşırken, ihtiyaç sahibi aileleri 
de unutmadık. İhtiyaç sahibi birçok ailemize ve 
hemşerilerimize yardım paketlerini ulaştırdık 
ve mübarek ayda ve bayramında herkesin yüzü-

Denizli Şubemiz İhtiyaç Sahiplerine 
Bayramı Erken Yaşattı

nü güldürmeyi dernek olarak kendimize düstur 
edindik. Bütün sivil toplum kuruluşları ihtiyaç 
sahibi ailelere yardım etme konusunda, görev 
almalı, elini taşın altına koymalı” diye konuştu.

“Hemşerilerimiz ve Üyelerimizin Bayramı 
Mübarek”

Denizli halkı ve dernek üyelerinin bayramını 
tebrik eden Künarlıoğlu “Başta hemşerilerimiz 
ve üyelerimiz olmak üzere bütün islam aleminin 
bayramı mübarek olsun. Bir ay boyunca Allah’ı-
mıza olan görevimizi layıkıyla yerine getirmeye 
çalıştık. Diğer aylarda da bizlere emaneti olan 
kullarının dertlerine, sıkıntılarına, yardımına ko-
şabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu. 

Haber Nejdet Enis KOÇ
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Tüm işçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Elazığ Şubemizce Cemil Meriç Fen Lisesi Bah-
çesine Tüm Emek Der Elazığ Şubemiz ve Elazığ 
Orman Belge müdürlüğünün Desteğiyle 32 Adet 
fidan dikildi.

İblib’de Şehit olan 32 Askerimizin adına di-
kilen fidanlar  için konuşan Elazığ Şube Başka-
nı Mehmet KAYABAŞ “Tek millet tek bayrak tek 
vatan tek devlet ruhuyla yaşayan milletler her 
zaman için var olmuş bundan sonrada var ola-
caklardır. Bildiğiniz gibi 33 askerimiz şehit ol-
muş altı tanede yaralı askerimiz vardı. Yaralı as-

kerlerimizden üç tanesi daha şehit oldular Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Elâzığ 
Şubesi olarak bu ruhu yaşatmak gelecek nesille-
rimize anlatmak amacıyla 36 altı askerimizin anı-
sına Cemil Meriç Anadolu Fen Lisesi bahçesine 
otuz altı adet karaçam fidanı dikerek her fidanıda 
bir sınıfa sembolik olarak zimmetleyerek çocuk-
larımız bizlerden sonra bu ruhu yaşatsınlar bu 
vesile ile on mayıs anneler gününde bir gün önce 
yadetettik şehitlerimiz ruhu şad olsun tüm şehit 
annelerinin anneler günü kutlu olsun yüce Türk 
milletinin başı sağolsun” dedi

Elazığ Şubemiz İdlib Şehitlerimiz 
İçin 32 Adet Fidan Dikti
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Çukurova Şubemiz Bu Ramazanda da 
Yardımlarına Devam Etti

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği Uşak Şubemiz her yıl 
olduğu gibi bu yılda Ramazan döne-
minde şubemiz üyelerine destekleri-
ni sürdürdü.

Şube Başkanı Aytekin AKIN “ bu 
zor zamanda bir nebze olsun ihtiyacı 
olan emeklilerimizin yanında olabil-
diysek nu mutlu bize” dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Çukurova 
Şubemiz bu ramazanda da Şu-
bemiz üyelerine ramazan yar-
dımında bulunmuştur.

Tüm Emek Der Çukurova 
Şube Başkanı Rafet KAYA” Dul 
ve yetimlerimize yardım ede-
bildiğimiz için çok mutluyuz bu 
sene her ramazanda yaptığımız 
gibi bir iftar yapamayacağız 
ama her ramazan yaptığımız 
gibi yardımlarımız çoğaltarak 
emeklilerimizi, dul ve yetimle-
rimize yardımlarımız çoğalta-
rak devam edeceğiz” dedi.

Uşak Şubemiz Ramazan Yardımı 
Yapmaya Devam Etti
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Değerli Şube Başkanımız Abdulbari 
ARAT ’ı ebedi istirahatgâhına hüzün içeri-
sinde uğurladık.

Derneğimiz İzmir Konak Şube Baş-
kanlığını 16 senedir yürüten  Abdulbari 
ARAT 14.03.2020 cumartesi günü geçir-
diği Kalp krizi sonucu  hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına 
müteakip Kemalpaşa Gülbahçe mezarlığı-
na defnedilmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, 
yakınlarına camiamıza sabırlar diliyoruz.

Alaşehir Şubemizden 
Ramazan Yardımı

Acı Kaybımız

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derneği 
Alaşehir şubemiz Derneği-
miz üyelerine ramazan yar-
dımında bulundu.

Tüm Emek Der Alaşe-
hir Şube Başkanı Hüseyin 
ÖZKAN ” Ramazan yardıma 
muhtaç üyelerimize des-
tekte bulunmak için yar-
dım kolileri dağıttık. Bu zor 
günleri hep beraber atlata-
cağız.” Dedi.
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Şehitkamil Şubemiz 1. Olağan Genel 
Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Ye-
timleri Derneği Şehitkâmil Şubemiz 
13 Mart 2020 Cuma Günü Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç 
Salonunda 1. Olağan Genel Kurulunu 
yaptı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan 
Satılmış ÇALIŞKAN’ın yaptığı Şube 
Genel kurulunda, yardımcılıklarını Ge-
nel Sekreter Mustafa YILMAZ, Genel 
Teşkilat Sekreteri Neriman GENÇOĞ-
LU, Konya Şube Başkanı Osman AY-
DIN ve Adana Şube Başkanı Ahmet 
KAHRAMAN yaptı.

Yapılan genel Kurula tek liste ola-
rak gidilmiş ve Kurucu Şube Başkanı 
Veysel ALAGÖZ Başkanlığında Şube 
Yönetimine; Ali KURT, Haluk SOYSAL, 
Mehmet Doğan ŞAHAN, Nafi KURT 
seçilmiş, Şube Denetim Kuruluna ise 
Faruk ÖZKILINÇ, Mehmet DOĞAN ve 
Osman GÜNEŞ Seçilmişlerdir.



Sakarya’da Toki Çekilişi
32

Afyon Şubemiz Fuar Hastanesi Müdürü 
Uzman Dr. Şükrü Beyi Ziyaret Etti

Fuar hastanesi müdürü Uzman 
Doktor Şükrü beyi Tüm Emek Der 
Afyon Şube yönetim kurulu olarak 
ziyaret edildi. Emeklilerimizin sıkın-
tıları üzerine görüşme yapıldı.

Afyon Şube Başkanımız Ali 
ÖZSEREZLİOĞLU” Kısa zamanda 
Fuar hastanesi ile indirim protokol 
imzalayarak emeklilerimizin fuar 
hastanesinden de indirimli olarak 
faydalanmalarını sağlayacağız” dedi.

Hey yıl yüz bin sosyal konut pro-
jesi kapsamında 10 Mart 2020 Salı 
günü Sakarya Spor salonunda kura 
çekilişi yapıldı.

Kura Çekilişini Tüm İşçi Emekli-
leri Dul ve Yetimleri Derneği Arifiye 
Şube Başkanı Nedret AKOĞLU ve 
Sakarya Şube Teşkilat Sekreteri Be-
yami KOÇOĞLU takip ettiler.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Der-

neği Sakarya Şubemiz Prizma Optik ile indi-
rim anlaşması imzaladı.

TEB Bankası Yetkilileri 
Derneğimizi Ziyaret Etti

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Afyon Şubemizi TEB Şubesi yet-
kilileri Şubemizi ziyaret ederek Emekli 
promosyonları hakkında görüşmüşlerdir.

Sakarya Şubemiz Prizma 
Optik ile  Anlaşma İmzaladı

Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Afyon Şubesi 
Yönetim Kurulu olarak 
Afyon Türkeli gazetesi 
yöneticisine ziyarette 
bunlundu.

Afyon Şubemizden Türkeli Gazetesi’ne Ziyaret



CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı Kayseri 
Şube Başkanlığımızı Ziyaret Etti
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İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanından 
Çiğli Şubemize Ziyaret

Çiğli İyi Parti İlçe Başkanı Sayın 
Özgür DOĞAN ve Başkan Yardımcısı 
Sayın Murat GÜLER, Tüm Emek Der 
Çiğli Şubemizi ziyaret ederek Şube 
Başkanı Hikmet GENÇ’e geçmiş ol-
sun dileklerini iletmiş ve Emeklile-
rin sorunları hakkında görül alışve-
rişinde bulunmuşlardır.

Tüm Emek Der Çiğli Şube Baş-
kanı Hikmet GENÇ ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etmiş ve çalışmala-
rında başarılar dilemiştir.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığımızı Cumhuriyet Halk 
Partisi Kocasinan ilçe yöneticileri ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinlediler.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz
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İzmir Narlıdere Kaymakamı 
Aksoy’dan Derneğimize Ziyaret

İzmir Narlıdere Kaymakamı 
Sayın Süleyman Hürrem AKSOY, 
Genel Başkanımızı Satılmış ÇA-
LIŞKAN’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı İzmir 
Narlıdere Kaymakamı Sayın Sü-
leyman Hürrem AKSOY’a teşek-
kürlerimizi sunarız.

Tarsus Şubemiz İndirim 
Anlaşmalarına Devam Ediyor

Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri Derne-
ği Tarsus Şubemiz olarak 
üyelerimiz ve 1. derece 
yakınları ile ilgili yapmış 
olduğumuz hizmetlerimiz 
devam etmektedir. Gül-
Sen halı yıkama ile 1 yıllık 
anlaşma yapılmıştır.
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2014 yılında kurulan Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği Arifiye Şubesinin Başka-
nı Fahir Güven olup 2019’da 5.ci Olağan  Genel 
Kurul Toplantısında Şube Başkanlığına Nedret 
AKOĞLU yönetim kurulu üyeliklerine Fatma 
AVCI, Fahir GÜVEN, Ragıp GENÇAY, Zekeriya SA-
YILI göreve getirilmiştir.

Sakarya Arifiye’de tüm emeklilerin sorunla-
rını bölgemizdeki siyasilere ve bürokratları ziya-
ret ederek sorunlarını dile getiriyor ve çözümler 
bulmaya çalışıyor.
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Yeni yönetim kurulu göreve geldikten son-
ra ilimizde Emeklilerin sorunlarını Arifiye’de en 
üst makamı olan Arifiye Kaymakamlığı Belediye 
Başkanlığı emeklilerin güncel sorunları hakkın-
da bilgilendirme yapmaktayız.

Sağlık emeklilerin en çok ihtiyacı olduğun-
dan bölgemizde bulunan sağlık kuruluşları ile 
indirim anlaşmaları yapmaktayız.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derne-
ği Arifiye Şubesi olarak Kentimizde bulunan Ak 
parti ilçe başkanlığını, CHP İlçe başkanlığını Ar-
siader başkanını  İyi partiyi ziyaret ederek emek-
lilerin yaşam şartlarının zorluklarından emekli 
maaşlarına yapılan zamların emeklilerin sıkıntı-
larına çare olmadığını dille getirmişlerdir.

Emekliler için yapılan TOKİ Kura çekilişleri-
ni takip eden Arifiye Şubemiz üyelerini bilgilen-
dirmek için görevinin başında olacaktır.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Arifiye Şubesi olarak Fatih Mahallesi Fatih Cad-
desi No:18/B adresinde hizmet vermekteyiz ve 
tüm emeklilerimizi şubemize bir cay içmeye da-
vet ediyoruz…

Çalıştık, ürettik, ömrümüzü tükettik.
Yaşasın emekli hakları mücadelemiz.

Arifiye Şubesi
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Biz Emekliler Ne 
İstiyoruz?

Emekli ,emek veren, var olan maddi ve ma-
nevi gücünü yaptığı işe harcayan kişidir. Uzun 
yıllara dayalı üretimi ile ülkesine ve toplumuna 
katkılar sağlayan biridir.

Toplumlar var oldukça çocuklar, gençler, 
emekçiler ve emekliler de var olmaya devam 
edeceklerdir.

Ülkemizin diğer devletler arasında iyi bir 
yere gelmesi tarımda, sanayide ve hizmetler 
alanında gösterilen üretimin nitelik ve niceliğine 
bağlıdır.

Ülkemiz, dünya da var olan 205 ülke arasın-
da ekonomik yönden 17. sıradadır. Bulunduğu 
derece yeterli midir? Hayır! 

Çünkü yeterli birikimlerin sahibiyiz. Em-
peryalizme karşı yeryüzünde bağımsızlık savaşı 
vermiş tek ülke Türkiye bu çemberi kırabilir , kır-
mak zorundadır.

Bunun için bilgi ve birikim abidesi emekli-
lerimize danışmak yöneticilerimiz açısından yol 
gösterici olacaktır. Bu sayede pasta daha da bü-
yür ve emeklilerimiz de bundan nasibini alır.

Emeklilerimiz bu gün çok değişik sorunlarla 
boğuşmaktadır. Bunlardan en önemlisi ekono-
mik olanıdır. Gelir dağılımında emeklilerimizin 
eline geçen ,hakları olan değil ,yöneticilerin in-
safına kalmış belirlemelerdir.

Bir toplumun istikrarı ve vefa duygusu 
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emeklilerine verdiği değerle belli olur. Bu günün 
işbaşındaki yöneticisi de yarının emeklisidir. Na-
sıl bir emekli olmak ister ? Aç ve değer verilme-
yen bir emekli mi ? , karnı tok ,  sırtı pek, biriki-
minden istifade edilen bir emekli mi ? işte bunun 
cevabı bu günkü yöneticilerimizdedir.

Her yönden tükenmişliğin temsilcisi olan 
yaşlılarımızın yani emeklilerimizin ömürlerinin 
son bölümünde başkalarına muhtaç olmayacak 
bir yaşamın sağlanması sosyal hukuk devleti ol-
mamızın kaçınılmaz bir sorumluluğu ve ilkesidir.

Bizler , örgütlü bir emekliler topluluğu ola-
rak maddi ve manevi yönlerden daha iyi yer ve 
durumlarda olmayı arzu ediyoruz.

Bu nedenle sesimize kulak verilmesinin bir 
aciliyet olduğunu önemle bildiriyoruz. 

Ali Osman ÖZER
TÜM EMEK DER Gaziantep Şube Başkanı

GAZİNATEP ŞUBEMİZ OLARAK TÜM EMEK-
LİLERİMİZİ Bey Mahallesi Talat Bayram İş Hanı 
Abdullah edip Cd. Kat:3 No:301 Şahinbey adre-
sinde hizmet vermekteyiz. Emeklilerimi bir çay 
içmeye davet ediyoruz. Bölgemizde bulunan özel 
hastaneler ile anlaşmalar yaparak emeklilerimi-
ze indirim yapılmasını sağlıyoruz. Emeklileri-
mizin tüm sorunlarını ve isteklerini bölgemizde 
bulunna siyasilere ve brokraklara anlatarak çöz-
meye çalışıyoruz.Tüm Emeklilerimize sağlıklı ve 
mutlu biz yaşam dileğiyle.
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Yeni Coronavirüs Hastalığı
(COVID-19)

COVID-19  
(Yeni Koronavirüs Hastalığı) 

Nedir?
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk 

olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 
sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksü-
rük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada ya-
pılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de 
tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürün-
leri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit 
edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşa-

rak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki 
diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin di-
ğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayıl-
mıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insan-
larda hastalığa neden olabilecek büyük bir vi-
rüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün 
soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Send-
romu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendro-
mu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar 
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bi-
linmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-
CoV-2 virüsü neden olur.
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Belirtileri Nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle 

birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok 
karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes dar-
lığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum 
yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebil-
mektedir.

Nasıl Bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile 

ortama saçılan damlacıkların solunması ile bula-
şır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş 
yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanma-
dan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile 
de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya 
ağıza temas etmek risklidir.

Kimler Daha Fazla Risk  
Altında?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye ka-
dar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla 
hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski 
altında olduğunu göstermiştir. 

• Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçir-
mektedir.

• Vakaların %20’si hastane koşullarında teda-
vi edilmektedir.

• Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki ki-
şileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

• 60 yaş üstü olanlar

• Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insan-
lar:

Kalp hastalığı

Hipertansiyon

Diyabet

Kronik Solunum yolu hastalığı

Kanser gibi

• Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görün-
mektedir. 

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülme-
miştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadın-
larda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilim-
sel kanıt vardır. 

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 
enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki 
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hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin CO-
VID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamile-
lik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste 
olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri 
olmadığını göstermektedir. 

Şu ana kadar COVID-19’un hamilelik sırasın-
da anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt 
bulunmamaktadır.

Tanı Nasıl Konur?
Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli molekü-

ler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sade-
ce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji 
Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk 
Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Korunma Yolları Nelerdir?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk 

yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın 
zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara 
dikkat edilmelidir: 

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel 
bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel il-
keler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için 
de geçerlidir. Bunlar;

• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 

20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkan-
malı, sabun ve suyun olmadığı durumlar-
da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun 
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun ye-
terlidir.

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle te-
mas edilmemelidir.

• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır 
(mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle 
doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık 
temizlenmelidir

• Hastaların yoğun olarak bulunması nede-
niyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidil-
memeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gere-
ken durumlarda diğer hastalarla temas en 
aza indirilmelidir.

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun 
ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile ör-
tülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durum-
larda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse 
kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek 
zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatıl-
malı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemek-
ten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler ter-
cih edilmelidir.

• Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvan-
ların kesilebileceği alanlar gibi genel enfek-
siyonlar açısından yüksek riskli alanlardan 
kaçınılmalıdır.

• Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir 
solunum yolu semptomu olursa maske takı-
larak en yakın sağlık kuruluşuna başvurul-
malı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi 
verilmelidir.

Haber : Sağlık Bakanlığı
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KORONAVİRÜS’Ü 
TEDBİRLER 
YENER.

Maskeni 
doğru tak.

Mesafeni 
koru.

Ellerini 
sık sık yıka.

Elinle yüzüne 
dokunma.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr
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ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56 0322 363 27 00 0535 712 04 83 Kuruköprü Mah. Ziya Paşa Bul. Ağanlar Apt. Kat: 
2 No: 4 Seyhan - ADANA adanasube@tumemekder.org.tr

ÇUKUROVA 
ADANA RAFET KAYA 0322 363 71 30 0322 363 71 30 0533 967 73 38 Reşatbey Mah. Av. Mahmut Eroğlu Sk. No: 2/5 

Berköz Apt. Seyhan - ADANA cukurovasube@tumemekder.org.tr

AFYON ALİ ÖZSEZERLİOĞLU 0272 213 91 86 0272 213 91 86 0531 589 22 00 Dumlupınar Mah. Bankalar Cad. Meydanoğlu 
Zafer İş Hanı 2/7 AFYON afyonsube@tumemekder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0312 232 54 49 0535 810 97 02 GMK Bulvarı No: 67/8  
Maltepe - ANKARA ankarasube@tumemekder.org.tr

POLATLI 
ANKARA H. RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0312 622 21 31 0554 547 04 65 Cumhuriyet Mah. Evniner İş Hanı No: 38  

Polatlı - ANKARA polatlisube@tumemekder.org.tr

ÇAYIRHAN 
ANKARA ORHAN ALPER 0312 796 17 09 0312 796 11 11 0543 576 15 34 Çayırhan Mah. Ptt Sk. No: 8/3  

Nallıhan - ANKARA cayirhansube@tumemekder.org.tr

BEYPAZARI 
ANKARA MUZAFFER AYIK 0312 762 64 13 0312 762 69 55 0546 562 61 68 Beytepe Mah. Ahmet Yesevi Sk. No: 32/A 

Beypazarı - ANKARA beypazarisube@tumemekder.org.tr

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

KOZCAĞIZ 
BARTIN CELAL ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0501 218 28 69 Lozan Cad. Kazım Karabekir Sk. No:1  

Kozcağız - BARTIN kozcagizsube@tumemekder.org.tr

KUMLUCA 
BARTIN MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0378 446 64 88 0535 528 96 24 Merkez Mah. Bayar Cad. C 5  

Kumluca - BARTIN kumlucasube@tumemekder.org.tr

BOZÜYÜK 
BİLECİK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 0553 501 67 21 Söğüt Cad. No: 1/A 

Bozüyük - BİLECİK bozuyuksube@tumemekder.org.tr

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

BOLU LÜTFİ KÜRŞAT 
KARTALTEPE 0374 212 84 86 0374 212 84 86 0532 587 97 04 Karamanlı Mah. Mutlu Sk. Leblebici Sitesi  

No: 16 BOLU bolusube@tumemekder.org.tr

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

OSMANGAZİ 
BURSA EMİNE ÜLGER 0224 232 42 32 0532 285 91 34 Konak Mah. Seçkin Sk. Beşevler Dernek 

Yerleşkesi No: 23 Nilüfer - BURSA bursatem@tumemekder.org.tr

KARACABEY 
BURSA EROL GÜLIŞIK 0533 461 23 35 Tabaklar Mah. Öktem İş Hanı Rüştü Özüt Cad. 

Kat:5 No: 3 Karacabey - BURSA karacabeysube@tumemekder.org.tr

BATMAN ABDULKADİR ATALAY 0488 213 31 34 0532 255 16 02 Kültür Mah. Mahatma Gandi Bul. Dubai İş 
Merkezi Sit. Kat: 4 Blok No: 39 BATMAN batmansube@tumemekder.org.tr

DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 261 33 40 0258 264 50 65 0532 579 41 68
Sıpa Kapılar Mah. Selçuk Cad. No: 37 

Öğretmenler Apt. A Blk. D: 8 Merkezefendi - 
DENİZLİ

denizlisube@tumemekder.org.tr

DÜZCE MUHİTTİN BORA 
YAVUZ 0380 512 39 22 0380 512 39 22 0535 579 58 51 Şerifiye Mah. Cumhuriyet Sk. Gönenç Pasajı  

No: 8/102 DÜZCE duzcesube@tumemekder.org.tr

ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0424 233 93 87 0532 152 75 23 Çarşı Mah. Hürriyet Cad. Site İş Hanı Kat: 3 Daire 
No: 307 ELAZIĞ elazigsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP ALİ OSMAN ÖZER 0342 221 12 33 0536 567 63 09 Bey Mah. Dr. Talat Bayram İş Hanı Abdullah Edip 
Cad. Kat: 3 No: 1-2 Şahinbey gaziantepsube@tumemekder.org.tr

GAZİANTEP 
ŞEHİTKAMİL VEYSEL ALAGÖZ 0342 221 10 99 0534 073 58 38 Karagöz Mah. Karagöz Cad. Petrol İş Hanı  

No: 22 Kat: 3 No: 301 Şahinbey - GAZİANTEP sehitkamilsube@tumemekder.org.tr

KARTAL 
İSTANBUL NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0216 309 62 00 0535 465 44 25 Yeni Mah. Mimar Sinan Cad. Menderes Sk.  

No: 8/A Soğanlık - Kartal - İSTANBUL kartalsube@tumemekder.org.tr

BAYRAKLI 
İZMİR ALİ ŞİMŞEK 0232 345 89 83 0232 345 08 99 0543 258 0823 1900 Sk. No: 50/1  

Bayraklı - İZMİR bayraklisube@tumemekder.org.tr

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

KONAK İZMİR TURAN YETER 0232 457 34 32 0232 457 56 54 0533 095 35 77 Gaziler Cad. Sezginler İş Merkezi Kat: 2  
Daire: 204 No:353 Konak - İZMİR konaksube@tumemekder.org.tr

KASTAMONU HAMDİ KAYA 0366 212 55 37 0542 431 02 52 Hansallar Mah. Belediye Cad. (Eski Belediye 
Hizmet Binası) Kat: 2 No: 213 KASTAMONU kastamonusube@tumemekder.org.tr

ŞUBELER ŞUBE BAŞKANLARI TEL. NO FAKS NO GSM ADRESLERİ E-MAİL
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