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Biz Emekliler aklı 
dinç, ruhu genç 

bireyleriz. Yaşamaktan, 
üretmekten, 

yararlılıktan Emekli 
olmayacağız. Ülkemize 

ve insanlığa yeni 
katkılarda bulunmak 

uğurunda
Tüm emekliler olarak 

dayanışma içinde emek 
vereceğiz güç bulacağız

ihtiyar olmayacağız, 
hizmet ederek bahtiyar 

olacağız
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İşçi Emekli aylıkları her yıl reel kay-
ba uğramakta Emekliye verilen 
artışlar temel ihtiyaçlara yapılan 

zamları hiç bir zaman karşılama-
mıştır.
İdarenin elinin altında kısılabilecek 
gider kalemi olarak daima emekli 
aylıklarını görmüşlerdir ve yıllardır 
bu görüş hiç değişmemiştir. Netice-
sinde hep vur abalıya olmuştur.
SSK. Sağlık hizmetlerini kendisi ve-
rirken sağlık giderlerinde hiç açık 
verilmemiştir. Geçmişteki istatistik-
lere bakıldığında, hatta diğer kalem-
lerde de görülen açıklardan fazla 
kurumun ödenmemiş prim alacağı 
görülmektedir.
S.S.K. sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlı-
ğına bedeli belli olmayarak devredil-
di. Bu tesisler bu günkü emeklilerin 
primlerinden yapılan tasarruflarla 
yapılmıştır. 
Diğer kesimlere artışlar ve iyileştir-
meler yapılırken hiç kaynak sorunu 
gündeme gelmemektedir.
İşçi Emeklisine senelerdir hizmet ve 
prime göre iyileştirme yapılarak inti-
baklarının yapılıp mağduriyetlerinin 
giderileceği sözü verilmesine rağmen 
kaynak bulunamadı denilerek bir 
türlü uygulamaya geçilememiştir.
Hâlbuki İşçi, İşveren ve Emeklinin 
kendi imkânlarıyla (primleri) kar-
şılığı yapılmış olan tesislerin bedeli 
belirlenmeden Devlete devredilmiş-
tir ve sahiplerinin fikri dahi alınma-
mıştır. Kaynak yokluğundan yakı-
nan hükümetimiz bizden aldığını 
bize verse yeter, sosyal devlet sosyal 
adaletten bahsedenler % 80’ nın aç-
lık sınırı altında aylık alan emeklileri 
görmemezlikten ve duyamazlıktan 
gelmektedir.

2000 yılı sonrası Emekli aylığı ar-
tışlarını tüfe oranlarına göre yapıl-
ması en büyük adaletsizliği ortaya 
koymaktadır. Çünkü tüfe hesabını 
yapanlar masa başında gerçekle il-
gisi olmayan tüketim kalemiyle oran 
belirlenmektedir.
2008 yılı Emekli aylıklarına bu yön-
temle %9,2 artış verildi. Buda ortala-
ma Emekli aylıklarına aylık 55,00 TL 
artış olarak tekabül etmiştir.
2008 yılında temel ihtiyaçlardan 
gaza %82, Elektriğe %65, Suya %12 
oranlarında zamlar yapıldı. Zamlar-
dan Emeklinin aylık bütçesine 150-
160 TL. yük gelmiştir.
2009 yılına Emekli aylıkları 100-110 
TL. Reel kayba uğramış her ay aylık 
bütçesi bu açığı vermiştir. Emekli bu 
açığını kapatmak için banka kredisi 
ve kredi kartı kullanmaya yönelmiş-
tir, bunu da ödeyemeyince, çocuğu 
veya torunu yaşındaki görevlilere 
mahcubiyet duymaktadır.
Çünkü hükümetimizin verdiği iyileş-
tirme sözleri hep askıda kalmış 2009 
yılı 1. dönem artışı emekli aylıklarına 
ortalama 25 TL fark getirmiştir. Bu 
farkta hastanelere verilen sağlıkta 
katkı payını dahi karşılamamakta-
dır.
Bu uygulamalar Emeklinin zaten aç-
lık sınırı altında olan bütçesinde her 
ay muazzam açık vermekte olup bu 
durumda emeklide, siyasilere ve hü-
kümet edenlere güvensizlikle bak-
maktadır.
Aile bireyleri ile yaklaşık 24 milyonu 
yetişkin nüfusa sahip olan emekli ca-
miasını görmezden gelenler bu yaşlı 
ve tecrübeli kesimlerden mutlaka ce-
vabını alacaklarını bilmelidirler.
Durumu kamuoyunun bilgi ve tak-
dirlerine arz ederim.

EMEKLİYİ 
GÖRMEYEN 

GÖZLERE!
Satılmış ÇALIŞKAN 

GENEL BAŞKAN

Aile bireyleri ile yaklaşık 24 milyonu yetişkin nüfusa 
sahip olan emekli camiasını görmezden gelenler bu yaşlı 
ve tecrübeli kesimlerden mutlaka cevabını alacaklarını 
bilmelidirler.
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Değerli emekli kardeşlerim 
emekliler arasındaki maaş 
adaletsizliği yıllardır de-

vam ede gelmektedir. Pirime esas 
sistemi ile ilgili derneğimiz çalışma-
lar yaparak bir iyileştirme taslağı ha-
zırlamış ve bu hazırladığımız taslağı 
rapor halinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığından randevu alına-
rak Çalışma Bakanımız Sayın Faruk 
ÇELİK’ e iyileştirme taslağı içeriği an-
latılmış Sayın Bakanda bu uygulama 
ile ilgili oluşumun incelenmesi için 
2000 yılından evvel emekli olup ta 
bugün çok mağdur olanların mağ-
duriyetlerinin giderilmesinde bir ça-
lışma yapılması için ilgililere talimat 
vermiştir. 

Bu uygulamanın ise 2008 yılı so-
nuna yetiştirilmesine çalışılacağını 
kamuoyuna açıklamıştır.  Bu uygula-
nacak olan iyileştirmenin derneğimiz 
hep takipçisi olmuş ve iyileştirme ile 
ilgili çalışmalar yetkililer tarafından 
yapılarak Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına intikal etmiş olmasına rağmen 
her nedense dünya ve ülkemizdeki 
karşılaşılan ekonomik krizler bahane 
edilerek karşılığı da emeklilere veri-
lecek kaynağın olmadığı ileri sürüle-
rek bir türlü uygulamaya konulama-
mıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürü ile yaptığımız son ziyareti-
mizde bile Derneğimiz yetkililerin-
ce bu konulara değinilmiş ve Genel 
Müdürden iyileştirilmeyle ilgili ha-
zırlamış olduğumuz rapor hakkında 

görüşülmüş Sayın Genel Müdürde 
emeklileri mutlaka bir iyileştirme 
yapılarak ortadaki mağduriyetin kal-
dırılması gerektiğini belirtmiş olup 
kaynak araştırması yapıldığını ve 
kaynak temin edildiğinde uygula-
maya konulacağını açıklamıştır. Bize 
göre Emekliye verilecek kaynağın 
mevcut olduğunu SSK’nın bütün 
hastanesi ve akarlarının karşılıksın 
devlete teslim edildiğini bu kaynak-
ların gelirlerinin emekliye verilecek 
iyileştirmeyi karşılayacak güçte ol-
duğunu belirttik. Sigortalı emeklimi-
zin mevcut kaynakları ellerimizden 
sessiz sedasız salınıyor. Bize yeni bir 
kaynak aranmasına geçiliyor. Zaten 
açlık ve yokluğu bir arada yaşamaya 
çalışan emekliler kaynak bulunun-
caya kadarda ömrü vefa etmeyecek 
yine mağduriyetimiz devam edecek 
T.B.M.M. ‘de bizleri temsil edenler 
kendilerine gelince kaplan olup her 
türlü kaynağı yaratıyorlar bizim ken-
di malımızı bize vermemekte dire-
niyorlar. Mağduriyetimizi defalarca 
ilgililere bildirmemize ve yazılarımız-
da belirtmiş olmamıza rağmen dik-
kate almayan yetkililer bu ekonomik 
krizde %3,8 lik zammı bize reva gö-
renler bizim seçtiğimiz vekillerimiz 
midir?

Dünyanın seyirci kaldığı İsrail-
Filistin savaşında İsrail’in çocuk ve 
sivil demeden yaptığı onlarca vahşe-
ti şahsım ve derneğim adına kınıyo-
rum.

Hepinize Saygılar Sunuyorum.

ORADA 
KİMSE 

VARMI?
Yunus ATİKTÜRK

II.Başkan
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İsrail ile Filistin Devleti arasında yaşanan vahşetin en acı ve üzücü olanı 
GAZZE de başlatılmış olan karadan ve havadan yapılan bombardımanlarla birçok 
dünya ülkelerini yasa boğmuştur.

Vicdansız ve insafsızca yapılan saldırılarda hep siviller, kadınlar ve bebeler 
hedef alınmış, hatta uluslararası anlaşmalara aykırı hareket ederek hastanelerdeki 
tedavi görmekte olan hastalar ve okullar bile acımasızca bombalanmışlardır. Bu 
masum bebeklerin ve sivillerin öldürülmesine hiçbir vicdan razı olmazken İsrail soy 
kırımcılığı yaparak gelecek nesli bile yok etmeye çalışmıştır.

İnsanlık suçu sayılan bu saldırılara bütün dünya devletleri seyirci kalmaktan öte 
bir şey yapmadıkları gibi bazı büyük devletler bu vahşet harekâtını kına durumunda 
bile olmamışlardır.

Dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu harekâtı AB. ve ABD. bu yaşanan 
vahşete savunma diyebilmişlerdir. Bunların bu davranışlarıyla GAZZE de ve Filistin 
de hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, insanlık vahşetini de acımasızca 
göz göre göre yapanları da nefretle kınıyoruz.

GAZZE deki bebek ve insanların yok olmasıyla karşılaşılan bu harekâtın 
durdurulması için Devletimizin giriştiği çaba ve gayreti de bütün gücümüzle destekliyor 
ve takdir ediyoruz.

İNSANLIK DRAMI!

GAZZE deki 
bebek ve insanların 

yok olmasıyla 
karşılaşılan 

bu harekâtın 
durdurulması 

için Devletimizin 
giriştiği çaba 
ve gayreti de 

bütün gücümüzle 
destekliyor ve takdir 

ediyoruz.

TÜMEMEKDER Yönetim Kurulu
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Şimdi yazıma başlarken 
GAZZE’de çoluk, çocuk ve 
sivil demeden katleden-

lerden bunun hesabı inanıyorum 
ki muhakkak sorulacaktır. Ölenlere 
başsağlığı,   yaralananlara  Allahtan 
acil şifalar dilerim.

Gelelim ülkemize, enflasyon 
düştü deniliyor ama nasıl düştü hiç 
merak edip inceleyen var mı acaba? 
Halkın (işçi, memur, emekli) cebinde 
para varmı ki alış veriş etsin? Para 
olmayınca da alış veriş edemedi-
ğinden enflasyon düşer ama o açık-
lanan enflasyon gerçek ise. TÜİK’ in 
açıklamış olduğu enflasyon oranı ile 
halkın enflasyonu arasında müthiş 
farklılıklar bulunmaktadır. Gerçek 
enflasyon % 30 dan aşağı değildir. 
Malum doğalgaz, su, elektrik, gıda 
maddeleri ile akaryakıtta pahallı sa-
tışta dünyada birincisiyiz. Oh yahu 
dünyada bir numara olabildik. Ham-

dolsun. Kriz teğet geçmedi tam isa-
betle bize saplandı. Tabi bu tam isa-
bet işçi emeklisini öldürdü (2000 yılı 
öncesindekini).

Hükümet işçi emeklisine çok zam 
yapıldığını söylüyor ama ya emekli-
nin cebinden çıkan paralara hiç bak-
tılar mı acaba? Bayram, yeni yıl har-
canmaları derken halk göçtü bunun 
farkındalar mı acaba? Soruyorum: 
Bayramda çocuğumuza, torunumu-
za bir şeyler alabildik mi? Yoksa es-
kilerimizi ters yüz edipte mi giydik? 
Eskiler bilir çoraplarımızı yamayıp gi-
yerdik, işte gene o günlere döndük. 

Hastanelerden alınan katkı pay-
ları, raporu olduğu halde ilaçlardan 
alınan katkı paylarıyla emekliye ölün, 
yaşamayın denilmektedir.

Hadi biz emeklilere yok gözüy-
le bakılıyor ama gençler ne olacak? 
Onların işe, aşa ve de geçinmeye ih-
tiyaçları var, buna mukabil iş var mı? 
Haa işsizlik paraları:   30 Kasım 2008 
günü tarihi ile 1milyon 240 bin kişiye 
1 milyon 762 bin TL. Ödenmiş, bu bi-
zim ülkemizdeki işsizlik oranının faz-
la olduğunun göstergesi değimli?

 Şimdi sayın büyüklerimiz işçi 
emeklisine yapmış olduğu %3,8 lik 
zamma çok iyi diyorsa vay bizlere. 
Benim âcizane bir fikrim var, emek-
lisine 1 ya da 2 bin TL. lik yardım çeki 
versin bizlerde bunu gıda veya gi-
yecek olarak mağazalarda harcaya-
lım, hem biz hem de esnaf kazansın. 
Bilmem benim bu düşüncem nasıl 
değerlendirilir, inşallah olumlu karşı-
lanır ümidiyle.

Tüm emekli kardeşlerimi sevgi ve 
saygıyla selamlarım.

EMEKLİNİN 
YAŞANTISI

M.Ercüment ALDEMİR
Genel Teş. ve Eğt. Sekreteri

Hastanelerden alınan 
katkı payları, raporu 

olduğu halde ilaçlardan 
alınan katkı paylarıyla 

emekliye ölün, yaşamayın 
denilmektedir.
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Cemil AKGÜN
Körfez Şube Başkanı

Sayın tüm emekli kardeşlerim;
  

Filistin’de işlenen insanlık 
suçunu kınıyor ölen Filistin-
li kardeşlerimize Allah’tan 

rahmet diliyorum. Geride kalan kar-
deşlerimizin acılarını paylaşıyorum. 
Allah yar ve yardımcıları olsun…

Genel merkez yönetimimizin 
fedakâr katkılarıyla hazırlanan der-
gimizde emeklilerimizin sorunla-
rının çözümü ve yaşam standart-
larının daha iyi olması için yapılan 
çalışmaların duyurulması adına gü-
zel bir çalışma olduğunu belirtmek 
isterim.

Genel merkezimizin kalın bir 
dosya hazırlayıp Başbakanlığa, Sos-
yal Güvenlik Bakanlığına ve bizzat 
benim de bulunduğum emekliler 
haftası sebebiyle 08.07.2008 günü 
Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti-
mizde Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Genel Başkanımız Sayın Satılmış 
Çalışkan tarafından sunulmuştur.

Bir başka çalışma Mecliste Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının, komisyon 
çalışmalarında derneğimiz tarafın-

EMEKLİLERDEN 
SESLENİŞ:

dan üye bulundurulması, komis-
yonda yapılan çalışmalara fikir ve 
önerileriyle katkı sağladığını, bun-
dan dolayı derneğimizin çalışma-
larını takdir ediyor ve beğenerek 
takip ediyoruz.

  Genel Merkezimizin çalışmala-
rına teşekkür ediyor, sonuna kadar 
arkasında olduğumuzu bildiriyo-
ruz. Hükümetimizin emekliyi mağ-
dur etmeyeceğine inanıyoruz. Şu-
ana kadar hükümetimizin Türkiye 
genelinde yaptığı, gerek hastane-
lerde ilaç sorunu gerek kuyruklar-
dan emeklilerimizin kurtulduğunu 
hastanelerin tertemiz olduğunu 
görüyoruz. Ama 2009 I. Dönem için 
işçi emeklilerine yapmış olduğu % 
3,8’lik zammı da çok adaletsiz bul-
duğumuzu da söylemek istiyorum.

   Mevcut iktidara güvenimiz de-
vam ediyor. İlerde daha iyi kanun, 
yasalarla ve düzenlemelerle emek-
lilerin daha iyi yaşam standartları 
ile huzurlu bir hayat süreceklerini 
umut ediyoruz. 

   Buradan bütün şube başkanları 
selamlıyor, çalışmalarında başarılar 
diliyor ve hepsine saygılarımı sunu-
yorum. Dergimiz aracılığıyla bura-
dan Genel merkezimizin yaptığı ve 
bundan sonra yapacağı çalışmaları 
gönülden destekliyor ve başarıları-
nın devamını diliyorum.

Mevcut iktidara güvenimiz 
devam ediyor. İlerde daha 
iyi kanun, yasalarla ve 
düzenlemelerle emeklilerin 
daha iyi yaşam standartları 
ile huzurlu bir hayat 
süreceklerini umut ediyoruz. 
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Değerli emekli kardeşle-
rim, 2002 yılında iktida-
ra gelen AKP sayesinde 

bu güzel ülkemde bazı şeyler um-
duğumuz gibi olamadı. Tek başı-
na iktidar demek hiçbir partinin 
kolay elde edebileceği bir şey de-
ğildir. Halkın tercihini maalesef iyi 
değerlendiremediler.

Atatürk’ ün refah ve müreffeh 
bir ülke olarak görmek istediği 
bizlerinde yıllarca üreterek katkı-
da bulunduğumuz canım ülke-
mizde şu anda halkımızın üçte biri 
yoksul, hele hele 2000 yılı öncesi 
işçi emeklileri maaşlarına yapılan 
gülünç zamlarla ileriyi görmeyi 
bırakın o gün aç karnını nasıl do-

yurabilme gayesi içindedir. Elekt-
rik, doğalgaz, su, telefon faturaları 
bizleri adeta cin gibi çarpmıştır. 
Her gün kapanan iş yerleri, hayat 
pahallıkları bizleri hem ekonomik 
yönden hem de psikolojik yön-
den yerle bir etmiştir. Emeklimizin 
yüzde sekseni bankalara, kredi 
kartlarına, eğer alabilirlerse akra-
balarına maalesef borçlanmışlar 
ve de sonlarını kara kara düşün-
mektedirler.

Ülkemizde her şey dışarıdan 
gelmekte ( ithal edilmekte ), dışa-
rıya 500-600 milyar dolar borçlu 
durumda iken bizler nasıl rahat 
yatağımız da uyuyabilelim. Bakın 
kurban bayramı geçti kaçımız kur-

ban kesebildik, ev 
halkına, torunumu-
za mahcup olmadık 
mı?

Kıymetli emekli 
kardeşlerim ben hu-
zurlu, mutlu, içte ve 
dışta güçlü ve her 
yönden zengin bir 
ülke istiyorum, ya 
sizlerde ülkemizin 
böyle olmasını iste-
mez misiniz?

Enderin sevgi ve 
saygılarımla yeni yıl-
da tüm emeklilerin 
mutlu, mesut, sağ-
lıklı ve her yönden 
zengin olmasını di-
lerim. 

TÜRKİYE 
MANZARALARI 

Kazım BÜYÜKBAHÇECİ
Kayseri Şube Başkanı

Emeklimizin yüzde 
sekseni bankalara, 

kredi kartlarına, eğer 
alabilirlerse akrabalarına 

maalesef borçlanmışlar 
ve de sonlarını kara kara 

düşünmektedirler.
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 Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
  T.C. BAŞBAKANI
 
Sayın Başbakanım
 2007 seçimler sonunda 27 Temmuz 2007 tarihinde MYK. Toplantının sonunda yapmış olduğunuz 

basın açıklamasında birinci hükümet dönemimizde işçi emeklilerinin durumunu düzeltmek için bir 
iyileştirme yapamadık bu dönem emekli aylıklarında gerekli düzenleme yapılarak 2008 yılı emekli-
lerimiz için iyi olacak demiştiniz, biz de sizin bu sözünüze güvendiğimiz için duru teşkilatımıza duy-
urduk o günden beri iyileştirme ile ilgili uygulama göremediğimiz gibi zatıâlinizden defalarca yazılı 
ve sözlü randevu talebimiz olmasına rağmen olumlu bir yanıt alamadık ülke genelinde faaliyetini 
sürdüren derneğimizin 55 şube yönetimlerine verecek inandırıcı bir cevapta bulamadık.

 Sayın Başbakanım işçi emeklisinin durumunu zatıâlinize arz ederim.     
2008 yılı işçi ve bağ-kur emekli maaşlarına 2 dönemde % 9,2 lik artış verildi. Buda ortalama aylığa 

55,00 TL. Tekabül eder. %80 ne açlık sınırı altında aylık ödenmekte.
2008 yılı içinde temel ihtiyaçlardan gaza %82, elektriğe % 65, suya % 12’ lik gelen artışlar, emek-

linin aylık bütçesine 150 – 160 TL.’ lık yük getirmiştir.
Emekli aylıkları 2009 yılına 100,00TL. Alım gücü düşerek reel kayıpla girmiştir. Her yetkili ve 

ilgili kademeye durumumuzu yazılı ve sözlü bildirdiğimiz halde,
2009 yılı I. Dönem artışı, emekli maaşına % 3,8 olarak verildi. Yetkililer açıklama yapma gereği 

dahi duymadı,  Yani ortalama maaşlara 25,00 TL.’ lik bir artış gelmiştir.
 Emekli sandığı mensuplarına % 4 artış verilirken işçi ve bağ kur emeklisine % 3.8 artış verilmesi 

çok düşündürücüdür,.  Birlik, beraberlik SGK.te eşitlik için yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen 
bu ayrıcalık hala devam etmekte,

SGK. da eşitlik ve kurumlar arası farkın giderileceği işçi emeklilerinin hizmet ve ödenen prime 
göre bir düzenleme ile intibaklarının yapılarak bilhassa 2000 yılı öncesi uygulan adaletsiz sistemden 
meydana gelen aynı hizmete, eski ve yeni emekli aylıklarındaki farklılıklarının ortadan kaldırılacağı 
sözleri verildiği halde uygulama yapılmamıştır.

Kurumlar arası farklı uygulamalarla kurumlar arası emekli aylıkların da makası açılmakta taban 
aylıkta bu rakam 200 TL bulmaktadır.

SGK. nun Ellerinin altında en kolay kısılabilen gider kalemi emekli aylıkları olup, senelerdir hep 
aynı sistem devam etmekte. Vur abalıya denilmektedir.                                                                         

Sayın başbakanım zatıâlinize mevcut emeklinin bu günkü durumunu izaha çalıştım. Bil hassa 2000 
öncesi emeklilerin hepsi açlık sınırı altında aylık aldığı için bu iyileştirmeyi beklemektedirler.

Makamı daha teferruatlı bilgilendirmek bakımından uygun göreceğiniz bir zamanda zatı halinizi 
bilgilendirmeyi arz ederiz.

            SAYGILARIMLA

Satılmış ÇALIŞKAN
GENEL BAŞKAN

BAŞBAKANA MEKTUP
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Dünya üzerinde yaşayan 
en önemli varlık insan-
dır. İnsanoğlu kâinat 

içerisinde yalnızlığı değil, toplu ya-
şamayı benimsemiştir.

Bu süreç içerisinde ihtiyaç ve 
menfaatlerini müşterek hareket 
ederek gidermişlerdir. Kendilerini 
ve toplumu ilgilendiren durumlar-
da ve ihtiyaçlarının giderilmesinde, 
adil ve adaletli bir uygulama ile bir 
araya gelerek örgütlenmişlerdir.

Örgütsüz toplumlar yok olma-
ya mahkûm oldukları gibi karşı-
laştıkları yaşam güçlükleri altın-
da ezilirler ve mücadele edemez 
konumuna gelirler. Bu nedenle, 
insanlar toplu olarak çalıştıkları iş 
hayatlarında “ hak ve menfaatle-
rini alabilmek, siyasi ve ekonomik 
yaşantılarında topluma adapte 
olabilmek” için mevcut kanunların 

kendilerine verdikleri yetki ve sa-
lahiyete istinaden “sendika” olarak 
örgütlenmişlerdir. Ekonomik ve 
sosyal yaşantılarını belli standart-
lara uydurmak için ortak hareketler 
sağlayarak toplu sözleşme düzeni 
içerisinde yeni hak ve menfaatler 
sağlamışlardır.

Sanayi ve esnaf kesimindeki in-
sanlarda bu örgütlenme çerçeve-
sinde bir araya gelerek, odalar, der-
nekler ve cemiyetler kurmuşlardır. 
Temsil ettikleri kitle ve kesime fay-
dalı olmak amacıyla çalışmalarını 
kanun ve yönetmenliklere uygun 
olarak örf ve adetlere de dayana-
rak yürütmüşlerdir. Ülkemizde de 
bu çeşit kurum ve kuruluşlar mev-
cut olup, kanunların kendilerine 
verdikleri yetkiler dâhilinde işlev-
lerini yürütmektedirler.    

Demokratik toplumlarda deği-

ÖRGÜTLÜ TOPLUM
Osman AYDIN
Genel Sekreter

Haklarımızı elimizden 
alarak bizleri mağdur 

duruma sokanlar, güçlü 
sivil toplum kuruluşları 

karşısında verdikleri 
sözlerini tutmak ve 

haklarımızı da iade etmek 
durumundadırlar.
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şik düşünce ve farklı bakış açıları ortaya çıkmak-
tadır. Bu farklılıkların giderilmesinde ve örgütsel 
çalışmalar içerinde yönetime talip olanlar ve yöne-
timde bulunanlar karşılaştıkları güçlükleri ortadan 
kaldırabilmek için kanunlar dâhilinde çalışmalarını 
yürütürler.

Bu toplu örgütlenme içerisinde, bizimde bu gün 
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ Derneği olarak mücadele-
miz ve çalışmalarımız devam etmektedir. 
1989 yılında o günkü işçi emeklisi olan-
lara verilen “süper emeklilik” hakları 
uygulaması durdurulması ve ka-
nunla verilen hakların uygu-
lamadan kaldırılması emekli 
işçilerimizi mağdur etmiştir. 
Bu mağduriyetleri ortadan 
kaldırabilmek için emekli 
işçilerimiz toplu hareket 
etme ihtiyacı duymuşlar 
ve “SÜPER İŞÇİ EMEK-
LİSİ DERNEĞİ” adı altın-
da örgütlenmişlerdir. Son-
radan bilahare bir genel 
kurulda adını “TÜM İŞÇİ 
EMEKLİLERİ DUL VE YE-
TİMLERİ“ derneği olarak 
değişmiştir.

Türkiye’nin değişik il 
ve ilçelerinde yeni açılan 
şubelerle bugün der-
neğimiz kısa zamanda 
demokratik kuruluşlar 
arasına girmiş ve sivil top-
lum kuruluşları arasında sesini ve 
gücünü göstermiştir. Hâlihazır Türkiye genelinde 
55 şube başkanlığı olan derneğimiz Genel Merkez 
ve taşra teşkilatları olarak bazı hak ve menfaatlerin 
sağlanmasında büyük çapta büyük mücadeleler 
vermektedir. 

İşçi ve bağ-kur emeklilerinin birçoğunun “açlık 
sınırı” altında maaş aldıkları Ülkemizde birlik ve 
beraberliğe, güçlü görünmeye ve dayanışmaya her 
zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bizlerin bu 
halini görmezden, duymazdan gelen yetkililer ve 
siyasiler, hangi siyasi partiden olursa olsunlar, kendi 
menfaatlerine çıkarılacak olan yasa ve yönetmelik-
lerde iktidar ve muhalefet partileri ne hikmetse tek 
parti mensubu gibi hareket etmektedirler. Hatta 

kendi menfaatlerine hizmet edecek yasa ve yönet-
melikleri Millet Meclisinde itirazsız kabul ediyorlar 
ve derhal yürürlüğe koyuyorlar.

Buna bir örnek vermek gerekirse; Milleti temsil 
ediyoruz diyen milletvekilleri sanki cephede savaş 
vermişlerde GAZİ olmuşlar gibi kendilerini GAZİ 
statüsünde gösterebilmektedirler.

Sayın milletvekili Gazilerimiz, bizler 600,00 – 
700,00TL. Emekli maaşı alan emeklilerden ilaç 

katkı payı, hastane katkı payı ve ameliyat-
larda kullanılan bazı maddelerin yerli ve 

Avrupa farkı diye farklı adlar altında 
paralar ödenirken, sizler GAZİ sta-

tüsünde olduğunuz için sağlık 
giderleri adı altında yapılan 
bu ödemeleri maalesef öde-
miyorsunuz.

Emekli işçilerin 
Türkiye’deki sayısı 3,5-4 mil-
yon civarındadır. Bu rakam 
küçümsenecek bir rakam 
değildir. Unutmayalım ki 
bunların hepside  seç-
men konumundadır. Bu 
gerekçeleri gören işçi 
emeklileri mağduriyetle-

rini gidermek ve seslerini 
duyurabilmek için bütün 
emekli işçiler tabanda bir 

araya gelmek ve birlik ve 
beraberlik içersinde ha-
reket edip örgütlenerek 

mevcut örgütlerine sahip 
çıkarak üye sayılarını arttırmak duru-

mundadırlar.
Her emekli işçi bir dernek yöneticisi ve temsilcisi 

gibi çalışmak ve teşkilatlanmak zorundadır. Toplu 
olarak hareket etmek bize güç katacak ve elimiz-
den alınan haklarımızın da iade edilmesini sağlaya-
caktır. Haklarımızı elimizden alarak bizleri mağdur 
duruma sokanlar, güçlü sivil toplum kuruluşları 
karşısında verdikleri sözlerini tutmak ve haklarımızı 
da iade etmek durumundadırlar.

Beklentilerimizin gerçekleşmediği 2008 yılı hep 
buruk ve üzüntülü geçmiş olmasına rağmen inşal-
lah 2009 yılı Ülkemize, camiamıza mutluluk ve hu-
zur getirmesi dileği ile yeni yılınızı kutlar, saygıları-
mı sunarım. 
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Zonguldak 
Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve yönetimi Vali Erdal 
Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundular.
Zonguldak Valisi Erdal Ata ile bir araya gelen Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Zonguldak Şube Baş-
kanı Mustafa Sarıoğlu ve yönetimi emeklilerin sorunları 
hakkında görüş alış verişinde bulundu. Tüm İşçi Emek-
lileri Dul ve Yetimler Derneği Zonguldak Şube Başkanı 
Mustafa Sarıoğlu, “Emekli Dul ve Yetimler zor durumda-
yız. Biz size hoş geldiniz demeye hem de il ve ilçelerde-
ki sorunları anlatmak için geldik. Emeklilerimize maaş 
kuyruklarında kolaylıkların sağlanmasını talep ediyoruz” 
dedi. 
Vali Erdal Ata, Emekli Dul ve Yetimlerin her zaman yanın-
da olduklarını belirterek, emekliler için elerinden gelen 
her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

VALİ ERDAL ATA’YA NEZAKET 
ZİYARETİNDE BULUNDULAR

ESKİ ÇALIŞMA BAKANI SAYIN NECATİ ÇELİK’İ KAYBETTİK

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Başkan başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu-
muz 07.01.2008 günü SSK Genel Müdürü Sayın İbrahim 
ULAŞ beyi makamında ziyaret ederek emeklerimizin 
sorunlarını 2009 yılı 1.dönemindeki beklentilerini Sayın 
Genel Müdüre anlattık.
Genel Müdürümüzde bilhassa iyileştirmenin Sayın 
Bakanımızın gündeminde olduğunu 2000 yılı öncesi işçi 
emeklilerinin mağduriyetilerinin Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından da bilindiğini belitmişlerdir.

Sendika Başkanı olarak yıllarını veren eski Hak-İş Konfe-
derasyonu Genel Başkanı ve 54. Hükümetinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik bakanı olarak başarılı bir hizmet vermiş 
olan Sayın Necati Çelik geçirmiş olduğu ani rahatsızlık ne-
deniyle kurtarılamamış ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Genel Merkezimizden cenazeye katılınmış olup, Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Salim USLU beye de 
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz baş sağlığı dileği ziya-
retinde bulunmuştur.
Değerli insan ve eski Çalışma Bakanı Sayın Necati ÇELİK’ 
e tanrıdan rahmet diler, ailesine,
Yakınlarına ve işçi camiasına da baş sağlığı dileriz.
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KURULLARINI YAPAN 
ŞUBELERİMİZ:

08.09.2008 günü yapmış oldukları 
Genel Kurul sonucunda Başkanlığa 
yeniden Sayın İbrahim ALBAYOĞ-
LU bey seçilmiş olup başkan ve yö-
netim kuruldaki tüm arkadaşlarımıza 
başarılar dileriz.

KOZCAĞIZ (BARTIN) :

BANDIRMA

KARABÜK

KOCAELİ

08.11.2008 günü yapmış oldukları Genel Merkez yönetim kuru-
lu üyelerinin de katılımı sonucunda Genel Kurulda seçilen Sayın 
Orhan BAŞESKİ ve yönetimdeki arkadaşlara başarılar dileriz. 
Toplantıya katılan Genel Başkan Sayın Satılmış ÇALIŞKAN bey 
üyeleri ve tüm misafir katılımcıları derneğimiz ve yaptığımız tüm 
çalışmaları izah etmiş ve her konuda bilgi alış verişi yapmıştır.

21.12.2008 günü yapmış oldukları Genel Kurulu, Genel Mer-
kez yönetim kurulunun katılımı ile yapılmış ve başkanlığa 
Sayın Ali GENÇ bey seçilmiştir. Başkan ve yönetimine ba-
şarılar dileriz. Toplantıda Genel Başkanımız Sayın Satılmış 
ÇALIŞKAN bey toplantıya katılan üye ve yönetimi her konu-
da aydınlatmış ve tüm konular hakkında bilgilendirmiştir.

17.01.2008 günü yapmış oldukları Ge-
nel Kurul büyük bir katılımla gerçekleş-
miş olup Başkanlığa seçilen Sayın Halit 
ÖZDEMİR beye ve yönetimine başarı-
lar dileriz.

POLATLI (ANKARA): 
27.11.2008 günü Genel Merkez yönetim 
kurulu üyelerinin de katılımı ile olağan 
üstü Genel Kurul sonucunda başkanlığa 
Sayın Halil Rahman TETİK bey seçil-
miş olup, başkana ve yönetimdeki tüm 
arkadaşlara başarılar dileriz.

AFYON:
03.12.2008 günü yapılan Genel Ku-
rul, üyelerinin çoğunluğu ile yapılmış 
ve başkanlığa yeniden Sayın Hüseyin 
GÜRE bey seçilmiştir. Başkana ve yö-
netimine başarılar dileriz.

GENEL 
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BIZDEN
.

HABERLER
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BIZDEN
HABERLER
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EMEKLİ ANDI

Biz. Yaşı,  ileri “ Emekli vatandaşlar “ kendimiz ve yakınlarımız için sağlıklı, 
ulusumuz ve dünyamız için yararlı bir yaşam sürdüreceğimize inanıyoruz.

Bizlerin başına gelebilecek illet ve kazalara uğramadıkça, elden ayaktan 
düşmedikçe, çalışarak, haklarımızı savunarak, kimseye muhtaç olmadan etkin 

yaşayacağız.

Hastalığa karşı direnmek, yorgunluğa yenik düşmemek,karamsarlığa teslim 
olmamak azmindeyiz.

Emekliliği toplumdan el etek çekmek, bir köşede oturmak, eceli beklemek gibi 
anlayışı reddediyoruz.

Emeklilik bizler için, tecrübe ve birikimlerle güçlenen, güzelleşen bir ileri yaşam 
sürecidir.

Hayatı seviyoruz, Dün çalıştık, ürettik, bu güne dört elle sarılıyoruz, yarına 
güveniyoruz.

Devletimize, Ulusumuza, insanlığa, doğaya hizmetlerimizi sürdürmekten geri 
kalmayacağız.

Toplumdaki görevlerimizin, haklarımızın sorumluluklarımızın bilincinden 
uzaklaşmayacağız, mücadelemiz sürecektir.

Gönüllerimiz ihtiyarlamadığından, sevgilerimiz sağlam, çabalarımız sürekli, 
amacımız iyilik andımız iyimserlik olacaktır.

Biz Emekliler aklı dinç, ruhu genç bireyleriz. Yaşamaktan, üretmekten, yararlılıktan 
Emekli olmayacağız. Ülkemize ve insanlığa yeni katkılarda bulunmak uğurunda

Tüm emekliler olarak dayanışma içinde emek vereceğiz, güç bulacağız
ihtiyar olmayacağız, hizmet ederek bahtiyar olacağız.

 TÜMEMEKDER
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2008 Sağlık Uygulama Tebliğ ile Getirilen Yenilikler
1.Kapsam
18 yaşam altı tüm çocuklar kapsama ve bakılmakla yükümlü 
olmaları halinde genel sağlık sigortalısının prim borcu bu-
lunsa dahi sağlık hizmetleri karşılanacaktır.

2.Sağlık Hizmetleri
2.1. Kurumca belirlenen koruyucu sağlık hizmetleri /aşırlar, 
kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri) katılım payı 
olmaksızın karşılanmaya başlamıştır.

2.2. Kapsamdaki kişilern sözleşmeli ya da sözleşmesiz 
tüm sağlık tesislerindeki acil tedavilerinde ilave ücret 
alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

2.3. Kapsamdaki kişilerin Kurumca belirlenen ve aşağıda 
yer alan sağlık hizmetlerini ilave ücret ödemelerine gerek 
kalmaksızın almaları sağlanmıştır.

Yoğun bakım hizmetleri,
Yanık tedavisi hizmetleri,
Kanser tedavisi 
( radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
Organ, doku ve hücre nakilleri,
Doğumsal anormaliler için yapılar cerrahi işlemlere yönelik 
sağlık hizmetleri,
Diyaliz tedavileri,
Kardiyovasküsler cerrahi işlemleri.

2.4. Aile hekimliği uygulaması;
Aile hekimliğine geçilen illerden kurumca belirlenen dört 
ilde sevk zinciri uygulamasına geçilmiştir. 01/01/2009 tari-
hinde aile hekimliğine geçirilen diğer illerde de bu uygu-
lamaya geçileceği SUT ile duyurulmuştur.

2.6. Otelcilik hizmetleri
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmetleri için 
belirlenen hizmet fiyatlarının üç katı geçmemek üzere ilave 
ücret alabileceklerdir.

Otelcilik hizmeti ile de sağlık tesislerince, kapsamdaki 
kişilere, istekleri doğrultusunda standart üstü hizmet vere-
bilmeleri seçeneği sağlanmıştır.

2.7. İlave ücret;
Özel sağlık tesislerinde yapılan tedaviler ile ilgili olarak, 
kişilerden alınacak ilave ücret tavan fiyatı kapsamdaki tüm 
kişiler için %30 olarak yayımlanmıştır.
Sağık erişimin kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzen-
leme ile kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda istedik-
leri sözleşmeli özel sağlık tesisine müracaatları mümkün 
kılınmıştır.

Otelcilik Hizmetleri ve Fiyatı;
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmeti için 
belirlenen hizmet fiyatlarının 3 katını geçmemek üzere ilave 
ücret alabileceklerdir.

Tek yataklı banyolu, tv, televizyonu bulunan odalar : 25,00
Suitli, banyolu,telefolu, çoklu yemek seçeneği : 40,00

2.8. Muayene kaılım payı uygulaması:
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında  3 YTL,
Eğitim ve araştırma hastaneleri 4 YTL,
Üniversite hastanelerinde  6 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında  10 YTL,

2.9. Yol gideri, gündelik ve refakatçı giderleri;
Daha önce refakatçı, gündelik ve yol gideri karşılanmayan 
bağımsız çalışan statüsündeki sigortalıların  da söz  konusu 
giderleri karşılanmaya başlamıştır.

2.10. Fiyat Düzenlemeleri;
SUT ile Kurumca karşılanan büyük ameliyat (büyük maliyet, 
ekipman ve zaman gerektiren organ nakilleri, kemik iliği 
nakilleri, komplike cerrahi müdahaleler vb.) ücretlerinin 
fiyatladı artırarak bu işlemlerin sağlık tesislerince verilmes-
ine kolaylaştırılması sağlanmıştır.

2.10.1.1 Doğum İşlemleri;
“Sezeryen” ameliyatının fiyatı düşürülerek 450,00 YTL,
“normal doğum” işleminin fiyatı artırılarak 400,00 YTL,
olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, tüm dünyada kabul gördüğü üzere, 
normal doğumun kadın sağlığı açısından sezeryene oranla 
daha uygun olması, anne ve bebek için sağladığı avanta-
jlardan yararlanılmasını sağlamak ve Sağlık Bakanlığının 
politikası doırultusunda normal doğumu teşvik etmek 
amacıyla yapılmıştır.

1 Şubattan itibaren 10 YTL. lik katkı payını hastanede ödenecek,
ÖZEL Hastanelere ödenecek olan 10 YTL.lik katkı payları 1 Şubat 2009 tarihinden 

itibare hastaneye elden ödenecek, maaşlardan kesilmeyecektir.
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NEDİR, SEBEPLERİ,  TEDAVİSİ VE 
NASIL KORUNMALI:

Ortada bir neden yokken nefes darlığı çekmek, kalp, mide, 
astım, guatr ve akciğer gibi önemli hastalıkların belirtisi ola-
bilir.

Nefes alma zorluğu demektir. Hasta soluma eforunun - 
arttığını duyar. Normal bir kişinin alışık olduğundan 
fazla bir iş yaparken fazla solunum gereksinmesi bir 
nefes darlığı değildir. Her kişinin bir kapasitesi vardır. 
Bunu aşınca normalden derin ve hızlı solumaya başlar 
ki bu nefes darlığı değildir.
Kansızlık, astım, guatr, bronşit, mide ve kalp gibi - 
önemli hastalıkların işareti olabilir.

Akciğer hastalıkları: kronik bronşit, astım, akciğer a- 
tüberkülozu, akciğer elastikiyeti kaybı, akciğer 
zarında hava ve sıvı birikimi, nadiren zat türe ve 
enfeksiyon hastalıkları çok nadir doğuştan akciğe-
rin yetersiz gelişimi yada tek taraflı hiç gelişme-
mesi, nefes darlığının akciğerden gelip gelmedi-
ğini anlamak için gerekli araştırmaların yapılması 
gerekmektedir.
Kalp hastalıkları: Halk arasında kalp yetersizliği b- 
diye adlandırılan bu durumda, eforla ve merdiven 
çıkmasıyla oluşan nefes darlığı, akşam ancak yük-
sek yastıklarla rahat yatabilen pozisyonları tercih 
etme, akciğerde su toplanması, ayaklarda ödem ve 
boyun damarlarında şişmeler, akciğer zarında su 
toplanması oluşur. Kalp damarlarında ve kapak-
çıklarında daralma ve yetersizlik de nefes darlığı-
na yol açabilir.
Psikolojik nefes darlıkları: bu gurupta genellikle c- 
gerginlik yaşayan genç hastalar tipik olarak hava 
açlığı tarif ederler, nadiren derin iç çekmeleri ve 
nefes alış sırasında ıslık çalar gibi ses çıkarmaları 
görülür. Tedavisi psikiyatri uzmanı tarafından ya-
pılmalıdır. Şişmanlık, sigara içmek ve oksijensiz 
ve sağlıksız yerler bu hastalığın nedenlerindendir. 

-   Kalp yetmezliği tanısı konulan hasta doktor gözetiminde 
ilaçlı, astım ve Akciğer hastalığı tanısı varsa bu gibi kişiler 
hava yollarının iltihabı ya da  Spazmını azaltan ilaçların yanı 
sıra oksijenle tedavi uygulanabilir.
-   Bu hastalıkta sigara içilmeyecek, sigaralı, tozlu ortamlarda, 
bulunulmamalıdır. Ağır yemek yememeli, fazla kilolardan 
kurtulmalıdırlar.

NEFES

DARLIĞI
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ŞUBELERİMİZ

ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TEL.NO.

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02

ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  

AFYON HÜSEYİN GÜRE 0272 215 1134/35 0535 202 44 32

ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN  0532 521 47 67

ALAPLI(ZONGULDAK) YEKTA KALAFAT 0372 378 67 87 0535 352 13 59

ALAŞEHİR(MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95

AVANOS(NEVŞEHİR) İBRAHİM ŞAHİN 0384 511 61 64 0536 847 11 37

BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18

BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87

BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0555 417 14 72

BEYPAZARI(ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 76264 13  

MUDURNU(BOLU) İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 215 30 23 0533 312 46 92

BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08

BOZÖYÜK(BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 534 99 70

ÇANKIRI TURHAN SİDAR 0376 212 68 99  

ÇAYIRHAN(ANKARA) ORHAN ALPER 0312 796 15 21 0543 576 15 34

ÇİĞLİ(İZMİR) İHSAN AKSOY 0232 386 26 58 0532 739 86 59

DENİZLİ KAMİL KÜNARLIOĞLU 0258 268 18 63 0542 544 77 98

DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52

DEVREK(ZONGULDAK) SÜREYYA AKKAŞ 0372 556 73 51 0554 333 18 45

EYÜP(İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20 0532 231 26 39

EMET(KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN  0537 967 51 25

GAZİANTEP AHMET DAŞ 0342 232 59 56 0537 527 27 16

YALVAÇ(ISPARTA) ALİ UĞURTAY 0246 441 55 63 0533 761 87 26

KARABÜK ORHAN BAŞESKİ 0370 412 97 86 0532 657 02 92

KARTAL(İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25

KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0536 320 22 74

KIRIKKALE OSMAN ERİM 0318 218 13 04 0536 320 22 74

MUCUR(KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 05 0505 684 57 93

KÖRFEZ(KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96

KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08

KONAK(İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01

KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35

KOVANCILAR(ELAZIĞ) MEHMET KAYABAŞ 0424 611 70 79 0536 766 15 95

KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40

KRZ.EREĞLİ(ZNG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11

KUMLUCA(BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24

KÜRE(KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05

LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24

MALATYA MEHMET KENTBOĞA 0422 324 83 62 0532 540 57 35

POLATLI(ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0535 890 89 55

SİLİFKE(MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0536 640 77 85

TOKAT ERDAL DEMİRPOLAT 0536 213 33 60 0532 566 75 48

UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09

VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65

ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 09 71 0537 615 94 82

ARİFİYE(SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 57974 74

SAMSUN İ. HAKKI ÇAVUŞOĞLU 0362 431 95 90 0538 576 87 06

ADRESLERİ

GMK. BULVARI 67/8  MALTEPE/ANKARA

Kuruköprümah.Ziya Paşa Bulvarı Ağanlar apt. kat:2/4 Seyhan

Karaman mhl.Tuzpınarı cd.no:12/4 AFYON

Işık sok. Orta mhl. No:11 ARTVİN

Rampalı Çarşısı kat:3 no:77 Alaplı/ZONGULDAK

Soğuksu Mhl.Ahmet Işık cd. Belediye iş hanı.Zemin no:15 Alaşehir

Atatürk Cad.Bayır mhl.no:45 Avanos/ NEVŞEHİR

Hisar içi mhl.Turan cd.(deve yoncası) BALIKESİR

Günaydın mhl. İstiklal cd. no:54/1 BANDIRMA

1910 Sk. No:1 Bayraklı/ İZMİR

Ankara cd. Bedessan sk.no:6  Beypazarı/ANKARA

Cumhuriyet cd. Güler 2 işhanı no: 88/16 Mudurnu BOLU

Atatürk Cad.Koruyucu işhanı Kat:3 no:1/ 9 BURSA

Kasımpaşa mhl.Terakki cd.Kavcı sk.no:12/ A  Bozöyük/BİLECİK

Bozdağ Pazarı mhl. Sultan sitesi no:7 ÇANKIRI

Gaziler mhl.Çocuklara sevgi sk.no:10 Çayırhan/ANKARA

8002 sok. kat:1 no:101-102  Çiğli/İZMİR

Sümer mhl. 2467 sok. no:111 DENİZLİ

Şerefiye mhl.Gaziantep cd.Depo sk.Düzce ecz.üstü no:5  DÜZCE

Yeni Pazar alanı Belediye iş hanı no: 4/4 Devrek/ ZONGULDAK

Karadolap mhl. Ortaokul sk.no:4 Alibeyköy-Eyüp/ İSTANBUL

Kabalıca mhl. Zafer sk.Zafer meydanı no:8 Emet/ KÜTAHYA

Karagöz cd.Petrol İşhanı kat:1 no:107 Şahinbey/GAZİANTEP

Eski Belediye cd. No:16 Yalvaç/ISPARTA

Özmer işhanı no:247 / 2  KARABÜK

Yeni mhl. Mimar Sinan cd.Menderes sk.no:8/ A Soğanlık-Kartal/İST

Gevher Nesibe MHL.Park cd.Şenyurt apt. Kat:2 no.3 KAYSERİ

Zafer cd.Baltaş işhanıkat:2 no:40 KIRIKKALE

Hamidiye mhl.Yazı sk.Ekin sitesi no:2/ 9 Mucur/ KIRŞEHİR

Kuzey mhl. Akdere cd.Beyaz saray pasajı no.6 / 3 Körfez/ KOCAELİ

Belediye iş hanı Demiryolu cd. B blok Kat:4  no:3    KOCAELİ 

Gaziler cd.Sezginler iş merkezi Kat:2daire:204 no.353 Konak/İZMİR

Rampalı çarşı Kat:3 no:225 KONYA

Bahçelievler mhl.Bingöl cd.No:97/ 2 Kovancılar/ ELAZIĞ

İnönü parkı yaşlılar ve gençler evi Krd.Ereğli / ZONGULDAK

Lozan cd.Kazım Karabekir sk. No:1 Kozcağız/BARTIN

Merkez mhl.Bayar cd. C 5 Kumluca/ BARTIN

Cumhuriyet Meydanı  Küre/ KASTAMONU

Kurtuluş mhl.İstasyon cd.Selanik apt.     LÜLEBURGAZ

Akpınar meydanı Elmas iş hanı Kat:2 no:90 MALATYA

Cumhuriyet mhl.Eviner iş hanı no:38 POLATLI/ İSTANBUL

Saray mhl.Uygur cd.Taşeli işhanı Kat:3 no:25/12 SİLİFKE/ MERSİN

Gülbahar Hatun mhl.Bağkur evleri B Blok 1 no.8/ B     TOKAT

Yılancı iş hanı Ulu Camii karşısı no:90  UŞAK

Hastane 2. cd. Dünya İş merkezi Kat:2 no:22       VAN

Genel Maden İş Sendikası Kat:2  no:18     ZONGULDAK

Orta okul karşısı (ARIFEN) no:136 Arifiye/ SAKARYA

19 Mayıs mhl. Gazi cd. No:81/4   SAMSUN

FAKS NOLARI

0312 232 54 49

0322 363 27 00

0272 215 31 05

0372 378 70 42

0236 653 97 85

0384 511 41 94

0266 245 77 81

0266 715 01 36

0232 341 18 17

0312 762 69 55

0224 223 57 00

0312 796 17 09

0232 376 14 98

0258 242 77 90

0372 556 73 51

0342 232 59 58

0370 412 97 86

0216 309 62 00

0352 221 33 00

0318 218 03 04

0262 527 47 87

0262 331 03 32

0232 457 56 54

0332 350 84 17

0378 751 25 51

0366 751 25 51

0288 415 03 93

0422 324 83 62

0312 622 21 31

0324 712 21 95

0276 212 89 98

0432 215 28 52

0372 253 66 35

0362 431 95 90
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