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Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan

SİYASETİN
EMEKLİYE BAKIŞI
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK ün 30 Haziran 1927 
tarihinde Emekli olması münase-
betiyle 30 Haziran günü, Emekli-
ler Günü, içinde bulunduğu haf-
tada Emekliler Haftası olarak bü 
tün yurtta kutlanmaktadır.

Bu haftanın ve tüm gelecek 
günlerin emeklilerimize sağlık, hu-
zur, mutluluk getirmesini dilerim. 
Çalışırken Emeklilik dönemini hu-
zur içinde geçmesini düşündüğü-
müz, en tatlı hayallerimizden biri 
idi, ama bu huzuru hiçbir 
zaman bulamadık. 

İKTİDAR yetkili-
leri 8 yıldır emekli 
aylıklarının yaşa-
nabilir bir düze-
ye getirileceğini 
hizmet ve prime 
dayalı düzenle-
me yapılacağını 
defalarca basın 
kanalıyla açıkla-
mışlardır, ama emek-
liyi yine MASA BAŞIN-
DA BELİRLENEN TÜFE’YE 
mahkûm etmişlerdir. Senelerdir 
İşçi ve Bağ-Kur emeklisine milli ge-
lirden pay verilmemektedir.

 Bugün işçi emeklisinin bilhas-
sa 2000 yılı öncesi emeklilerin % 
90 açlık sınırı altında aylık almakta. 
AMA iktidar bu aylıklar üzerinde 
de tasarruf hesabı yapmakta ÇÜN-
KÜ GÜCÜ EMEKLİYE YETMEKTE. 
SG. Kısılabilinen en kolay gider ka-
lemi emekli aylığı artışlarıdır.

5510 sayılı yasa ile kurumlar 
arası eşitlik sağlanacaktı, yönetim 
kurulundan çıkan kararlarda bile 
eşitlik yok. 

Sağlıkta her gün paralı sisteme 
gitmekte emekli zaten geçim sı-
kıntısı çekmekte sağlığa nasıl para 

ayırsın? Şimdi de hastaneler sınıf-
landırılacağına göre emeklinin 
hangi hastaneye gideceği malum 
(en düşük hizmet veren hastane).

Ama bu salonda emeklinin so-
runlarını dinleyecek bir parlamen-
terimiz bir Bakanımız dahi yok; 
İŞTE 8 YILLIK İKTİDARIN EMEKLİYE 
BAKIŞI!

TUSİAD, MUSİAD veya buna 
benzer bazı kuruluşların toplan-
tısı olsaydı bu Salonda siyasiler-
den ve Bakanlardan geçilmezdi.  

Zaten toplantının da son gün 
düzenlenmesi den bir şey-

ler anlaşılıyor, evvel ki 
gündemli toplantılar 

unutuldu.
BİZ EMEĞİMİZİN 

KARŞILIĞI YAŞAYA-
BİLECEĞİMİZ BİR 
EMEKLİ AYLIĞI İSTİ-
YORUZ!

Bizi devlete yük 
görenler kendileri 

emekli maaşlarını ban-
kadan çuvalla alıyorlar.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
2010 yılı emekliler günü ve hafta-
sını hüzünlü ve kederli geçirmek-
teyiz.

Biz İşçi Emeklileri olarak Anaya-
samızda “vazgeçilmez bir unsur 
olan eşitlik ve vatandaşlık hak-
kımızı istiyoruz”.

Emekliler Günü’nün ve için-
de bulunduğumuz Emekliler 
Haftasın’ın sorunlarımıza çözüm 
getirilmesi için bir vesile olması 
umuduyla hepimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

AZİZ ATATÜRK’ÜN Hatırası 
önünde saygı ve minnetle eğiliyo-
rum.

Tüm emeklilerin emekliler haf-
tasını kutlarım.

İKTİDAR 
yetkilileri 

8 yıldır emekli 
aylıklarının yaşanabilir bir 

düzeye getirileceğini hizmet 
ve prime dayalı düzenleme 
yapılacağını defalarca basın 

kanalıyla açıklamışlardır, ama 
emekliyi yine MASA BAŞINDA 

BELİRLENEN 
TÜFE’YE mahkûm 

etmişlerdir.
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TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ’NDEN 
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

SAYIN MİLLETVEKİLİM;
Türkiye genelinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 

Derneği Genel Merkezi olarak değişik il ve ilçelerinde 55 
şube başkanlığı olarak faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

Milletvekili olarak zatıâlinize 09.04.2008 tarihinde ve 
14.04.2009 tarihinde olmak üzere İşçi Emeklileri ve Bağ-
Kur emeklilerinin mağduriyetinin giderilmesinde parla-
menter olarak mutlaka intibak yasasının çıkarılması elzem ve 
gerekli olduğunu sizlere açıkça Mektup yazarak, izah ettiği-
mizi tüm kamuoyu bilmektedir.

Siz değerli Vekillerimize Dernek Başkanlığı olarak 2010 yı-
lında da bu mektubumuzu yazarak konuyu tekrar hatırla-
manızı ve mutlaka 2000 yılından evvel emekli olmuş olan 
emeklilerimizin bu intibak yasası ile durumlarının düzele-
ceğini, Meclis tatile girmeden sizlere bir daha hatırlatmak 
istiyoruz. Çünkü bu emeklilerimiz açlık sınırı altında emekli 
maaşı almaktadırlar.

Sizlerin bizim bu mağduriyetimize merhem olacak çareyi 
bulacağınıza güvencimiz sonsuzdur. Bu seferde ilgilenme-
yip aynen devam etmesini isterseniz; Biz ülkedeki bütün 
emekliler birleşerek bu yaraya merhem olmayacak kişileri 
Türk kamuoyunda açıklayarak her emekli üzerine düşen 
görevi yapsın diye bir çalışmaya gireceğimizin bilinmesi-
ni bizlerinde bu ülke vatandaşı olduğumuzu hatırlamanızı 
arz eder, sağlıklı çalışmalar dileriz.

Osman AYDIN
Genel Sekreter

Satılmış ÇALIŞKAN 
Genel Başkan
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YAŞLI VE HASTA İNSANLARA 
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ...

Yunus ATİKTÜRK
II. Başkan

Sağlık  Bakanlığının yayın-
ladığı genelgede yaşlı ve 

yatağa bağımlı hastalar için 
bugüne kadar Özel Hastaneler 
aracılığıyla verilen, evde sağlık 
hizmeti artık Devlet Hastaneleri 
aracılığıyla verilecek.

Sağlık Bakanlığı özellikle 
kronik hastalıklara bağlı geli-
şen komplikasyonlarının teda-
vilerinin hastane yataklarının 
uzun süre kullanımına ve ciddi 
bir maliyet artışlarına sebep 
olduğuna dikkat çekti. Yaşlı ve 
yatağa bağımlı hastaların tıbbi 
bakım ve rehabilitasyonlarının, 
sağlık kuruluşları yerine kişinin 
kendi evi ve aile ortamında ya-
pacağı belirtilen, Bakanlık yö-
nergesinde bu kişilere ve aile 
bireylerine sosyal ve psikolojik 
destek hizmetlerinin bir bütün 
olarak vereceği ifade edildi. Bu 
amaçla Bakanlığa bağlı sağlık 
kurumlarının bünyesinde evde 
sağlık hizmetleri birimlerinde 
kurulacak “evde sağlık hizmeti” 
randevu sistemine dayalı olarak 
yürütülecek, bu amaçla kurula-
cak. 

Çağrı merkezine yapılan 
başvurular kayda alınarak hiz-
met tahsis edilerek “evde sağ-
lık hizmetleri” biriminin görevi 
hastalığın teşhisini koymak ol-
mayım daha önce ilgili o dalda-
ki uzman hekimleri tarafından 
konmuş olan tanı ve planlanan 

tedavi çerçevesinde ve kişi-
nin bulunduğu ev ortamında 
muayene, tetkik, tahlil, tedavi 
tıbbi bakım ve rehabilitasyon 
hizmetleri verilmesi kapsamın-
da yapılacaktır. Bilgilerinize siz 
güzide emeklilerin 30 Haziran 
emekliler gününüzü kutlar sağ-
lıklı bir yaşam dilerim.

ÖZEL ODA ÜCRETİNE SON
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 

Prof.Dr. Nihat TOSUN’UN yayın-
ladığı genelgeye göre Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde 
ki özel odalardan artık ücret 
alınmayacağı duyurulmuştur. 
Bakanlığa bağlı yataklı tedavi 
kurumlarında tek yataklı tele-
vizyon, buzdolabı telefon ve 
refakatçi dinlenme bölümünün 
bulunduğu, banyolu, lavabolu 
ve tuvaletli hasta odaları için 
ücret talep edilmeyecektir.

Kamu hastanelerinde özel 
oda ücreti uygulamasına son 
verirken hasta yatırmak da be-
lirli tıbbi ve sosyal kriterlere 
bağlandı. Hastayı takip eden 
hekimin tıbbi gerekçesi ile ra-
porladığı hastalara Baştabipli-
ğin oluruyla özel oda için önce-
lik verilecek ve bu hastalardan 
ilave yatak ücreti talep edilme-
yecektir.
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Türk toplumunda gelenek ve gö-
renek olarak yardımlaşma ve da-

yanışma olgusu gelişmiş ve adeta bir 
gelenek halini almıştır. Bu kaynaşma 
ve yakınlaşma günden güne arta-
rak daha da belirgin hale gelmiş ve 
yoksulluk toplumda gelenekleşen 
bir yardımlaşma mekanizması ile 
çözümlenemeyecek kadar büyük ve 
ciddi bir sorun haline gelmiştir. Sos-
yal bir devlet olma gereği devletin 
bu anlamda kurmuş olduğu bazı ku-
rumlarla da kendini göstermektedir. 
Bunların başında sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıfları ve dernekler 
gelmektedir. Bu vakıf ve benzeri der-
nek kuruluşları Osmanlı zamanından 
beri işleyerek ülkedeki yardımlaşma 
ve fakrı zaruret içerisinde olan kişile-
ri ve insanları ne suretle olursa olsun 
arayıp bulmakta ve ihtiyaç sahipleri-
ne gereken kolaylığı sağlamakta ve 
bunları daima yakından takip ederek 
kollanmaktadırlar. Türkiyemizde bu 
gibi kişi ve kuruluşlar Sosyal adaleti 
pekiştirici tedbirler olarak gelir da-
ğılımın adil hane bir dağılım olarak 
ortaya koyarak tevzi etmesi gerek-
mektedir.

Ülkemizdeki genel nüfusumuza 
baktığımızda hemen hemen her ai-
lede bir emekli bulunmaktadır. Bu 
emekli olanlar ülkemize en verimli 
enerjik günlerini çalışarak vermişler 
ve ömrünün son günlerini de kim-
seye muhtaç olmadan insanca yaşa-
mak istemektedirler, buda insanların 
en doğal hakkıdır. Tatmin edici bir 
ücret alamadığı için yaşamını zor sür-
dürmekte olduğundan yardımlaşma 
maksadı ile kurulmuş olan kurum 
kuruluş ve derneklerden bana da yar-
dım edecekler mi diyerek ümitle on-
lardan medet beklemektedirler.

Devletimizin bu adil hane ve ada-
letli gelir dağılımında görevini tam 
yerine getirdiğini kimse söyleyemez; 
Çünkü ülkemizde yaşayan Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur ve SSK Emeklisi ola-
ra neredeyse 9 milyon emekli insan 
var bunların birçoğu asgari ücretin-

Osman AYDIN
Genel Sekreter

de altında maaş aldığı gibi birçoğu 
da açlık sınırı altında emekli maaşı 
almaktadırlar. Bu maaşları bize layık 
gören milletvekilleri ve bürokratlar 
en az 6.000.00 ile 10.000.00 TL. Emek-
li maaşı alıyorlar ve dar gelirli muhtaç 
kişilerin bir araya gelerek kurdukları 
dernekler ve toplum hareketleri ile 
haklarını aramaya geçince de polis 
ve jandarma gibi Devletin güvenlik 
güçlerini kullanmaya kalkıyorlar. Acı-
masızca yaşlı insanları hırpalıyorlar.

Bu kuruluşdakiler bizim evlatları-
mızdır. Onlar babalarının, amcaları-
nın, annelerinin yokluk çektiğini çok 
iyi biliyorlar.

Emekliye verilecek üç kuruşluk 
zamma kaynak bulamıyoruz diyerek 
milleti aldatıyorlar ana kaynakları 
kendilerine kullanıyorlar, bizim kendi 
primimizle yaptığımız ve aldığımız 
menkul ve malları karşılıksız istedik-
leri yerlere ve yandaşlarına veriyorlar, 
adına da özelleştirdik sattık diyorlar. 
Zaten satacağınız pek fazlada bir şey 
kalmadı.

Bizler devletimizi milletimizi ve 
vatanımızı çok seviyoruz. Bu ülkede 
yaşayarak hayatımızın sonuna gel-
mek istiyoruz. Bize başka ülkeleri 
örnek gösterenler oralarda yaşasın-
lar bizim ülkenin kaynağını da bize 
bıraksınlar. En az ayda bir Avrupa se-
yahati yapıyorum diye de öğünmeyi 
dilden bırakmıyorlar.

Önümüzdeki günlerde ALLAH na-
sip ederse mübarek gün geliyor. Yine 
biz emekliler yokluk ve sefalet içeri-
sinde inşallah ALLAH’a karşı olan bor-
cumuzu ve vecibemizi yerine getire-
ceğiz. Bu mübarek ayda da birbirimi-
ze yardım ve yardımlaşmayı ne kadar 
dar gelirlide olsak yine yapacağız.

Sizlere yapacağımız ve söyleye-
ceğimiz çok sözler ve yazılar var ama 
bunları hepimiz yaşadığımız için iyi 
biliyoruz. ALLAH bize yardım etsin. 
Mübarek ramazan ayımızda cümle-
mize hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sağlıklı günler hepimizin olsun.

EMEKLİ DE BU ÜLKEDE 
YAŞIYOR!..
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M.Ercüment ALDEMİR
Genel Eğitim ve

Teşkilatlanma Sekreteri

YETERRR!
Biz Türk milleti birçok acılar ya-

şadık, yokluk çektik, düşmanla-
rımız tarafından zulümler gördük 
ama yılmadık. Yedi düvel ülkemizi 
kuşattı ama tokat’ ı patlattık düş-
mana boyun eğmedik. Çünkü biz 
düşmanı biliyorduk, ya şimdi düş-
man kim? Bu canım ülkemizden 
ne istiyorlar? Aslında biliyoruz da.

Şimdi her gün yazılı ve de gör-
sel basında şehit haberlerini al-
maktan, bebelerimizi, torunlarımı-
zı kaybetmekten bıktık, usandık. 
Başımızdaki bu terör belasından 
ne zaman ve de nasıl kurtulaca-
ğız?

Yetkililere sesleniyoruz: 
Bu iş ya bitecek, ya da bitecek!
Ailelerinin o mis kokulu çocuk-

ları, ailelerinin göz bebeği evlat-
larımızı kutsal askerlik görevine 
davullarla zurnalarla eğlence ile 
seve, seve gönderiyoruz. Ama bir 
de bakıyoruz ki al bayrağımıza sa-
rılı tabutları ile karşılaşıyoruz. So-
nuç VATAN sağ olsun. Evet, VATAN 

sağ olsun, bu kelimeyi söylemek 
bizleri rahatlatıyor ama şehit anne 
ve babalarının durumlarını bizle-
rin başına gelmeyince tam olarak 
anlayamıyoruz. Haklı değilmiyim?

Bizler evlerimizde onlar için 
dualar diyor, televizyonlarımı-
zı, radyolarımızın başında haber 
bültenlerinde yine şehit haberleri 
duymamak için ayrıca dualar edi-
yoruz. Allahım bizim ve tüm ülke-
nin çocuklarının artık kanı dökül-
mez, ailelerinin gözyaşları dinsin 
diyerek dualar ediyoruz.

Dış güçlerin, o pis emelleri in-
şallah kendilerini vurur. Yaşımız 
geçmiş ama bizler şu yaşımızda 
dahi cepheye koşmaya hazırız, bu 
unutulmamalı ve bu böyle bilin-
melidir.

Artık bu kanlar dökülmesin, 
ülkemiz her konuda güçlensin ve 
de YETER artık bu terör bitsin ve 
de bitirilsin. Artık şehit haberleri 
almayalım, duymayalım.   
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CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KI-
LIÇDAROĞLU, Tüm İşçi Emek-

lileri Derneğini 28.06.2010 tarihinde CHP 
genel merkezinde ağırladı. 

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel 
Merkez yönetim kurulu ve birçok şube 
başkanları ile katıldığı bu anlamlı toplan-
tıda Sayın KILIÇDAROĞLU’na;

İşçi emeklisinin bilhassa 2000 yılından 
önce emekli olanların mağduriyetlerini, 
maddi olanaksızlıklar için de nasıl inledi-
ğini, sağlıkta olumsuzluklar yaşadıklarını, 
cebinde 50 TL. si olmayan emeklinin dev-
let ve de özel hastanelere gidemediklerini, 
2000 yılından önce emekli olanlara milli 
gelirden refah payı verilmediğini, anlatan 
Sayın Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 
bu dertlerimizin biran önce sonuçlandırıl-
ması konusunu dile getirmiştir.

Sayın KILIÇDAROĞLU dertlerimizi 
dinledikten sonra, CHP olarak emeklilerin 
bu sorunlarına çare bulmak görevimizdir 
demiştir. Emeklinin sorunlarının nasıl üs-
tesinden geleceklerini somut örnekler ile 
dile getirmiş ve daha birçok konularda 
derneğimize bilgiler vererek daima emek-
linin yanında olacaklarını belirtmiştir. 

Sayın KILIÇDAROĞLU derneğimizin 
yapacağı toplantılara, kurullara katılabile-
ceğini ve de milletvekillerini görevlendire-
ceğini ifade etmiştir. 

Bizler Tüm İşçi Emeklileri Derneği ola-
rak kendilerine sonsuz şükranlarımızı su-
narız ve bu gibi bilgilendirici toplantıların 
daha sıklıkla yapılamasını ümit ederiz. 

CHP Genel Başkanı’na Ziyaret
Tüm İşçi Emeklileri Derneği’ni kabul etti

Çalışma Bakanı’mızı Ziyaretimiz
03.06.2010 Perşembe günü Tüm İşçi Emeklileri 

Derneği Yönetim Kurulumuz Çalışma ve Sosyal Ba-
kanımız Sayın Ömer DİNÇER’i makamında ziyaret 
etmişlerdir. Genel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞ-
KAN ve yönetim kurulumuz işçi emeklilerinin gerek 
maddi yönden ve gerekse sağlık yönünden çok mağ-
dur olduklarını ifade etmişler ve bunlara Sayın Ba-
kanımız nezdinde ivedilikle çözüm bulmalarını arz 
etmişlerdir. Ayrıca tüm emekliler içinde çalışanlara 
verilen maaş promosyonun verilebilmesi konusun-
da fikir alışverişinde de bulunulmuştur. Şimdi tüm 
gözler Sayın Bakanımızda olup bu konularda ken-
dilerinden her zaman ki gibi yakın ilgi ve alakalarını 
beklemekteyiz. 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU emeklilere 
aşağıda belirtilen şu taahhütlerde bulunmuştur:
3 EMEKLİ MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN PAY ALACAK,
3 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KALKACAK,
3 İNTİBAK YASASI ÇIKACAK,
3 EVLENMEMİŞ HER YAŞTAKİ KIZ ÇOCUĞU AİLESİNİN 

SOSYAL GÜVENCESİNDEN YARARLANACAK.
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30 Haziran 1927 tarihinde ma-
reşal rütbesi ile Ulu Önder 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emek-
li olması münasebetiyle içinde bu-
lunduğu hafta Emekliler Haftası 
olarak bütün yurtta kutlanmıştır.

Bu anlamlı günde kutlama tö-
renine katılan emeklilerin dernek 
başkanları ve yöneticileri, emekli-
nin halini dile getirmişlerdir. Der-
neğimizin başkanı Sayın Satılmış 
ÇALIŞKAN emeklinin bilhassa 
2000 yılından önce emekliye ay-
rılanların çok mağdur olduklarını, 
sağlıkta her gün paralı sisteme 
gidilmekte olduğunu belirtmiş, 
emeklinin insanca yaşayabileceği 
bir emekli aylığı alması gerektiğini 
katılımcılara anlatmıştır. 

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ

Salondaki katılımda hiçbir si-
yasinin bulunmayışı,  iktidarın ve 
siyasilerin emekliye bakışını açıkça 
göstermekte olduğunu ve de siya-
silerimiz emekliyi sadece sandıkta 
oy olarak görmekte olduğunu be-
lirtmiştir.  (Ama bunun da değişti-
ğini göremiyorlar )

Biz burada sorunlarımızı an-
latıyoruz ama sorunumuzu çöze-

cek merci, makamdan kimse yok 
bu toplantıya sorumlu bakanın 
katılmaması 9 milyon emekli aile 
nüfusu ile 25–30 milyon yurttaşı 
görmezden gelen iktidarlar her za-
man cevabını almıştır.  Günü gel-
diğinde emekli de bunun cevabını 
verecektir.

Toplantıya katılan tüm konuş-
macılar emeklinin ne kadar mağ-
duriyet içinde olduklarını anlat-
mışlar ve de ülkemizdeki emekliler 
ile AB  Topluluğu emeklilerinin 
arasındaki uçurumu gözler önüne 
sermişlerdir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-
kanı Sayın M. Emin ZARARSIZ da 
yaptığı konuşmada emeklinin du-
rumunu ve emekliler için yapılacak 
konular hakkında bilgi vermiştir. 

EMEKLİLERDEN 
ENGELLİLERE 

AKÜLÜ SANDALYE
ARMAĞAN EDİLDİ

Bursa Şubemizin Anlamlı Jesti

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Bursa Şu-
besi, Bursa Kent Konseyi Engelliler 

Meclisi’ne 3 adet akülü tekerlekli san-
dalye armağan etti.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen törende, Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Semih Pala, örnek 
bir çalışmaya imza atarak, engelli vatan-
daşların yanlarında olduğunu gösteren 
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Zeki Ercan’a teşekkür ederek pla-
ket verdi.

Bursa’ya değer katan çalışmalarından 
dolayı Bursa Kent Konseyi’ne destek ver-
meye devam edeceklerini belirten Ercan, 
‘‘Engelli vatandaşlarımızın  sosyal yaşama 

adaptasyonu noktasında biz de katkımız 
olsun istedik. Engelli hemşerilerimizin 
yaşadığı mutluluk bizi çok sevindirdi. 
Bunda dolayı biz de çok mutluyuz’’ dedi.

Hediye edilen akülü tekerlekli san-
dalyelerden biri Bursa Kent Konseyi En-
gelliler Meclisi’ne, diğer ikisi ise ihtiyaç 
sahibi üyelere verildi.

Bursa Tüm İşçi Emeklileri Derneği 
Şube Başkanı Sayın Zeki ERCAN’a ve 
tüm yönetim kurulu üyelerine camiamız 
adına teşekkürlerimizi sunarız.
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Camiamızın Başı Sağolsun
Yıllar önce derneğimizin kurulu-

şunda yer almış bugüne kadar 
derneğimiz için çalışmış, yıllarının 
bizim derneğimize harcamış kıy-
metli büyüğümüz değerli Kırıkkale 
Şube Başkanımız Merhum Osman 
ERİM ağabeyimizi kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz.

Osman ağabeyi kaybetmekle 
kolumuz, kanadımız kırıldı, gön-
lümüz yaralandı. Osman ağabey 
yerinde rahat uyu, bizler ve genç 
dernekçiler her zaman seni örnek 
alacacağız, senin açtığın yoldan 

Kırıkkale Şube Başkanımız Osman ERİM  Ağabeyimizi Kaybettik...

ilerleyeceğiz. Senin aydınlattığın yol-
lardan bizlerde ilerlerken daima seni 
unutmadan seni düşünerek yolumu-
za koşar adımlarla ilerleyeceğiz. Ru-
hun şad olsun. 

Kederli ailesine, Kırıkkale şubesi-
ne ve camiamıza baş sağlığı dileriz. 
Koca başkan seni ebediyete uğurlu-
yoruz ama sen her zaman bizimlesin. 
Sen ölmWedin sen hala bizim genç 
delikanlı Osman Ağabeyimiz olarak 
kalbimizde yaşayacaksın. 

Allah rahmet eylesin. Mekanın 
cennet olsun.

Kırıkkale Şube Başkanımız 
Merhum Osman ERİM 

İstanbul Kartal Şubemizden Anlamlı Ziyaret
İstanbul Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-

leri,  Kartal Şube üyelerimizi Çanakkale gezisine 
götürmüşlerdir.  Üyelerimiz bir rehber eşliğinde 
şehitliği karış, karış dolaşmışlar her yerde dualar 
etmişler, o günleri yaşıyor gibi gözyaşlarını tu-
tamamışlardır. İnsanın milli duygularını şahlan-

dıran Türk 
kanları ile 
sulanmış o 
topraklarda 
burası ÇAN-
N A K K A L E 
G E Ç İ L M E Z 
sözleri ha-
f ı z a l a r d a 
ç a ğ r ı ş ı m ı 

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Silifke 
Şube Yönetim Kurulu, emekli, dul ve 
yetim üyelerimizin içinde bulunduğu 
ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarını ve 
taleplerini bundan önceki ve bugün ikti-
dar olan hükümet dâhil olmak üzere biz-
leri yöneten hükümetlerimize yazılı ve 
sözlü olmak üzere ifade ettik. Hergelen 
hükümetler sabredin yapacağız, verece-
ğiz diyerek bugüne kadar söz verdiler ve 
bizleri avuttular. Bu gün SSK. Ve Bağ-Kur 
emekli, dul ve yetimleri artık yeter diyor. 
Devletini sayan milletini seven, yıllardır 
taş üstüne taş koyan, sayıları milyonları 
bulan açlık sınırı altında emekli maaşı 
alarak, yaşam mücadelesi veren emekli, 
dul ve yetimleri önümüzdeki seçimlerde 
iktidar yaptığımız hükümetimizden ver-
miş oldukları sözlerini yerine getirmele-

rini bekliyor. Milyonlarca emekliler olarak 
hükümetten talep ve isteklerini kamuoyu 
ile paylaşmak istiyoruz. 

Öncelik olarak;
• Emeklilerin aldıkları maaşları arasın-

daki farklığın giderilmesi için İNTİBAK ya-
sasının bir an önce meclisten çıkartılması-
nı istiyoruz. 

• Dini bayramlarda emeklilere birer 
maaş tutarında ikramiye verilmesini talep 
ediyoruz.

• Milyonlarca emekli kredi kartı mağ-
duru olduklarından bu borçlarının uzun 
vadeye yayılmasını istiyoruz. 

• Yüksek okulda okuyan emeklinin ço-
cuğuna karşılıksız burs verilmesi, 

• İşsiz gençlere iş sahalarının açılması-
nı,

• Terör belasını sonlandırılmasını talep 

ediyoruz. 
Bilmem çok mu şeyler istiyoruz? 

Bu isteklerimiz gerçekleşse ne kadar 
iyi olur öyle değil mi?

Tüm EMEKLİ kardeşlerimize en derin 
sevgi ve saygılar sunarız.

Bedri SAPANCI
Silifke Şube Başkanı

SAYGI DEĞER EMEKLİ, DUL VE YETİM KARDEŞLERİM

yapılarak ziyaret edilmiştir. Ziyareti gerçekleş-
tiren Şube başkanımız Sayın Nazım ÖZTÜRK’e 
ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.
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T ü m 
İşçi Emek-
lileri Der-
neği Kon-
ya Şube 

Başkanı Osman AYDIN ve Şube 
Yönetim Kurul Üyeleri Sosyal 
Güvenlik Haftası etkinlikleri 
münasebetiyle Konya Sosyal 
Güvenlik İl Müdürü Sayın Özge 
SONGÜL ile bir görüşme yap-
mışlar ve emeklilerimizin Sosyal 
Güvenlikle olan sorunlarını dile 
getirmiş olup muhtelif uygula-
malardaki aksaklıkların gideri-
leceğini belirtmiştir.

Konya SGK İl Müdürü’nü Ziyaretimiz

Konya 
Şubemiz

Kıymetli büyüğü-
müz iyiliksever, yar-
dımsever kişiliği ile 
ön plana çıkan  Sayın 
Ali ÖZTÜRK’e derne-
ğimiz KONAK Şubesi 
aracılığı ile ihtiyaca 
muhtaç üyelerimize 
gerek Ramazan pa-
keti ve gerekse üst 

SAYIN ALİ ÖZTÜRK’E TEŞEKKÜRLER
Konak Şubemiz

baş alarak onların gönüllerini fethederek şubemizde “Ali Ağa-
bey” diye anılan ağabeyimize Konak Şubemiz ve Genel Merke-
zimiz olarak sonsuz şükranlarımızı sunarız.
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10 – 16 Mayıs Sosyal Güvenlik 
Haftası etkinlikleri, Sosyal Güven-
lik Kurum Başkanı Sayın M. Emin 
ZARARSIZ’ın başkanlığında gerçek-
leştirilen, SGK’nın kuruluş etkinlikle-
rine Tüm İşçi Emekliler Derneği Genel 
Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN 
ve Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreteri M. Ercüment ALDEMİR ka-
tılmışlardır. Tören büyük önderimiz 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi 
istirahatgahı olan Anıtkabir’deki tö-
renle başlamıştır. Daha sonra yapılan 
Seminerler ve Sempozyuma Sayın 
Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN 
katılmıştır.

Sayın Başkanımız yaptığı konuş-
masında;

S.G.’ in sorunlarını çözecek siyasi-
ler ve iktidar vekillerinin neden katıl-
madıklarını, eğer bu toplantı patron-
lardan oluşsaydı salon siyasetçiler ve 
bakanlardan geçilmezdi diyerek, bu 
günkü iktidarın emekli sorunlarına 
bakışı olarak değerlendirmiştir. 

Soysal Güvenlik Haftası etkinlik-
lerin davet edilen Tüm İşçi Emeklileri 
Derneğini temsilen Genel Başkanı-
mız Satılmış Çalışkan katılmıştır. Sivil 
toplum kuruluşları arasında zirvede 
yer alan derneğimiz her platformda 
gereken itibarı görmekte olup her 

zaman gereken ilgiye mazhar olmak-
tadır.

Sayın Başkan toplantıda  yaptı-
ğı konuşmasında “SGK sorunlarını 
çözecek siyasiler ve iktidar vekille-
rinin neden katılmadıklarını, belir-
terek ‘‘Eğer Bu Toplantı, ‘Patronların 
Bir Araya Geldiği’ Toplantı Olsaydı 
Salonda Siyasetçi ve  Bakanlardan  
Geçilmezdi. İşte Bu Günkü İktidarın 
Emekli Sorunlarına Bakışı’’ olarak de-
ğerlendirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
Kuruluş Etkinlikleri

10 - 16 Mayıs
Sosyal Güvenlik 

Haftası
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Alaşehir Şubemizin Genel Kurulu

Kayseri Şubemiz
3. Genel  Kurulu’nu Yaptı

Tüm İşçi Emeklileri ALAŞEHİR şube-
miz 02/06/2010 Salı günü gerçek-

leştirdiği Genel Kurulunda Genel Baş-
kanımız Satılmış ÇALIŞKAN’ın Divan 
başkanlığını yapmıştır.

Genel başkanımızın derneğimiz fa-
aliyetleri hakkında üyelere ve davetlile-
re bilgiler vermiş, karşılıklı diyaloglar ile 
genel kurulumuz başarı ile sonuçlandı-
rılmıştır. 

Genel Kurula, Genel merkezden 
Gnl. Eğt. Ve Teşk. Sekreteri  M. Ercüment 
ALDEMİR, Bayraklı şube başkanı Hüse-
yin KAYA, Konak şube başkanı A. Baki 
ARAT ve yönetim kurulu üyeleri, Uşak 
şube başkanı Aytekin AKIN ve yönetim 
kurulu üyeleri, Denizli şube başkanı Ka-
mil KÜNARLIOĞLU ve yönetim kurulu 
üyeleri katılmışlardır.

Yeniden başkanlığa seçilen Sayın 
Hüseyin ÖZKAN’a ve yönetim kuruluna 
yeni döneme başarılar dileriz.

Tüm İşçi Emeklileri  AFYON şube-
miz 08/06/2010 Salı günü ger-

çekleştirdiği Genel Kurulda, Divan 
Başkanlığını Genel Başkanımız Sayın 
Satılmış ÇALIŞKAN yapmıştır.

Genel Başkanımızın derneğimiz 
faaliyetleri hakkında üyelere ve da-
vetlilere bilgiler vermiş, karşılıklı di-
yaloglar ile genel kurulumuz başarı 
ile sonuçlandırılmıştır. 

Genel merkezden Sayın Genel 
Mali Sekreter Ali Selçuk ve üyeleri-
mizin katılımı ile gerçekleşen Afyon 
Şubesi Genel Kurulunda, şube baş-
kanlığına seçilen Sayın Selahattin 
KÖRLEK’e ve yönetimine başarılar 
dileriz. 

Afyon Şube Başkanımız
Selahattin KÖRLEK

Kayseri şubemizin 3. Genel 
Kurulunda divan başkanlığı-

nı genel merkez II. Başkan Sayın 
Yunus ATİKTÜRK’ ün yaptığı ku-
rul, büyük bir katılım ile gerçek-
leşmiştir. 

Kurulda Yunus ATİKTÜRK 
üyelere ve katılımcılara derne-
ğimizin faaliyetlerini ve İNTİBAK 
konusunda ne kadar hassas dav-
ranıp bu konuyu gerekli mercile-
re ulaştırdığımızı, emekliye pro-
mosyon verilmesi konusundaki 
çalışmalarımızı anlatmış, karşılık-
lı diyaloglar ile olumlu bir hava 
içinde gerçekleşen kurula Genel 
Merkezden Genel Sekreter Sayın 
Osman AYDIN, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma sekreteri Sayın 

M. Ercüment ALDEMİR, İstanbul 
Şube Başkanı Sayın Nazım ÖZ-
TÜRK ve Adana Şube Başkanımız 
Sayın Ahmet KAHRAMAN’da ka-
tılmışlardır.

Genel Kurul sonucunda Şube 
başkanlığına yeniden seçilen 
Sayın Kazım BÜYÜKBAHÇECİ ve 
yönetim kurulu üyelerine, yeni 
görevlerinde başarılar dileriz. 

Afyon 
Şubemiz 

Genel 
Kurulu’nu 

Yaptı
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Uşak Şubemiz 7. Genel Kurulu’nu Yaptı

Uşak Şubemiz 7. Genel Kurulunu Ge-
nel Merkez II. Başkanı Sayın Yunus 

ATİKTÜRK’ ün başkanlığında başlatmış, 
gayet olumlu bir havada gerçekleşmiş-
tir. Üyelerimiz ve misafirlerimizin yoğun 
ilgisi ve alakasıyla geçen genel kurulu-
muz CHP il başkanı Sayın İsmail DEMİ-

REL söz alarak emekliye hitaben, emekli-
nin bilhassa 2000 yılı SSK. Emeklisinin ne 
kadar mağdur olduklarının ve İNTİBAK 
yasalarının en kısa sürede çıkması gerekti-
ğini ve partilerinin bu işin peşinde olduk-
larını söylemiştir.

Genel kurula Genel Merkez yöneticile-
rinden Sayın Ali SELÇUK ve Sayın          M. 
Ercüment ALDEMİR, ayrıca Konak Şube 
Başkanı Sayın A. Baki ARAT ve yönetimi, 
Kayseri Şubesinden Sayın Turhan SİPAHİ, 
Denizli Şube Başkanı Sayın Kamil KÜNARLI  
ve yönetimi, Alaşehir Şube Başkanı Sayın 
Hüseyin ÖZKAN ve yönetimi katılmışlar-
dır.

Kurulda genel merkez II. Başkanı 
Sayın Yunus ATİKTÜRK derneğimizin fa-
aliyetlerini anlatmış ve 03.06.2010 günü 
Çalışma ve Sosyal Bakanı Sayın Ömer 
ÇELİK’e yönetimimizin yaptığı ziyaret 
hakkında üyelerimize bilgi vermiştir.

Genel kurul sonucunda Başkanlığa 
yeniden Sayın Aytekin AKIN seçilmiş 
olup kendisine tüm yönetici arkadaşla-
rımıza başarılar dileriz.

Çiğli Şubemiz 
Genel Kurulu’nu 

Yaptı
15.05.2010 günü Divan baş-

kanlığını Genel Sekreter Osman 
AYDIN’ın yapmış olduğu genel 
kurula katılan üyelerimize derne-
ğimizin yaptığı ve yapmak iste-
diği konularda aydınlatıcı bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca genel kurula, 
Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK da 
katılmış olup, şube başkanlığına 
seçilen İhsan AKSOY’a ve yönetim 
kuruluna başarılar dileriz.

İhsan AKSOY
Çiğli Şube Başkanı

04.05.2010 günü 7. Genel Kurulunu Ge-
nel Başkanımız Sayın Satılmış ÇALIŞKAN’ın 
Divan Başkanlığında gerçekleştirmiştir. 

Büyük bir üye katılımı ile gerçekleştiri-
len kurulumuz coşkulu bir şekilde derneği-
miz için lehine atılan sloganlar içinde gayet 
olumlu ve ılımlı bir havada sürmüştür. Der-
nek Genel Merkezinden Yunus ATİKTÜRK, 
Ali SELÇUK, Silifke Şube Başkanı Bedri SA-
PANCI ve Şube Başkan Yardımcısı İbrahim 
DENİZ, Gaziantep Şube Başkanı Ahmet DAŞ 
ve Kayseri Şube Başkanı Kazım BÜYÜKBAH-
ÇECİ ‘de de katılmışlardır.

Tüm konuşmacılar Tüm İşçi Emekliler 
Derneğinin bu güne kadar emekliler için 
yapmış olduğu olumlu çalışmalarından do-
layı Genel Merkeze teşekkürlerini sunmuş 
olup bu günden sonrada birlik ve bera-
berlik mesajlarını vererek her zaman Genel 
Merkezin yanında olduklarını ve olacakları-
nı ifade etmişlerdir. 

Genel Başkanımızın Derneğimizin 
emeklinin en büyük sorunu olan İNTİBAK 
yasasının biran önce çıkması için yaptıkları 

Adana Şubemiz 7. Genel Kurulu’nu Yaptı

çalışmaları üyelerle paylaşmış, karşılıklı di-
yaloglarla gerekli bilgileri üye ve misafirle-
re anlatmıştır. Derneğimizin çizmiş olduğu 
doğru ve dürüst yoldan hiçbir zaman şaş-
madan, yalandan, dolandan uzak bir yolda 
olduklarını ifade etmiştir. 

Adana Şube Başkanlığına yeniden seçi-
len Sayın Ahmet KAHRAMAN’a ve tüm yö-
netimdeki arkadaşlara teşekkür eder bun-
dan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.
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Silifke şubemiz 6. Genel Kuru-
lunu Genel Merkez yönetim 

kurulu Genel Başkan Satılmış 
ÇALIŞKAN, II. Başkan Yunus ATİK-
TÜRK, Genel Sekreter Osman AY-
DIN, Genel Eğt. Ve Teş. Sekreteri 
M. Ercüment ALDEMİR,

Şube Başkanlarından:

Adana ŞUBE Başkanı Ahmet 
KAHRAMAN, Kayseri Şube Başkanı 
Kazım BÜYÜKBAHÇECİ ve Gazian-
tep Şube Başkanı Ahmet DAŞ da 
katılmışlardır. Bilhassa telgraf ile 
Şubemizi onurlandıran CHP Genel 
Başkanı Sayın Kemal KILIÇTAROG-
LU ve CHP milletvekilleri, MHP mil-

Bolu Şubemiz Genel Kurulu’nu Yaptı

Düzce Şubemiz Genel Kurulu’nu Yaptı

Silifke Şubemiz Genel Kurulu’nu Yaptı

Bolu şubemiz 25. 06. 2010 günü Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri Genel Başkanımız Satılmış ÇALŞKAN, II. Başkan Yu-

nus ATİKTÜRK, Genel Sekreter Osman AYDIN ve Genel Mali Sek-
reter Ali SELÇUK’un katılımı ile gerçek genel kurul büyük bir ka-
tılımla gerçekleşmiştir. Genel Başkanımız üyelerimize derneği-
mizin yaptığı konularda ne kadar başarılı olduğumuzu ve ayrıca 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer ÇELİK ile yapılan 
toplantıda emekli maaşlarına promosyon verilmesi konusunda 
mutabakata varıldığını söylemiştir. 

Bolu şubemiz Başkanlığına seçilen Sayın İsmail 
BAYRAKÇEKEN’e ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz.

Düzce Şubemiz 26.06.2010 
günü Genel Merkez Yönetim 

Kurulu üyeleri Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN, II. Başkan 
Yunus ATİKTÜRK, Genel Sekre-
ter Osman AYDIN VE Genel Mali 
Sekreter Ali SELÇUK’un katılımı 
ile gerçek genel kurul büyük bir 
katılımla gerçekleşmiştir. 

Divan başkanlığını yapan Ge-
nel Başkanımız üyelerimize der-
neğimizin yaptığı konularda ne 
kadar başarılı olduğumuzu ve ay-
rıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Ömer ÇELİK ile yapı-
lan toplantıda emekli maaşlarına 

promosyon verilmesi konusunda 
mutabakata varıldığını söylemiştir. 

Düzce şubemizin genel kurulu-
na katılan İstanbul Şube Başkanı 
Nazım ÖZTÜRK ve Bolu şube baş-
kanı İsmail BAYRAKÇEKEN’e ve tüm 
katılımcılara çok teşekkür ederiz.

BAŞARILAR DİLERİZ
Düzce Şubemiz Başkan-

lığına seçilen Sayın Feridun 
ALGANOĞLU’na ve yönetim ku-
rulu üyelerine başarılar dileriz.

letvekili Sayın Mehmet ŞANDIR  ve 
AKP Billetvekili M. Zafer ÜSKÜL’e  
teşekkürlerimizi sunarız.

En önemlisi Silifke şubemizin 
bayan üyelerine genel kurulumu-
za katılarak bayanların her konu-
da gösterdikleri hassasiyetlerini 
burada da gösterdiklerinden ken-
dilerine çok teşekkür ederiz.

Genel kurulda Genel Başkanı-
mız tüm üyelerimizin dertlerini 
dinlemiş ve dernek üyelerimizi 
İNTİBAK yasası ve diğer konular-
da bilgiler vererek aydınlatmıştır. 
Dernek üyeleri sivil toplum kuru-
luşları içerisinde en önde yer alan 
Derneğimizin Genel Başkanımıza 
teşekkürlerini sunmuşlardır.
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Hacettepe Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Yüksekokulu’nun 
1961 yılında onursal rek-
tör Prof. Dr. Sayın İhsan 
Doğramacı tarafından 
kurulması ile Fizyotera-

pistlik mesleğinin temeli ülkemizde 
atılmıştır.

1963 yılında Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Yüksekokulu Hacettepe 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline 
getirilmesi ile Temel Bilimler, Hemşi-
relik, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Tek-
nolojisi Yüksekokulları ile birlikte bu 
fakülteye bağlı olarak yeniden yapı-
landırılmıştır.

13 Haziran 2007 tarihinde Ha-
cettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nin kurulmasıyla bu fakülte-
nin bir bölümü haline gelmiştir.

Fizyoterapistlik mesleği, hareket 
bozukluğuna yol açan her türlü ya-
ralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı 
ve fonksiyon bozukluklarında uzman 
bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapi-
ye özgü değerlendirme yöntemlerini 
kullanarak yine birçoğu dünyada fiz-
yoterapistler tarafından geliştirilmiş 
olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp 
uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi 
kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin 
artırılmasında önemli görevleri olan 
bir meslektir.

Bölümümüzün gelişmiş ülkeler-
deki okullar örnek alınarak çağdaş bir 
anlayışla hazırlanan eğitim programı, 
bir yıl hazırlık sonrası dört yıldır. Öğ-
renciler, Bölüme lise sonrası Üniver-
sitelerarası seçme ve yerleştirme sı-
navından yeterli sayısal puanı alarak 
girmektedirler. Eğitim programı ha-
reket sistemi problemlerinde, tedavi 
programını planlama ve uygulamaya 
yönelik, temel bilimler, klinik bilimler, 
mesleki dersler, araştırma yöntemle-
ri, seminerler ve klinik çalışmayı kap-
samaktadır.

Kuruluşundan itibaren bilim üre-
ten, üretimini toplumla paylaşan ya-
pısı ile yüksekokul, hızlı ve etkili bir 
şekilde değişmekte ve gelişmektedir. 
Bölümümüz; çağdaş, Atatürkçü, dai-
ma ileriye en iyiye yol alan Hacettepe 
Üniversitesi’nin ilkelerini benimsemiş 
ve gelişim dinamikleri içinde yerini al-
mıştır. İnsana, bilimin ve sanatın ev-
rensel gücüne öncelik veren dinamik 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

kadrosu ile gelişmiş ülkelerdeki bilgi se-
viyesine ulaşılmıştır.

Bölüm içinde ve Hacettepe Üniver-
sitesi Hastanesi’nin çeşitli bölümlerinde 
hekim ve sağlık alanının farklı disiplin-
leri ile işbirliği içinde faaliyet gösteren 
eğitim, uygulama ve araştırma üniteleri 
bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinde 
alanımızın değişik konularında özelleş-
meler gerçekleşmektedir.

Ortopedik rehabilitasyon, nörolo-
jik rehabilitasyon, nöroşirürjide (beyin 
cerrahi) fizyoterapi, kardiyopulmoner 
rehabilitasyon, serebral paralizi ve re-
habilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi, el 
cerrahi rehabilitasyonu, kas hastalık-
ları ve rehabilitasyonu, kadın sağlığı, 
romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu, 
protez - ortez ve biyomekanik, sporcu 
sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki reha-
bilitasyon, az görenlerde rehabilitasyon 
ünitelerinde staj çalışmaları ve bilimsel 
araştırmalar sürdürülmektedir.

Ünitelerdeki çalışmaların hepsinde, 
hareket sistemini ilgilendiren problem 
ve özür gruplarında günlük yaşam ak-
tivitelerindeki bağımsızlık düzeyini ge-
liştirmek, sosyal ve mesleki katılımları 
destekleyerek yaşam kalitesini arttır-
mak amaçlanmaktadır. Üniteler öğretim 
elemanları sayısı, mezuniyet öncesi 
staj, mezuniyet sonrası araştırma ola-
nakları ve hizmet kapasitesi açısından 
gelişimlerini sürdürmüş ve yeni prog-
ramların gelişmesine yol açmıştır.

Sporcu Sağlığı, Kardiopulmoner 
Rehabilitasyon, Protez Ortez, İş ve Uğ-
raşı Tedavisi gelişimleri ile Mezuniyet 
sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
ana programımız yanında ayrı birer bi-
lim uzmanlığı ve doktora programı hali-
ne gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık 
ve rehabilitasyon alanında ayrı birer 
meslek olan Protez Ortez ve İş Uğraşı 
Tedavisi konularındaki boşluk mezun-
larımızın bu alanlarda da eğitim alıp 
çalışmaları ile doldurulmuş, Ergoterapi 
Bölümü bu çalışmaların bir ürünü ola-
rak kurulmuştur.

Ünitelerin yıllar boyu gelişimi için-
de; halk sağlığı çalışmalarından ev 
rehabilitasyonu, okullarda fizyoterapi, 
yaşlanma ve fizyoterapi rehabilitasyon, 
doğuma hazırlık yöntemleri, sporcu 
sağlığı ve endüstri alanlarına uzanan 
çalışmalarda, fizyoterapistler tıbbın 
çeşitli alanlarına verilen hizmetlerde ol-
duğu gibi önleme, geliştirme, ölçme ve 
değerlendirme, fizyoterapi yaklaşımla-

rını planlama, uygulama, araştırma 
yapma ve danışmanlık rollerini ger-
çekleştirmektedirler.

Sağlıklı kişilerde Fiziksel Uygun-
luk ve Egzersiz, Bel ve Boyun Sağ-
lığı, Yoga, Plates, Geriatrik(yaşlılık) 
Rehabilitasyon, Kadın Sağlığı prog-
ramları, Vücut Tanıma ve Gevşeme 
Eğitimi yeni programlar arasındadır.

Günümüzde, fizyoterapistler ha-
reket ve fonksiyonun çeşitli neden-
lerle tehdit edildiği bütün durumlarda 
bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili 
yaşam kalitesinin arttırılmasında her 
geçen gün sayıları artan yaklaşım-
larla hizmet vermektedirler.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nün Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Ünitelerinde 
günde ortalama 200 hasta tedaviye 
alınmaktadır. Sosyal güvenlik kuru-
muna bağlı çalışanların ve emekli-
lerin, özel sigortaya sahip kişilerin 
yararlanabildiği fizik tedavi ve re-
habilitasyon hizmetleri 21 profesör, 
7 doçent, 4 öğretim görevlisi ve 23 
araştırma görevlisi tarafından ve-
rilmektedir. Ulusal ve Uluslar arası 
düzeyde bilgi ve becerilerini devamlı 
güncelleyen fizyoterapistler tara-
fından hizmetinize sunulan fizyote-
rapi ve rehabilitasyon yaklaşımları 
ile sağlığınızı korumak ve emeklilik 
günlerinizi daha yüksek yaşam kali-
tesi ile sürdürmek elinizdedir.

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam di-
leklerimle.

Prof.Dr. Gül ŞENER
HÜ SBF Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

SAĞLIK KURUMLARIMIZ
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ŞUBELERİMİZ
ŞUBELER AD-SOYAD DER. TEL.NO. CEP TELEFONLARI VİDEFON

GENEL MERKEZ GENEL BAŞKAN 0312 232 43 10  60022515
GENEL MERKEZ 0312 230 38 38  60025990
ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0535 810 97 02 60022517
ADANA AHMET KAHRAMAN 0322 363 43 56  
AFYON SELAHATTİN KÖRLEK 0272 213 91 86 0505 518 90 61 60032939
ARTVİN HÜSEYİN BİLGİN 0532 521 47 67
ALAPLI(ZONGULDAK) KAZIM UYSAL 0372 378 23 30 0532 626 23 02
ALAŞEHİR (MANİSA) HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 97 85 0533 220 26 95
AVANOS (NEVŞEHİR) İBRAHİM SERMET 0384 511 61 64 0536 847 11 37
BALIKESİR ALİ RIZA ÇETİN 0266 245 62 45 0536 486 63 18 0266 245 62 45
BANDIRMA HALİT ÖZDEMİR 0266 715 01 36 0535 434 86 87
BAYRAKLI (İZMİR) HÜSEYİN KAYA 0232 345 08 99 0546 550 62 74 60032841
BEYPAZARI (ANKARA) MEHMET EKİZ 0312 762 64 13  
BOLU İSMAİL BAYRAKÇEKEN 0374 212 84 86 0533 312 46 92 60023114
BURSA ZEKİ ERCAN 0224 223 57 00 0536 291 66 08 60023552
BOZÖYÜK (BİLECİK) NECMİ ÖZ 0228 314 55 64 0538 554 99 70 60026413
ÇANKIRI 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 261 33 40 0532 579 41 68
DÜZCE FERİDUN ALGANOĞLU 0380 512 39 22 0535 256 42 52 60017603
DEVREK(ZONGULDAK) CEMİL KÖSELER 0372 556 73 51 0532 658 41 25 60026878
ELAZIĞ MEHMET KAYABAŞ 0424 233 93 87 0536 766 15 95 60022597
EYÜP (İSTANBUL) YAVUZ ÜNVERİR 0216 472 08 20
EMET (KÜTAHYA) HİMMET SEZGİN 0537 967 51 25
ESKİŞEHİR BEKİR ACAR 0222 234 24 56 0532 559 27 09
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 60022652
KARTAL (İSTANBUL) NAZIM ÖZTÜRK 0216 309 62 00 0535 465 44 25 60024785
KAYSERİ KAZIM BÜYÜKBAHÇECİ 0352 221 33 00 0535 787 90 91
KIRIKKALE ALİ ERBAŞ 0318 218 13 04 60025967
MUCUR (KIRŞEHİR) İBRAHİM TATLISU 0386 812 27 28 0541 904 11 13
KÖRFEZ (KOCAELİ) CEMİL AKGÜN 0262 527 48 87 0536 239 01 96
KOCAELİ ALİ GENÇ 0262 331 03 32 0535 834 81 08 0262 331 03 32
KONAK (İZMİR) BAKİ ARAT 0232 457 34 32 0535 926 16 01 60025549
KONYA OSMAN AYDIN 0332 350 84 17 0532 686 21 35 60030862
KOZCAĞIZ(BRT) İBRAHİM ALBAYOĞLU 0378 233 10 25 0532 623 97 40
KRZ.EREĞLİ (ZONG) MEHMET AKDENİZ 0372 316 32 95 0533 737 84 11 60030682
KUMLUCA (BARTIN) MEHMET GİRİTLİ 0378 446 64 88 0535 528 96 24
KÜRE (KASTAMONU) ŞERAFETTİN ÇETİN 0366 751 25 51 0544 411 54 05 0366 751 25 51
LÜLEBURGAZ SÜLEYMAN AKILLI 0288 415 36 38 0537 330 98 24
MALATYA MEHMET TANGÜNER 0422 324 83 62 0534 375 99 57
POLATLI (ANKARA) H.RAHMAN TETİK 0312 622 21 31 0554 547 04 65
SİLİFKE (MERSİN) BEDRİ SAPANCI 0324 712 21 95 0535 640 77 85 60024785
TOKAT EMİN BAL 0356 213 33 60 0538 583 57 52
UŞAK AYTEKİN AKIN 0276 212 89 98 0541 944 04 09 60021717
VAN NACİ ŞAHİN 0432 214 53 33 0542 323 43 65 60025930
ZONGULDAK MUSTAFA SARIOĞLU 0372 252 22 02 0537 615 94 82 60024435
ARİFİYE (SAKARYA) KUDDÜS TAŞ 0264 229 21 83 0534 579 74 74
SAMSUN ABDULLAH EREN 0362 432 40 86 0539 685 18 88 0362 230 00 80
KIRŞEHİR ALİ SELÇUK 0386 214 18 78 0536 394 85 28 60017687
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Yol aldın hırçın Karadeniz’de
Umuda ve geleceğe doğru
İnandı sana Türk Milleti
Ve uyandı derin uykusundan
İşte bak! Geliyor ardından

Başlattığın bir savaştı
Esaretten özgürlüğe,
Karanlıktan aydınlığa ve...

Bir sözün yetti,
İnançla doldu yürekler
Adımlar uygun adım
Yürüyüş başladı Samsun’dan

19 Mayıslar kutlanıyor, kutlanacak
Atam, bu yürüyüş hiç durmayacak.

19 Mayıs 
Atatürk’ü 

Anma
Gençlik ve 

Spor 
Bayramı 

Kutlu 
Olsun.


