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Haber bültenimize gelen yazıları yayınlama 
hakkı saklıdır. Bültenimizde yayınlanan yazıların 
sorumluluğu ise yazarlara aittir. Yazı ve resimler 

kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

Ücretsizdir.
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öğretmenler günü
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Satılmış ÇALIŞKAN
Genel Başkan

HUZURLU BİR 
EMEKLİLİK İÇİN
Emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale 
getirilmelidir.
- Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle 

eşitlenerek, en az asgari ücret olmalı. 
- Tüm emekliyi kapsayacak, hizmet ve pirime 

dayalı norm ve standart birliğini sağlayacak bir 
intibak düzenlemesinin acilen yapılması.

- Aynı koşullarda farklı yıllarda emekli olanların 
aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalıdır. 

- Aylık bağlama oranları önceki sisteme 
çekilmeli, katsayı ve gösterge sistemi  tekrar 
hayata geçirilmeli.

- Emekli aylıklarının artışları Türkiye istatistik 
kurumuna bırakılmıştır. Buda aile bireyleriyle   
36 milyon vatandaşın  sıkıntısına maalesef 
siyaset sessiz kalmakta. 

- Gaza elektriğe temel gıdaya ortalama  % 40 
artış geldiği halde emekliye verilen iki dönem 
artışı yıllı %19.36  da  kalmıştır.

- Çarşı pazar aylık artışları  ortalama  % 10 
geçerken soğan, patates, pırasa,  lahana zam 
şampiyon iken TÜFE eksi çıkmakta. 

- Avrupa’da olduğu gibi emeklilere sendika 
kurma hakkı verilmeli. Toplu pazarlık hakkı 
tanınmalıdır.

- Hükümet Emekli Dernekleriyle maaş artışını 
müzakereye açmalı görüş ve taleplerini 
değerlendirmeli.

SAĞLIK SORUNLARIMIZ
Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı 
paylarının kaldırılması, çünkü sağlık hizmeti daha 
çok yaşlılıkta alınan bir hizmettir.
a- Özel hasta hanelerde % 200’lük fark 

alınması Tahlil ve görüntülemelerden sağlık 
hizmeti adı altında fark alınmasının tekrar 
değerlendirilmesi.

b- Devlet ve Üniversite hastanelerinde teşhis, 
tedavi ve ameliyat randevularının daha kısa 
olması için gerekli düzenleme ve çalışmaların 
yapılması.

Emeklilerimize ekonomik, kültürel ve sosyal 
olanaklar sunmak, hak ettikleri onurlu yaşamı 
sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği iktidarların 
en önemli, görevidir.
Değerli emekliler sorunlarımız  SGK. 5 nci Genel 
kurulu da  delegelere,  katılımcılara hitaben 
kürsüden  arz edilmiştir, ve dosya olarakda 
divana ve  Bakanlık yetkililere taktim edilmiştir. 
2019 yılının  tüm insanlığa  emeklilerimize huzur 
ve sağlık yaşam getirmesi dileğimle  
Saygılarımı SUNARIM
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Yunus ATİKTÜRK
2. Başkan

YEREL YÖNETİM VE 
EMEKLİLER

YEREL YÖNETİM VE 
EMEKLİLER

Anayasamızın laik hukukun üstünlüğüne 
bağlı sosyal devlet yapısı üzerine kuran 

devletimizin bu yapısını hiç kimse değiştiremez 
ve değiştirilmesini kimse teklif edemez.

Adaylığını koyan ve kazanan mahalli idareler, 
insan adaleti hizmet yapmak insancıl bir 
toplum oluşturmak çevreyi doğayı ve tarihi 
yapıyı korumakla görevli mahalli idareler 
emeklisine ve yaşlılarına hizmette özel 
davranmak sorumluluğu vardır. Emeklilerimizin 
ve yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek 
onları yaşamda tutmak onların istekleri 
doğrultusunda katkı sağlamak bir görevdir. 
Geçmişi ile yaşayan toplumlar bu günü iyi yaşar 
geleceğe güvenle bakar.

Emekli ve yaşlılarımız duygusal insanlardır. 
Onların deneyimlerinden yararlanmak lazımdır, 
mümkün olduğu kadar onlara yalnızlık duygusu 
yansıtılmamalıdır. Sağlık hizmetleri ve ulaşım 
hizmetleri kolaylaştırılmalıdır. Mahalli idareler 
emeklisine ve yaşlısına hizmet eden sosyal 
merkezler oluşturmalıdır. Yani belediyeler 
emeklilerin semtlerinde uygun olan yerlere 
lokaller ve oturma sohbet evleri yapılmalı ve 
buralarda sosyal aktivite devamlı olmalıdır. 
Şehir içi ulaşım emeklisine ve yaşlısına 

kesinlikle ücretsiz olmalı, maddi açıdan 
destek olunmalıdır. Mahalli idare yönetimlerin 
vatandaşın tercihlerini sürekli canlı tutması 
ancak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde olmaları ile mümkündür. Emekli yaşlılar 
için projeler üretmek ve bunları uygulamak 
zorundadırlar.

Ülkemiz bir sosyal devlettir onun için mahalli 
idareler de sosyal olmak zorundadır. Sadece 
hizmet vermekle iş bitmiyor, model oluşturmak 
gerekiyor. Bu model dede toplumsal fayda ön 
planda olmalıdır. Yerel yönetimle bu konuda 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma 
yapmaları AB’nin yaşlılık ve emeklilik alanındaki 
çalışmaları takip etmek kültür ve sanat hep ön 
sayfalarda yer almalıdır.

31 Mart ‘da yapılacak mahalli idare seçimlerinde 
adaylıklarını koyan bütün belediye başkanlarına 
il ve ilçe encümen ve azalarına derneğim ve 
şahsım adına hayırlı uğurlu olması dileğiyle 
hayırlı çalışmalar diliyoruz. Emeklilere gerekli 
yardım ve hizmeti yapacaklarına inanıyoruz.

Geçmişi ile yaşayan toplumlar bugünü iyi yaşar 
geleceğe güvenle bakar.
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EMEKLİ 
SEYYANEN ZAM 

BEKLİYOR

EMEKLİ 
SEYYANEN ZAM 

BEKLİYORMustafa YILMAZ
Genel Sekreter

Enflasyona karşı beklenenin altında zam alan 
12 milyon emekli seyyanen zam bekliyor. 

2018 yılını kötü atlatan ülkemizde emekli 
maaşları enflasyona ezilmiş Pazar enflasyonu 
TÜİK açıklamalarının çok çok üstüne çıkmıştır. 
Bu ülkenin yıllardır yükünü taşımış ve bu günlere 
gelmesini sağlamış günümüzün emeklileri 
gerek 2000 sonrası yapılan hesaplamalar gerek 
enflasyon altında yapılan maaş artışları ile 
yoksulluk ve açlık sınırlarının altında maaş alan 
en büyük kitle haline gelmiştir.

Beklentilerin altında zam 

Geçim sıkıntısı çeken emekliler 2019 ocak 
ayında verilen 10,19’ luk zam ile hayal kırıklığına 
uğramıştır. Enflasyonun altında olan bu zammı 
17-20 arasında beklerken gelen açıklama 
emeklinin 2019 yılında da çarşıda pazarda 
ezileceğini göstermektedir.

TÜİK in enflasyon açıklamaları çarşı pazarı 
yansıtmamakta olup alım gücünü iyiden iyiye 
kaybeden emekli seyyanen zam  beklentisi 
içerisine girmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan hükümetçe adı 
intibak bize göre iyileştirme dediğimiz yasaya 
uygun gerçek bir intibak beklentisi emekliler 
tarafından devam ederken gerek zammın düşük 
gelmesi gerekse aynı pirim günden emekli 

olan emekliler arasındaki maaş farklılıklarının 
giderilmesi için emekli seyyanen zam bekliyor. 

Yapılması gereken seyyanen zammın haziran 
ayı öncesi olması beklentisi içrisine giren emekli 
2019 yılının ikinci yarısına enflasyona karşı bir 
nebze dahi olsa dirençli girmek istiyor.

Seyyanen yapılacak olan 300-400 lira arasında 
bir zam emeklinin nefes almasını sağlayacaktır. 
Emekliye verilen her zam veya ödeme direk 
olarak piyasaya yansıyacağından dolayı ticari 
piyasanın da hareketlenmesine neden olacaktır.

Piyasaları canlandırmak ve zor durumda 
olan esnafı kredilendirmek yerine emekliye 
verilen seyyanen zam direk olarak piyasaya 
yansıyacağından dolayı esnafa da can suyu 
olacaktır. Çünkü emeklinin yatırım yapmak 
araba veya ev almak gibi bir derdi yoktur emekli 
hayatının geri kalan kısmında sağlıklı ve düzenli 
beslenmenin yanında ailesi ve torunları ile 
huzurlu bir hayata ihtiyacı vardır ve parasının 
tamamını bunlara harcar.

Bu sebepten dolayı emekliye verilen her 
kuruş piyasalara döner ve ülkenin refahına 
ve kalınmasına katkıda bulunur diyor ve 
emeklinin seyyanen zam beklentisini birkez 
daha aktarmak istiyoruz. 
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EMEKLİ ZAMLARIEMEKLİ ZAMLARI
Ali SELÇUK

Genel Mali Sekreter

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşları! 
Aralık ayının enflasyonu emeklilerin beklediği zam 
oranını  boşa çıkardı. SSK ve Bağkur emeklisi Ocakta 
%10,19 memur emeklisi ise %10,69 oranında 
zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını 
karşılayamayacak olan maaş zamları masa başında 
değil pazarda markette hesaplanmış  olsaydı rakam 
% 17 – 25 arası olması gerekirdi diyoruz. Çokta 
yüzümüzü güldürmeyecek emekli maaş zammı, 
milyonlarca emeklinin  merakla araştırdığı zamlı 
emekli maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) resmi hesaplama robotu 
üzerinden öğrenilebiliyor.   İşte 2019 zamlı emekli 
maaşları... 
Milyonlarca emekli ocak ayında kaç lira zam 
alacağını büyük bir merakla bekliyordu. TÜİK 
enflasyonu açıkladı, emekli maaşları netleşti. SSK ve 

Bağkur emeklisi kaç lira maaş alacak? Enflasyonla 
beraber emeklinin maaşları hesaplandı ve rakamlar 
belli oldu. İşte emeklilerin ocakta alacağı zamlı 
maaşları…
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE’de aralıkta 
yüzde 0,40 düşerken, yürtiçi ÜFE yüzde 2,22 
geriledi. 2018’in tamamında TÜFE yüzde 20,30 
olarak gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 1,08 
ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Aralık 
ayının zam şampiyonu patlıcan ve yeşil soğan oldu.
Emekli yapılan maaş zammından memnun değil. 
Beklentilerin çok altında olan emekli maaş zamları 
emekliye çarşıda pazarda vurulan darbeyi yine 
karşılamadı.
Sokaktaki emekli yapılan suni indirimleri elektrikte 
olduğu gibi tüketim bedelinden indir dağıtım 

bedeline ekle patatesi düşür patlıcanı çıkar domatesi çıkar et’i çıkar 
Yağı çıkar  maaş zammından hak ettiğin oranı çıkar geriye kalan 
hesaplama aşağıdaki tabloda olduğu gibi. Anlaşılan o ki emeklinin 
mutfağı 2019 yılında biraz daha daralacak.

MEMUR EMEKLİSİ AYLIKLARI TL

SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin Aylıkları TL
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Mustafa SARIOĞLU
Gen. Eğt. ve Teş. Sekr.

Sivil toplum kuruluşlarının önemi nedir ?
Sivil toplum kuruluşları gönüllük esasına dayanarak 
hareket edip birkaç kişinin bir araya gelerek 
oluşturmasıyla kurulan vakıf ve derneklerdir. Sivil 
toplum kuruluşları resmi olarak devletin hizmetinde 
olmayan tamamen halkın desteğinden  gücünü 
alan bir hizmet ve yardımlaşma hareketleridir.
Sivil toplum kuruluşları, eğitim, sağlık, güvenlik, 
beslenme, barınma ve hak arama verilen hakların 
eşit dağılımı gibi ihtiyaçların insani boyutlarıyla 
ilgilenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, doğal 
afetlerde, felaketlerde, savaşlarda, kıtlık ve yoklukta, 
kuraklıkta görev alarak insani yardım sağlarlar.
Sivil toplum kuruluşları herhanği bir konu hakkında 
bilinçlendirme , bilgilendirme ve eğitim sağlayarak 
kamuoyunda farkındalık çalışmaları yürüterek 
halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile o 
konuyu devlet gündemine taşınmasını sağlarlar. 
Tüm bu süreçlerde  sivil toplum kuruluşları bağımsız 
ve tarafsız hareket ederler ve amaçlarına uygun 
olarak sivil halk için varlıklarını devam ettirirler.
Sivil toplum kuruluşlarının önemi şu şekildedir:
* Toplumda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma 

faaliyetleri yürütürler.
* Tamamen insani değerler ve insan merkezli 

çalışırlar.
* Bağış kabul ederek ya da belli bir sermayeden 

hareket ederek varlıklarını korurlar.
* Yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlarlar.
* Eğitim, sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını 

karşılarlar.
* Savaşlarda ve doğal afetlerde insani diplomasi ve 

arama kurtarma çalışmaları yaparlar.

Gönüllü olarak yapılması belirleyicidir. Sivil toplum 
kuruluşları faaliyetlerini dernek, vakıf, sendika, birlik 
ve oda adları altında sürdürürler.
Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin veya milletin 
dünyaya karşı duruşunu belirleyen ve milletin 
kendini güçlü hissetmesini sağlayan en önemli 
kuruşlardır.
1989 yılında kurulan TÜM EMEK DER. kurulduğu 
günden bugüne kadar emekli dul ve yetimlere 
hizmet vermiş olup tüm enerji ve birikimlerini emekli 
dul ve yetimlerin sosyal ve ekonomik yaşantılarının 
daha iyiyi ve adil olması toplumda daha saygın 
platformlarda temsil haklarının olması ve gelir 
düzeylerinin daha iyi koşullarda yaşayacak düzeye 
çıkarılması için toplumda farkındalıklar oluşturmuş 
ve bu farkındalığı da temsil etmiş olduğu 12 milyon 
emekli adına yerel yönetimlere , bürokrasiye ve 
meclise taşımıştır.
Yapılan çalışmalar ve farkındalıklar kimi zaman 
karşılığını bulmuştur kimi zamanda eksiklerle de 
olsa hükümet gündemine gelmiştir.
Bir sivil toplum kuruluşu olarak gücümüzü 
üyelerimizden alırken üyelerimizin çokluğu 
gücümüzü ve söz hakkımızı artırırken temsil ve 
dikkate alınma oranımızı da artırmaktadır.
Bir olmak iri olmak diri olmak için her geçen gün 
büyüyen TÜM EMEK. DER. Camiası ülkemizin saygın 
ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 
emeklinin refahı için onun hak arayış mücadelesini 
geçmişten günümüze ve geleceğe taşımak için 
vardır ve hep olacaktır. Kalın sağlıcakla.

SİVİL TOPLUMUN 
ÖNEMİ

SİVİL TOPLUMUN 
ÖNEMİ

Kısa adı TÜM EMEK. DER. (Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği) Türkiyenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan 
derneğimiz hiçbir siyasi bağlantısı olmayan, tamamı ile bağımsız ve 
tarafsız bir emekli derneğidir.

Neden emekliler için bir sivil toplum kuruluşuna gereksinim duyuldu 
ve TÜM EMEK. DER.’in var olma sebebi nedir ve gücünü kimlerden 
alır bunları yazmadan önce toplumda sivil toplum kuruluşu deyince 
ne anlıyoruz ve görevleri nelerdir genel olarak bir bakalım.
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KAMUOYUNA DUYURU

TUİK tarafından Aralık ayı tüfesi eksi 0,40 

olarak açıklanması tüfe ye mahkûm edilen 

İŞÇİ ve BAĞ-KUR emeklilerinin % 80’ini açlık 

sınırı altında yaşamaya mahkûm edileceği ,   

yıllık olarak artış temmuz + ocak artışı  %19,20 

görülmekte çarşı pazar temel gıda artışı % 30-

35 varmış sendikalarda   % 45’lik sözleşmeler 

imzalanırken;

Hükümetimizden emeklilerin mağduriyetini 

giderecek bir refah payı olarak seyyanen 

bir artış verilmesi gerekmekte, çünkü diğer 

kesimlerin yıllık artışlarına   %26’lar verilirken 

emekliye %9,17 + %10 düşünülmesi biz 

emeklileri hayal kırkılığına uğratmıştır.

12 milyon emekli aile bireyleriyle 36 -  40 milyon 

emekli nüfusu 2019 yılında da yoksulluğa 

mahkûm edilmemesini istemiyoruz.

Emeklilerin Sorunları ve Çözüm Yolları, Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Aydın Tufan 

ile Gündem Özel programında emeklilerin sorunlarını gündeme getirmiştir.

Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan 17.12.2018 
Pazartesi Günü Saat:15:30 ‘Da Aydın Tufan İle 

Gündem Özel Programına Katıldı.
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Genel Başkanımız ÇALIŞKAN Zonguldak’ta 
açıklamalar yaptı.

Tüm emeklileri kapsayan intibak yasasının 
çıkarılması gerektiğini belirten Çalışkan, 

şunları kaydetti:

“Bu intibak yasasının geçmişteki gibi hatalı 
olmaması gerekir. Geçmişte yapılan, kısmi 
bir iyileştirmeydi. Bu yasada taban aylık 
belirlenmesi lazım, taban aylık açlık sınırının 
bir lira da olsa üzerinde olacak. Yani bugün 
800-900 lira dediğimiz aylıklar... Bundan sonra 
aylık bağlama oranlarını belirlemek için taban 
aylığın üzerine aynı yine yasamızda mevcut 
olan 240 güne bir puan verilerek belirlenecek. 
Aylık bağlama oranı belirlendikten sonra 
kim hangi dereceden prim ödediyse bunun 
karşılığında o belirlenen aylık bağlama oranı... 
Mesela 3-5 kişinin aylık bağlama oranı yüzde 
70 ile belirlendi ama prim ödedikleri dereceleri 
farklı, herkes kendi ödediği derecesinin yüzde 
70’ini alacak. İşte bizim bu gün senelerce 
söylediğimiz hizmet ve prime dayalı standart 

birliği budur. O gün kimsenin kimseye hakkı 
geçmez, emekliler birbiriyle kavga etmez. 
Bunun için bir an önce hükümetten bunları 
talep ediyoruz. Çıkarılmasını istiyoruz.”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 25 sene bilfiil 
hizmetini tamamlayanın emekli olabilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. Çalışkan, “25 sene bilfiil 
hizmet çalışmışsa bir kişi, bilhassa işçi daha 
fazla ondan bir şey beklenemez. 50 yaşındaki 
bir işçiyi direğe çıkartıp elektrik bağlatamazsın” 
dedi.

Zonguldak Şubesinin 13. Olağan Genel 
Kuruluna katılmak üzere Zonguldak’a geldi. 
Kongre öncesi gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Çalışkan, erken emekliliğe ilişkin 
de açıklamalarda bulundu. 25 sene bilfiil 
çalışan kişinin emekli olabilmesi gerektiğini 
söyleyen Çalışkan, “Memleketimizin gündemi 
çalışanın 3600 göstergesi ve erken emeklilik 

Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği 
(TÜMEMEKDER) Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan, 
“Maaş sorunları, biliyorsunuz 
bugün tavanla taban arası 
çok muazzam açıldı. Bugün 
tabanımız 900 liraya kadar 
düştü, tavandan da 4 bin liraya 
kadar emekli olanlar var. Bu 
kadar farklı bir uygulama haliyle 
huzursuzluk yaratmaktadır.” 
dedi.
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dedikleri emekliliği bekleyenler yaştan büyük 
bir sorundur. Kişi 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına 
gelmiş. Bulunduğu iş yerinden herhangi bir 
şekilde ayrılmış veya kapanan iş yerlerimiz 
mevcut. Bunlardan dolayı vatandaş işsiz kalmış. 
Çalışamıyor, geliri bitiyor. Bu vatandaşa büyük 
bir yük. Erken emekliliğin çözümü bizce şöyle 
bir şekil olması lazım. Bu sosyal güvenliğin 5510 
sayılı Yasa’da bu değişikliğin yapılması gerekir. 
25 sene bilfiil hizmeti tamamlayanın emekli 
olabilmesi lazım. 25 sene bilfiil hizmet çalışmışsa 
bir kişi, bilhassa işçi, daha fazla ondan bir şey 
beklenemez. 50 yaşındaki bir işçiyi direğe 
çıkartıp elektrik bağlatamazsın. Arabanın altına 
yatırıp araba tamir ettiremezsin. 25 sene bilfiil 
ile bu sorun ebedi çözülür. Diğer taraftan 3600 
gösterge polislere, öğretmenlere, imamlara 
gibi birkaç mesleğe veriyorlar. Aslında biz 
şunu isteriz. Bütün personel kanunu bu şekilde 
değerlendirilip herkesin hakkı neyse bunun eşit 
şekilde verilmesini istiyoruz” dedi.

“Emeklilerin maaş ve sağlık sorunları var”

Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da 
dikkat çeken Çalışkan, “Emeklilerimizin iki 
sorunu vardır. Maaş ve sağlık sorunları. Maaş 
sorunları biliyorsunuz bugün tavanla taban 
arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 
900 liraya kadar düştü. Tavandan da 4 bin liraya 
kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir 
uygulama haliyle huzursuzluk oluşturmaktadır. 
Biz diyoruz ki bir intibak yasası yapalım. Bütün 
tüm emekliyi kapsayan bir intibak yasası olsun. 
Bu yasa geçmişteki gibi hatalı olmaması gerekir. 
Geçmişte yapılan kısmi iyileştirmeydi. Bu yasada 
taban aylık belirlenmesi lazım, taban aylık açlık 
sınırının bir lira da olsa üzerinde olacak. Yani 
bugün 800-900 lira dediğimiz aylıklar. Bundan 
sonra aylık bağlama oranlarını belirlemek için 
taban aylığın üzerine aynı yine yasamızda 

mevcut olan 240 güne bir puan verilerek aylık 
bağlama oranları belirlenecek. Aylık bağlama 
oranı belirlendikten sonra kim hangi dereceden 
primödediyse bunun karşılığında o belirlenen 
aylık bağlama oranı mesela 3-5 kişinin aylık 
bağlama oranı yüzde 70 ile belirlendi ama 
prim ödedikleri dereceleri farklı. Herkes kendi 
ödediği derecesinin yüzde 70’ini alarak işte 
bizim bugün senelerce söylediğimiz hizmet ve 
prime dayalı standart birliği budur. O gün kimse 
kimseye hakkı geçmez, kimse kimseye bugün 
caminin avlusunda, parklarda ‘niye çalışırken 
sen benden az alıyordun, şimdi çok alıyorsun’ 
diye emekliler birbiriyle kavga etmez. Bunun 
için bir an önce hükümetten bunları talep 
ediyoruz. Çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

2019 ikramiyeleri ve maaş zamları

TÜFE’den yüzde 20 beklediklerini belirten 
Çalışkan, maaşlarının haricinde refah payı da 
istediklerini ifade ederek, “2018 sonu, 2019 
başlangıç artışlarına gelince bugün malum 
Mecliste görüşülen bütçemizde yüzde 26 
artışlar veriliyor. Buna göre biz şunu diyoruz; 
bizim TÜFE’mizden yüzde 20 bekliyoruz. Ayrıca 
yüzde 5 de refah payı bekliyoruz. Her dönem 
ayrı olarak bize refah payı neden verilmez, biz 
bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü diyorlar ki 
‘Efendim geçen seneki maaşınızdan bugüne 
kadar yüzde 10, yüzde 20 artış geldi, TÜFE’den 
bunu veriyoruz.’ Ama bizim bir de refah olması 
lazım. Bunu talep ediyoruz. İki zam falan 
değil, bugün tabii ki ikramiyelerimizi şu anda 
yeterli bulmuyoruz. Bizim talebimiz birer maaş 
ikramiye talep etmiştik. Ama şu anda biner lira 
gibi bir ikramiye verdiler. Yine de talebimiz bir 
maaş ikramiye olmasıdır. Maaşa da aynı oranda 
artış gelmesini bekliyoruz. İnşallah gelecek. Bu 
hususta çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde 
konuştu.
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BASIN 
BİLDİRİSİ

BASIN 
BİLDİRİSİ

Genel Başkanımız  Çalışkan Basına yaptığı açıklamada; 

“EMEKLİNİN TÜFE ENFLASYONU Kasım 2018 tarihli TUİK ‘ in açıkladığı 
enflasyon tüfe oranının temel ihtiyaçlar ile yaşam koşullarına uymadığı, 
bu tüfe oranı araba beyaz eşya vergi indirimi akaryakıta Fiatlarına göre 
hazırlanmış inancındayız TV. reklamları da bunu gösteriyor.

Emeklinin tüfe si temel ihtiyaca temel gıdaya elektriğe suya gaza göre 
hesaplanması gerekir çünkü emeklinin dar gelirli vatandaşın harcamaları 
eksi değil çarşıda pazarda soğan patates, bulgur, fasulye enflasyonu kasım 
ayında artı  % 5 in üzerine çıkmış tır.

Halen % 70’nin asgari ücret ve açlık sınırı altında aylık alan emekli dul ve 
yetimlerinin dar gelirlinin zorunlu harcamaları dikkate alındığından,

Bu enflasyon hesaplama sepeti dar gelirlilerinin yaşam gerçeğini 
yansıtmamakta,

Zira mahalle pazarında, bakkalında, uğrayamadığı kasabında farklı bir enflasyon 
gerçekleriyle yaşamını sürdürme mücadelesi veren emekliler zamanında 
vergisini primini ödeyen devletine olan görevini yapan yaşlı insanları da 
devletimizin düşüneceği inancındayız.

Bu nedenle enflasyon altında geçim sıkıntısı çeken emeklinin maaşlarına gerçek 
yaşam standartları oranında artış yapılmalıdır” dedi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 5. Olağan Genel 
Kuruluna Katıldık.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Olağan Genel 
Kurulu 26 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
katılımlarıyla gerçekleştirilen genel kurula, 
Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN, 
Genel Sekreterimiz Mustafa YILMAZ ve 
Genel Eğitim ve Teşkilat sekreterimiz 
Mustafa SARIOĞLU, Emekli, işçi, işveren ve 
memur konfederasyonları ile çeşitli meslek 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk: “45’i Kanser İlacı Olmak Üzere 
413 İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Aldık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama 
Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin 
yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile ilgili 
yaptığı açıklamada “22’si Yurtdışı, 45’i kanser 
olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme 
listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13’ü daha 
önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt 
dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara 
doğrudan erişim imkanı doğdu.” diye belirtti.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar 
başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, 
kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, 
DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde 
kullanılmaktadır. Vatandaşlarımız ilaçları 
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Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile sözleşmeli 
eczanelerden temin edebilecektir.

DİYALİZ HASTALARI İÇİN DEVLET 
TARAFINDAN KARŞILANAN ÜCRETİ YÜZDE 
19 DAHA ARTIRDIK

Vatandaşlarımızın tedavilerinde sorun 
yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi 
ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet 
sunucularına ortalama yüzde 19 oranında 
ücret artırımı yaptık. Bu artış hizmetin 
erişebilir olması ve kalitesinin artırılması 
bakımından önemli.

Başta palyatif bakım olmak üzere 27 adet 
sağlık hizmetini daha ilave ücret alınmaksızın 
sunmaya başladık.

Mitral kapak hastalığı olan sigortalılarımızın 
tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite 
hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin 
değişiklik yapılmıştır.dedi.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren SGK 
Başkanı Mehmet Selim Bağlı kurum olarak 
değil vakıf olarak hesap vereceklerini 
belirterek “Bizim idari olarak bakanlığa, 
mali olarak Sayıştaya ve genel kurula karşı 
sorumluluğumuz var. Biz bugün konuşan 

değil, dinleyen ve hesap veren olacağız. 
Genel kurul bittikten sonra raporlar 
bakanlığımıza sunulacaktır. Öbür dünyada 
hesaba çekilmeden önce bugün burada 
hesaba çekilerek alnımızın akıyla çıkacağız. 
SGK’yı inşallah yeni seçilen kurulla daha iyi 
bir şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet 
Selim Bağlı ise bir önceki SGK Genel 
Kurulu’nun Aralık 2015 tarihinde toplandığını 
hatırlatarak, “Bugün burada son 3 yılda 
bütün yaptıklarımız, yapamadıklarımız, 
başardıklarımız, başaramadıklarımız, dar 
boğazlarımız, açmazlarımız gündeme 
gelecek. Bunlar konuşulacak. Biz bugün 
konuşan değil, dinleyen ve hesap veren 
konumunda olacağız” dedi.

SGK’nın aktüeryal dengesi, bilançosu, faaliyet 
raporu, performans programı, mali denge, 
gelir ve giderleri bugün burada masaya 
yatırılacağını dile getiren SGK Başkanı Bağlı, 
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk’un yoğun programına 
rağmen SGK’ya gösterdiği ilginin kendileri 
için motive edici güç olduğunu vurguladı.
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Bugünkü Genel Kurulda tipik bir kamu 
kurumunun yönetim kurulu değil bir vakfın 
mütevelli heyetinin önemli bir kısmının 
seçileceğini ifade eden Bağlı 
konuşmasının devamında şöyle 
konuştu:

“Bir vakıf medeniyetinin 
mensupları olarak bir vakıf olarak 
gördüğümüz, bir kamu hizmeti 
değil bir sosyal sorumluluk, bir 
hayır, bir sevap olarak gördüğümüz 
sosyal güvenlik hizmetini inşallah 
yeni seçilecek olan yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte daha iyi bir 
noktaya taşıyacağız.”

Genel kurula hitaben konuşmalarını 
gerçekleştiren Genel Başkanımız 
Satılmış ÇALIŞKAN, Emeklinin 
durumunu hazuruna anlatmıştır.

Çalışkan Konuşmasında “Emekli aylıkları 
yaşam koşullarına uygun hale getirilmelidir 
“Dedi. Hayırlı olmasını dilerim.
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Tüm emek Der olarak 2018 yılı genel 
merkez ve yöneticilerimiz uyum içerisinde 
temsil ettiğimiz emeklilerimizin ve dul 
yetimlerimizin  insan gibi yaşam koşullarını 
sağlaya bilmek için yurt genelinde sorumluluk 
bilinci içerisinde mücadelemize devam ettik. 
Şubelerimiz bulundukları illerde sivil toplum 
temsilcileriyle, yörenin Milletvekilleri, mülki 
amirleri Belediye Başkanları  İle  görüşüldü 
talep ve sorunlarımız iletildi.

Genel merkez olarak hem ilerde hem 
parlamento düzeyinde ve ilgili Bakanlarla 
görüşmelerimizle emeklimizin sorunları  
yazılı ve sözlü olarak her platformda dile 
getirilerek  daima gündemde tutuldu, kısmen 
çözümlenenler oldu , ama tabi ki yılmadan

2019 yılında da yine aynı sorumluluk bilinci 
içerisinde mücadelemiz devam edecektir.

26/12/2018  günü yapılan SGK. Genel  kurulun 
konuşmamda  emekli sorunlarımızı kamu 
oyuna ve kurum ve kuruluş  temsilcilerine 
açık açık  anlatılmıştır.

Tüm Emek der olarak sorunlarımızı yazılı 
sözlü ilgili yetkili her kesime  aktaracağız 
bizler dernek tüzüğümüzün doğrultusunda 
sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettik.

2018 yılında yöneticilerimiz ve 
üyelerimizden  vefat edenlerin mekanları 
cennet olsun geride kalanlara  sabırlar 
hastalarımıza Allahtan   şifalar  dileriz.

Tüm Emek Der Genel Başkanı olarak aile 
bireyleriyle beraber tüm emeklilerimize 
sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 2019 
yılının dünya da ve ülkemizde barış huzur ve 
aydınlık günler getirmesini cenabı Allahtan 
diliyorum.

Satılmış  ÇALIŞKAN
Genel Başkan
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Konak Şubemize Ziyaret

Derneğimiz Konak Şu-
besini CHP İzmir Ko-

nak Belediye Başkan Aday 
Adayı Satın Dr. Melih ŞAN 
06.12.2018 Perşembe günü 
şubemizi ziyaret etmişler-
dir.

Kendilerine ziyaret edip 
emeklilerin sorunlarını din-
ledikleri için teşekkür eder; 
Çalışmalarında başarılar di-
leriz.

Çalışkan’dan Atalay’a Destek Ziyareti

Tüm İşçi Emeklileri Dul 
ve Yetimleri Derneği 

Genel Başkanı Satılmış 
ÇALIŞKAN ve Yönetim 
Kurulu 14.12.2018 
tarihinde, TÜRK-İŞ Genel 
Başkan Ergün ATALAY’ı 
makamında ziyaret etti.

Tüm Emek Der Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan, 
Genel Sekreter Mustafa 
YILMAZ ve  Genel Eğitim ve 
Teşkilat Sekreteri Mustafa 
SARIOĞLU Türk İş Genel 
Başkanı Ergün ATALAY‘ı 
makamında ziyaret etti. Genel Başkanımız 
Çalışkan yaptıkları mücadeleden dolayı 
Türk İş Genel Başkanına başarılar diledi. 
Yanında olduklarını söyledi. Türk İş Genel 
Başkanı Sayın Ergün Atalay da “sizler bana 
değil, ben sizlere geleceğim. Sizlere her 
konuda büyüklerim olarak destek olacağım, 
ülkemizin, çalışanların emeklilerin sorunlarını 
beraberce iyi niyet çerçevesinde hükümet 

edenlerle görüşerek sorunlarımızı aktardık. 
Bundan sonrada aktarmaya devam edeceğiz 
beraberce mücadelemiz devam edecek” 
dedi.

Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan 
emeklilerle ilgili sorunları kendisine aktardı 
gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Atalay’a 
Teşekkür etti.
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Tarsus Şube Başkanımız Sayın Mehmet 
Bülent GÖZENER 26.10.2018 günü 
tüp gaz kacağı nedeniyle alev alması 
sonrası ellerinde ve yüzünde yanıklar 
meydana gelmiştir.

Şube Başkanımıza geçmiş olsun der; 
Acil şifalar dileriz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Kartal Şubemiz üyelerini 
29.11.2018 tarihinde İBB 

işbirliği ile İstanbul kültür 
gezisine götürdü. Havanın 
soğuk ve yağışlı olmasına 
rağmen gayet güzel bir ortamda 
gezimizi gerçekleştirildi. 
Kartal Şube Başkanımız 
Sayın Nazım ÖZTÜRK yaptığı 
açıklamada “Başta İBB kültür 
AŞ sorumluları olmak üzere 
otobüs şoförlerimize, tur 
rehberlerimize, öğle yemeği için 
beltur çalışanlarına, gezimize 
katılan tüm üye ve yakınlarına 
teşekkür etmiş ve bu tür 
gezilerin devam edeceğiz” dedi.

Kartal Şubemiz Emeklilerimizi İBB işbirliği ile İstanbul 
kültür gezisine götürdü.

Tarsus Şube Başkanımıza Geçmiş Olsun
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Si-ser işitme cihazları Kartal şubesi yetkilileri Bay 

Barbaros KÖMÜRCÜ, Bayan Gizem EKŞİ ve Bayan 

Semanur ÖZCAN yönetiminde duymayan kulak 

kalmasın siloganiyla üyelerimiz ve yakınlarına 

işitme testi yapılmıştır.

Gayet güzel bir ortamda geçen işitme testi 

taramasında gösterdikleri üstün gayret ve 

ne zaketlerinden dolayı Si-ser yetkililerine 

derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür 

ederiz....!

Derneğimiz bugünde her zaman olduğu 

gibi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

Yeni etkinliklerde tekrar beraber olmak 

dileğiyle.....

Kartal Şubemiz duymayan kulak kalmasın sloganıyla 
üyelerimiz ve yakınlarına işitme testi yapılmıştır.

Sakarya Şubemiz Si-Ser İle Anlaşma Yaptı.

Sakarya şubemiz Sİ-SER 

işetme sitemleri ile anlaşma 

imzaladı. Yapılan anlaşma ile 

Derneğimiz üyelerine alaçakları 

işitme cihazlarında %30 indirim 

sağlanacaktır. Bu kapsamda 

Açıklama yapan Şube Başkanı 

Mustafa YILMAZ “yakın zamanda 

Sİ-SER in derneğimizde kulak 

testi yapacaklar” dedi.
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Düzce Şubemizi MHP Düzce Belediye Başkan Aday 
Adayı Erdoğan BIYIK Ziyaret etti.

MHP Adana Miletvekili Ayşe Sibel ERSOY ve İl 
Başkanı Bünyamin AVCI Çukurova Şubemizi 

Ziyaret Etti

26.11.2018 pazartesi günü MHP adana 
Milletvekili Ayşe Sibel ERSOY ve il başkanı 
Bünyamin AVCI Çukurova şubemizi   
dernek binamızda ziyaret ettiler.

Emeklilerin TOKİ, ve diğer beklentileri 
Sayın ERSOY ve AVCI’ ya anlatılmış ve 
destekleri istenmiştir.

Sayın MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel 
ERSOY ve İl Başkanı Bünyamin AVCI’ya 
ziyaretlerinde dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız.

MHP Düzce Belediye Başkan Aday 
Adayı Erdoğan Bıyık 30.11.2018 
Cuma günü seçim çalışmaları 
kapsamında Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimler Derneği Düzce 
Şubemizi ziyaret etti.
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Zonguldak Şubemiz 13 Genel Kurulunu Yaptı.

25.11.2018 Pazar günü Zonguldak Şubemizin 
toplantı salonunda Ak Parti Zonguldak Millet-
vekili Hamdi UÇAR, Ak Parti Zonguldak Mil-
letvekili Polat TÜRKMEN, Zonguldak Belediye 
Başkanı Muharrem AKDEMİR,  Beycuma Bele-
diye Başkanı Vural KUNDAKÇIOĞLU, İyi Parti 
il Başkanı Yavuz EKMEN, CHP il Başkanı Hakkı 
GÜNEY, Beycuma Dernek Başkanı Hasan YA-
MAN, Zonguldaklılar Dernek Başkanı Necati 
BAŞAR, Kanatlı Hayvanlar Federasyonu Baş-
kan Vekili Osman BAYRALI, Zonguldak Şehitler 
Derneği Başkanı Mustafa YORULMAZ ve Emek-
lilerin katılımlarıyla genel kurulu gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Satılmış 
ÇALIŞKAN’ın yaptığı Genel Kuruluda Çalışkan 
hazuruna “emeklilerin maaş ve sağlık olmak 
üzere iki sorunu olduğunu savunarak, “Maaş 
sorunları, biliyorsunuz bugün tavanla taban 
arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 
900 liraya kadar düştü, tavandan da 4 bin lira-
ya kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir 
uygulama haliyle huzursuzluk yaratmaktadır.” 
diye konuştu. Konuşmasında Emeklilerin diğer 
talepleri hakkında da bilgilendirmiştir.
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Genel Kurulumuza Katılan Misafirlerden Zon-
guldak Belediye Başkanı Sayın Muharrem AK-
DEMİR Zonguldak’ta emeklilere yapılan hiz-
metler hakkında kapsamlı 
bir konuşma yapmıştır.

İyi Parti Zonguldak İl Baş-
kanı Sayın Yavuz EKMEN 
hitabında Emekli için parti-
sini çalışmasını anlatmıştır.

  Ak Parti Zonguldak Mil-
letvekili Hamdi UÇAN ko-
nuşmasında Ak Partinin 
Emekliler için yaptıkları 
ve devam eden çalışmalar 

hakkında konuşmuştur.

Genel kurulda tekrar seçilen 
Mustafa SARIOĞLU Şube Baş-
kanlığında yönetim kurulu 
üyeliklerine Hüseyin DEMİRAY, 
İbrahim YAVUZASLAN, Adnan 
KÜÇÜKVAR, Recep ALKAN se-
çilmiştir. Denetim kuruluna 
Şevki AKGÜN, Niyazi TORLA-
KOĞLU, Kemal BAYRAM seçil-
mişlerdir.

Güven tazeleyen başkan ve yönetimine çalış-
malarında başarılar dileriz.
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KAYSERİ

Tüm işçi emeklileri  dul ve yetimleri derneği 
şube başkanı Kazım BÜYÜKBAHÇECİ’NİN 15 
haziran 2018 tarihinde ani kalp krizi geçirerek 
aramızdan ayrılan başkanımıza Allah’tan rah-
met yakınlarına sabır sabırlar dileriz.
Göreve başladığımız ilk günden itibaren şu-
bemizde kayıtlı bulunan üyelerimizin kayıt 
dosyalarını yeniden gözden geçirerek TÜM 

EMEK DER ÜYE YÖNETİM SİSTEMİNE girişleri-
nin yapılmasını  gerçekleştirdik.
Şehrimizde açılan DOKTOR ÖZ GÖZ ve KULAK 
BURUN BOĞAZ CERRAHİ LAZER MERKEZİ 
ile dernek üyelerimize göz muayenelerini 
ücretsiz KBB muayenelerini % 75 indirimli 
olarak sözleme imzalanmıştır. Sözleşme 
esnasında yardımlarından dolayı sayın 

Doç. Dr. Mahmut ÖZKIRIŞ beye  
derneğimiz adına teşekkür ederiz.
Yine şehrimizde bulunan ÖZEL UZ 
DENT diş hastahanesi ile dernek 
olarak indirim sözleşmesi imza-
ladık. Bu esna da yardımlarından 
ötürü sayın Ergün SEZER beye üye-
lerimiz adına teşekkür ederiz.
Geçmişte anlaşmış olduğumuz 
KAYSERİ ÖZEL MAGNET ve ÖZEL 
TEKDEN hastahaneleri ile yeniden 
protokol imalanmıştır. Bu konular-
da bize yardımcı olan özel magnet 
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hastahanesi genel müdürü sayın Abidin KA-
RABULUT ve özel tekden hastahanesi  kurum-
sal iletişim ve halkla ilişkiler sorumlusu Salih 
TUNCAN beye dernek ve üyelerimiz adına te-
şekkür ederiz.

Genel başkanımız sayın SATILMIŞ ÇALIŞKAN ve 
Genel merkez yönetici ve çalışanlarının şube-
lere olan sağ duyulu yaklaşımı,emeklilerimizin  
menfaatleri için yaptıkları çalışmaları için Kay-
seri şubesi olarak teşekkürlerimizi bildiririz.

Kazım BÜYÜKBAHÇECİ’yi Rahmetle Anıyoruz.
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DÜZCE

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği Düzce Şubesi 2007     
yılında kurulmuştur. Kurucu üye 
olarak 6 ay görev yaptıktan sonra         
birinci olağan genel kurul yapılmış 
ve başkanlığa Feridun ALGANOĞLU 
seçilmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle 5300 
üye sayısına ulaşılmıştır. Kuruluşumuzdan   
bu güne kadar yönetim kurulunda görev 
alan üyelerimizden vefat eden tüm   
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, 
Dernek Şubemiz olarak ilimizde üyelerimiz 
ile ilgili   her platformla temsil etmeye 
çalışıyoruz ve ziyaretlerimizi yapıyoruz. 
Toki ile ilgili çalışmalarımızda talebimiz 
doğrultusunda dönemin valisi 103 dönüm 
arazinin “derneğiniz adına Toki’ye devri 
yapılmıştır” diye resmi yazı gönderdi.   Bizler 
çok sevindik üyelerimizi bilgilendirdik. Zaman 
geçip ilgililerden haber alınamayınca yönetim 
kurulu olarak  Vali Bey’den randevu talep edip 
görüştük, çalışmalar hakkında bilgi aldık  fakat 
hüsrana uğradık. 1980 yılında çekilen fotoğraf 
da ‘orman   görüntüsü var’   denilerek   tahsisi 
yapılan mevcut arazi imara açılamamıştır. 
Üyelerimizin çoğunluğunun umutla 

beklediği proje hayata geçirilememiştir. 
Dernek   Şubemiz başkan ve yönetim 
kurulu olarak yerel   TV kanallarında     
emeklilerin sıkıntılarını yazılı ve 
sözlü olarak beyan ederek gündeme       
getirmektedir.   Zaman zaman siyasi parti 
temsilcileri tarafından ziyaret edilen 
şubemizde emeklilerin sorunları ve şikayetleri  
dile getirilmektedir.. Bağlı olduğumuz Düzce 
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İl Dernekler Müdürlüğüne ziyaretlerimizde 
İl Müdürümüz Yunus Karaman’dan kanuni 
konularda bilgi alıyoruz. Denizbank şube 
müdürü derneğimizi ziyaretinde emeklilere 
yönelik kampanyaları hakkında bilgi vermiştir. 
Şubemiz yönetimi olarak mevcut   belediye 
başkanını ziyaret      ederek çalışmalarında 

başarılar diledik ve arsa talebimizi verdik.
Bu görev gönüllülük isteyen bir görevdir. 
Biz de bu bilincin altında şubemize 
gelen tüm emeklilere elimizden 
geldiğince hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 
Hepinize mutlu sağlıklı ömürler dileriz.
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Merhaba Değerli Tüm Emek Der Üyeleri!

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Sayın Satılmış Çalışkan, bu dergide işçi emeklilerimizin hu-
kuksal sorunları ile ilgili onlara yol gösterici bir köşe düşünce-
sinden bahsettiğinde, bir işçi emeklisi çocuğu olarak gerçek-
ten çok heyecanlandım ve teklifini seve seve kabul ettim. Bu 
vesileyle başta Sayın Başkan Satılmış Çalışkan olmak üzere 
tüm yönetim kurulu sayın üyelerine ve derginin çıkarılmasın-
da emeği geçen herkese tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

Değerli Okuyucular,

Bugünden itibaren, sizlerden aşağıdaki e-posta (e-mail) ad-
resine gelecek olan sorulara Hukuk Köşesi’nde cevap verme-
ye çalışacağım. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, cevaplar 
ve yorumlar, sorularınızdaki veriler ışığında ve genel nitelikli 
olacağından, sizin içinde bulunduğunuz -belki de farkında ol-
madığınız- şartları bir meslektaşım ile görüşmenizde büyük 
fayda bulunmaktadır. Bizim amacımız, sizlere bir nebze olsun 
yol gösterici olabilmektir. 

Hukuki sorunlarınızı ve sorularınızı gönderebileceğiniz 
e-posta (e-mail) adresimiz avozersenturk@gmail.com’ dur. 
Sorularınız ya müstakil olarak ya da diğer sorularla benzer 
ise birleştirilmek suretiyle mutlaka cevaplandırılmaya çalı-
şılacaktır. Lütfen sorularınızı mümkün olduğunca kısa ama 
tüm hususları içerecek şekilde yazmaya çalışınız. Sorunuzda 
yeterince anlaşılmayan bir hususu açıklayabilmeniz için size 
soru sorma imkânımız bulunmadığından dolayı soru ne kadar 
anlaşılır olursa, cevap da o kadar tatmin edici olabilecektir. 

Bir sonraki sayıda görüşene kadar esen kalmanız dileğiyle.

Günün Sözü: Adalet, bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. 
William Godwin

Av. Özer Şentürk

YARGIDA DEVRİM: HEDEF SÜRE 
UYGULAMASI
Yargıda Hedef Süre Uygulaması; her bir dava ve soruşturma için hedef 
süre öngörerek hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruş-
turmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede 
yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava 
yönetim sistemidir.
Anayasamızın “ Hak Arama Hürriyeti ” kenar başlıklı 36 ıncı maddesinde 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ıncı maddesinde düzenlenen 
“adil yargılanma hakkı”; yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde yürü-
tülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktadır.
Konuya ilişkin olarak mevzuatımızda;
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36 ncı maddesinde herke-
sin adil yargılanma hakkına sahip olduğu,
141 inci maddesinin dördüncü fıkrasında davaların en az giderle ve 
mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğu,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “usul ekonomisi ilkesi” ke-
nar başlıklı 30 uncu maddesinde hâkimin, yargılamanın makul süre için-
de ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını 
sağlamakla yükümlü olduğu,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘ara verme’ başlıklı 190 ıncı 
maddesinde duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm veri-
leceği; ancak, zorunlu hâllerde davanın makul sürede sonuçlandırılması-
nı olanaklı kılacak surette duruşmaya ara verilebileceği, 
şeklinde hükümler yer almaktadır.
Bunlar dışında mevzuatımızda yargılamaların makul süre içerisinde ta-
mamlanmasına hizmet edecek çok sayıda düzenleme bulunmaktadır. Bu 
düzenlemelerin bazılarında yargılamanın tamamlanacağı süre de belir-
lenmiştir.
Belirlenen hedef süreler 01.01.2019 tarihinden itibaren soruşturmanın 
ve davanın taraflarına Yönetmelikte yer verilen usullere uygun olarak 
bildirilecektir. Bu sayede taraflar da soruşturmanın, davanın ya da yar-
gılamanın ne kadar sürede tamamlanabileceğini öğrenebilecektir. Diğer 
yandan anılan tarih itibariyle Adalet Bakanlığı internet sitesinden soruş-
turma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri ayrıca ilan edilecektir. 
Anılan tarihten önce açılmış bulunan dava ve soruşturmalar için hedef 
süre uygulaması söz konusu olmayıp yukarıda yazılı tarihler ve sonrasın-
da açılan dava ve soruşturmalar için hedef süre belirlenmiştir.
Ancak getirilen bu yeni uygulamanın, pratikte ne tür sonuçlar doğu-
racağını zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Uygulamadan beklenen 
yararın sağlanmasında, gerçekçi hedefler belirlemenin yanı sıra yargı 
birimlerinden sürekli geri bildirimler alınmasının ve bu geri bildirimler 
sonucunda yeni aktivasyonlar alınarak eksikliklerin ve hataların en baş-
tan giderilmeye çalışılmasının önemi büyüktür.  
Yeni uygulamanın, “Geciken adalet, adalet değildir.” anlayışına hizmet 
edecek şekilde yargımızı hızlandırmasını umuyor, tüm halkımıza hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Son Söz: “Pirincin içindeki siyah taşlardan değil, beyaz 
taşlardan kork.” Bir Japon Atasözü

Av. Özer Şentürk
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Yılmaz yaptığı açıklamasında,“Asgari ücret geçen 
yıla göre yüzde 26.5 oranında artarak brüt 2 
bin 558 TL olarak açıklaması asgari ücretliyi 
olduğu gibi bizde sevindirdi. Bu ücretle çalışan 
kardeşlerimiz, emekliler gibi zor şartlar altında, 
alın teriyle çalışmaktadır ve her şeyin en iyisini hak 
etmektedirler. Böyle alın teriyle çalışıp emekli olan 
işçilerimiz, dul ve yetimlerimizde yapılan bu zam 
sonrasında büyük beklenti içerisine girmiştir” dedi.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve 
Aile Sosyal Politikalar Bakanımızın hazırlayacakları 
bütçede emeklilerimize yönelik zamların asgari 
ücretliye verilen yüzde 26’lık bir oran olmasını 
istiyoruz ve bekliyoruz. Hayat, geçim şartları ve alım 
gücünün düşmesi bizi bu beklentiye düşürmüştür. 
Hep birlikte açıklanacak zam oranları bekliyor ve 
takip ediyoruz” dedi.

Yılmaz diğer yandan Türkiye’nin çeşitli illerinden 
bulunan dernekler aracılığıyla üyelere yönelik 

kömür satışlarının sürdüğünü belirterek, “Genel 
merkez olarak illerde bulunan derneklerimiz aracılığı 
ile üyelerimize piyasanın çok altında kaliteli ve 
taksitle kömür satışlarımız devam ediyor. Yine özel 
hastaneler ile yaptığımız anlaşmalar gereği indirimli 
sağlık hizmeti alınabiliyor. Kurum ve kuruluşlardaki, 
işyerlerindeki emeklilerimizinde sorun yaşamaması 
için sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Zonguldak Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Askeri 
ücretle yapılan zammı emekliler olarak kendilerinin 
istediklerini söyledi. Genel 02 Ocak 2019 Çarşamba 
11:58 Emekli maaşlarının asgari ücretin altında 
olmaması gerektiğini hatırlatan Sarıoğlu şunları 
söyledi; “2018 yılı içerisinde tüm işçi emekli dul 
ve yetimleri derneği genel teşkilat sekreteri ve 
Zonguldak Şube başkanı olarak biz başta genel 
başkanımız Sayın Satılmış Çalışkan ile beraber 
Türkiye çapındaki tüm Şube Başkanlarımızla 
beraber, yöre milletvekillerimizle beraber biz ilgili, 

yetkili herkesi emeklerin hak ve menfaatleri ile ilgili 
yazılı sözlü bilgileri verdik. İlgili bakana hatta Sayın 
cumhurbaşkanımıza kadar konularımızı ilettik. 
2019’un ikinci günü Zonguldak’tan emeğin ve 
emeklinin başkentinden sesleniyorum; biz devlet 
istatistik eltisinin belirlediği bir açlık sınırı var yeni 
verilen askeri ücret zammı var. Biz açlık sınırın 
altında hiçbir emeklinin maaş almamasını talep 
ettik ve yine talebimiz aynen devam ediyor. 2019’un 
ilk haftasında açıklanacak olan TÜEF’ in emekliyi 
dikkate alarak 12 milyon emeklinin yaşadığı bir 
ülkede yetkililerin bunu dikkate alması lazım. 
Devlet istatistik enstitüsünün belirlediği açlık sınırı 
ile pazardaki hayat pahalılığı aynı değil. Onun için 
bir kez daha başta genel başkanım sayın Satılmış 
Çalışkan ve tüm Şube Başkanlarımız sorumluluk 
bilinci içerisinde hareket ettik ve yine sorumluk 
bilinci içerisinde hareket edeceğiz. İnşallah 2019 
hayırlı olur diyoruz biz de müjde bekliyoruz. 
Emekli olarak biz ülkemizi milletimizi devletimizi 
çok seviyoruz ama anlayış bekliyoruz. Tüm emekli 
arkadaşlarımıza 2019’un hayırlı olmasını diliyoruz 
ve saygılar sunuyorum.”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Mustafa 
YILMAZ Asgeri Ücrete Gelen Yüzde 26’lık Zam Oranı Kadar Emeklilere 
de Yeni Yılda Zam Yapılmasını Beklediklerini Açıkladı

Asgari ücretliye varda bize yok mu? 
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Hepatit B Nedir ? 
     Hepatit B, karaciğer iltihabı anlamına gelen hepatit hasta- 
lığının etkeni olan virüslerden bir tanesidir. Meydana getir- 
diği hastalık çok ağır tablolara neden olabilmektedir. 
     Bu virüs, esas olarak karaciğerde yerleşir burada çoğalır ve 
zamanla karaciğeri tahrip edecek boyutlara ulaşabilir. Hepa-
tit B bulaşıcı bir hastalıktır ve ülkemizde çok önemli bir sağlık 
sorunudur. 
 
     Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1'i Hepatit B virüsü 
ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1'i Hepatit B virüsünü 
taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların %75-80'inde hiçbir 
belirti görülmez. 
    Kuluçka süresi olan 2-6 ayın sonunda gözlenebilen hastalık 
belirtileri; aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi, iştah kaybı, 
bulantı, kusma, deride ve göz aklarında sararma, idrar 
renginde koyulaşma, karın ağrısı ve karaciğer bölgesinde 
hassasiyettir. 
    Hepatit B virüsü bulaştıktan sonra üç yol izler: 
   Kişinin immün sistemi (bağışıklık sistemi) kuvvetli ise vü- 
cudunda virüse karşı antikor denilen koruyucu maddeler 
oluşur ve belirli bir düzeyde kalır. Artık kişi doğal olarak 
aşılanmıştır, tam şifa ile iyileşmiştir. Ömür boyu Hepatit B’ 
den korunacaktır. Oluşan bu koruyucu antikorlar, eğer ki 
olması gereken düzeye ulaşamaz ise kişi taşıyıcı olarak 
kalacaktır. Henüz kendisi hasta değildir fakat potansiyel 
virüs bulaştırıcısıdır. Çevresi için hastalığın yayılmasında 
büyük bir tehlike oluşturur. 
 
  Özellikle ülkemizde bu anlamda gizli taşıyıcılar çoktur. 
Hastalığın kontrolsüz bulaşmasında en sessiz yolu oluşturur. 
Taşıyıcılar için risk yıllar sonra başlayabilir. Taşıyıcı kişi 
karaciğer kanserine aday olabilir veya organ hasarı ile 
karaciğer yetmezliğine girebilir. Kişi de koruyucu antikorlar 
hiç oluşamaz ve her zaman virüs güçlü durumdadır. Vücut 
virüse yeniktir. Karaciğer fonksiyonları bozuktur. Karaciğer 
enzimleri yüksektir. Kişi aktif hastadır ve hızla karaciğer 
yetmezliğine gider. Veya hastalık yıllara yayılır zamanla 
karaciğer yetmezliğine ya da karaciğer kanserine dönüşür.

Hepatit B, kan yoluyla ve çok sıklıkla da yakın temasla (kan 
dışındaki vücut sıvıları: tükürük,ter,cinsel organ sıvıları) 
bulaşır. Derideki bir çatlak yada açık yara ile temas eden bir 
damla kan yada tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli 
olabilmektedir. Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum 
esnasında bulaşabilir. 
En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel 
ilişkidir. Çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi 

 .ridetkemlibalo irelşiçeg
Kan ve kan ürünlerinin nakli,kirli enjektörlerin kullanımı 
(örneğin; uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi hijyenik 
olmayan şartlarda ortak kullanılan enjektörlerle), yeterli 
sterilizasyonun yapılmadığı cerrahi girişimler, kuaför ve 
berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş manikür ve pedikür 
setleri, tıraş bıçakları, makaslar, steril olmayan aletlerle 
yapılan sünnet,kulak delme işlemleri ve ortak kullanılan diş 
fırçaları Hepatit B virüsünün bulaşmasına sıklıkla aracılık 
etmektedir. 

Hepatit B’den Korunmak Mümkün müdür ? 
Virüs vücuda girmemişse korunması kesinlikle mümkün 
olan bir hastalıktır. En etkili korunma yolu da aşılanmadır. 
Koruyuculuğu %90-95’tir. Eğer koruyucu düzeyde antikor 
titresi elde edilmişse koruyuculuk %100’e ulaşır. 
Aşılama, taşıyıcılara veya aktif hasta olanlara yapılamaz.
Uygulanacak aşı şeması,toplam üç dozun belirli zamanlara 
bölünerek uygulanması ile olur. 
Genel olarak kullanılan aşı şeması: ilk doz 0. ay ( yani doğar 
doğmaz) kabul edilmek kaydıyla, bir ay sonra 2. doz ve 5 ay 
sonra 3. doz olmak üzere 0-1 ve 6.ayda yapılan 3 doz aşı 
uygulamasıdır. 

SONUÇ OLARAK HEPATİT B’ NİN, ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURAN, YAYGIN VE 
BULAŞICI BİR HASTALIK OLDUĞUNU, TEDAVİSİNİN HER ZAMAN BAŞARILI 
SONUÇ VERMEDİĞİNİ AMA KORUNMAK İÇİN ETKİLİ BİR AŞISININ 
BULUNDUĞUNU UNUTMAYALIM !!! 
 
SAĞLIKLI GÜNLER !!! 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Hizmetleri

Başkan Yardımcısı
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Sağlık haklarından yararlanma
Yurtiçi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanununun yürürlüğe girmesiyle ikametgâhı 

Türkiye’ de olan tüm vatandaşlar genel sağlık sigor-

tası kapsamına alınmıştır.

Kurumumuz tarafından 2012 yılında hizmete açılan 

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygu-

laması ile genel sağlık sigortalıları ve bunların bak-

makla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerin-

den yararlanabilmeleri için gerekli olan aktivasyon 

işlemleri çok kısa sürede ve tamamen otomasyona 

dayalı olarak yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetle-

rinden yararlanabilme durumunuzu  https://www.

turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama  linkine 

tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Ne-
lerdir?

Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yü-

kümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve di-

ğer haklardan yararlanabilmesi için;

a) Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten 

önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık 

sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

b) 4/b (Bağkur), Ek-5, Ek-6 ve 60/g kapsamındaki ge-

nel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna 

başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime 

ilişkin borçlarının bulunmaması,

60/(d) kapsamında genel sağlık sigortalısı olan ya-

bancı uyruklular ile isteğe bağlı sigortalıların ise 

sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte hiç 

prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması, ge-

rekmektedir.

Ancak, genel sağlık sigortalısının bakmakla yüküm-

lü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık 

sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde 

sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sağlık 

hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki 

son bir yıl içinde, toplam 30 gün genel sağlık sigor-

tası prim ödeme gün sayısının olması şartı aranmaz.

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkası-

nın bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası hal-

leri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, 

bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda yukarıda sa-

yılan şartlar aranmaz.

4/a (SSK), 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kap-

samında zorunlu sigortalı olan kişiler, zorunlu si-

gortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün 

süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu 

kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten ge-

riye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigorta-

lılıkları varsa 10 güne ilave olarak 90 gün, toplamda 

100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler 

ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Ayrıca, öğrenciliği sırasında anne/babasının bak-

makla yükümlüsü durumunda olan veya hak sahibi 

olarak yetim aylığı alan çocuklardan; liseden mezun 

olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 

25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten 

itibaren 2 yıl daha aynı kapsamda sağlık hizmetle-

rinden yararlanmaya devam ederler.

Hepatit B Nedir ? 
     Hepatit B, karaciğer iltihabı anlamına gelen hepatit hasta- 
lığının etkeni olan virüslerden bir tanesidir. Meydana getir- 
diği hastalık çok ağır tablolara neden olabilmektedir. 
     Bu virüs, esas olarak karaciğerde yerleşir burada çoğalır ve 
zamanla karaciğeri tahrip edecek boyutlara ulaşabilir. Hepa-
tit B bulaşıcı bir hastalıktır ve ülkemizde çok önemli bir sağlık 
sorunudur. 
 
     Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1'i Hepatit B virüsü 
ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1'i Hepatit B virüsünü 
taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların %75-80'inde hiçbir 
belirti görülmez. 
    Kuluçka süresi olan 2-6 ayın sonunda gözlenebilen hastalık 
belirtileri; aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi, iştah kaybı, 
bulantı, kusma, deride ve göz aklarında sararma, idrar 
renginde koyulaşma, karın ağrısı ve karaciğer bölgesinde 
hassasiyettir. 
    Hepatit B virüsü bulaştıktan sonra üç yol izler: 
   Kişinin immün sistemi (bağışıklık sistemi) kuvvetli ise vü- 
cudunda virüse karşı antikor denilen koruyucu maddeler 
oluşur ve belirli bir düzeyde kalır. Artık kişi doğal olarak 
aşılanmıştır, tam şifa ile iyileşmiştir. Ömür boyu Hepatit B’ 
den korunacaktır. Oluşan bu koruyucu antikorlar, eğer ki 
olması gereken düzeye ulaşamaz ise kişi taşıyıcı olarak 
kalacaktır. Henüz kendisi hasta değildir fakat potansiyel 
virüs bulaştırıcısıdır. Çevresi için hastalığın yayılmasında 
büyük bir tehlike oluşturur. 
 
  Özellikle ülkemizde bu anlamda gizli taşıyıcılar çoktur. 
Hastalığın kontrolsüz bulaşmasında en sessiz yolu oluşturur. 
Taşıyıcılar için risk yıllar sonra başlayabilir. Taşıyıcı kişi 
karaciğer kanserine aday olabilir veya organ hasarı ile 
karaciğer yetmezliğine girebilir. Kişi de koruyucu antikorlar 
hiç oluşamaz ve her zaman virüs güçlü durumdadır. Vücut 
virüse yeniktir. Karaciğer fonksiyonları bozuktur. Karaciğer 
enzimleri yüksektir. Kişi aktif hastadır ve hızla karaciğer 
yetmezliğine gider. Veya hastalık yıllara yayılır zamanla 
karaciğer yetmezliğine ya da karaciğer kanserine dönüşür.

Hepatit B, kan yoluyla ve çok sıklıkla da yakın temasla (kan 
dışındaki vücut sıvıları: tükürük,ter,cinsel organ sıvıları) 
bulaşır. Derideki bir çatlak yada açık yara ile temas eden bir 
damla kan yada tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli 
olabilmektedir. Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum 
esnasında bulaşabilir. 
En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel 
ilişkidir. Çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi 
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Kan ve kan ürünlerinin nakli,kirli enjektörlerin kullanımı 
(örneğin; uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi hijyenik 
olmayan şartlarda ortak kullanılan enjektörlerle), yeterli 
sterilizasyonun yapılmadığı cerrahi girişimler, kuaför ve 
berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş manikür ve pedikür 
setleri, tıraş bıçakları, makaslar, steril olmayan aletlerle 
yapılan sünnet,kulak delme işlemleri ve ortak kullanılan diş 
fırçaları Hepatit B virüsünün bulaşmasına sıklıkla aracılık 
etmektedir. 

Hepatit B’den Korunmak Mümkün müdür ? 
Virüs vücuda girmemişse korunması kesinlikle mümkün 
olan bir hastalıktır. En etkili korunma yolu da aşılanmadır. 
Koruyuculuğu %90-95’tir. Eğer koruyucu düzeyde antikor 
titresi elde edilmişse koruyuculuk %100’e ulaşır. 
Aşılama, taşıyıcılara veya aktif hasta olanlara yapılamaz.
Uygulanacak aşı şeması,toplam üç dozun belirli zamanlara 
bölünerek uygulanması ile olur. 
Genel olarak kullanılan aşı şeması: ilk doz 0. ay ( yani doğar 
doğmaz) kabul edilmek kaydıyla, bir ay sonra 2. doz ve 5 ay 
sonra 3. doz olmak üzere 0-1 ve 6.ayda yapılan 3 doz aşı 
uygulamasıdır. 

SONUÇ OLARAK HEPATİT B’ NİN, ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURAN, YAYGIN VE 
BULAŞICI BİR HASTALIK OLDUĞUNU, TEDAVİSİNİN HER ZAMAN BAŞARILI 
SONUÇ VERMEDİĞİNİ AMA KORUNMAK İÇİN ETKİLİ BİR AŞISININ 
BULUNDUĞUNU UNUTMAYALIM !!! 
 
SAĞLIKLI GÜNLER !!! 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Hizmetleri

Başkan Yardımcısı
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ŞUBELER ŞUBE BAŞKANLARI TEL. NO: FAX NO: ADRESLERİ GSM E-MAİL

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

0535 712 04 83 adanasube@tumemekder.org.tr

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

0533 967 73 38 cukurovasube@tumemekder.org.tr

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

0531 589 22 00 afyonsube@tumemkder.org.tr

ANKARA SATILMIŞ ÇALIŞKAN 0312 232 50 54 0312 232 54 49 GMK. BULVARI NO: 67/8     MALTEPE / ANKARA 0535 810 97 02 ankarasube@tumemekder.org.tr

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

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

0543 576 15 34 cayirhansube@tumemekder.org.tr

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

0546 562 61 68 beypazarisube@tumemekder.org.tr

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

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

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

BİLECİK/BOZÜYÜK RAMAZAN PEKER 0228 314 55 64 Söğüt Cd. No:1/A Bozöyük / BİLECİK 0553 501 67 21 bozoyuksube@tumemekder.org.tr

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

BOLU
LÜTFİ KÜRŞAT 
KARTALTEPE

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

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

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

0533 461 23 55 karacabeysube@tumemekder.org.tr

BURSA (TEM) ALİ TİRYAKİ 0224 232 42 32 Kükürtlü Mh. 2. koru Sk. Erer Apt. No:3 Orhangazi / BURSA 0532 618 37 31 bursatem@tumemekder.org.tr

BATMAN 
ABDULKADİR 
ATALAY

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

0532 255 16 02 batmansube@tumemekder.org.tr

DENİZLİ
KAMİL 
KÜNARLIOĞLU

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

DÜZCE
FERİDUN 
ALGANOĞLU

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

0535 256 42 52 duzcesube@tumemekder.org.tr

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

0532 152 75 23 elazigsube@tumemekder.org.tr

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

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

0536 567 63 09 gaziantepsube@tumemekder.org.tr

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

0535 465 44 25 kartalsube@tumemekder.org.tr

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

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

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

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

0533 028 63 38 konaksube@tumemekder.org.tr

TÜM EMEK DER ŞUBE ADRES VE TELEFONLARIMIZ
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KASTAMONU HAMDİ KAYA 0366 212 55 37 Topaloğlu Mah. Fevzi Efendi Cad. No:5 KASTAMONU 0542 431 02 52 kastamonutem@tumemekder.org.tr

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

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

0532 237 76 90 kayserisube@tumemekder.org.tr

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

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

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

0537 931 20 40 mucursube@tumemekder.org.tr

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

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

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

0534 465 48 80 korfezsube@tumemekder.org.tr

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

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

0542 717 64 51 emetsube@tumemekder.org.tr

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

MANİSA/ALAŞEHİR HÜSEYİN ÖZKAN 0236 653 91 20 0236 653 88 74
Soğuksu Mah.Ahmet Işık Cd. Belediye İş Hanı Zemin No:16    
Alaşehir/MANİSA

0533 220 26 95 alasehirsube@tumemekder.org.tr

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

0535 640 77 85 silifkesube@tumemekder.org.tr

MERSİN/TARSUS
MEHMET BÜLENT 
GÖZENER

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

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

0532 724 04 36 sakaryasube@tumemekder.org.tr

SAKARYA/ARİFİYE FAHİR GÜVEN 0264 229 01 04 0264 229 28 97 Fatih Mah. Fatih Cad. No: 18 İç Kapı B    Arifiye / SAKARYA 0543 559 67 27 arifiyesube@tumemekder.org.tr

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

0539 685 18 88 samsunsube@tumemekder.org.tr

ŞANLIURFA VAKKAS DURMAZ 0537 066 00 22
Atatürk Mah.Ahmet Bahçıvan İş Merkezi Kat:2 No:123 
Haliliye /  Şanlıurfa

0530 321 74 63 sanliurfasube@tumemekder.org.tr

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

0542 257 83 24 zilesube@tumemekder.org.tr

TOKAT/TURHAL İBRAHİM AĞCA 0356 276 04 04 0356 276 04 04 
Maraşal Fevzi Çakmak Mh. Can Yapı koparatifi C blok 2 
Turhal / TOKAT

0537 436 11 60 turhalsube@tumemekder.org.tr

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

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

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

0530 777 06 93 zonguldaksube@tumemekder.org.tr

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

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

0532 658 41 25 devreksube@tumemekder.org.tr

ZONGULDAK/
GÖKÇEBEY

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

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

0532 493 66 49 ereglisube@tumemekder.org.tr
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Yeni yılınızı en içten 
Dileklerimizle kutlar, 

Sağlık, başarı ve mutluluklar 
dileriz.


