ZEKI
MÜREN

Kalplerimizde
dogan ve
hiç batmayan
bir günes...
Ülkemizin gelmiş geçmiş en sevilen
ve en kıymetli sanatçılarından
Zeki Müren, anıları ve eserleriyle
kalplerimizdeki yerini tüm sıcaklığıyla
korurken, bağışlarıyla da sonsuzluğa
uzanıyor.

Disiplini, tutkusu, çalışkanlığı ile
sanatın bir çok dalında eserler
vermiş bu büyük sanatçının
dünya çapında bir yıldız olması
tesadüf değildir.
O, benzersiz bir başarı öyküsü,
gençlerimize örnek olmuş vizyon
sahibi bir kişidir.

Zeki Müren, sanatını icra
edişiyle, kendine has üslubuyla,
sevenlerine gösterdiği engin
sevgi ve saygısıyla eşsiz bir
sanatçı oldu. Tüm toplumun
kalbine girip saygısını kazanan
bu büyük şahsiyeti her zaman
saygı, sevgi ve rahmetle
anacağız.

Sevgi dolu bir dünyam var
Dört yanımda tüm insanlar
Dünya malı neye yarar
Dostluklarla yasıyorum

Zeki Müren
1931-1996

Bursa’nın Tophane
Mahallesi
Ortapazar
Caddesi’nde,
6 Aralık 1931
Cuma günü
sabaha karşı
dünyaya geldi.

Annesi ev hanımı Hayriye
Hanım, babası kereste tüccarı
Kaya Müren’dir. Zeki adı
babaannesi Hayriye Hanım
tarafından verilmiştir.
İlk musiki nağmelerini sesinin
güzelliği ile tanınan Şehadet
Camii müezzini Bıçkıcı Mehmet
Efendi’den duyan Zeki Müren,
üç yaşında güzel sesi ile şarkı
söylemeyi öğrenmiştir.

Annesinin
yardımlarıyla
alfabeyi
5 yasında söktü.
O yasta,
üzerlerine büyük
harflerle ismini
yazdıgı plaklar
hazırlardı.
Evlerinin
bahçesinde hayali
dinleyicilerine
konserler verirdi.
Her nerede olursa
olsun sarkı
söylemenin
yolunu arıyor,
buluyordu.

Babaannesi Hayriye Hanım’ın
rahatsızlığı nedeniyle her yıl
onunla birlikte Tuzla İçmeler’e
giden Zeki Müren’in İstanbul’a
ilgisi giderek artar.
En sevdiği şarkı Selahattin
Pınar’ın “Yalnız benim ol, el
yüzüne bakma sen” olan Zeki
Müren, on bir yaşında Bursa
Tahtakale Ortaokulu’na başlar.
Koyu bir Müzeyyen Senar
hayranı olan ve onun bütün
plaklarını biriktiren Zeki Müren,

ilk derslerini Bursalı tambur
üstadı İzzet Gerçeker’den alır.
Zeki Müren, o yaşlarda
hocasından usül, nota ve
solfej derslerini almakta,
Müzeyyen Senar’ın okuduğu
şarkıları hocası ile karşılıklı
meşk etmektedir.
Ortaokulu birincilikle bitiren
Zeki Müren’e artık Bursa dar
gelmektedir.
Ailesini ikna etmesiyle İstanbul
Boğaziçi Lisesi’ne yatılı olarak
kaydı yapılır.

1946 yılında
liseye başlayan
Zeki Müren, ilk
bestesini okul
tatili sırasında,
1949’da Bursa’da
yapar. Bu onun ilk
akrostişidir.
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İlköğretime Orhangazi
İlkokulu’nda başlayan Zeki
Müren’in sahneye ilk çıkışı
aynı okuldaki bir oyunda çoban
rolünü oynaması ile olmuştur.
Daha sonraları hayatını
etkileyen, küçük Zeki’nin
çocukluğunda Bursa’ya gelen
ve hayranlıkla izlediği çadır
tiyatrolarının gösterileridir.
Bu tiyatroların İstanbul’dan
geldiğini öğrenince daha o
yaşlarda İstanbul’da yaşama
özlemi başlar.

“ Zehretme hayatı bana cananım
Elemlerle doldu benim her anım
Kederimle yanıp sönse de canım
Inan ki ben sana yine hayranım”
Acemkürdi makamında
bestelediği bu şarkı radyoda
Suzan Güven tarafından
okunduğunda dikkatleri
çekmeye başlar. O sıralar
Boğaziçi Lisesi’ne müzik
dersleri vermeye gelen değerli
bestekar Şerif İçli ve Kadri
Şençalar’ın derslerini takip
etmektedir.

Müziğin yanısıra edebiyat
ve resim sanatına da
olağanüstü ilgi duyan Zeki
Müren o günlerde
Yeşilçam’ın ünlü rejisörü
Arşavir Alyanak’ın babası
Agopos Efendi’den
nazariyet dersleri
almakta, Şerif İçli’nin
evine giderek musiki
derslerini sürdürmektedir.

“Yagmurlu bir günde
beni radyo imtihanına
o götürdü, ilk bestemi
radyoda o okudu.”

Resme duyduğu ilginin bir
sonucu olarak sınavla
girdiği Güzel Sanatlar
Akademisi (Mimar Sinan
Üniversitesi) Süsleme
Bölümü’nden 1954
yılında mezun olur.

Halk Zeki Müreni
sesinden evvel
bestesiyle tanıdı.

Öğrencilik yıllarından
itibaren yaptığı 170'e
yakın desen çalışmaları
birçok defa sergilenmiştir.
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Müren’in
çocukluğunda,
müzikteki kılavuzu
radyoydu. Camiada
Müren’in ilk elinden
tutan Suzan Güven
olmuştu.

İlk bestesini radyoda
seslendiren değerli sanatçı,
Suzan Güven’in kendisine
verdiği müjdeli haberle katıldığı
radyo imtihanında Veli Kanık,
Yorgo Bacanos, Refik Fersan,
Fahire Fersan gibi değerli
edebiyat ve müzik
üstatlarından oluşan jüri
karşısında başarılı bir sınav
verir ve sınavı birincilikle
kazanır. 1 Ocak 1951 günü,
rahatsızlanan Perihan
Sözeri’nin radyo programını
iptal etmesiyle Refik Fersan
onu arayarak acilen
Radyoevi’ne çağırır. Yaklaşık
45 dakikalık başarılı bir konser
verir. Bu ilk canlı yayın büyük
yankılar uyandırır. Radyonun
önü akın akın gelen insanlarla
dolar.
“Radyoya nasıl gittiğimi
sorarsanız, uçarak dersem
yalan olmaz.”

Radyoda yaptığı programlar
ancak İstanbul ve Marmara
bölgesinde dinlenebilmektedir.
Tüm Anadolu’ya sesinin
duyurabilme özlemi içinde iken
ilk plağını 1950 yılında doldurur.
Artık Zeki Müren’i bütün Türkiye dinlemektedir.
Akademinin bitmesine bir yıl kala 1954’te
yapılan teklif üzerine kamera karşısına geçen
Zeki Müren, “Beklenen Şarkı” filminde başrolü
Cahide Sonku ile paylaşır. Filmin müzik
direktörlüğünü de yapan Zeki Müren, o sıralar
aldığı spikerlik sertifikası ile niteliklerine bir
yenisi ekler.
Filmlerine devam eden ve Akademi’yi bitiren
Zeki Müren, yoğun gazino teklifleri karşısında
ilk kez 26 Mayıs 1955’te Küçük Çiftlik
Gazinosu’nda sahneye çıkar. Saz sanatçılarına
tek tip kıyafet, T biçimli sahne, perde, dekor,
her beş eserde kostüm değiştirme gibi
yenilikler ile sahneye çıkan Zeki Müren büyük
ilgi ve beğeni görür. Aynı yıl Manolya adlı
bestesi ile altın plağı alır. Hayatında hiçbir
zaman menajer kullanmayan Zeki Müren’in
kostümlerini de kendisinin çizdiği desenlere
göre terzileri hazırlar.

“Kucagımda bir demet
manolyayla Manolya
sarkısını okumak
dehsetli hosuma gidiyor.”

Plak, film, beste, şiir ve desinatörlük gibi
çalışmalarını sürdürürken gelen tiyatro
teklifi neticesinde, yönetmenliğini Cüneyt
Gökçer’in yaptığı “Çay ve Sempati” adlı
piyesle, 1960 yılında, İstanbul
Sıraselviler’deki Arena Tiyatrosu’nda
sahne alır.
Zeki Müren’in ilk 33’lükleri ise 60’ların başlarında İsrail ve
ABD’de yayınlanmıştı.

“İlk Amerika’ya gidişimde New York
caddelerini gezerken bir plakçı vitrininin
en önünde kendi long play’ime
rastlayınca sevinçten uçmuştum.
Türkiye’den giden 78 devirli plaklarımdan
derlenmiş ve orada basılmıştı.”

“Kimsesizlerin kimsesiyim, kimsesizim.
Yalnızların yalnızıyım, yalnızım...”

Zeki Müren’i
ve TEV’i
kucaklayan
yer: Bodrum
Sanat hayatına büyük bir tempoyla devam ederken 1980 Haziran’ında Kuşadası’nda
kalp spazmı geçiren Zeki Müren, yılların yorgunluğu ile sarsılan sağlığına da iyi geleceğini
düşünerek çok sevdiği Bodrum’a yerleşir. Ömrünün son yıllarında inzivaya çekilip kendini
dinlediği Bodrum’da huzuru bulmuştur. Zaman zaman televizyon çekimleri ile sevenlerinin
karşısına çıkan Zeki Müren, 1988’de hazırladığı kasetteki bestekar Yusuf Nalkesen’in
gönderdiği uşşak eser “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” ile yılın şarkısı ödülünü alır.
Hayatının bu döneminde, rahatsızlığından kaynaklanan sıkıntılar içindeyken, varlığını
Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlar.

Kendi deyimiyle hayat oyununun perdesini kapattığı yer olan
Bodrum’da, her sene doğum günü olan 6 Aralık’ta ve ölüm yıl
dönümü 24 Eylül’de düzenlediğimiz özel etkinliklerle kendisini
anıyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak, onun bize duyduğu güveni,
Türk eğitimine ve Türk gençlerine katkı sağlama arzusunu her
zaman minnetle anıyoruz.

Zeki Müren hatıra defterine “Tanrı’nın
lütfu Bodrum’da insanlar çok zarif ve
misafirperver” diye yazıp imzalamıştı.
İstanbul’a dönüşünde “Bodrum’da
5 yaş gençleştim” diyordu.
Artık Bodrumluların simgesi, paşasıydı.
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Uzun bir ayrılıktan sonra, TRT’den gelen Zeki Müren Belgeseli
teklifini kabul etmesiyle Bodrum’daki evinde “Batmayan
Güneş”in çekimi yapılır. Bu belgeselin çok büyük ilgi görmesi
üzerine TRT, Müren’e yeni bir proje sunar. “Zeki Müren ve
Konukları” isimli televizyon programı için Ajda Pekkan ve
Muazzez Ersoy ile İzmir stüdyolarına gidilecek, programda Zeki
Müren’e 45 yıl önce radyoda dinleyicilerine seslendiği ilk
mikrofon armağan edilecektir. Çekim günü olan 24 Eylül 1996
sabahı, Zeki Müren, hiç adeti olmadığı halde evinin balkonuna
çıkarak güneşin doğuşunu, Bodrum Kalesi’ni ve kendi adını
taşıyan caddeyi seyrederken bunlarla vedalaştığını
bilmemektedir.
Her zamanki gibi sevenleri ile birlikte olmanın heyecanı içinde
olan Zeki Müren, armağan edilen mikrofonu aldıktan sonra
rahatsızlanarak, sevgi ve saygının en büyüğünü gördüğü
sahnede, saat 20.59’da hayata veda eder.
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Bir rüyadan, hakikate:
Türkiye’nin gelecegine
bırakılan miras.

Zeki Müren, tüm Türkiye’ye ilham vermeye devam
ederken, yaptığı başığla topluma örnek,
öğrencilerimize de eğitim güneşi olmuştur.

26 Mart 1996 gecesi, sabaha karşı Zeki Müren’in hayatında
olağanüstü bir şey olur. Etkisinden kurtulamadığı ve daha
sonra binlerce gencin hayatını değiştirecek olan bir rüya görür.
Bu rüyanın etkisiyle sınır boylarında vatanımız için nöbet
bekleyen Türk askerine ve eğitimlerine destek olmak istediği
Türk gençliğine armağan mahiyetinde mirasını bırakmaya karar
vermiştir. Zeki Müren bu geceyi sonraları ‘’Rüya değil hakikatti
galiba…’’ diye anlatır.
Ülkemizin sanat güneşi, bugün gençlere sağladığı destekle de
bir eğitim güneşidir. Çağının çok önünde hareket eden Zeki
Müren’in mirası, bugün birçok öğrenciye eğitim yolunda ışık
olmuş, Türk Eğitim Vakfı’nın yarattığı köprüyle halen binlerce
öğrencinin rüyasını hakikate dönüştürmeye devam etmektedir.
Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak, kendisi adına açılan burs fonu
aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği
sağlıyoruz.
Sanat Güneşi’nin vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki
Müren Fonu’ndan, bu güne kadar, 73 şehirde öğrenim gören
öğrencilere 3.031 burs sağlandı. Burs Fonu’ndan 2018-2019
öğrenim yılında 231 öğrenci yararlanacak.
TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 2002 yılında
Bursa’da sanat üzerine eğitimler verilen Bursa Zeki Müren
Güzel Sanatlar Lisesi yaptırıldı. Lisede, kurulduğu yıldan
bu yana 840 öğrenci görsel sanatlar, 840 öğrenci müzik
bölümü olmak üzere toplam 1.680 öğrenciye eğitim verildi;
halen okula devam eden öğrenci sayısı ise 263.
Her ölüm ve doğum yıl dönümünde, Bursa, İstanbul, Bodrum
şubelerimizde ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu
Lisesi’nde, sanat güneşimiz Zeki Müren’i ona yakışır bir
şekilde anmayı, onun yaratmak istediği farkındalığı ve eğitim
bilincini kitlelere yaymayı amaçladık.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken,
günümüze kadar verilen burs sayısı 250.000’e ulaştı. TEV
sadece 2018-2019 öğretim yılında yurt içinde yaklaşık 7.000
öğrenciye burs imkanı sağlayacaktır.

1967 YILINDA VEHBİ KOÇ
ÖNDERLİĞİNDE 205 HAYIRSEVERİN
EL BİRLİĞİ İLE KURDUĞU TEV,
BUGÜN TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ
VAKIFLARINDAN BİRİDİR.

Yurt dışında 9 ülke işbirliğiyle yaklaşık 2.000 eğitim bursu
sağlandı.
Üstün potansiyelli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı
İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve 3 adet kız öğrenci
yurdumuzun aralarında bulunduğu toplamda 27 adet eğitim
tesisi Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunuldu.
TEV’in Türkiye genelinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla
(Bodrum), Tekirdağ, Trabzon ve İstanbul (Avrupa ve Anadolu)
olmak üzere toplam 14 şubesi bulunuyor.
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki bursiyerlerimize
fırsat eşitliği sunulması amacıyla hayata geçirilen uzaktan
eğitim ve gelişim platformu, E-öğrenme projesi TEV Akademi ve
TEV Mentorink mentorluk projesi ile gençler çok yönlü
desteklenmeye devam ediliyor.
TEV şubelerinin olduğu illerde bursiyerler İngilizce başta olmak
üzere farklı alandaki kurs imkanlarından faydalanabiliyor.
İstanbul’da temelleri atılmış bir vakıf olarak Türkiye’nin dört bir
yanından başarılı ve maddi imkanı yetersiz gençlerimize,
bağışçılarımızın katkılarıyla destek veriyoruz.
50. kuruluş yılımızda 12. şubemizi Muğla’da (Bodrum) hayata
geçirmenin gururunu yaşadık. Muğla’da, TEV'den aldığı 3 bini
aşkın bursla öğrenciler eğitimlerine devam etti. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nde halen 58 bursiyerimiz öğrenim
görmektedir.

VAKFIMIZA NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
VASİYET YOLU İLE
Vasiyet, miras bırakanın vefatı sonrasında, malları üzerinde kendi iradesine uygun
olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur.
Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir
malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm malvarlığını
vakfa bırakabilir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp
notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu
sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır.
Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.
HİBE YOLU İLE
Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz
malı veya bir hakkı, Vakfımıza şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı
yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani yararlanma
hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın
sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı
hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır.
MUTLU GÜNLERDE
Bağışçılarımız mutlu ve özel günlerde (doğum günü, nikah, Anneler/Babalar Günü,
bayramlar vb.) sevdiklerine hediye etmek üzere TEV Mutlu ve Özel Gün Kartlarını
kullanabilmektedir. Ayrıca TEV’in yeni uygulaması Bir Dünya Çiçek’lerini davet,
açılış, nikah gibi büyük organizasyonlarda sevdiklerinizi tebrik etmek amacıyla
gönderebilirsiniz. Kutlamalarınızda, hem toplum hem de doğa adına daha sorumlu
bir mesaj iletmek isterseniz TEV Bir Dünya Çiçek ile farklı bir dünyaya kucak açabilir,
aynı zamanda gençlerimizin eğitimine destekte bulunabilirsiniz.
BURS FONLARI İLE
Türk Eğitim Vakfı’nda kendi adınıza veya anısını yaşatmak istediğiniz kişi adına burs
fonu açabilirsiniz. Burs fonlarının temel amacı maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı
öğrencilere, kişi/kurum adına açılmış fon üzerinden burs desteği sağlamaktır.
Burs fonu uygulaması ile bağışçımız, bursiyerine birinci sınıftan itibaren burs desteği
sağlayarak bursiyerini mezun etme sevincini yaşamaktadır.
VASİYET ve HİBE BAĞIŞÇILARIMIZA VERDİĞİMİZ HİZMETLER NELERDİR?
• Bağışçılarımız ile aylık telefon görüşmeleri yaparak, evlerine ziyaretler düzenleyerek
onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.
• Bağışçılarımızı özel günlerinde arıyor ve TEV Mutlu Gün Kartları yollayarak bu özel
günlerini kutluyoruz.

• Her yıl Vakfımıza değerli katkılarını sunmuş bağışçılarımıza teşekkür
etmek amacıyla Türk Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde özel bir tören
düzenliyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile bağışçılarımıza olan
şükranlarımızı dile getirerek, onlara teşekkür sertifikaları takdim ediyoruz.
• Bakım ihtiyacı olan bağışçılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için (ilaç
yazdırılması, alışveriş, devlet daireleri, bankalar vs.) işlerinde imkanlarımız
ölçüsünde araç ve personel desteğinde bulunuyoruz.
• Sağlık problemlerinde doktor randevularının alınması, doktora/hastaneye
giderken refakat edilmesi ve hastanelerde her türlü tetkik ve tedavi
süresince bağışçılarımızın yanlarında olarak onlara manevi destek oluyoruz.
• Acil sağlık problemlerinde kullanılmak üzere kendilerine ücretsiz acil
ambulans hizmeti üyeliği sağlıyoruz.
• Evde bakımları gerekirse bakıcı bulmalarına yardım ediyoruz.
• Bağışçılarımıza temin ettiğimiz “Hastane İndirim Kartı” sayesinde,
anlaşmalı olduğumuz hastanelerdeki indirimimizden faydalanmalarını
sağlıyoruz.
• Kendi temel ihtiyaçlarını ve günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak
yapabilecek durumda olan fakat daha iyi bir bakım ve sosyal yaşantıya
sahip olmak için huzurevinde kalmak isteyen bağışçılarımıza diledikleri
takdirde güvendiğimiz huzurevlerini gezdiriyoruz. Yerleşmeye karar
verdiklerinde tüm işlemlerinde ve evlerini boşaltmalarına refakat ediyoruz.
• İleri yaşı nedeni ile vasi ihtiyacı bulunan bağışçılarımız için mahkemeden
vasi tayin ettirerek bütün işlemlerini hukuki bir şekilde yürütüyoruz.
• Vefat eden bağışçılarımızın Vakfımız adına vefat, başsağlığı, anma vb.
gazete ilanlarını veriyor ve vefat eden bağışçılarımızın tüm cenaze
işlemlerini, mezarlarının inşasını ve düzenli bakımını gerçekleştiriyoruz.
• Vefat eden bağışçılarımızın aziz ruhları için her sene Ramazan ayında
mevlit okutuyoruz. Mevlit okuttuğumuz bağışçılarımızın isimlerinin yer aldığı
ilanımızı, bir gün öncesinden ulusal bir gazetede Türkiye genelinde
yayımlatarak bütün bağışçılarımızı ve halkımızı mevlidimize davet ediyoruz.
• Vefat sonrasında vasiyetlerinde belirttikleri konuların gerçekleştirilmesini
sağlıyoruz.

ŞUBELERİMİZ

TÜRK EĞİTİM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK

ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111
Kat: 6-7-8, 34349 Gayrettepe - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 318 68 00
Faks: (0212) 217 56 90
E-Posta: tev@tev.org.tr
Çelenk Tel: 444 0 838
Çelenk Faks: (0212) 217 58 57
Çelenk E-Posta: celenk@tev.org.tr (Siparişler için kullanmayınız.)
Eğitim-Burs Tel: 444 0 838
Eğitim-Burs Faks: (0212) 272 62 17
Eğitim-Burs E-Posta: tev_egitim@tev.org.tr

Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 40/3 Tepebaşı
Eskişehir / TÜRKİYE
Tel: (0222) 231 16 06 - 234 34 35
Faks: (0222) 234 34 35
E-Posta: tev_eskisehir@tev.org.tr

ADANA ŞUBESİ
Kurtuluş Mah. Mithat Saraçoğlu Cad.
No: 12 Ali Şadi Bey Apt. A Blok Kat: 2 D: 3
Seyhan - Adana / TÜRKİYE
Tel: (0322) 453 11 14 - 457 33 99
Faks: (0322) 459 32 21
E-Posta: tev_adana@tev.org.tr
ANKARA ŞUBESİ
Kavaklıdere Mah. Esat Cad.
(Eski Akay Caddesi) No: 22/5
06640 Bakanlıklar - Çankaya / TÜRKİYE
Tel: (0312) 417 41 90
Faks: (0312) 418 79 99
E-Posta: tev_ankara@tev.org.tr
ANTALYA ŞUBESİ
Memur Evleri Mah. Anafartalar Cad.
No: 115/1 07100 Antalya / TÜRKİYE
Tel: (0242) 343 32 08
Faks: (0242) 343 32 09
E-Posta: tev_antalya@tev.org.tr
BALIKESİR ŞUBESİ
Altıeylül Mah. Çakıcı Sk. Kardeşler Apt.
K: 5 D: 9 Balıkesir / TÜRKİYE
Tel: (0266) 241 54 45
Faks: (0266) 241 20 27
E-Posta: tev_balikesir@tev.org.tr
BURSA ŞUBESİ
Atatürk Cad. Şehbenderler Apt. No: 47
Kat: 1 D: 6 Osmangazi - Bursa / TÜRKİYE
Tel: (0224) 221 18 10 - 223 63 51
Faks: (0224) 222 46 06
E-Posta: tev_bursa@tev.org.tr
DENİZLİ ŞUBESİ
Çaybaşı Cad. No: 32 Küçüksaray Apt.
Zemin Kat D: 2 20010 Denizli / TÜRKiYE
Tel: (0258) 264 65 99 - 264 64 90 - 262 33 63
Faks: (0258) 265 10 54
E-Posta: tev_denizli@tev.org.tr

İSTANBUL (ANADOLU) ŞUBESİ
Çatalçeşme Mah. Bağdat Cad. Turab Sok. Ömer Uğur Ata Apt. No: 6/2
Suadiye - İstanbul / TÜRKİYE
E-Posta: tev_istanbulanadolu@tev.org.tr
İZMİR ŞUBESİ
Akdeniz Cad. No: 14 Kat 1/102
Birsel İş Merkezi Pasaport - İzmir / TÜRKİYE
Tel: (0232) 441 21 44
Faks: (0232) 441 21 45
E-Posta: tev_izmir@tev.org.tr
KAYSERİ ŞUBESİ
İstasyon Mah. Kocasinan Bulvarı
Depo Cad. No: 3 B
Kocasinan - Kayseri / TÜRKİYE
Tel: (0352) 221 09 85-86
Faks: (0352) 221 09 87
E-Posta: tev_kayseri@tev.org.tr
KOCAELİ ŞUBESİ
Karabaş Mah. Hafızbinbaşı Cad.
İgsaş Vakfı Binası No: 4 Kat: 2 D: 8-9
Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 325 85 41
Faks: (0262) 325 44 77
E-Posta: tev_kocaeli@tev.org.tr
MUĞLA (BODRUM) ŞUBESİ
Çarsı Mah. Cevat Şakir Cad.
No: 6 C/5 Bodrum - Muğla / TÜRKİYE
Tel: (0252) 316 30 62
Faks: (0252) 313 05 68
E-Posta: tev_mugla@tev.org.tr
TEKİRDAĞ ŞUBESİ
Hürriyet Mah. Yapıncak Sok. Aydın Plaza No: 11/3 Süleymanpaşa
Tekirdağ / TÜRKİYE
Tel: (0282) 262 99 97
Faks: (0282) 261 52 23
E-Posta: tev_tekirdag@tev.org.tr
TRABZON ŞUBESİ
1 No’lu Çömlekçi Mah. Yavus Selim
Bulvarı No: 26 Baro Başkanlığı Yanı
61100 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: (0462) 326 78 84 - 321 58 58
Faks: (0462) 326 78 83
E-Posta: tev_trabzon@tev.org.tr

