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KAMU-DER 2020 YILINIZI KUTLAR
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLER...

BAŞKAN’DAN SUNUŞ KONUŞMASI
HOŞ GELDİN 2020
Tatlısı ile acısı ile 2019 yılını geride
bıraktık. Güle güle 2019, hoş geldin yeni yıl.
2020 yılının ülkemize ve insanlık alemine,
barış, sağlık, mutluluk getirmesini temenni
ediyorum. 2020 yılın yoksulluğun,
yolsuzluğun, adeletsizliğin, hukuksuzluğun,
savaşın olmadığı bir yıl olmasını ve Kamu
görevlilerin, çalışanların, emeklilerin, işsizler
için umut yılı olmasını diliyorum.
Ülkemizde aile sigortası hayata mutlaka
geçmelidir.

Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan

Avrupa ülkelerinde, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerine kira, doğal gaz, elektrik, su
bedeli faturaları devlet tarafından karşılanmakta olup ayrıca, temel ihtiyaçlarını karşılamak için
2500 euro aylık maaş vermektedir.
Yine bu Avrupa ülkelerinde işi, aşı olmayan işsizlere devlete iş bulana kadar 2500 euro
aylık maaş şeklinde yardım edilmektedir. Buna da 'Aile Sigortası' denilmektedir. İşte bunun için
diyorum ki;
Ülkemizde de aile sigortası hemen hayata geçirilmedir. Eğer aile sigortası Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de uygulanırsa, bence terör olayları, kadın cinayetleri, taciz ,
tecavüz ve hırsızlık olayları %90 tarihe karışacaktır.
Yine Avrupa ülkelerinde Milletvekili, Bakan, üst düzey yöneticiler aylık maaşları,
ülkelerinde çalışan asgari ücretlinin aylık maaşının üç katını geçemez. Hükmü Anayasalarında
mevcuttur. Durum böyle iken, asgari ücret 3500$ iken Bakan, Milletvekili maaşları ise
10500$'a tekamül eder. Dolayısıyla yoksulluk sınırı asgari ücreti sorunu olmuyor. Ülkemizde ise
üst düzey yöneticilerimiz de asgari ücretler arasında ki fark 19 kattır.
Eğer Anayasamızda üst düzey yöneticilerimiz 'Asgari ücretin 3katından fazla maaş
alamaz' hükmü konulursa, bence ülkede işsizlik, asgari ücret sorunu çözülecek, ülkemize hak,
hukuk, adalet geleceğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm okuyucularımın yeni yılını en içten
dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.
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Üreten bir Türkiye istiyoruz.
İŞSİZLİĞE ÇAREYİ KİM BULACAK ?
1997 Yılında BAYRAK Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydım.
Köşe yazımda 'İşsizliğe Kim Çare Bulacak?'diye makale yazmıştım. Aradan
22 yıl geçti, bir daha söylüyorum 'İşsizliğe çareyi kim bulacak?'
Evet kocaman 22 yıl sonra tekrar işsizliğe çareyi kim bulacak?
Yılda 1 milyon 500 bin genç önlisans ve lisanslar mezun oluyorlar. Mezun
olan gençlerin ancak %10'u iş bulabiliyor. İşsizlik çığ gibi büyüyor.
Televizyon haberlerine göre Kırıkkale ilimizden, Diyarbakır ilimizden 100
tane eleman alınacaksa 5100 kişi başvuruyor.
Her evde mutlaka bir işsiz vardır. Bize gelen taleplerin %90'ı iş
sorunuyla ilgilidir. Son 15 yılda 22000 kişi işsizlik ve yoksulluktan intihar
etmiştir. 17.11.2019 tarihinde son 70 saatte 15 kişi intihar etmiştir. 10 erkek
,5 kadın intihar etmiştir. Bu da içler acısıdır. İzmir'de genç bir evli
hanımefendi kocasına der ki 'Pazar'a gidelim mi? Adam olur, sen oyalan
geliyorum deyip banyoya girip intihar eder ve adamın cebinde 1.5 Tl para
çıkıyor.' İşte içler acısı budur. İşsizlik oranları 2019 yılında %14'lere
ulaşmıştır. Gün geçtikçe işsizler ordusu güçleniyor.
AĞUSTOS 2005
AĞUSTOS 2006
AĞUSTOS 2007
AĞUSTOS 2008
AĞUSTOS 2009

%8.9
%8.6
%8.7
%9.3
%9.3

AĞUSTOS 2012
AĞUSTOS 2013
AĞUSTOS 2014
AĞUSTOS 2015
AĞUSTOS 2016

%8.0
%9.0
%10.1
%10.1
%11.3

Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan

KAYNAK:TÜİK
İşsizlik 2019'da %14.0'a ulaşmıştır. İster istemez aklımıza 'İşsizliğe çareyi kim bulacak sorusu
gelmektedir.. Ülkemizi yöneten değerli yöneticilerimiz ve ülkemizi yönetmeye talip olan siyasetçilerimiz
işsizliğe çareyi kim bulacak? Çığ gibi büyüyen işsziler ordusunda ki gençlerimizin durumu ne olacak? 940'tan
1953 yıllarına kadar, Atatürk'ün açtığı 123 tane fabrikanın özelleşmiş olması üzücüdür. Bunun yerine 4 katı yani
ülke genelinde 492 tane fabrikanın açılması şarttır. İstihdam için 1976 yıllarında Eski Başbakanımız Prof.
Dr.Necmettin ERBAKAN'ın başlattığı ağır sanayi hamlesi zaman kaybetmeden tekrar başlatılmalıdır. Özelleşen
çimento ve şeker fabrikaları yerine aynısı devlet tarafından tekrar inşa edilip devlet tarafından işletilmelidir.
Neden devlet diyoruz, çünkü özel sektör doyumsuzdur. Devlet babadır , devlet işletmelidir. Bir zamanlar
Avrupa'nın buğday ambargosu olan Türkiyemiz şimdi ise üzülerek söylüyorum, unu pirinci ithal ediyoruz. İthali
bırakalım, tarıma çok ciddi anlamda devletçe destek verilmelidir. İthalat eden Türkiye değil, ihracat eden
Türkiye istiyoruz. Yat ve teknelerde ÖTV sıfırlandı, KDV ise %1'e indirildi. Yatlarda değil, tarımda destek
vermek amacıyla tarım girdilerinde ilaç , gübre, elektrik ve mazot KDV
oranları %1'e indirilmelidir. Ve Türkiye yeniden Avrupa'nın buğday
ambargosu haline getirilmelidir. Tarımda güçlenirsek, fabrikaları
açarsak, ağır sanayi hamlesini başlatırsak, inanıyorum ki işsizliğe çare
bulunacak. Söylemesi bizden, yapması bizi yönetenlerden.
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MİSYON VE VİZYONUMUZ
VİZYONUMUZ

Çağdaş, laik, Atatürkçü, bilimsel düşünceye önem vererek yorumlayabilen,
• Millî ve kültürel değerlerimiz ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirecek birer fert haline
getirmeye çalışmak,
• Globalleşen dünyanın içinde kaybolmadan globalleşebilen,
• Dünyada ve Ülkesinde meydana gelen olaylara karşı duyarlılığı yüksek olan,
• İnsanları severken kendisini de sevdirmesini bilen,
• Doğruluğu ve dürüstlüğü önemseyen kişisel bütünlük sahibi olan,
• Ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde gören,
• Paylaşıma açık gelişim odaklı, aile ve iş hayatı dengesini kurmuş olan,
• Sorunları ifade etmesini ve çözümlemesini bilen,
• Sosyal ve girişimci birer fert haline gelmek için mücadele eden,

MİSYONUMUZ
Üyelerimizi mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden bilinçlendirmek, mesleki
yönden gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında
sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerini hizmet amacıyla bilgilendirmek
ve eğitmek üzere, seminerler, eğitimler, paneller, söyleşiler ve benzeri faaliyetler düzenleyerek
üyelerin sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmektir.
Çağdaş, bilgi ve birikimi kendi kültürel değerlerimizle bütünleştirerek, yaşam kalitesi yüksek ve
topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi, birikim ve uzmanlığın
paylaşılması için ortamlar oluşturmak, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimin önündeki her türlü
engeli kaldırmak, üyelerimizin profesyonel iş yaşamında başarılarına ortak olmak, topluma
değer katacak projeleri hayata geçirmek, üyelerin çok yönlü gelişimini sağlamak için eğitim ve
aktiviteler düzenlemek.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapıtaşlarını
oluşturan, kamu ve özel sektörde çalışan bireylere gerek mesleki kariyer planında gerekse sosyal
hayatında faydalı olacak bilgi ve tecrübeleri sunmak, çağdaş ve örnek bir sivil toplum kuruluşu
olmak.

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kamu-Der dergisinin yayın kurulu üyeleridir.
(KAMU-DER)

Sayı - 38
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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ÖRGÜTLÜ OLMAK,
ÖRGÜTSÜZ OLMAKTAN BİN KAT DAHA İYİDİR
Kamu-Der Genel Teşkilatlanma Sekreteri Özcan BAŞTUĞ Kamu-Der
Dergimizde yaptığı açıklama da 'Örgütlü olmak, örgütsüz olmaktan bin kat
daha iyidir' dedi. BAĞTUĞ, Sivil toplum örgütleri Avrupa'da çok önem arz
ediyor. Üzülerek söylüyorum, ülkemizde hak ettiği değeri ve desteği görmüyor.
Kamu-Der olarak 25 il, 35 metropol ilçe Türkiye'nin 60 yerinde KamuDer temsilcileri bulunmaktadır. Allah nasip ederse 2020 yılında bu sayı 90
temsilciliğe ulaşacaktır. Kamu-Der olarak yaptığımız faaliyetleri açıklama
gereği duyuyorum. Bir derneğin yapabileceği en güzel çalışmaları Kamu-Der
yürütmektedir.
Kamu-Der Genel Teşkilatlanma Başkanı Özcan BAŞTUĞ;
Kamu kurumunda çalışan, önlisan, lisans mezunu işçilerin yükselme
sınavına tabi tutulmalıdır. Örneğin önlisans mezunu bir işçi yükselme sınavına
giremediği için emekli olana kadar iş yerinde işçi kalıyor, yükselme imkanı,
kurumlar arası geçiş imkanı bulamıyor.

Özcan BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri

Çalışma Bakanlığının bu konularla ilgili yasal düzeltmeler ve çalışmalar yapılmasını istiyoruz Dedi . Ve
Kamu-Der faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1-Derneğimizin sürekli çıkan Kamu-Der Dergimizi , sürekli çıkarttık ve sürekli çıkartmaya da özen
gösterdik. Kamu-Der dergimizde kamu görevlileri, kamu çalışanları ve kamu emeklileri sorunlarını dile
getirdik. Sesinizi Türkiye'ye duyurmayı başardık.
2-İstişare bölge toplantılarımızı düzenli yaptık. 2019 yılında ilk istişare bölge toplantımızı Siirt ilimizde
gerçekleştirdik. İkincisini Kırıkkale ilimizde, üçüncüsünü Konya'da, dördüncüsü ise Ankara Enerji Otel'inde
yaptık. İstişare bölge toplantılarımızla tespit ettiğimiz sorunları ilgili makamlara ilettik, çözüm noktasında da
yardımcı olduk.
3- Atatürk'le ilgili eğitim seminerimizi yaptık. Kamu-Der Atatürk Logolu A4 büyüklüğünde çerçeveli
olarak kamu yöneticilerimize ücretsiz olarak hediye ettik.
4- 5000 adet Türk Bayrağını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hediye ettik.
5-Kamu-Der logolu olarak kalem eşantiyonumuzu ücretsiz olarak dağıttık. Bunun yanında da 1000 tane
ajanda, banka kuruluşlarımızdan temin ederek halka ücretsiz olarak dağıttık.
6- Her yıl Kamu-Der kuruluş yıl dönümümüzü yemekli olarak kutladık ve dergimiz, kalemlerimiz
eşantiyonlarımızı dağıttık.
7-Anıtkabir'e giderek Büyük Önder Atatürk'e saygı duruşunda bulunduk.
8- Üyemiz olan olmayan, bize talep edilen konuları inceleyerek elimizden geldiği kadar yardımcı olduk,
olmaya da özen gösteriyoruz.
9- Derneğimizin Genel Merkezi mesai saatleri içerisinde açık olup, gelen konuklarımızı ağırlamaktan
mutluluk duyduk, duymaya da devam edeceğiz.

66
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KIRIKKALE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Kamu-Der Genel Başkan'I Cevdet BAŞTUĞ, Genel Başkan Yrd.
M.Ali DEMİRCİ, Kamu-Der Kırıkkale İl Başkanı
Ahmet TAKLAKTEPE ile atama ile ilgili konuşmalarını yaparken

Kamu-Der Kırıkkale'de 6 İlçeye Temsilci Ataması Yaptı

Kırıkkale'nin 6 ilçesine; Delice, Keskin, Bahşılı, Çelebi, Karakeçili, Hacılar ilçelerine Kamu-Der temsilciliği
ataması yapıldı. Atama törenine katılan Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ, Genel Başkan Yardımcısı M.Ali
DEMİRCİ, Genel Sekreter Fehime SUBAŞI ve Danışma Kurulu Başkanı Av.M.Faruk ÖZER konuşmalarını
yaptıktan sonra atanan ilçe temsilcilerimize Kamu-Der rozetlerini taktılar. Hayırlı olsun Kırıkkale, hayırlı
olsun Kamu-Der!
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ÖRENLİOĞLU’DAN AÇIKLAMA
Vahşeti Durdur, Cinayete Son Ver!
Kadına Şiddete Çözüm Yolu Eğitimden Geçmektedir.
Ne yazıktır ki, insanlar bazı değerlerinin kutsiyetini unutup
yılın tek bir günü kutluyor ve o tek günü anma törenleri düzenler oldu.
Hele de sosyal medya aracılığıyla kendilerini inanılmaz hümanist
gösterirler. Oysa ki değerlerimiz bir günlük değil ömürlüktür. İste bu
düsturla kadina yönelik siddete yılın tek bir günü hayır denilmesi ve
dahi kadin, erkek , hayvan, bitki ayırımı yapılmadan bütün canlılara
yönelik şiddetin her türlüsünü kınamak "şiddete dur " diyebilmek insani
görevimiz olduğunu unutmamalıyız.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, öldürülen yada şiddete maruz
kalan kadınların genel çoğunluğunu 25 ila 39 yaş aralığı oluşturuyor.
Yine bu araştırmalara göre, şiddet uygulayanların çoğunluğunu eş,
duygusal partner ve akrabaları oluşturmakta. Konuyla ilgili
Ayşe Nur ÖRENLİOĞLU
çalışmalara bakıldığında; ülkemizde son 4 yılda bin 338'i silahlı toplam
bin 760 kadın cinayetinin işlendiği (bunlar basına yansıyanlar), bu Kamu-Der Genel Başkan Asistanı
cinayetlerde bin 559 kadın ve aile bireyinin öldürüldüğü, 636 kadın ve
aile bireyinin de yaralandığı görülüyor. Tabii ki, bu yaralılardan ne
kadarının tedavi sırasında yaşamını yitirdiğini belirleme olanağımız yok…Kadına yönelik cinsel
istismar, sözlü ya da fiili şiddet ve dahi cinayetlerden oluşan vahşete karşı toplumun hep birlikte hareket
etmesi yaşanılan bu keşmekesliğe dur demesi gerekmektedir.
Ülkemizde yaşanan kadin cinayetlerinde ; son yıllarda şüpheli ve şaibeli ölümler artarken ve
yıllar sonra da olsa bu şüpheli ölümlerin bir kadın cinayeti olduğu ortaya çıkarken göçle ya da çalışmak
için gelen yabancı kadın da şiddet kurbanı… Yabancı kadınlar da eş ya da sevgililerinden şiddet
görüyor, öldürülüp, yaralanıyor.
Ve hatta istismar edilip fuhuşa zorlanıyor.
Bu ve benzeri olaylar yanlızca kadına değil insanlığa yönelik bir vahşettir. Kadına yönelik cinsel
istismar, sözlü ya da fiili şiddet ve dahi cinayetlerden oluşan vahşete karşı toplumun hep birlikte hareket
etmesi yaşanılan bu keşmekesliğe dur demesi gerekmektedir.
Gelelim bu vahşete dur demenin yollarının nereden geçtiğine; istatistiklerin geneline
bakıldığında vahşetlerin ailelerde eģitim seviyesinin daha düşük olduğu ya da aile fertleri arasındaki
ilişkilerin olması gerekenden daha kopuk olduğu gözlenmektedir.
Hep dediğimiz "eğitim şart" deyimi iste kendini bir kez daha ispatlamakta. Güçlü ve mutlu aile
bağları, saygı ve sevgiye dayanan ilişkiler zannediyorum ki en büyük çözüm. Bütün bunların yani sıra
bir de ekonomik zorlukların yaşattığı cennetler de göz artı edilemez boyutta. Dolayısıyla caydırıcı
cezalar tam da burada yetersiz kalıyor.
Gerek devletimizin yetkili organları gerekse sivil toplum kuruluşlarına düşen sorunların
kaynağına inerek çözüm üretme üzerinde birlikte hareket edip üstün çaba göstermesi gerektiğidir.
88
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SAFFET ACAR’DAN YIL BAŞI MESAJI

Saffet ACAR

Acarlar Dokuma Sanayi A.Ş.
Vagon Sanayi A.Ş.
Dinar Eski Belediye Başkanı

Sevgili Dinarlı hemşerilerimin,
yeni ve eski çalışma
arkadaşlarımın,
bana destek veren, vermeyen
tüm Dinarlıların yeni yılını en
içten dileklerimle kutluyor,
2020 yılının şahıslarına, aile
fertlerine,
sağlık, mutluluk ve esenlikler
getirmesini diliyor,
sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.

Saffet ACAR Kimdir ?
Saffet ACAR 1954 yılında Dinar'da doğdu. İlk ve ortaokulu Dinar'da,
Liseyi Eskişehir'de okudu. Anadolu Üniversitesi İşleteme Fakültesini bitirdi.
Kendi şirketleri olan Acarlar Dokuma San. A.Ş. ve Acarlar Vagon San
A.Ş. de toplam 150 işçi çalıştırmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
belgesi olduğundan 36 yıldır şirketinin finans ve muhasebe işlerini
yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
29 Mart 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden aday olmuş ve %51
oyla belediye başkanlığını kazanmıştır. 5 yıllık başarılı bir belediye başkanlığı
görevinin ardından Acar, 30 Mart 2014 tarihinde tekrar Milliyetçi Hareket
Partisinden %60'lık rekor bir oyla 2. kez ve Dinar tarihinde ilk kez üst üste
seçilen, 32. dönem Dinar Belediye Başkanı olmuştur.
İyi Parti kuruluşunda yer alan ACAR, yerel yönetimlerden sorumlu
başkan yardımcısı olarak İyi Parti'de yer almaktadır.
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KAMU-DER BAŞKANIMIZ, ESKİ İÇ İŞLERİ BAKANIMIZ
ABDÜLKADİR AKSU’YU ZİYARET ETTİ

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı'na Atanan Deneyimli Brökrat Eski İçişleri
Bakanı Abdülkadir AKSU'ya İsabetli bir atama olur, Kamu-Der olarak tebrik ediyoruz.
Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ, Eski İçişleri Bakanımız, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir
Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ, Eski İçişleri Bakanımız, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı
Abdülkadir Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BAŞTUĞ, Sn. Bakanımızla 38 yıldır tanışıyorlar. Gaziantep Valisi iken
tanışıklığımız vardır. İyi bir brökrattır, devlet adamıdır, engin deneyimlerinden faydalandık. Gösterdiği yakın dostluğundan
dolayı Kamu-Der yönetim kurulu adına kendisine 'teşekkür plaketi taktim ettik.
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir AKSU ise Sn. Başkanla eski tanışıklığım vardır. Kamu-Der 'den iyi
duyumlar alıyoruz. Başarıların devamını diliyorum dedi.

DİYARBAKIR'DA GÜZİDE SOSYAL TESİS
AVA Düğün Salonu ve Spor Kompleksi
Kayapınar Cad. Diclekent Bulvarı No:81
TEL:0 412 257 1612
Kayapınar Diclekent/DİYARBAKIR
10
10
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DENEYİMLİ VE BAŞARILI BÜROKRAT EDİP MÜYESSEROĞLU
TPİC GENEL MÜDÜRÜ OLDU, HAYIRLI OLSUN...
1964 yılında, Bolu'nun Mengen ilçesinde
doğan Edip Müyesseroğlu, 1986 yılında
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Petrol ve
Doğalgaz Mühendisliği bölümünden
mezun olmuştur. Aynı yıl, Türkiye
Petrolleri AO'da Batman Bölge Müdürlüğü
Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü
emrinde mühendis olarak göreve
başlamıştır. Batman ve Adıyaman Bölge
Müdürlüklerinde; şef, başmühendis ve
müdür olarak görev yapmıştır. 2005
yılında, Türkiye Petrolleri AO'dan ayrılmış
ve akabinde Çalık enerji, TPIC, Nabucco,
Bahar enerji, Halliburton firmalarında
yurtiçi ve yurtdışı projelerde görev
almıştır. 2018-2019 yıllarında, TPAO
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür
Yardımcılığı görevlerini yürüten Edip
Müyesseroğlu, 29.11.2019 itibariyle TPIC
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
olarak atanmıştır. İngilizce bilen
Müyesseroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Edip MÜYESSEROĞLU
TPİC Genel Müdürü

Süleyman ÇALIK
Genel Müdür Yrd.

Fatih YAMAN
Genel Müdür Yrd.

İlhan ÇELİK
Genel Müdür Yrd.

Yücel ATALAY
Genel Müdür Yrd.
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ONUR KURULU ÜYELERİMİZ

12
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DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ
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BAŞKANLARIMIZDAN
YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI
Sevgili Şırnaklı Hemşerilerim,
Şınak Belediyesinde

çalışan

mesai arkadaşlarım ve ilimizde
Kamu görevi yapan saygı değer
kamu

görevlilieri

ve

yüce

milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle
Mehmet YARKA

kutlar,2020 yılın Şırnak ilimize, ülkemize sağlık,

Şırnak Belediye Başkanı

mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyor,

Bu vesile ile selam, saygı dua ile ..

Beşiri Belediye Çalışanlarımızın ve
Halkımızın 2020 Yılını Candan Kutlar,
Allah’tan sağlık mutluluk
ve başarılar dilerim.

Nice Mutlu Yıllara...
Sait KARABULUT

Batman Beşiri Belediye Başkanı

2020 yılının tüm ülkemize daha verimli,
üreten, güçlü, insan hayatına yeni fırsatların
doğacağı ve güçlü bir Türkiye yılının olmasını
temenni ediyorum.

Erhan TOKSOY

Toksoy Grup İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti
Yönetim Kurulu

14
14

Bu vesile ile çalışanlarımızın ve yüce
milletimizin yeni yılını kutlar, Nice mutlu yıllar
diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
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BAŞKANLARIMIZDAN
YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI
Kaynaşlı Hemşerilerimin,
Belediye çalışanlarımızın ve
Düzce milletimizin yeni yılını en
içten dileklerimle kutlar, sağlık,
mutluluk ve esenlikler dilerim.
Birol ŞAHİN

Düzce Kaynaşlı
Belediye Başkanı

Bu vesile ile sevgi ve
saygılar sunuyorum...

Mehmet KOYUNCU
Kırıkkale Hacılar
Belediye Başkanı

Kırıkkale ve Hacılar
Hemşehrilerimin, Belediye
Çalışanlarımızın Milletimizin yeni
yılını candan kutlar 2020 yılı hacılar
için daha iyi hizmet yılı olacağını
ümit ediyor,
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum…

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der
Genel Başkanı
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Tüm Kamu görevlilerimizin, Kamu
Çalışanlarının Emeklilerinin ve
milletimizin yeni yılını en içten
dileklerimizle Kutlar, 2 0 2 0 yılının
ülkemize, milletimize sağlık, esenlik,
barış Ve mutluluk getirmesini
diliyorum. 2020 yılının daha özgür,
daha demokratik bir Çalışma ortamı yaratılmasını ve
insan onuruna Yakışır, adil bir ücret sisteminin,
sosyal
Adaletin, adil paylaşımlı bir yıl olmasını
Diliyoruz.
www.kamuder.org.tr
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Emekli sağlık olmak için para istiyor
Mehmet Ali DEMİRCİ 'Ülkenin Emeklisi ülkenin anne
babasıdır. Anne babanızdan sağlıklı olması için para istiyor
musunuz?'
Emeklilerin geçim derdinin yanında bir de sağlık
sorunları olduğunun altını çizen Kamu-Der Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Ali DEMİRCİ ''Emeklilerimizin yaş
nedeniyle kaynaklı sağlık sorunları var. Bu nedenle de
emeklilerimizin ayağı eczane ve hastanelerden eksilmiyor.
Ancak emeklilerin sağlığını düşünmesi de kendilerine
masraf olarak geri dönüyor. Çünkü onlardan muayene ve
katkı payı adı ile para kesiliyor.
Buradan yetkililere şu çağrıda bulunmak
istiyorum, 'Ülkenin emeklisi ülkenin anne babasıdır. Siz
anne babanızdan sağlıklı olması için para alıyor musunuz
? bundan dolayı emeklilerden muayene ve katkı payı
alınmamasını istiyoruz.'' DEMİRCİ , Kasım ayında gelen
elektrik ve su faturaları emeklileri ve vatandaşları bezdirdi.

M. ALİ DEMİRCİ

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar pahalı elektrik, su, doğalgaz yoktur.' Dedi. Demirci 2020
yılı emekli maaşlarını yeniden gözden geçirmeyi unutmayınız. Yarın sizlerde emekli olacaksınız,
bugün çalışanı yarının emeklisidir' dedi.

Kamu-Der Genel Sekreteri Fehime SUBAŞI ''Artık Yeter!'' Dedi.
Son 72 saatte 9 cinayet işlendi. Kütahya, Isparta, İzmir, Osmaniye,
Burdur, Manisa, İstanbul ve Diyarbakır. Türkiye'nin dört bir yanından peş
peşe cinayet haberleri geliyor. Karısını, babasını, kız kardeşini gözünü
kırpmadan öldüren katiller, işledikleri cinayetleri soğuk
Kanlılıkla itiraf ediyor. Son 72 saatte dokuz cinayet işlendi, 5'i
kadın 10 kişi vahşice öldürüldü. 324 günde 302 kadın öldürüldü. Toplum
olarak nereye gidiyoruz. Bu cinayetlere kim dur diyecek? Acilen caydırıcı
yasalar çıkarılmalı, acilen bozulan ekonomimiz düzeltilmeli.
Çoğu da ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Yeter artık. Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bunlar daha devam
edecektir. Bu konuda yetkililerimizi göreve davet ediyoruz.
16
16
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Fehime SUBAŞI
Genel Sekreter
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BAŞTUĞ, Kamu-Der'de Kadın Hakları Var!
Demokrasi Var' dedi.
Kamu-Der Ankara Kadın Kolları Başkanlığı Dayanışma ve Kaynaşma toplantısı Ankara'da yapıldı.
Toplantıda Kamu-Der Kadın Kolları Komisyon Başkanı Neriman YİĞİT, Ankara Kamu-Der İl Başkanı Beyhan
ÜNAL, Kamu-Der Genel Sekreteri Fehime SUBAŞI, Genel Başkan Yardımcısı M.Ali DEMİRCİ kadın ve
emeklilerin sorunları hakkında görüş açıklamalarından sonra Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ, kadınların ve
emeklilerin sorunlarını dile getirdi.
BAŞTUĞ, ülkemizin emeklisi, ülkenin annesidir, babasıdır. Evlat, anne babasından sağlıklı yaşamak
için ücret ister mi?
Elbette hayır.. Ama devletimiz emeklilerinde muayene için, reçete için, ilaç için ücret almakta.
Emeklilerin sağlık adı altında alınan ücretlerin hemen kaldırılmalı ve 2020 maaşları insan onuruna yakışan bir
ücret verilmelidir.' Dedi. Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, siyasi partilerinde, sivit toplum
kuruluşlarında kadın haklarıyla ilgili bir kota konuluyor.
Bu kota seçilenler arasında %4'ü geçmemiştir. Ama Kamu-Der' de kota %36'dır. Yani 25 ilde 9'u
kadındır. Bunun için diyorum ki, kadın hakları ve demokrasi Kamu-Der'de vardır. Söylediklerimiz sözde değil,
özdedir' dedi.
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Erkan TOKSOY
İş Adamı
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KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANI
ALİ ÖREN’İN AÇIKLAMASI
İlçemize ve şahsıma gösterdiği ilgiden dolayı
öncelikle Kamu-Der`e teşekkür ediyorum.
Kızılören Afyonkarahisar`ın en küçük
ilçelerinden biridir. 1969 da belde 1990 yılında ilçe
olmuştur. Anadolu Selçukluları ve Bizans döneminden
itibaren yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Türk
tarihinde müstesna bir yeri olan ve Anadolunun
tapusunun alındığı zafer olarak tarihe geçen
Miryokefalon Savaşı sınırlarımız içerisinde
gerçekleşmiş ve Kızılören o tarihte (1176) bir geçit başı
köyüdür.
Ali EROL
2019 yılı 27 Eylül tarihinde ilçemizde yapılan
Kızılören Belediye Başkanı
Miryokefalon Savaşı Çalıstayı 9 üniversitemizden 17
bilim adamıyla yapılmış, muhtemel savaş alanında
incelemelerde bulunulmuştur. O dönemde kaldığı sanılan mevziler görülmüştür.
Kızılören Afyonkarahisar- Antalya karayoluna 3 km mesafede arkasının, Akdağların eteklerine yaslamış şirin
bir ilçedir. Tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış düzgün sokak cadde ve yeşil alanlarıyla bölgesinin en şirin
ilçesi olmayı hak etmiştir.
Küçük bir ilçe olmasına rağmen sosyal belediyecilik anlamında oldukça ileri seviyededir örneğin 65 yaş üstü
yaşlılarımızın her türlü ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanmaktadır. İhtiyaç duydukları her yere belediyemize ait
sosyal hizmet aracı ile ulaşımı sağlanmaktadır, ayrıca evlerinde bakım hizmeti ve temizlik hizmeti de
verilmektedir.
Geçmişte ''irfan-ı karye'' olarak ta anılmakta olan Kızılören birlikte iş görme ve kooperatifleşme
konusunda da öncü bir toplumdur.
Yurtdışında çalışanların önceliğinde 1972 li yıllarda kurulan anonim şirket yıllarca 100-150 kişinin istihdamını
sağlamıştır. Belediyemizce kurulan 2 adet konut kooperatifi marifetiyle 100 kadar konut üretilmiş ve
sahiplerine 2 yıl gibi kısa bir sürede teslim edilmiştir. Ayrıca Kızılören`i Geliştirme Güzelleştirme Derneğimiz
halkın ortak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda başarılı örnek işler yapmaktadır. Cami, mezarlık, çeşme,
sağlık merkezi yapımı gibi işler buna örnektir.
Çok küçük olmasına rağmen yerel yönetimlerimiz iyi projelere imza atmaktadır. Kum-çakıl ocağı
işletmesi, güneş enerji panellerinin kurulması gibi.
2019 yılında Kızılören Kaymakamlığı-Kızılören Belediyesi işbirliği ile 105 Dekar araziye Lavanta dikimi
gerçekleştirdi.
Jeotermal enerji konusunda etüt çalışmaları tamamlanmış sondaj çalışmaları aşamasına gelinmiştir.
Oldukça sakin bir hayatın sürdürüldüğü Kızılören de kayda değer bir asayiş olayı olmamaktadır.
Mutlu insanların yaşadığı şirin bir Anadolu ilçesini anlatmaya çalştım. Derneğiniz aracılığı ile önümüzdeki
günlerde Jeotermalle ilgili yatırım yapacak yatırımcıları ilçemize davet ediyor, okuyucularınıza ve kamu-der
ailesine selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Seçilen Akgün’den
Teşekkür Mesajı
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Belde Belediye Başkanlığını,
Saadet Partisi adayı Murat Akgün kazandı. Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel
Karani Belde Belediye Başkanlığını, Saadet Partisi adayı Murat Akgün kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Saadet Partisi'nin adayı olarak
katılan Akgün, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, bin 215 oy alarak başkanlığa
seçildi.
Akgün yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkese
teşekkür eden Akgün, şunları kaydetti:
"Ben sadece bana oy verenlerin değil vermeyenlerin de belediye başkanı
olarak herkese eşit hizmet götüreceğim. Bütün belde halkının hizmetkarı olacağım.
Herkesin tercihine saygım sonsuzdur. Sandık başına giderek vatandaşlık görevini
yerine getiren herkese ayrıca teşekkür ediyorum."
Akgün, beldenin hak ettiği hizmetlere kavuşması için gece gündüz
demeden çalışmalarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA

Murat AKGÜN
Veysel Karani
Belediye Başkanı

AKGÜN’DEN KUTLAMA MESAJI

Veysel Karani Ziyaret Halkımızın, Baykanlı Hemşehrilermizin ve
Yüce Milletimizin yeni yılını candan kutlar, Allah’tan sağlık
mutluluk ve esenlikler dilerim. 2020 yılının ülkemize ve insanlık
alemine barış ve huzur yılı olmasını temenni ediyorum.
Saygılarımla...

YABANCI İSTİHDAMI ARTTI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde 113 bin 134
yabancıya çalışma izni verildi. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurdu. Toplam 165 ülkeden yapılan başvuruları
titizlikle inceleyen Bakanlık, 113 bin 134 yabancıya çalışma izni verdi. İzin verilenler arasında 50 bin kişiyle
Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri, 10 bin kişiyle Kırgızistan, 6 bin kişiyle Ukrayna, 5 bin kişiyle
Türkmenistan, 4 biner kişiyle Gürcistan ve Özbekistan, 3 bin kişiyle de Rus uyruklular izledi.
SON 10 YILDA 10 KAT ARTTI
Birçok yabancı için istihdamda hedef ülke konumunda olan
Türkiye'de, çalışma izni verilen sayısı her geçen yıl artış gösterdi.
2009'da 13 bin civarında olan çalışma izni alan yabancı sayısı, son 10
yılda yaklaşık 10 kat arttı. Bakanlık tarafından 2011'de 17 bin 466,
2012'de 32 bin 279, 2013'te 45 bin 823, 2014'te 52 bin 295, 2015'te 64
bin 521, 2016'da 73 bin 549, 2017'de 87 bin 182, 2018'de ise 115 bin 837
kişiye çalışma izni verilmişti.

20
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Türkiye Kamu-Sen asgari geçim
endeksini açıkladı
Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında kasımda dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 859 lira 47
kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş olarak hesaplandı
Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, kasım ayında dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin
859 lira 47 kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş oldu. Konfederasyonun Ar-Ge
Merkezince hazırlanan asgari geçim endeksinin kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, dört kişilik
ailenin asgari geçim haddi kasımda 6 bin 859 lira 47 kuruş olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki aya göre
yüzde 0,23 artış gösterdi.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,06 artarak, 2 bin 625 lira 90 kuruş,
yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş oldu.
Dört kişilik ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı beslenebilmesi için gerekli harcama
kasım verilerine göre günlük 50 lira olarak belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 504 lira 65
kuruş olarak hesaplandı.
Geçen ay itibarıyla ortalama 4 bin 14 lira 14 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması,
maaşının yüzde 37,48'ini oluşturdu.
- "Memur Paketi için ısrarlıyız"
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kamu
çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkati çekti.
Kamu çalışanlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen yüzde 4+4 zammın yetersiz kaldığını ifade eden
Kahveci şunları kaydetti:

“Yeni bütçenin kamu çalışanlarının idam fermanı olduğunu ifade etmiştik. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi'nin yapmış olduğu araştırma, bu söylemimizi doğrular niteliktedir.
Bu noktada, kamuda milyonların beklediği düzenlemeleri içeren 'Memur Paketi' için ısrarlıyız. 3600
ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, yardımcı hizmetliler sınıfının sorunlarının çözülmesi,
mülakatın kaldırılması, bütün ek ödemelerin emekli maaşında dikkate alınması gibi konular, bu paket
içerisinde değerlendirilerek, kamu görevlilerinin nefes alması sağlanmalı."
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SİİRT ZİYARETİMİZ

Sn. Cevdet BAŞTUĞ Siirt'e ziyaretlerini bulundu BAŞTUĞ AK parti il Başkanı
Ekrem Olgaç Ve Basın kuruluşları Temsilcileri Atatürk Düşünce Derneği Başkanı ile
Esnaf ziyareti yaptı.
Genel başkan BAŞTUĞ Kurtalan da CHP ilçe başkanı Orhan Karataş in oğlun
Düğününe katıldıktan sonra Ankara'ya döndü BAŞTUĞ Siirt ve Kurtalan da Sivil
Toplum kuruluşlar başkanları esnaflar ve yerel basın mensupların şahsime ve kamu dere
gösterilen ilgi ve alakaya büyüktü ve içten gelen saygıyı kendilerine şahsım ve kamu der
adına çok teşekkür ederim dedi.

ADIMIZ KAMU-DER
SOYADIMIZ TÜRKİYE
22
22

KAMU-DER 2019 Sayı 38

www.kamuder.org.tr

ZİYARETLERİMİZ

Kamu-Der olarak TCDD taşımacılık AŞ Genel Müdürü Sn Kamuran Yazıcı Makamında ziyaret ettik kamu
der hakkında bilgi verdik ve Demiryolu ile ilgili bilgi alış verişte bulunduk ilgisinden dolayı Teşekkür ederiz

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, KamuDer Danışma Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Erkan
TOKSOY ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil
KARAİSMAİLOĞLU'nu makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun dileklerinde bulundu.

Eski Aile ve Politikalar Bakanı Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı Dr.Fatma Betül SAYANKAYA Genel Başkanımız
Cevdet BAŞTUĞ ile Yeniden Refah Partisi 1.Olağan
Kongresinde buluştular.
Genel Başkan BAŞTUĞ, Kamu görevlilerin maaşların
ın yetersiz olduğunu, 2020 maaşlarının gözden geçirilmesini
talep etti.

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, Batman
Beşiri Belediye Başkanı Sait KARABULUT’u makamında
ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Sayın Karabulut’un
göztermiş olduğu ilgi ve alakaya Kamu-Der olarak teşekkür
eder, Başarılarının devamını dileriz.
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ANKARA BAŞKENT OLUŞU
Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan, Milli
Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa
kavuşma savaşının merkezi haline gelen Ankara,
ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13
Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
başkenti oldu.
Birinci Dünya Savaşı sonunda düşman
devletlerin yurdu işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa,
19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli
Mücadele'yi başlattı. Amasya, Erzurum, Sivas gibi
çeşitli şehirlerde Kurtuluş Savaşı hazırlığı yapıldı.
Milli Mücadele döneminde İstanbul, Osmanlı
İmparatorluğu'nun başkenti, Ankara ise Anadolu'nun ortasında, cephelere eşit uzaklıkta güvenilir bir kent
olarak, savaşın yönetildiği bir şehir haline geldi. Osmanlı Mebusan Meclisi, son kez 12 Ocak 1919'da
İstanbul'da toplandı. 16 Mart 1919 günü İngilizler İstanbul'a girdi, Meclis'in çalışmalarına son verdi. Bu
olay üzerine birçok milletvekili Anadolu'ya geçti, yakalananlardan çoğu tutuklandı.
Artık Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanma olasılığı kalmamıştı. Milletvekillerinin
toplanacağı ve ülkenin yönetileceği bir başkent gerekiyordu. 19 Mart 1919 günü Mustafa Kemal Paşa, kimi
illere ve komutanlıklara "Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır." ifadesini içeren bir
genelge gönderdi.
Bu genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyeler Ankara'da
toplanmaya başladı. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'nın önemi, düşman işgalindeki Geyve Boğazı, Kütahya ve
Afyon gibi mevkilere demir yolu ile bağlantılı ve muharebe imkanlarının yeterli olmasından
kaynaklanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, Temsilciler Kurulu üyeleriyle 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya geldi.
Ankara'da halk ve Seğmenler tarafından büyük bir sevgi ve coşku ile karşılanan Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi
kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu güzel kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın planları bu
kentte hazırlandı.

Cumhuriyet'in tanığı

Ankara, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından Cumhuriyet'in ilanına kadar
geçen süre içinde sayısız olaya şahitlik etti. Savaşın başarıya ulaşması için düzenli orduların kurulması
kararı Ankara'da alındı. Bu ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da düşmanı bozguna uğrattı. 30
Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşı tamamlandı. 13 Ekim 1923 günü
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa (İnönü) ve 14 milletvekili, Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne yasa önerisi verdi. Öneri Meclis'te oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin başkenti oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, medeniyetler beşiği Ankara'nın başkent olma nedenlerini ve sürecini
Nutuk'ta şöyle anlattı:"Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan boşaltma protokolü uygulandıktan sonra,
tümüyle düşman elinden kurtulan Türkiye'nin bütünlüğü eylemli olarak gerçekleşmişti. Artık yeni Türkiye
Devleti'nin başkentini yasa ile saptamak gerekiyordu. Bütün düşünceler, yeni Türkiye'nin başkentinin
Anadolu'da ve Ankara kenti olması gerektiğinde toplanıyordu. Coğrafya ve strateji durumu en kesin önemi
taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce saptayarak iç ve dış kararsızlıklara son vermek çok gerekli idi.
Gerçekten, bilindiği gibi başkentin İstanbul olarak kalacağı ya da Ankara'ya taşınacağı sorunu üzerinde
öteden beri içerde ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu.
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 günü bir maddelik yasa tasarısını Meclis'e önerdi. Altında
daha 14 kadar kişinin imzası olan bu yasa önerisi, 13 Ekim 1923 günü uzun görüşme ve tartışmalardan
sonra pek büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yasa maddesi şudur: Türkiye'nin başkenti Ankara'dır."
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YERLİ MALI HAFTASINDA
MİLLİ İRADE MİLLİ PARA PANELİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında,
'Milli İrade Milli Para' konulu panel düzenlendi.
Bu yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hafta dolayısıyla öğrencilerin coğrafi
işaretleri öğrenmeleri ve Türkiye'de üretilerek yurtdışına satılan ürünleri tanımaları için yapılan etkinlikler
ile veli bilgilendirme toplantılarında, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin
önemi vurgulandı.
Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler, marka, patent
ve faydalı model sahibi olma şartları ve önemi konularında konferanslar düzenlendi. Ayrıca okullarda bilim,
kültür, sanat ve spor alanlarında devlet kurumları ya da Türk vatandaşlarının geliştirdiği bilim ve teknoloji
ürünlerinin tanıtıldığı 'Biz Başardık' köşeleri oluşturuldu.
Etkinliklerle, yerli malı üretimi, kalitesi ve kaynakların etkili kullanımına dair bilincin küçük
yaşlardan itibaren oluşturulması ve tasarruflu olmanın toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı
haline getirilmesi hedeflendi.
Bu kapsamda Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, moderatörlüğünü İstanbul
Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yürüttüğü 'Milli İrade Milli Para' başlıklı panel
düzenlendi. Panele, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Murat Ferman ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim
KılıçarslanSUBAŞI
katıldı. ‘EMEKLİLERİN EKONOMİ DURUMU İÇLER ACISIDIR’ DEDİ
Tüketimden ziyade üretim odaklı düşünmenin belirtildiği panelde, toplumu refaha, ülkeyi ise
ekonomisi daha güçlü bir geleceğe taşıyabilmek için öğrencilerde yerli malı üretim ve kullanımı bilincinin
küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.
ETKİNLİKLER DEVAM YIL BOYUNCA EDECEK
Devletleri dünya sahnesinde etkili kılan önemli unsurların başında ekonomi ve gelişmişlik düzeylerinin
geldiğini söyleyen Levent Yazıcı, şöyle konuştu:
“Yerel üretimde aktif rol oynayan, kendi kendine yetebilen, uluslararası pazara ürün ve teknoloji sunabilen
ülkeler devletler arasında söz sahibi oluyor. Yerli malı üretiminin kalitesini arttırmak, kullanımını teşvik
etmek, bu amaca yönelik yeni yol ve yöntemler bulmak önemli.
Yerli üretim ve yerli tüketimin önemine
dair çalışmalar sadece 'Yerli Malı Haftası'
etkinlikleriyle de sınırlı kalmayacak.
Bu kapsamda yıl boyunca okullarda saha
gezileri, film, belgesel, animasyon
gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi,
yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem
öğrenciler hem de vatandaşlarda
farkındalık oluşturulmaya devam
edilecek.”
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ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
ADEM MURAT YÜCEL’DEN YILBAŞI TEBRİĞİ
“2020, ALANYAMIZ ADINA MUHTEŞEM BİR YIL
OLSUN”
2020'nin Alanya için hayırlara vesile olmasını
dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel;
“2020'nin öncelikle Alanyamız adına muhteşem bir yıl
olmasını diliyorum. Siz değerli vatandaşlarımızın
sağlıklı, bereketli ve mutlulukla dolu bir yıl geçirmenizi
temenni ediyorum.
Hepimizin adına kalbimizde sevginin, evimizde
huzurun, işimizde bereketin dolu dolu olduğu güzel bir
yıl olsun…” dedi.

Adem Murat YÜCEL
Alanya Belediye Başkanı

FAVORİ LEZZETLER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Dünyanın en zengin mutfağına sahip Türkiye'nin en favori mekânları ve lezzetleri hak ettikleri
ödüllerine kavuştu. Alanya Belediyesi, “Yerel Ürünlere Destek Veren Belediyeler” kategorisinde ödüle layık
görüldü. Gastronomideki tüm ezberlerin bozulduğu Favori Lezzetler Gazetesi'nin düzenlediği 'Favori Lezzetler
Ödülleri' muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu. 600 kişinin katıldığı geceye iş, sanat, medya ve cemiyet
hayatının önde gelen isimleri renk kattı. Sektörde ilkleri yaşatacak ödüller kategorisinde 'Yerel Ürünlere Destek
Veren Belediyeler' arasında Gaziantep, Alanya ve Sivrihisar Belediyesi yer aldı. Sunuculuğunu Özlem Mekik
ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı gecede açılış konuşmasını yapan Favori Medya Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Tapar, “Ezberlerin bozulduğu bir ödül formatı hazırladık, ilklerin yaşandığı bir gece yaşıyoruz” dedi.
BAŞKAN YÜCEL: “SADECE DENİZ KUM GÜNEŞ DEĞİL GASTRONOMİ İLE DE VARIZ”
Daha sonra konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Böylesine güzel bir
gecede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonu yapan başta Tuncay Tapar ve Favori Medya
Grubu'na teşekkür ediyorum. Gastronomi sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Alanya olarak son 5-6
yıldır mutfak mirasımızı duyurmak üzere çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi işaretli ürünler
konusunda hızlı adımlar atıyoruz. Deniz, güneşi kumuyla bilinen Alanya'mızın gastronomide de iddialı
olduğunu bilmenizi isterim” diye konuştu.
45 DALDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Konuşmaların ardından Hatay'dan Edirne'ye, Alanya'dan Kastamonu'ya, Konya'dan Kayseri'ye,
Türkiye'nin dört bir tarafından katılan 682 firma arasından 45'i 'Türkiye'nin En Favorisi' unvanı ödülünü
aldı. Ödül gecesinde en favori mekândan en favori sokak lezzetine, en favori steakhousedan en favori
kahvaltı mekanı ve en favori otellere kadar ödüller sahiplerini buldu. Böylece bugüne kadar yapılmış tüm
listeler günümüzün en favorileri ile değişecek ve gastronomideki ezberler bozulacak.
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ALANYA BELEDİYESİ’NİN
BAŞARILI HİZMETLERİNEÖDÜLLER...
Alanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışması'nda “Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi” projesi ile süreklilik ödülüne layık görüldü.
Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönünde başarılı
çalışmaların ödüllendirildiği Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve 2018 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Alanya Belediyesi “Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi” projesi ile
süreklilik ödülüne layık görüldü. 36 belediyeden 36 uygulama, 24 proje dalında toplam 60 projenin
değerlendirildiği yarışma sonucunda Alanya Belediyesi, Alanya Kalesi içinde sürdürülen koruma ve yeniden
işlevlendirme çalışmalarını istikrarlı biçimde devam ettirmesi nedeniyle süreklilik ödülünü almaya hak kazandı.
ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ
Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde 2012 yılında geçirdiği yangında tüm mimari detaylarını kaybeden ve
Antalya Valiliği'nden sağlanan katkı payı ödeneği ile Alanya Belediyesi tarafından kamulaştırılarak kültürel
miras çalışmaları kapsamında onarımı tamamlanan Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi,
yarışmada önce çıkan projelerden olmayı başararak ödüle layık görüldü.
YEMEK MÜZESİ OLARAK HİZMETE GİRECEK
Yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Alanya'nın geleneksel konut dokusu içerisinde, Alanya'nın tarihi
geçmişinin ve kimliğinin, mimari detayları ile birlikte korunmasının sağlandığı yapı iç mekan düzenlemeleri
tamamlandıktan sonra geleneksel Alanya mutfak kültürünün hem uygulamalı hem de görsel ögelerle
anlatılacağı “Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi- Yemek Müzesi” olarak hizmete açılacak. Ziyaretçiler
yapının üst katında hazırlanacak olan sergilemeler ile Alanya'nın yöresel mutfak kültürü ile ilgili bilgi sahibi
olurken, alt katında yapılacak düzenlemelerle de yöresel lezzetleri tatma imkânı bulacaklar.

ALANYA BELEDİYESİ'NE BÜYÜK ONUR
SIFIR ATIK PROJESİ 1.'LİKLE TAÇLANDI
“Temiz bir gelecek için bugünden çalışmaya başla”
sloganıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi üzerine gösterdiği
önemli çalışmalarla Türkiye'ye örnek başarılar elde eden Alanya
Belediyesi, projede ödüle layık görüldü. İstanbul Haliç Kongre
Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve
proje mimarı Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle
teslim alınan ödül, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e takdim edildi.
Ödülü alan Belediye Başkanı Yücel; “Alanya Belediyesi olarak her geçen gün her alanda büyüyor,
gelişiyor, geliştikçe vatandaşlarımıza daha iyi hizmet imkanı yakalıyoruz. Çevre duyarlılığı yüksek hizmet
anlayışımızla bu ödüle bizleri layık gören herkese teşekkür ediyorum. Aynı bilinçle ve aynı azimle
çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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Av. ÖZKAYA
ABONELİK SÖZLEŞLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Av. Kaan Gürkan ÖZKAYA Özkaya Hukuk ve Danışmanlık
Bürosu Kurucu Ortak +90 212 542 02 04 İstanbul Barosuna
kayıtlı Av. Kaan Gürkan Özkaya, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur.

Av. Kaan Gürkan ÖZKAYA

Ağırlıklı olarak yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık
hizmeti vermekte olup; Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku
ve İcra İflas Hukuku ile ilgilenmekte ve diğer hukuk
dallarına ilişkin profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir.

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA ÖZGÜ TAKİBİN
BAŞLATILMASINDA YENİ DÖNEM : MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ
7155 sayılı ve 06/12/2018 tarihli ''Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin
Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'' 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. Yine 29/05/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete ile Kanun'un uygulanmasına ilişkin
hususların düzenlendiği ''Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin
Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik'' yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Kanun ve Yönetmeliğe göre;
abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması ve haciz aşamasına kadar
olan bölümünün; Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi
(MTS) üzerinden yapılması düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemeler ile icra dairelerinin iş yükünün önemli bir
kısmını oluşturan abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerin daha az masrafla
daha kısa sürede ve etkin bir biçimde sonuca ulaşabilmesi, takip işlemlerinin daha az emek ve mesaiyle daha
ucuz ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
Kanun'un uygulama alanına giren alacaklar; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve
diğer mevzuatlarda düzenlenmiş olan abonelik sözleşmelerinin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli
faturaya yansıtılan mal veya hizmetlerden kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra
takipleridir.
Bu minvalde doğal gaz, elektrik, su, telefon vb. aboneliklerden kaynaklanan alacaklara ilişkin icrai
işlemlerin artık elektronik ortamda yapıldığını siz 1 değerli Kamu-der dergisi okuyucularıyla paylaşmanın
faydalı olabileceğini düşünerek işbu konuyu genel hatlarıyla ele almak ve paylaşmak istedik. Takibin
başlatılmasına ilişkin bu yeni usulde; Kanun'un uygulama alanına giren alacaklar için alacaklı vekili (avukatı)
tarafından MTS üzerinden güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle abonelik sözleşmesinden kaynaklanan
para alacağına ilişkin takip talebi doldurularak, takibin dayanağı olan belgelerin tarih ve varsa numaraları ile
alacağın son ödeme tarihi takip talebine eklenerek, harç ve tebligat giderleri sistem üzerinden ödenmektedir.
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra bahsi geçen sistem üzerinden tanzim edilecek ödeme emri;
borçlunun adresine en yakın PTT birimine elektronik ortamda iletmekte ve ilgili PTT birimi borçlunun
tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden olması durumunda, ödeme emrini borçluya
elektronik tebligat yoluyla göndermektedir.
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ABONELİK SÖZLEŞLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Borçlu tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kişilerden değil ise, ödeme emri PTT aracılığı ile
Tebligat Kanunu'na uygun olarak tebliğ edilecektir. Tebligatın yapıldığına dair evrak PTT tarafından sisteme
yüklenir ve evrak aslı alacaklı vekilinin (avukatının) takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilir.
Hepimizin sıklıkla karşılaşabileceği MTS yoluyla açılan işbu icra takiplerine itiraz usulü de diğer icra
takiplerinde uygulanan usul ile benzerlik göstermekte ve fakat bazı noktalarda farklılıklar taşımaktadır. Borçlu,
ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz
edebilir.
Posta yolu ile itiraz yapılamaz. Güvenli elektronik imza kullanılarak MTS ile entegre çalışan UYAP
Vatandaş Portal üzerinden de itiraz edilebilmesi mümkündür. İtiraz, itirazın MTS dosyasına yüklendiği tarihi
izleyen beşinci günün sonunda alacaklı vekiline (avukatına) tebliğ edilmiş sayılır. Takibin, borçlunun yahut
borçlu vekilinin (avukatının) yapacağı itirazla durması veya takibin kesinleşmesi (haciz aşamasına geçilmesi)
durumunda artık İcra İflas Kanunu'nun genel haciz yoluyla takibe ilişkin hükümleri ile işlemlere devam
edilecektir.
Usul ekonomisi açısından daha az masraflı , hızlı ve sistematik olan bu yeni uygulamanın hem
meslektaşlarımız hem de vatandaşlarımız açısından olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Hukuk ve yargı
sistemimizde bu ve bunun gibi teknolojik gelişmelerin ve inovasyonların yeni yılda da karşımıza çıkmasını
umuyor, Özkaya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlayarak, tüm
ülkemize huzur, barış, mutluluk, esenlik getirmesini diliyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

ER OLARAK TALEPLERİMİZ

BAŞKAN ARİF GÜNEŞ’TEN
KUTLAMA MESAJI
Batman Ticaret ve Borsasının
Tüm Üyelerinin,
Sayın Batmanlı Hemşehrilerimizin
Yeni Yılını Şahsım ve Yönetim Kurulu
Üyelerim adına en içten dileklerimle
kutlar,sağlık ve mutluluklar dilerim.

Arif GÜNEŞ
Batman Ticaret Borsası Başkanı
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Prof. Dr. Av. Feyzioğlu’dan Açıklama
Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Feyzioğlu, "Eğitim milli
olmalıdır. Çünkü tarihini bilmeyen
tarihinin iyisini tekerrür ettiremez,
kötüsünü ise tekrar tekrar yaşar." dedi.
Feyzioğlu, Kastamonu
Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans
Salonu'nda düzenlenen Kastamonu ve
İstiklal Yolu Paneli'nin açılışında yaptığı
konuşmada, İstiklal Yolu'nun önemine
değindi.
Meclisin milletten aldığı yetkiyle
büyük kurtarıcının önderliğinde Kurtuluş
Savaşı'nı yönettiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Silah, üniforma ve postal yok belki ama Kastamonu vardı, İnebolu
vardı. Eğer İnebolu, Kastamonu olmasaydı Milli Mücadele olmazdı. Rumlar, Ermeniler şımarmıştı. İngiliz bu
defa bunları silahlandırıp kendi işini Ege'de Yunan ordusuyla, bu tarafta ise Rum çeteleri ile yapmaya kalkmıştı."
dedi.
Söz konusu dönemde İnebolulu kayıkçıların çok önemli görevi yerine getirdiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları
kaydetti:
"İnebolu'ya İngilizler silah yığmaya başlar. Karaya çıksa Rum çeteleri silahlanacak ve Türklere yönelik
soykırım başlayacaktı. İnebolulu kahramanlar kayıkları ile İngiliz'in Rum'a silah taşımasını önler. İngilizler kayıp
vermekten yıldıkları ve daha fazla devam edemeyecekleri için Rum'u silahlandırmayı bıraktılar.
Anadolu'da Rumlar eliyle yapılacak korkunç bir katliamı İnebolular, Kastamonulular tarafından daha
denizde, limanda önlendi. İngilizler savaş gemileriyle gelir ama dünyanın hiçbir yerinde savaş gemilerine karşı
kayıklarla yürüyen bir savaş görülmemiştir. Çılgın Türkler diyoruz ya daha nasıl bir çılgınlık olsun? İngilizlerin
savaş gemilerine karşı kayıklarla mücadele edilmiştir."
anlattı.

Feyzioğlu, Türk gençlerinin o dönem aldığı tedbirlerle Rumların şımarıklığını kısa sürede sonlandırdığını

Kastamonu basınının da aynı dönem önemli görevi yerine getirdiğini dile getiren Feyzioğlu, "İstanbul basını milli
mücadeleyi baltalamayı çalışırken Kastamonu'da Açıksöz Gazetesi yokluk ve parasızlık içinde çıkarılmıştır. O
gün Açıksöz Gazetesi önemli bir görevi yerine getirmiştir." diye konuştu.
Tarih bilgisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Allah Kastamonu'dan, İnebolu'dan, dedelerinizden, atalarınızdan bin kere razı olsun. Büyük Önder
Atatürk'ün dediği gibi 'Geldikleri gibi gittiler', İnebolulular, Şerife Bacılar, seve seve şehit olmayı göze alan
atalarımız sayesinde. O halde umutsuzluğa yer yok. Bugün ihtiyacımız olan en az öğretim kadar eğitimdir. Bu
eğitim milli olmalıdır.
Çünkü tarihini bilmeyen tarihinin iyisini tekerrür ettiremez, kötüsünü ise tekrar tekrar yaşar. Tarihin
doğrusundan ders almayan yanlışa sevk edilir. Milli bilinç her sorunun çözümü, her kilidin anahtarıdır. Milli
mücadelenin hala devam ettiğini yüreklerimizde hissetmek için umarım bu toplantı katkıda bulunur."
Programa, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak:İnternet
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Büyükşehir Belediye Başkanı

ZE EMANETTİR
MALATYA BİZE EMANETTİR
A’YA EMANETİZ
BİZ MALATYA’YA EMANETİZ

Tüm Malatyalı
halkımızın, Belediyede
görev yapan mesai
arkadaşlarımın ve yılını
en içten dileklerimle
kutlar,
2020 yılının yüce
milletimize sağlık
mutluluk ve esenlikler
getirmesini diler,
Bu vesile ile sevgi ve
saygılar sunarım.

tyalı
elediyede
n mesai
ın ve yılını
klerimle
r,

LATYA BİZE EMANETTİR
MALATYA’YA EMANETİZ

Büyükşehir Belediye
BüyükşehirBaşkanı
Belediye Başkanı

