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KAMU-DER
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.
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Kamu Der Geleneksel 6. Ödül Töreninde Türkiye 
Özlenen Tabloyu Gerçekleştirdik. 

Kamu Der geleneksel 6. ödül töreninde Türkiye özlenen 
tabloyu gerçekleştirdik. 

Merhaba Kamu Der in değerli okuycuları 18 Ekim 2014 
Cumartesi günü Ankara Sürmeli Otelinde 6. Geleneksel 
ödül törenimizi gerçekleştirdik. Ödül törenimize her 
zamanki gibi siyasi parti genel başkanları milletvekilleri 
belediye başkanları brokratlar iş kadınları iş adamları 
kamu görevlileri ulusal basın ve Kamu-Der in gönül dostları 
katıldı. Katıl çok güzeldi. Çankaya Belediyesine ait hoytur 
ekibi güzel oyunlarini sergilediler türk hal müziği sanatçısı 
Zeynep Akbaba’dan türküler dinledik şölen gibi ödül töreni 
yapıldı. 17 meslek grubunda 47 tane ödül hak sahiplerine 
verdik. Ödül alanlar ödül verenler herkesin gözleri pırıl 
pırıl parlıyordu herkes gülüyordu. Muhteşem bir ödül 
töreni oldu. Ulusal ve yerel basındada geniş yer almıştır. 
Türkiyenin özlenen tabloyu Kamu Der in ödül törenin 
de gerçekleştirdik. Hep kavga ettiklerini televizyon kanallarında gördüğünüz milletvekillerimiz 
salonda gayet rahat stressiz kardeşçe konuşmalara tanık olduk. En başarılı milletvekillerimizden 
biri olan MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’nın ödülünü Kamu Der adına Ak parti Diyarbakır 
Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu takdim edince salonda uzun bir alkışlara neden oldu. Bazı 
konuklarında işte Türkiye’nin özlediği tablo bu dediklerini duyduk. Gerçektende Türkiye ve Türk 
milleti olarak kavga değil barış istiyoruz. Laf değil icraat istiyoruz. Kamu Der ödül töreninde çok 
sayıda siyasetçiler ve her düşünceden insan olmasına rağmen sayın Ensarioğlu’nun sayın Sinan 
Oğan’a Kamu Der adına verdiği ödül plaketi uzun alkışlar aldı. Herkes moral buldu bunun için 
diyorum ki Türkiye’nin özlediği tabloyu Kamu-Der 6. geleneksel ödül töreninde gerçekleştirdiğimiz 
için mutluyuz. Çünkü hep söylüyorum Kamu-Der sizsiniz. Nice ödül töreninin yapılması dileği ile 
mutlu ve aydınlık yarınlar temeni eder saygılar sunarım.

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı
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Yılın Bakan Ödülü Ulaştırma Deniz ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan Adına 
Müsteşar Yardımcısı Hamdi Yıldırım Ödülünü Kamu-Der Genel Başkanı 

Cevdet Baştuğ’dan Alırken

Yılın Başarılı Milletvekili Ödülünü Mehmet Galip Ensarioğlu Ödülünü 
Kamu-Der Adına İş Adamı Osman Nasıroğlu’ndan Alırken

Yılın Kamu-Der Onur Kurulu Üyeliği Ödülü Av. Prof. Dr Metin Feyzioğlu 
Ödülünü Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ’dan Alırken

Yılın Başarılı Milletvekili Iğdır MHP Milletvekili Sinan Oğan Ödülünü 
Kamu-Der Adına Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Sinan Oğan’ın Alırken

Yılın Başarılı Milletvekili Ödülünü Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel 
Ödülünü Aydın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan Alırken 

Yılın Başarılı Milletvekili AK Parti Milletvekili Nurdan Şanlı Adına 
Danışmanı Ödülünü Kamu-Der Basın Yayın Genel Sekreteri Aynur 

Çanakçı’dan Alırken
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KAMU-DER   2014 Sayı 6

Yılın Başarılı Belediye Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün Adına Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun Ödülünü Kamu-Der 

Adına MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’dan Alırken.

Yılın Gazetecisi Ödülü Saygı Öztürk Adına Selçuk Dereli Ödülünü Doç. Dr. 
Namik Kemal Bingöl’den Alırken

Yılın Başarılı Müdür Ödülü Tarık Şahım Ödülünü Kamu-Der Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Demirci’den Alırken. 

Yılın Belediye Başkanı Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 
Adına Başkan Vekili Selçuk Dereli Ödülünü Kamu-Der Genel Başkanı 

Cevdet Baştuğ’dan Alırken.

Yılın Hukuçusu Ödülü Av. Esin Göncü Ödülünü Kamu-Der İstanbul İl Tem-
silcisi Mehmet Gül’den Alırken.

Yılın Başarılı Belediye Başkanı Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman Adına 
Başkan Yardımcısı Mehmet Erbay Ödülünü Kamu-Der İstanbul İl Başkanı 

Özgür Koçak’tan Alırken. 
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2014 ÖDÜL TÖRENLERİMİZ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE 
SAHİPLERİNE VERİLDİ

Yılın Başarılı Belediye Başkanı Aydın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Ödülünü 

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ’dan Alırken

Yılın Kamu-Der Dostluk Ödülü Merkez Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ab-
dulrahim Karslı Adına Genel Başkan Yardımcısı Beyhan Demirhan Ödülünü 

Kamu Der Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demirci’den Alırken

Op. Dr. Ekrem Bilek Dostluk Ödülünü Kamu Der Genel Başkanı Cevdet 
Baştuğ’dan Alırken



 7www.kamuder.org.tr  7KAMU-DER   2014 Sayı 6

2014 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yılın Başarıl İş Kadını AGİAD Başkanı Fatma Semiz Adına Yönetim Kurulu 
Üyesi veya Kadın Platform Başkanı Gözde Yılmaz Ödülünü Kamu-Der Genel 

Başaknı Cevdet Baştuğ’dan Alırken

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel 
Başkanı Ahmet Keser Adına Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Binici Ödülünü 

PTT Merkez Müdürü Tarık Şahım’dan Alırken.

Yılın İş Adamı Osman Nasıroğlu Ödülünü Ak Parti Diyarbakır Milletvekil 
Mehmet Galip Ensarioğlu’ndan Alırken

Orhan Karataş Yılın Dostluk Ödülünü Kamu Der Genel Başkanı Cevdet 
Baştuğ’dan Alırken.

Yılın TV Kanalı Ödülü TRT Müzik Kanalı Adına Koordinatör Yardımcısı 
Ödülünü Kamu-Der Başkanından Alırken

Yılın Dostluk Ödülü Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi 
Ödülünü Kamu Der Genel Sekreteri Bahattin Altunakar’dan Alırken.
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ŞİMŞEK ÖZELLEŞTİRİLECEK ALANLARI AÇIKLADI

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

Maliye Bakanı Şimşek, 
önümüzdeki dönemde 
özelleştirilmesi düşünü-
len alanları AA’ya 
açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, özelleştirilme-
si planlanan alanlara 
ilişkin AA muhabirinin 
sorularını yanıtladı.

Yeni dönemde devletin 
birçok alandan çekile-
ceğini ve buraları daha 
etkin, daha verimli ça-
lıştırabilecek özel sektö-

re devredeceklerini açıklayan Şimşek, bundan hem devletin hem 
vatandaşın hem de özel sektörün kazançlı çıkacağını dile getirdi.

Bazı alanlarda kar ediliyor gibi görülse de buraların özel sektör 
eliyle işletilmesi sayesinde, daha verimli bir ortamın oluşturula-
cağı bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

“Bizim buradaki amacımız daha etkin, daha verimli bir işleyi-
şi sağlamak, daha çok insanımıza istihdam ortamı oluşturmak, 
sektörlerde rekabet ortamı oluşturmak, kaliteyi artırmak ve her-
kesin kazançlı çıkacağı bir yapıyı kurmak. Bunu özellikle elektrik 
dağıtım sektöründeki özelleştirmelerde ortaya koyduk. Bu alan-
da yapılan özelleştirmelerle hem kayıp kaçak oranı azaldı hem 
devlet daha çok gelir elde etti hem de vatandaşa daha kaliteli hiz-
met gitmeye başladı. Bu başarıyı diğer alanlarda da yakalayacak 
bir model üzerinde çalışıyoruz.”

“Özelleştirmeler sayesinde kaynakların rasyonel kullanımı ve ka-
lite kendiliğinden geldi”

Yapılan özelleştirmeler sonucunda başta petrokimya, demir-çe-
lik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtım olmak üzere 
birçok sektörden devletin tamamen çekildiğini belirten Şimşek, 
bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve hava taşımacılığı 
gibi sektörlerdeki payının ise azaldığını söyledi.

Bakan Şimşek, sadece gelir amaçlı bir özelleştirme programı yü-
rütmediklerini de vurgulayarak, bu sayede verimlilik artışı sağ-
landığını ve rekabetçi bir yapının kurulmasına katkı sağladıkla-
rını ifade etti. Şimşek, bu sayede kaynakların rasyonel kullanımı 
ve kalitenin de kendiliğinden geldiğini kaydetti.

“Şans oyunlarından tamamen çekiliyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları 
görüşmede de özelleştirme uygulamalarını değerlendirdikleri-
nin anlatan Şimşek, bunun sonucunda şans oyunlarından tama-
men çekilmeye karar verdiklerini bildirdi.

Milli Piyango’ya ait şans oyunlarının ihalesini tamamladıklarını 
hatırlatan Şimşek, imtiyaz sözleşmesine Danıştay’ın görüşünü 
beklediklerini ifade etti. Şimşek, yakın zamanda Spor-Toto’nun 
özelleştirmesini de yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Yapılacak yasal düzenlemenin ardından at yarışlarının özelleş-
tirme sürecine de başlanacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“Devlet artık şans oyunlarında, oyunları oynatma görevini özel 
sektöre devredecek ve denetleme fonksiyonuna yoğunlaşacak. 
Buradaki amacımız da büyüyen sektörden uluslararası markalar 
yaratabilmek, her alanda olduğu gibi bu sektörde de kayıt dışını 
kontrol altına alabilmek. Kısa zaman içinde Milli Piyango İdare-
sini bu fonksiyonu etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 
yeniden yapılandıracağız.”

Özelleştirilecek alanlar

Maliye Bakanı Şimşek, özelleştirme yapılan sektörlerle ilgili ba-
kanlıklarla sıkı bir diyalog içinde olduklarını belirterek, her alan-
da Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak, kaynakların etkin ve 
verimli kullanılmasını sağlayacak bir iktisadi ortam yaratmaya 
çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde de her zamanki gibi rekabetçi ve şeffaf 
ihaleler düzenleyeceklerini anlatan Şimşek, özelleştirilecek alan-
ları şöyle açıkladı:

“Kısa zaman içinde elektrik üretim santralleri, otoyol ve köprü-
ler, bazı limanlar ve Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerini özel-
leştireceğiz. 25 şeker ve 5 makine olmak üzere şeker fabrikala-
rını ve geliri Halkbank’a aktarılmak üzere Halk Sigorta ile Halk 
Emeklilik’i de özelleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca, gayrimenkul-
ler, arsalar ve Güllük Marina gibi önemli özelleştirme projeleri 
de yerel ve uluslararası yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Bunların yanı sıra Türksat’a ait Kablo-TV operasyonları, 
BOTAŞ’ın iletim hatlarının, TEİAŞ’a ait kamu hisselerinin yüzde 
49 hissesinin ve TPAO’nun halka arzı, İstanbul’un önemli pro-
jelerinden Haydarpaşa Projesi, ölçü ve ayarlar hizmetinin özel-
leştirilmesi, üzerinde çalıştığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımızın uygun görüşünü beklediğimiz Eti Maden’e ait 
sülfirik ve borik asit fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizde re-
kabetin ve verimliliğin artmasına, kamunun üzerindeki istihdam 
ve finansman yükünün azaltılmasına büyük katkı sağlayan özel-
leştirme uygulamaları olacak. Ayrıca, genel olarak özelleştirme 
programına almak üzere birçok sektörden yeni şirketler üzerin-
de de çalışıyoruz”

“Özelleştirme gelirleri, giderleri ancak karşılıyor iddiaları gerçeği 
yansıtmıyor”

Bakan Şimşek, özelleştirme gelirlerinin, özelleştirme giderlerini 
ancak karşıladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

1986-2014 yılları arasında yaklaşık 70 milyar dolar özelleştir-
me uygulaması yapıldığı bilgisini veren Şimşek, Özelleştirme 
İdaresi’nin aynı dönemdeki özelleştirme uygulamaları giderleri-
nin 163 milyon dolar, ilan-reklam ödemelerinin 85 milyon dolar 
ve danışmanlık hizmet alımı giderlerinin 123 milyon dolar oldu-
ğunu bildirdi.

Şimşek, rakamlara göre toplam 371 milyon dolar giderin oldu-
ğunu ifade etti.

Buna karşılık, teminat gelirleri ile idarenin hazırladığı şartname, 
tanıtım dosyası gibi dokümanların satışından elde edilen gelirin 
ise 480 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu büyük-
lüğün de özelleştirme giderlerinin çok üstünde bir rakama teka-
bül ettiğini sözlerine ekledi.
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Misafirhanelerde, kuruma göre fiyat farklılığı kaldırılmalı

2003 yılından bu yana kurumlara ait misafirhane, lo-
jman ve tesislere bir çeki düzen verileceği belirtilm-
esine rağmen hiçbir şey yapılamamıştır.

Geçmişte çok daha fazla olan misafirhane ve kamp 
sayıları son yıllarda biraz azaltıldı.

Ancak bu hizmetten yararlanmada varolankurumsal 
ücret farklılıkları ve sınırlamalarkonusunda hiçbir 
ilerleme kaydedilememiştir. Sonuçta tüm bu tesisler 
kamunun malıdır. Bir kamu kurumunun Ankara’da 

bir misafirhane yapması veya deniz kenarında bir işletme yapması, kamunun parasıyla olmuştur. Bu para da 
vatandaştan elde edilen vergilerden başka bir para değildir. Bu hizmetin sunumu sırasında, yararlanacak kişi 
kendi kurumundan ise bir fiyat, başka bir kurumdan ise biraz daha fazla bir fiyat, normal vatandaş ise nere-
deyse iki kat fiyat farkı uygulanmaktadır.

Bunun dışında kimi yerlerde bulunan tesislerde boşluk olmasına rağmen, telefonla arandığında sürekli olarak 
dolu olduğu bilgisi verilmektedir. Bazı tesislerde kalabilmek için ise Ankara’daki kurum merkezinin onayı 
gerekmektedir. Bazı tesislerde de sürekli olarak bir oda Bakan odası, Müsteşar odası adı altında boş olarak 
tutulmaktadır.

Kısa vadede, misafirhane ve kamplardan yararlanmayı her kurum çalışanına açarak ve bunlardan yararlanmayı 
objektif koşullara bağlayarak, daha eşitlikçi bir yöntem takip edilmesinde; kamuya ait bu yerlerin bir kaç 
bürokratın arpalık olarak kullandığı mekanlar olmaktan çıkarılmasında fayda bulunmaktadır.

2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme 
ile “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği”nde iki 
değişiklik yapılmıştır.

DİYANET PERSONELİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Daha önce sadece müftü, vaiz ve imam hatiplere 2 yılda bir olmak 
üzere 1 cüppe ve 1 sarık verilmekteydi. Yeni düzenlemede bu gi-
yecek yardımı bu varolan personele ek olarak müftü yardımcısı 
ve müezzin kayyıma da verilecektir.

Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle, Diyanet personeline bu 
yardım ayni olarak değil Maliye Bakanlığınca belirlenen standart 
fiyatlarından üzerinden nakden olarak verilecektir.

AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI İÇİN YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK

Daha önce, iki yılda bir 1 cüppe olarak avukat, hakim ve savcılara 
verilen giyecek yardımı, yeni düzenlemeye göre bu unvanlara ek 
olarak hukuk müşavirine de (avukatlık ruhsatına sahip) veri-
lecektir. Avukat, hakim, savcı ve hukuk müşavirine verilecek gi-
yecekler ayni olarak verilmeye devam edilecektir.

SON DÜZENLEMEYE GÖRE GİYECEK YARDIMININ AYNİ 
OLARAK VERİLECEĞİ PERSONEL

Son düzenlemeyle yönetmeliğin ek 1. maddesi değiştirilmiştir. 
Buna göre, 

- Avukat, hakim, savcı ve hukuk müşaviri,

- Bekçi

- Resmi kıyafet taşıyan personel (İtfaiye, zabıta, İnfaz koruma 
memuru, Orman muhafaza memuru, Muhafaza memuru, Kolcu, 
Gemi adamı, Koruma ve Güvenlik görevlisi, Gümrük sahasında 
görevli gümrük memuru, bando ve orkestra personeli vb.)

- 112 acil sağlık hizmetleri personeline,

giyecek yardımı ayni olarak verilecek. Yani kurum temin edip 
personele verecektir. Diğer giyecek yardımları ise Maliye 
Bakanlığının belirlediği fiyatlar üzerinden nakit olarak verilecek-
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Enflasyon rakamları açıklandı

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,14 , Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,85 arttı. Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında yüzde 8,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 
9,84 oldu.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı görülen 
ürün, yüzde 12,61 ile yeşil soğan oldu

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
%0,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,54 
artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,78 ile eğitim grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Eylül ayında endek-
ste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %1,21, çeşitli mal 
ve hizmetlerde %0,72, konutta %0,49, sağlıkta %0,42 artış 
gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,44 ile giyim ve ayakkabı 
oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Eylül ayında endek-
ste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %1,12, 
haberleşmede %0,05 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %14,43 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz 
içecekler (%13,95), sağlık (%9,37), ev eşyası (%9,25), eğlence 
ve kültür (%8,64) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 
gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,42 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)’de 
oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış 
%7,06 ile TR10 (İstanbul) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış %9,74 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki 
aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,23 ile TR31 (İzmir) 
bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 64 maddenin 

ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 274 maddenin or-
talama fiyatlarında artış, 94 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

Eğitim grubunda artış

TÜFE’de yer alan ana harcama gruplarında eylül ayında en yük-
sek artış, yüzde 1,78 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ey-
lülde bir önceki aya göre yüzde 0,14, bir önceki yılın aralık ayına 
göre yüzde 6,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,86 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,54 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibariyle eylülde, aylık bazda en yüksek 
artış yüzde 1,78 ile eğitim grubunda oldu. Endekste yer alan gru-
plardan lokanta ve otellerde yüzde 1,21, çeşitli mal ve hizmetlerde 
yüzde 0,72, konutta yüzde 0,49, sağlıkta yüzde 0,42 artış görüldü.

Eylülde aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,44 ile 
giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 14,43 ile lokanta ve 
oteller grubunda oldu. Bunu, yüzde 13,95 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler, yüzde 9,37 ile sağlık, yüzde 9,25 ile ev eşyası, yüzde 
8,64 ile eğlence ve kültür izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 64’ünün ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 274’ünün ortalama fiyatlarında 
artış, 94’ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En düşük fiyat artışı

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,23 
ile İzmir, yüzde 9,18 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, yüzde 
9,07 ile “Balıkesir, Çanakkale”, yüzde 8,92 ile “Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli” ve “Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir”, 
yüzde 8,86 ile “Erzurum, Erzincan, Bayburt” olarak kayıtlara 
geçti.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 7,25 ile “Mardin, Batman, Şırnak, 
Siirt” bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE artışı İstanbul’da yüzde 8,74 olarak hesaplandı.
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2015 Memur Maaş Zamları Belli Oldu

More Sharing ServicesPAYLAŞ|Share on facebookShare on twit-
terShare on emailShare on favorites

Enflasyon farkına göre memur maaş katsayıları yeniden belirlen-
di. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 
liraya yükseldi.

Memur maaş katsayıları yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ve brüt 
175 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi.Yeni dü-
zenleme sonrasında en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 
bin 25 liraya yükseldi. 9’uncu derecenin 1’inci kademesindeki 
öğretmen maaşı 2 bin 345 lira, 8’inci derecenin 1’inci kademe-
sindeki polis memuru maaşı da 2 bin 929 lira oldu. KİT’lerdeki 
sözleşmeli ücret tavanı 4 bin 214,74 liraya, müsteşar maaşı da 7 
bin 838 liraya çıktı

Memur maaş katsayıları, yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ve brüt 
175, net 123,62 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi.

AA muhabirininMaliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 
memur maaş katsayısı, ocak itibarıyla 0,076998’e, taban aylık kat-
sayısı 1,205274’e, yan ödeme katsayısı da 0,024416’ya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemenin ardından en düşük memur maaşı bin 
887 liradan2 bin 25 liraya yükseldi.

Aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 7 bin 694 
liradan 7 bin 838 liraya, genel müdür maaşı ise 6 bin 736 liradan 
6 bin 877 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında 
yüzde 2 civarında artış meydana geldi.

12’nci derecenin 1’inci kademesinden maaş almakta olan bir 
hizmetlinin bin 904 lira olan maaşı 2 bin 45 liraya, 13’üncü de-
recenin 3’üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet me-
murunun 2 bin 36 lira olan aylık maaşı 2 bin 179 liraya, 8’inci 
derecenin 1’inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 
2 bin 784 lira olan maaşı da 145 lira artışla 2 bin 929 liraya yük-
seldi. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 7,40, 13’üncü 
derecenin 3’üncü kademesinden maaş alan memurun maaşında-
ki artış da yüzde 7, 8’inci derecenin 1’inci kademesindeki maaş 
alan polisin maaşındaki artış ise yüzde 5,2 oldu.

ÖĞRETMENLERE EKSTRA 150 LİRA ZAM

Öğretmenlerin maaşlarında 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 
toplu sözleşme uyarınca, söz konusu artışlara ilave olarak ocak 
ayında 75 lira daha artış sağlandı. Buna göre, 9’uncu derecenin 
1’inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin mevcut 2 bin 137 
lira olan maaşı 2 bin 345 liraya yükseldi. Öğretmenler, bu yılın 
temmuz ayında 75 liralık bir zam daha alacak.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel 
ücret tavanı da 4 bin 214,74 liraya yükseldi.

Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak’ta zamlı maaşlarını 
alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memurların mevcut maaşı ile 2015 Ocak’ta alacakları maaş şöy-
le:

Unvanlar Derecesi Mevcut Maaşı (TL) Ocak 2015 Maaşı (TL)

Müsteşar 1/4 7.694 7.838

Genel Müdür 1/4 6.736 6.877

Şube Müdürü (Ünv) 1/4 3.446 3.590

Memur 9/1 2.041 2.183

Memur 13/3 2.036 2.179

Hizmetli 12/1 1.904 2.045

Öğretmen 1/4 2.469 2.684

Öğretmen 9/1 2.137 2.345

Kaymakam 7/1 3.615 3.762

Başkomiser 3/1 3.164 3.306

Polis Memuru 8/1 2.784 2.929

Uzman Doktor 1/4 4.043 4.187

Doktor 7/1 3.310 3.456

Hemşire (Lise) 11/3 2.233 2.375

Mühendis (Büro) 1/4 3.522 3.665

Teknisyen (Büro) 11/1 2.132 2.274

Profesör 1/4 5.047 5.194

Araştırma Görevlisi 7/1 2.484 2.627

Vaiz 1/4 2.655 2.796

Avukat 1/4 4.001 4.340

Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi öde-
meler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti da-
hildir.

Yukarıda yer alan rakamların içine aile yardımı ödeneği ile aile 
yardımı ödeneğine bağlı olarak maaşlara yansıyan asgari geçim 
indirimi dahildir. Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde;

- Halen eş için 163,87 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı 
ödeneği yeni artış sonrası 164,31 liraya çıkmaktadır.

- Halen 0-6 yaş grubu çocuklar için 38,40 lira tutarında öden-
mekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 38,50 liraya, 
diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 19,20 lira olarak 
ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artış sonrası 19,25 liraya 
çıkmaktadır.

- Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak mevcut maaşlar içindeki 
asgari geçim indirim tutarı 36,70 lira iken 2015 yılı ocak ayındaki 
maaş içindeki tutar ise 40,16 liradır.

- Mevcut avukat maaşlar içinde 647 lira tutarında, 2014 yılı ocak 
ayında maaş içinde ise 841 lira tutarında vekalet ücreti bulun-
maktadır.
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Trafik kazaları 10 yılda yüzde 279 arttı

Türkiye, yıllardır trafik terörünü durduramıyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de trafik 
kazaları 2002-2011 yılları arasında yüzde 279 
arttı.
2002 yılında 439 bin 958 olan kaza sayısı, 2011 
yılında 1 milyon 228 bin 928’e çıktı. 10 yılda ha-
yatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 140 kişi.
Son 10 yılda Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk böl-
gesinde meydana gelen trafik kazaları, olayın 
dehşetini gözler önüne seriyor. 1 Nisan 2008 ta-
rihinde uygulamaya konulan tarafların anlaşa-
rak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği mad-
di hasarlı trafik kaza sayısının da dahil edildiği 

istatistikler, trafik kazalarının arttığını gösteriyor.
2002 yılında 439 bin 958 kazada 4 bin 169 kişi hayatını kaybetti, 116 bin 45 kişi ise yaralandı. Kaza sayısı 2008 yılında 
950 bin 120’ye çıktı. 2009 yılında trafik kazaları 1 milyon 53 bin 346 olurken, kazalarda 4 bin 324 kişi can verdi, 201 bin 
380 kişi de yaralandı.
2011 yılında ise 1 milyon 228 bin 928 trafik kazasında 3 bin 835 kişi hayatını kaybetti, 238 bin 74 kişi de yaralandı. Son 
10 yılda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 140 kişi. Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde, son 10 yılda 74 milyon 167 bin 
851 trafik cezası uygulandı. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen sürücü sayısı ise 1 milyon 683 bin 774. Trafikten men 
edilen araç sayısı da 5 milyon 525 bin 191 oldu. 
1 MİLYON KİŞİNİN SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU
Daimi veya geçici sürelerle geri alınan sürücü belgesinin verileri de dikkat çekici. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandar-
ma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince geri alınan sürücü belgesi sayılarında sürücü olmayı engelleyecek ölçüde sağlık 
şartlarının değiştiği tespit edilenler, sürücü belgesi almaya engel teşkil eden türden mahkumiyet alanlar ve yetkili birim-
lerin kararıyla sürücü belgesi iptal edilenleri kapsıyor. 
Emniyetin istatistiki verilerine göre, son 10 yılda alkollü araç kullanmaktan 1 milyon 12 bin 108, aşırı hızdan 24 bin 
407, ceza puanından 64 bin 961, diğer sebeplerden 17 bin 426 olmak üzere, toplam 1 milyon 118 bin 902 kişinin sürücü 
belgesine el konuldu.
2012’NİN İLK 6 AYINDA BİN KİŞİ ÖLDÜ
2012 yılı Haziran ayında ise toplam 29 bin 994 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 268 kişi hayatını kaybederken; 23 
bin 117 kişi de kazalarda yaralandı. 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 147 bin 623 trafik kazası yaşandı. 828 ölümlü 
kazada toplam bin 31 kişi hayatını kaybetti. 95 bin 823 kişi de kazalarda çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik kazalarında 
kusur unsurlarında yine sürücüler birinci sırada yer alıyor. Yayalar ile yolcular sürücüleri izliyor. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde, 2010 Haziran 
ayında 3 bin 469 kazada 116 kişi öldü, 4 bin 643 
kişi de yaralandı. İlk 6 aylık dönemde ise 15 bin 235 
kazada 432 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 58 kişi de 
yaralandı. 
2012 yılının ilk 6 aylık döneminde alkollü araç kul-
lanmaktan 58 bin 478 kişinin, 100 ceza puanını 
dolduran 8 bin 116 kişinin, 5 kez hız limitini aşan 
75 kişinin, sağlık şartları değişen 95 kişinin, K.T.K. 
41/E gereği hüküm giyen 9 kişinin, mahkeme kara-
rıyla 781 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Aynı dö-
nemde cumhuriyet savcılıklarına sevk edilen sürücü 
sayısı 116 bin 395 iken, trafikten men edilen araç 
sayısı da 367 bin 517.

KAMU DER DİYOR Kİ
2014 KURBAN BAYRAMINDA 34 ÖLÜ 154 YARALI 

AMAN DİKKAT 
YANLIŞ SOLLAMA ÖLDÜRÜR.

YANLIŞ SOLLAMA YAPMAYINIZ.
SİGARA İÇMEYİNİZ. 

SEYİR HALİNDE TELEFONLA KONUŞMAYINIZ.
UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYINIZ. 

HIZ LİMİTİ AŞMAYINIZ. 
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Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2013

- See more at: http://hurnethaber.com/index.php/cok-
okunan/5808-trafik-kazalar-1#sthash.JhjcMTGL.dpuf
Türkiye’de 161 306 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası 
meydana geldi
Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında toplam 1 207 354 
adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 046 048 
adedi maddi hasarlı 161 306 adedi ise ölümlü yaralanmalı 
trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü ya-
ralanmalı trafik kazalarının %74,5’i yerleşim yeri içinde 
%25,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. 
Trafik kazalarında 3 685 kişi hayatını kaybederken 274 829 
kişi yaralandı
Türkiye’de 2013 yılında meydana gelen 161 306 adet ölüm-
lü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 685 kişi haya-
tını kaybederken 274 829 kişi ise yaralandı. Ölümlerin 
%37,2’si, yaralanmaların %66,7’si yerleşim yeri içinde ger-
çekleşirken ölümlerin %62,8’i, yaralanmaların ise %33,3’ü 
yerleşim yeri dışında oldu.
 Trafik kazalarında ölenlerin %42,8’ini sürücüler oluşturdu
Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında gerçekleşen trafik 
kazalarında ölen kişilerin %42,8’i sürücü, %39,5’i yolcu, 
%17,7’si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yara-
lananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenle-
rin %77’sinin erkek, %23’ünün kadın, yaralananların ise 
%70,2’sinin erkek, %29,8’inin kadın olduğu görüldü. 
Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,7 
ile ilk sıradadır
Türkiye’de 2013 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 
neden olan toplam 183 030 kusura bakıldığında kusurların 
%88,7’sinin sürücü, %9’unun yaya, %1’inin yol, %0,9’unun 
taşıt ve %0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü. 
Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 251 729 adet taşıt ka-
rıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında ölümlü yaralanma-
lı trafik kazasına karışan toplam 251 729 taşıtın %50,3’ü 
otomobil, %16,2’si motosiklet, %16,1’i kamyonet, %5,7’si 
kamyon %3,2’si minibüs, %2,9’u otobüs ve %5,6’sı diğer ta-
şıtlardan oluştu. 
Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Ağustos en az Şubat 
ayında oldu
Türkiye’de 2013 yılında meydana gelen 161 306 ölümlü 
yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında 
Ağustos ayı %11,3 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği 
ay olurken Şubat ayı %5,7 pay ile en az kazanın meydana 
geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise en 
fazla ölümlü yaralanmalı kazanın %15 pay ile Cumartesi 
günü olduğu görüldü.
Ölümlü yaralanmalı kazaların %66,6’sı gündüz meydana 
geldi
Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 161 306  ölüm-
lü yaralanmalı kazanın %66,6’sı gündüz, %30,3’ ü gece ve 
%3,1’i alacakaranlıkta oldu.
AÇIKLAMALAR
Karayolu trafik kaza istatistiklerine ilişkin veriler Em-
niyet Genel Müdürlüğü(EGM) ve Jandarma Genel 
Komutanlığının(JGnK) idari kayıtlarından derlenmekte ve 
Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında TÜİK tarafın-
dan yıllık olarak yayımlanmaktadır. Trafik kazası verilerin-
deki ölü sayıları kaza yerinde tespit edilen ölümleri kapsa-
maktadır. Toplam kaza sayısına tarafların kendi aralarında 
anlaşarak tutanak düzenledikleri maddi hasarlı kazalar da 
dahil edilmiştir. Bugüne kadar TÜİK internet sayfasından 
elektronik ortamda ve basılı yayın olarak da kitap halinde 
kullanıcılara sunulan karayolu trafik kaza istatistikleri bu 
yıl ilk defa haber bülteni ile de kullanıcılara sunulmaktadır.
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2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlananBakanlar Kurulu 
Kararıyla en çok suiistimal edilen kamunun araç kiralama işlem-
lerine çeki düzen verildi. Aylık kiralama bedelini sınırsız derece-
de yükselten “yakıt dahil” şekilde araç kiralama kaldırıldı. Ayrıca 
kiralanacak araçların aylık bedeli için kasko değerinin yüzde 2’si 
sınırı getirildi. Bu yeni düzenlemeye göre, kamunun mevzuata 
göre satın alamadığı araçları hülle yoluyla kiralamadan alması-
nın önüne geçilmiş oldu.

1- KAMUDA ARAÇ YAKIT HARİÇ KİRALAMA YAPILACAK

Yakıt dahil yapılan kiralamalar kaldırılmıştır. 2 Ekimden sonra 
yapılacak kiralamalarda, yakıt hariç şekilde anlaşma yapılabile-
cektir. Araçların, şoförlü olarak kiralanmasına devam edilebile-
cektir.

2- KASKO DEĞERİNİN YÜZDE 2’SİNİ AŞAN BİR MALİYET-
TE ARAÇ KİRALAMA YAPILAMAYACAK

Şoför hariç yapılan kiralamalarda, kiralama bedelinin aylığı, ara-
cın kasko değerinin yüzde 2’sini aşamayacaktır. Kiralamaya şoför 
dahil ise bu miktara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli 
artırımlı tutarı ilave edilecektir. Maliye Bakanlığı, yüzde 2 oranı-
nı, idareler ve taşıt cinsi itibariyle yüzde 20 oranında artırmaya 
yetkilidir. Bu şekilde kiralanması mümkün olmayan araçlar satın 
alınacaktır.

ESKİ SÖZLEŞMELER GEÇERLİ OLACAK

Esaslara konulan geçici madde gereğince daha önce yapılan söz-
leşmeler geçerli olmaya devam edecektir. Ancak 2 Ekimden son-
ra yapılacak sözleşmeler yeni düzenlemelere göre yapılacaktır.

YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE ESASLARIN SON HALİ

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN 
ESAS VE USULLER

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetle-
rinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşı-
lanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan 

kurumları ve taşıtları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam 
hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen 
kamu görevlilerini,

c) Kanun: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

ç) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, 
teşekkül ve müesseseleri,

d) Taşıt: Kanun kapsamına giren motorlu ve motorsuz bütün 
ulaştırma araçlarını,

e) Yabancı menşeli taşıt: Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca yerli muhteva oranı % 50’nin altında kalan ta-
şıtları,

ifade eder.

Temel amaç

MADDE 5 - (1) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının 
hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacı, kamudaki ta-
şıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savur-
ganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde 
kullanımının sağlanmasıdır.

Genel esaslar

MADDE 6 - (1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle 
taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wa-
gon cinsi taşıtlar 10 yaşım, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurma-
mış olacaktır.

b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wa-
gon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşin-
ci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik 
önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönet-
melik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanı-
lacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 
cc’yi geçmeyecektir.

ç) Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz, yakıt dahil veya hariç, kısmen 
şoförlü veya şoförsüz veyahut kısmen yakıt dahil veya hariç ola-
rak edinilebilecektir.

(Değişik: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete) ç) Taşıtlar, yakıt ha-
riç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.
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d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi gider-
leri yükleniciye ait olacaktır.

e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her 
türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına 
ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler 
sorumlu olacaktır.

f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön ca-
mına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla “Resmi hizmete mah-
sustur” ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler 
kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılana-
caktır.

ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hüküm-
lerine uyacaklardır.

h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları 
ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla 
sosyal tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı sure-
tiyle taşıt edinebileceklerdir.

(Ek fıkra: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete) (2) Genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner serma-
yelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel 
Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-
wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların 
hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kira-
lama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, 
sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Rea-
sürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 
harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulana-
cak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko 
sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kira-
lama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki 
brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi 
suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

(Ek fıkra: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete) (3) İkinci fıkranın 
(a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla 
%20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkili-
dir.

(Ek fıkra: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete) (4) İkinci fıkra 
çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle edinilemeyen taşıtlar ile 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan makam ve hiz-
metler için edinilecek taşıtların temininde satın alma yöntemi 
tercih edilecektir.

Binek ve station-wagon cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle edi-
nilmesi

MADDE 7 - (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 
yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli 
idareler, hizmet alımı suretiyle binek veya station-wagon cinsi ta-
şıt edinebilmek için aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

a) Bir önceki yılda veya yıl içinde, tasfiye edilen veya sözleşme-
si sona eren binek ve station-wagon cinsi taşıtların sayısı kadar 
hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edini-
lebilecektir.

b) Kurumlar, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hal-
lerde, hizmet alımı yoluyla ilave binek veya station-wagon cinsi 
taşıt edinebilmek için, önceden Bakanlığın uygun görüşünü ala-
caklardır.

c) Bir önceki yıl mülkiyetinde ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş 
binek ve station-wagon cinsi taşıtı olmayan kurumlar, hizmet alı-
mı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için 
önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

Mevcut taşıtların tasfiyesi

MADDE 8 - (1) Kurumlar, mevcut tüm taşıtlarını, Kanunun 13 
üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olup ol-
madığı veya bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet 
unsurları dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyeti 
yönünden gözden geçirirler. Ekonomik ömürlerini doldurmuş 
taşıtlar ile yıllık maliyetleri hizmet alımı yoluyla kullanılacak ta-
şıtların maliyetinden yüksek olan taşıtlar, yetkili tasfiye birimleri 
aracılığıyla tasfiye edilir.

Servis kiralamaları

MADDE 9 - (1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluş-
ları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” uyarınca yapılan servis 
kiralamaları bu Esas ve Usullere tabi değildir.

Diğer hükümler

MADDE 10 - (1) Bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar 
hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenecektir.

Mevcut hizmet alımları

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esas ve Usullerin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ihale edileceği duyurulmuş olan taşıt edinilmesine 
ilişkin hizmet alımları, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

(Ek Madde: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete) GEÇİCİ MADDE 
2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam 
eden taşıt kiralamaları, sözleşme süreleri bitimine kadar mevcut 
sözleşme hükümlerine göre yürütülür.”

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.
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AMİRİNİ ŞİKAYET EDEN MEMURA CEZA VERİLİR Mİ?

Danıştay Onikinci Dairesi, suç isnat etme kastı olmayan veya 
hakaret içeren ibarelere yer verilmeyen şikayet dilekçesinden 
dolayı, memura ceza verilmeyeceğini belirtti.
Diyarbakır Emniyette yaşanan olayda polis memurları, görev ye-
rlerini değiştiren amirlerini şikayet etmiştir. Şikayet edilen amir 
hakkında idari yönden soruşturma açılmış ancak cezaya gerek 
olmadığı yönünde karar çıkmıştır. Ceza soruşturması yönünden 
ise Savcılık iddianame düzenlemiş ancak bu kez mahkeme be-
raat karar vermiş ve bu karar Yargıtay’da onanmıştır. Ancak bu 
kez amir, şikayet hakkının “haksız yere” kullanıldığı gerekçesiyle 
idari başvuru yapmış ve yapılan soruşturma sonrasında Emniyet 
Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 6/A-9 maddesi uyarınca 3 günlük 
aylık kesimi” cezası verilmiştir.
Danıştay 12. Dairesi yaptığı incelemede;  1- Savcının, beraatla 
sonuçlanmış olsa da, yeterli delil olduğunu düşünerek dava 
açmış olması,
2- Şikayet dilekçesinde, suç isnat etme kastının veya hakaret 
içeren ibarelerin olmaması,
3- Şikayet hakkının, bir haksızlığa uğrayan memurun samimi 
olarak düşüncülerini yansıtmış olması,
gerekçelerine binaen verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.
İŞTE MAHKEME KAR ARI
T.C.
DANIŞTAY 
Onikinci Daire
Esas No: 2009/9102 Karar No : 2013/8032
Özeti: Davacının, yasalarla kendisine tanınan şikayet hakkını 
kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız 
yere şikayet etmek maksadı bulunmadığından, şikayet hakkının 
etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin 
cezası ile cezalandırılmayacağı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı) :...
Vekili : Av....
Karşı Taraf (Davalı) : Diyarbakır Valiliği
Onikinci Daire
İstemin Özeti : Diyarbakır 2. İdare Mahkemesince verilen 
13/07/2009 tarih ve E:2008/1492; K:2009/1535 sayılı kararın, te-
myizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Uysal
Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı 
gerekçe hukuk ve usule uygun bulunmadığından bozulması 
gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği 
düşünüldü:

Dava; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memu-
ru olarak görev yapan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin 
Tüzüğü’nün 6/A-9 maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak 
suretiyle “3 günlük aylık kesimi” cezası ile cezalandırılmasına 
ilişkin 13.03.2008 tarih ve 52 sayılı Diyarbakır Valiliği İl Disiplin 
Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; davacının da aralarında bulunduğu po-
lis memurlarının Emniyet Amiri...’den şikayetçi olmaları ned-
eniyle bu kişi hakkında soruşturma açıldığı, soruşturma sonu-
cunda amir hakkında ceza tayinine mahal olmadığı sonucuna 
varıldığı, adı geçen amir tarafından yapılan şikayet sonucu açılan 
soruşturma sonucunda ise söz konusu şikayetlerin dayanaksız 
olduğu ve davacının ve diğer polis şikayetçi polis memurlarının 
amirlerini haksız yere şikayet ettikleri kanaatine varılarak 
dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu 
soruşturma raporlarının incelenmesinden, dava konusu işlemde 
hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu il-
eri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 6/A-9. maddesinde 
“Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirl-
erini haksız yere şikayet etmek” suçu 4 ay kısa süreli durdurma 
cezasını gerektiren fiil ve eylemler arasında sayılmış, 15. maddes-
inde ise; “Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu 
ve sicilleri iyi olan memurlara bu Tüzükte gösterilen cezanın bir 
derece aşağısı uygulanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının da aralarında bulunduğu 
polis memurlarının Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü em-
rinde görevli iken başka birimlerde görevlendirilmeleri üzerine 
kendilerinin atanmasından sorumlu tuttukları Emniyet Amiri 
...’den şikayetçi olmaları nedeniyle amirleri hakkında soruşturma 
açıldığı ve soruşturma sonucunda “Ceza Tayinine Mahal 
Olmadığı” yönünde karar verildiği, aynı zamanda Diyarbakır 
5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2007/49 esas sayılı dosyasında 
...hakkında görevi kötüye kullanmak suçlaması ile dava açıldığı, 
yargılama sonucu çıkan beraat kararının Yargıtay tarafından 
onandığı görülmektedir.
Her ne kadar..., hakkında yapılan yargılama sonucu beraat etmiş 
ise de; savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmek-
sizin dava açılması için yeterli delil olduğu sonucuna varılarak 
ceza davasının açıldığı ve davacının verdiği şikayet dilekçes-
inde, suç isnat etme kastı olan veya hakaret içeren ibarelere 
yer vermediği görülmüş olup, bir haksızlığa uğradığını samimi 
olarak düşünerek şikayet hakkını kullandığı sonucuna varılan 
davacının, şikayet dilekçesi üzerine sicil amiri hakkında yapılan 
inceleme neticesinde “Ceza Tayinine Mahal Olmadığına” karar 
verilmesinin tek başına davacının üstlerini haksız yere şikayet 
etmek suçunu işlediği savıyla cezalandırılmasını gerektirmediği 
açıktır.
Bu durumda; davacının yasalarla kendisine tanınan şikayet 
hakkını kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, il-
giliyi haksız yere şikayet etmek maksadının bulunmadığı 
anlaşıldığından, davacının şikayet hakkının etkin bir 
şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile 
cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, 
davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise 
hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile 
Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek 
üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın 
tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın dü-
zeltilmesi yolu açık olmak üzere 12/11/2013 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi.
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1981’li inşaat mühendisi, Bakan Yardımcısı oldu

Diyaneti kuran Mustafa Kemal Atatürk  imamlarımız namerte  muhtaç olmadan ve dini siyaset 
bulaştırmamak  için 657 kanuna bağlı imam alımı yapmıştır. 
Türkiye”de kaç okul var 67 bin...
Kaç hastane var 1220...
Kaç sağlık ocağı var 6 bin 300...
Peki kaç cami var 85 bin...
Her 60 bin kişiye 1 hastane düşerken, 350 kişiye 1 cami düşüyor.
Peki kaç kilise var 270...
Kaç cemevi var 100.
Türkiye”de kaç doktor var 77 bin...
Peki kaç din görevlisi var 90 bin...
Türkiye”de her 900 kişiye bir doktor düşerken, her 780 kişiye bir din görevlisi düşüyor.
Türkiye”de kaç kütüphane var 1435...
Almanya”da kaç kütüphane var 11 bin...
Türkiye”nin kaç kentinde devlet tiyatrosu var 13...
Kaç kentte kuran kursu var 81...
Bu kursların toplam sayısı kaç 3852...
İçişleri Bakanlığı”nın bütçesi ne kadar 783 trilyon...
Ulaştırma Bakanlığı”nın 678 trilyon...
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”nın 677 trilyon...
Kültür ve Turizm Bakanlığı”nın 632 trilyon...
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”nın 280 trilyon...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”nın 249 trilyon... 
Çevre ve Orman Bakanlığı”nın 404 trilyon...
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
2005”te 1 katrilyon...
2006”da 1,3 katrilyon...
2007”de 1.7 katrilyon...
Hadi Şimdi Yeni Ceza Evi Açmaya Devam Ediniz ...

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın yerine Erkan 
Kandemir atandı.

Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini 2011 yılından beri sürdüren 
Kafkas Meclis’te 22. ve 23. dönem milletvekilliği yaptı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren 58 
yaşındaki Kafkas HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Yönetim Ku-
rulu üyeliği görevini de yaptı. 1981 doğumlu Erkan Kandemir ise 
genç yaşıyla dikkat çekiyor. Atama kararı bugün Resmi Gazete’de 
bugün yayımlandı.

ASLEN İNŞAAT MÜHENDİSİ

Aslen Rizeli olan Erkan Kandemir, İstanbul-Üsküdar’da doğu. 
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Kandemir, 

2003- 2004 yıllarında Ak Partiİstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Haziran 2009’da 
İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandı. Kandemir geçtiğimiz günlerde ise yeni ataması nedeniyle bu 
görevinden ayrıldı.

DEVLET KURUMLARI VE BÜTÇELERİ
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TSK Personel Sayısını Açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’nde 312, Jandarma Genel 
Komutanlığı’nda 32 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda 1 
olmak üzere 345 general/amiralin görev yaptığı kaydedildi. 
39 bin 478 subayın görev yaptığı TSK’da 97 bin 224 astsub-
ay bulunduğu kaydedildi. 23 bin 289 uzman jandarma, 56 
bin 890 uzman erbaş, 3 bin 462 sözleşmeli er/erbaşın görev 
yaptığı ifade edilen açıklamada, uzman personel sayısının 
toplam 220 bin 688 olduğu belirtildi. Yükümlü personel 

sayısının ise 7 bin 903 yedek subay, 392 bin 404 erbaş/er olmak üzere toplam 400 bin 307 olduğu ifade edildi.

Askeri personel sayısı toplam 620 bin 995 olarak açıklanan TSK’da, sivil memur/işçi sayısının ise 52 bin 991 
olduğu belirtildi. Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin personel sayısı 479 bin 152, Jandarma Genel Komutanlığı 
189 bin 283, Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 bin 551 personel olmak üzere toplam personel sayısı ise 673 bin 986 
olarak açıklandı. Askeri personel içinde uzman personel oranının, sivil memur ve işçi hariç yüzde 36 olduğu 
bildirildi.

Son yapılan zam açıklaması sonrasında enflasyon 
zammını talep etmekten kaçınmak artık mümkün 
değildir.

 Enerji Bakanı Taner Yıldız, dün yaptığı 
açıklamada, enerji maliyetlerinin çok fa-
zla arttığını, doların 2,28-2,29'ları gördüğünü 
ifade ederek, Ekim ayından itibaren elektrik ve 
doğalgaza yüzde 9 zam yapılacağını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında enflasyon zammını talep 
etmek bir zorunluluk halini almıştır. Yetkili konfederasyon bugüne kadar yaptığı ziyaretlerde 1 derece, disi-
plin affı, emeklilikte 30 yıl sınırı gibi bazı KPDK taleplerini dillendirmesine rağmen, kusuru olduğu için 
enflasyon zammını gündeme dahi getirmemiştir. Bakınız son ziyaret- Ahmet Davutoğlu...

Ancak bu talep daha ne kadar görmezden gelinebilir? Sadece aile yardımı ödeneği artışı olmadığı için evli ve 
çocuklu bir ailenin, 2014 yılı kaybı 150 lirayı bulmaktadır. Tıklayınız. Ağustos ayı itibariyle enflasyonyüzde 
6,28'dir.

Oysaki aynı işçilerle yapılan zam görüşmelerinde, işçilere hem seyyanen zam, hem oransal zam hem de en-
flasyon farkı verilmişti. Tıklayınız.

Memurların yetki verdiği sendikal örgüt başkan ve yönetim kurumlarının, ortaya çıkan bu yeni zammı da 
dikkate alarak, kendi gündemlerini ve taleplerini değiştirmeleri gerekmektedir.

Kabul edilmek istenmese de, görmezden gelinmeye çalışılsa da, memurun gündemi budur. Memur gündemi-
ni takip ettiklerini belirten sendikalara düşen de, bu talepleri seslendirmektir.

YÜZDE 9 ZAM VE ENFLASYON FARKI
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Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam

Enerji Bakanı Taner Yıldız elektrik ve doğalgaza zam geleceğini açıkladı. 
Enerji Bakanı Taner Yıldız elektrik ve doğalgazazam 
geleceğini açıkladı. Bakan Yıldız, Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarını içeren dönem için yüzde 9 zam 
yapılacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Ele-
ktrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan 
başlamak kaydıyla yüzde 9’luk fiyat artışına gidiyor-
uz” dedi.
Yıldız, Enerji Şartı Genel Sekreteri Urban Rusnak’ı 
bakanlıkta kabulünün ardından basın mensuplarının, 
elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artışa gidilip 
gidilmeyeceğine yönelik sorularını yanıtladı.
Enerji maliyetlerinin çok fazla arttığını, doların 2,28-
2,29’ları gördüğünü ifade eden Yıldız, enerji sektörü 

için doların değerinin artmış olmasının önemli dezavantaj olduğunu söyledi.
Türkiye’nin son 24 aydır herhangi bir fiyat artışına gitmediğini dile getiren Yıldız, oluşan maliyet artışının yerli 
kaynaklarla telafi edilmeye çalışıldığını belirtti.
Yıldız, “Ancak bu yıl içerisinde su rejimindeki düzensizlikler ve yağış azlığı bizi bunları dengeleyemeyecek bir 
noktaya getirmiş bulunuyor. Hem elektrik hem doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak kaydıyla, 
ekim, kasım ve aralık aylarını içermek kaydıyla, yüzde 9’luk fiyat artışına gidiyoruz” diye konuştu.
Yıldız, Enerji Şartı Genel Sekreteri Urban Rusnak’ı bakanlıkta kabulünün ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.
Bakan Yıldız, “Türkiye, elektrik ve doğalgazdaki yüzde 9’luk fiyat artışına rağmen elektrik fiyatında konutta AB 
üyesi ülkeler arasında en ucuz 4’üncü, sanayide en ucuz; doğalgazda da hem sanayide hem de konutlarda hala 
en ucuz ülke konumunda” dedi.
HES’lerde yağış azlığı nedeniyle üretilemeyen elektriğin farkının 3 milyar liranın üzerinde olduğuna işaret 
eden Yıldız, Türkiye’nin elektrik üretiminde kullandığı su kaynakları oranının yüzde 25’ten yüzde 17-18’ler 
seviyesine düştüğünü, yıl sonunda bu oranın yüzde 19’larda gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Yıldız, 
aradaki farkın ithal ve diğer başka kaynaklarla karşılandığını kaydetti.
AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücretlilerin alım gücünde elektrik ve doğalgazla alakalı 2 kat artış 
olduğuna dikkati çeken Yıldız, asgari ücret içerisinde elektrik için yapılan harcamanın payının yüzde 18’lerden 
yüzde 8,8’e, doğalgaz için yapılan harcamanın payının yüzde 32’den yüzde 16,6’ya gerilediğini belirtti.
Bakan Yıldız, dolarla yapılacak bir karşılaştırmada fiyatların Kasım 2008’deki miktarların gerisinde olduğunu 
söyledi.
Taner Yıldız, fiyat artışındaki 3 aylık sürenin elektrik ve doğalgaz için de geçerli olduğunu ifade ederek, şöyle 
konuştu:
“Her ay doğalgazı her 3 ayda bir elektriği düzenliyor olmamıza rağmen bugün gördüğümüz 2,28’lik dolar pari-
tesi bizim için çok etkileyici. 2013 Haziran ayında ham petrolün varili yaklaşık bugünlerdeki fiyat olmasına 
rağmen döviz fiyatlarındaki parite çok farklılaştı. Dolar kuru 1,92 iken şu anda 2,28’ler civarında. Bu arada-
ki fark bile yapılan fiyat artışının çok üzerinde ama olabildiğince vatandaşımız, sanayicimiz lehine yerli 
kaynaklarımızla bunu dengelemeye gayret ediyoruz. Çabalarımız bu yönde devam edecek.”
Gelecek yıl rüzgar santrallerinin katkısıyla 1 milyar dolar daha az doğalgaz ithal etmeyi öngördüklerini dile 
getiren Yıldız, enerji tasarrufu ve verimliliği konusuna daha fazla yoğunlaşılması, yerli kaynaklara yönelik karşı 
çıkışların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

KAMU-DER DİYOR Kİ, 
BİR KALEMDE YÜZDE 9 ENERJİYE ZAM MEMURA GELİNCE YILLIK 3+3 

ZAM GİBİ ZAM İSTİYORUZ.
MEMUR ENFLASYON FARKI EN AZ YÜZDE 10’DUR. 

ÖDENMESİNİ TALEP EDİYORUZ.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Çalışanların en büyük güvencelerinde birisi de işsizlik 
maaşı olmuştur. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik 
maaşı almak için yapılması gerekenler nelerdir? İşte 
işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar...

Çalışmayanlar için işsizlik maaşı en büyük güvencel-
erden biri… Ama hak kazanmak için belli şartları ye-
rine getirmek gerekiyor. Örneğin; istifa edip ayrılan, 
fondan herhangi bir talepte bulunamıyor.

Çalışanların mevzuattan doğan haklarının tam ve ek-
siksiz olarak zamanında yerine getirilmesi işverenlerin 
mevzuata uygun olarak hareket etmesine bağlı olduğu 
kadar işçilerinde yasal haklarının neler olduğu konu-
sunda bilgi sahibi olmalarına bağlıdır. Bir hakkın var 
olması ne kadar önemli ise bu hakkın ne olduğunu 
ve nasıl kullanılacağını bilmek de o kadar önemlidir. 
Bu yazı dizimizde; başta işsizlik maaşı olmak üzere, 
bir işyerinde çalışan işçilerden haklı ve geçerli bir se-
bep olmadan işten çıkarılanların hangi tazminatlara 
hak kazandıklarını, ödenmeyen ücret, yıllık izin ve 
diğer haklarını almak için hangi kurumlara ne kadar 
süre içerisinde başvurmaları gerektiğini açıklamaya 
çalışacağız.

ÖDENEKTEN KİMLER YARALANABİLİR?
Aşağıda belirtilen hallerde iş akdi sona erdirilen işçiler 
işsizlik parası almaya hak kazanırlar:

- 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde belirtilen 
bildirim önellerine uygun olarak iş sözleşmesi işveren 
tarafından sona erdirilmiş olanlar.

- Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin 
bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 
4857 sayılı İş Kanununu 24. maddesinin ahlak ve iyi 
niyet kuralları, zorlayıcı nedenler ve sağlık nedenleri-
yle sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar.

- İş Sözleşmesi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin 
bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 
4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin sağlık ve 
zorlayıcı nedenlerle işveren tarafından feshedilmiş 
olanlar.

- İş Sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, bu 
sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak.

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçme-
si, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin 

niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış ol-
mak.

SÜRE PRİM GÜNÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR
İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün 
prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl 
içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası pri-
mi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası pri-
mi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası 
primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün ödeme 
yapılır.

RAKAM 859 TL’Yİ GEÇEMEZ
İşsizlik maaşı, her çalışana göre değişmektedir. Ne 
kadar işsizlik maaşı alacağınız işten ayrılmadan 
önceki aldığınız maaşınızla alakalıdır. Günlük işsizlik 
ödeneğinin miktarı, sigortalının son dört aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olmaktadır. 
Ancak işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin 
(1.071 TL) brüt tutarının yüzde seksenini (858,80 
TL?yi) geçemiyor.

İşsizlik maaşı alırken kayıtdışı çalışanlar, 
yakalandıkları takdirde bu haktan süresiz men edili-
yorlar. Eğer art niyet yok ise işe başlandığı takdirde 
bir an önce İŞKUR?a başvuru yapılması gerekiyor. 
Gecikme durumunda kurum, ödenen miktarı faiziyle 
çalışandan geri talep ediyor.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ: Hasan Bey, bir işyerinde 
1000 TL net ücretle çalışmaktadır. İşten çıkarılması 
durumunda sigorta hizmet dökümünde görünen son 
4 aylık net maaşının toplamı 4000 TL olacaktır.

Önce yatırılan paranan günlüğünün bulanması ger-
ekiyor;

400 / (30 gün x 4 ay) = 33 TL günlük kazanç olacaktır.

İşsizlik maaşı günlük kazancın yüzde 40 olarak 
hesaplandığı için. 33 x 0,4: 13 TL.

Eğer son 3 yılda 900 gün prim ödemesi varsa 240 gün 
maaş alacak.
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13 TL x 240 gün = 2.340 TL toplam işsizlik ödeneği 
alması gerekiyor. Bunun 6 aya bölünerek ödeneceğini 
düşünürsek: 2340 / 6= 390 TL maaş alacağı anlamına 
geliyor.

KÖTÜ NİYETE TAZMİNAT VAR
İşçinin iş sözleşmesi, kötüye kullanılarak sona 
erdirildiği durumlarda işçiye ihbar tazminatındaki 
bildirim sürelerinin üç katı tutarında ayrıca tazminat 
ödenir. Bu tazminata kötü niyet tazminatı denir. Kötü 
niyet tazminatı 4857 sayılı İş Kanununda iş güvences-
inden yararlanmayan işçiler için geçerlidir.

NASIL HAK KAZANILIR?
Kötü niyet tazminatına hak kazanabilmesi genellikle 
işçinin yasal yollara başvurması sonucunda işveren 
tarafından işten çıkarılması durumunda söz konusu 
oluyor. Örneğin; işçinin işvereni çalışma ve iş kuru-
mu il müdürlüğüne/sosyal güvenlik müdürlüklerine 
şikayet etmesi ya da işçinin sendikaya üye olması ned-
eniyle işten çıkarılması durumlarında işçi kötü niyet 
tazminatına hak kazanır. Kötü niyet tazminatı ihbar 
tazminatının üç katı kadardır.

Örnek: İşçi Ayşe Hanım, işyerinde 10 aydan beri 
çalışmaktadır. Ayşe Hanım ücretini alamadığı için 
işverenini çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne 
şikayet etmiştir. Bu şikayet üzerine işvereni Ayşe 
Hanımı işten çıkarmıştır. Ayşe Hanım ne kadar kötü 
niyet tazminatı alacaktır? Ayşe Hanımın bildirim 
süresi 4 hafta olduğundan Ayşe Hanım 12 haftalık 
ücreti tutarında kötü niyet tazminatı alacaktır.

Çalışanını sözleşme şartlarını kötüye kullanarak işsiz 
bırakan patron ?kıdem? dışında ?kötü niyet? tazminatı 
da ödemek zorunda.

SAĞLIK YARDIMI NE KADAR SÜRER?
Bir çalışan işten hangi nedenle atılmış olursa olsun, 
işten atılan işten atıldığı tarihten itibaren 10 gün 
süreyle sağlık yardımlarını Sosyal Güvenlik Kurumu 
üzerinden almaya devam eder. İşten atılan işçi işten 
atılma tarihinden geriye dönük olarak bir yıl içer-
isinde 90 gün prim ödemişse 10 güne ilaveten 90 gün 
daha olmak üzere toplam 100 gün Sosyal Güvenlik 
Kurumu üzerinden sağlık yardımları almaya devam 
eder.

İŞ BULUP YENİDEN İŞSİZ KALANIN HAKKI
- İşsizlik parası her ayın sonunda aylık olarak işsizin 
kendisine ödenir.
- İlk işsizlik ödeneği ödemesi ödeneğe hak kazanılan 
tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor.

- Damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tu-
tulmaz.

- Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeleri geri talep 
edilemez.

- Nafaka borçları dışında haciz yapılamaz, başkasına 
devredilemez.

- Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süres-
ini doldurmadan tekrar işe girer ve kısa süre sonra 
yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik 
ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan ya-
rarlanmaya devam eder. – Muvazzaf askerlik dışında 
herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık 
ve analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği alma-
ya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekler-
inin ödenmesi bu durumların devamı süresince dur-
durulur.

HANGİ ŞARTLARDA İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR?

1- İŞKUR?’ca teklif edilen; mesleğine uygun, son 
çalıştığı işin koşullarına ve ücretine yakın ve ikamet 
edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bu-
lunan bir işi haklı bir nedene dayanmadan reddeden-
lerin,

2- İşsizlik ödeneği aldığı sürede yeni bir işe girdiği be-
lirlenen ya da bir başka sosyal güvenlik kuruluşundan 
yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenlerin,

3- Kurumun önerdiği meslek geliştirme, edindirme ve 
yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden red-
deden veya devam etmeyenlerin,

4- Haklı bir nedene dayanmaksızın İŞKUR’un 
yaptığı çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen 
bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenin 
ödenekleri kesilir.
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Vatandaşın ilacında ne değişiyor?

Son bir haftadır ilaç fiyatları ve kullanımı konusunda 
önemli değişiklikler yaşandı. Bu yenilikler geçtiğimiz gün-
lerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygula-
ma Tebliği’nde yapılan değişiklikle gündeme geldi.

Yeni düzenlemeler, ilaç konusunda 2 konuyu ön plana çı-
karıyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi hastaların artık ila-
ca daha fazla para ödeyecekleri, diğeri ise belirli hastalık 
gruplarında (kronik hastalıklar) reçete yazım süresinin 
kısalması.

Son günlerde vatandaşlar “ilaçta gerçekten fiyatlar artıyor 
mu?”diye sormaya başladı.

Taban fiyat nasıl etkiler?

SGK’nın yeni düzenlemesiyle bazı eşdeğer ilaç gruplarında 
hastalarca ilaca ödenen rakamlarda artış olacağı doğru. Bu 
artışın temel sebebi, SGK’nın halen uygulamakta olduğu 
bant fiyat uygulamasının yanında bundan böyle taban fiyat 
uygulamasının da devreye girecek olması. SGK, bant fiyat 
uygulamasında, eşdeğer yani aynı etken maddelere sahip 
gruptaki ilaçlardan en ucuzunun üzerine yüzde 10 katkı 
yapmakta idi.

Şimdi bazı ilaç gruplarında bundan vazgeçecek ve taban 
fiyat uygulayacak, yani yüzde 10 katkıyı bu ilaç grupların-
da yapmayacak. Diğer yandan bant uygulaması ilaç grup-
larının büyük bir bölümünde halen daha devam ediyor ve 
SGK yüzde 10 katkıyı bu ilaçlarda yapıyor.

Katkı yapmadığı ilaç grupları şimdilik sınırlı olacak ve sa-
dece bu ilaç fiyatlarında artış yaşanacak. Ancak SGK’nın 
yaptığı yüzde 10luk katkının zamanla tüm eşdeğer ilaçlar-
dan kaldırılması da planlanmakta.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü İsmet Köksal 
yaptığı açıklamada eşdeğer ilaçların birbiriyle aynı oldu-
ğuna vurgu yapıp, dünya örneklerinde de eşdeğer ilaçlara 
aynı rakamın ödendiğine işaret ediyor.

Köksal, uygulamadaki amacın tasarruf yapmak olmadığı-
nın altını çizerek, “Artık aynı etken maddeli ilaca aynı pa-
rayı ödüyoruz, ‘Bu ikisi aynıdır’ diyoruz. Bunu da diyen biz 
değil, otorite olarak Sağlık Bakanlığı’dır” diyor.

Aslında bu görüşe katılmamak imkansız. İlaç harcamaları-
nın çok hızla yükseldiği bir ülkede, gelecekte de ilaç harca-
malarını karşılayabilmenin tek yolu akılcı ilaç uygulamala-
rından geçiyor.

İlaca 15 milyar TL harcama

2014 yılında SGK’nın ilaç harcamalarının 15 milyar TL’nin 
üzerine çıkacağı ifade ediliyor. Türkiye’de ilaç harcamaları 
sürekli artış gösteriyor olmakla beraber, ilaçta bilinçli kul-
lanımın olmadığı da görülüyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, evlerde bulunan ilaçların 
yüzde 32lik kısmı kullanılmamış, ayrıca antbiyotik kulla-
nımında yapılan yanlışlar, özelikle ilaçların zamanından 
önce kullanımına son verilmesi de hastalıklarla mücadele-
de zayıf kalınmasına neden oluyor
İlaç endüstrisi ne diyor?
SGK’nın yaptığı son değişiklikle ilgili olarak İlaç Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası (İES), bu değişikliğin haberleri olma-
dan yapılmasının doğru olmadığını savunuyor. Endüstriye 
göre,
- Uygulama kapsamına alınan gruplardaki ürünler için 
hızla yeni bir fiyat erozyonu yaşanabilecek ve bu ürünlerin 
pazarları emtialaşabilir.
- Üreticiler pazarı ele geçirmek adına irrasyonel ve yanlış 
fiyatlamalara gidebilir.
- Hızla emtialaşan bir pazarda ürün kalitesi ve çeşitliliği 
hızla gerileyebilir.
- Buna bağlı olarak gelecekte arz sıkıntıları ortaya çıkabilir.
- Tasarruf amacıyla yapılan bu uygulama sonunda pazar-
dan yok olan emtialaşmış/değersiz ürünlerin yerini çok 
daha yüksek fiyatlı ürünler alabilir.
Devletin kaybı olmasın…
Sonuç olarak, SGK’nın son düzenlemesi sınırlı bir ilaç gru-
bunda katkı payı artışı yaratabilir. Ancak, bu artış tama-
men hastanın tercihleri ile ilgili.
Aynı etken maddelere sahip, aynı tedavi sonuçları yaratan 
ilaçlar için farklı fiyatlar çıkması piyasa koşuları için nor-
mal kabul edilse de ülkedeki en büyük ilaç alıcısı olan SGK 
için, aynı sonucu doğuran iki ilaçtan birine daha fazla para 
ödüyor olmak anlamlı değildir. Vatandaşın cebinden çıkan 
1 TL fazla para, aynı zamanda devletin de kaybı olabile-
cektir.
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Eşdeğer ilaç ne demek?

İlaçlar referans ilaç (orijinal) ve eşdeğer ilaç (jenerik) ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla 
aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla, hasta üzerinde 
aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve 
referans ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa su-
nulan ürünlerdir.

Bir eşdeğer ilaç, referansıyla aynı etkinlik, kalite ve güve-
nilirliktedir. Referans ilaç, inovatör firma tarafından geliş-
tirilerek patent koruması altında pazara verilen ilk ürün-
dür. Koruma süreleri bittikten sonra bu ürünler referans 
alınarak eşdeğer ilaçlar üretilir. Eşdeğer ilaç ile orijinal ilaç 
arasında tedaviye etki bakımından hiçbir fark yoktur.

Kronik hastaya 3 ayda bir reçete

Kronik hastalığı olanların ilaç kullanımlarında önemli bir 
değişiklik yapıldı. Buna göre, SGK, 1 yılda 2 kere reçete ya-
zılması yerine bu sayıyı 4e çıkardı. 6 ay yerine 3 ayda bir 
reçete yazılacak olması, özellikle evinden çıkamayacak de-
recede hasta olanların yakınları tarafından eleştirilmekte. 
Ancak yetkililer, aile hekimliği uzmanlarının da bu ilaçları 
yazabileceğini, hatta hastanın ayağına giderek reçete yaza-
bileceklerini, dolayısıyla doktora erişimin bu kadar kolay-
laştığı bir ortamda sorun olmayacağı görüşündeler.

Açıkçası, suiistimallerin ortadan kaldırılması bakımından 
3er aylık reçete yazımı akla daha yatkın görünüyor.

İlaçta katkı payı 2 katına çıkıyor mu?

Bu sorunun cevabını bir örnekle açıklayalım: Diyelim ki, 
aynı etken maddeyi aynı dozda içeren 3 tansiyon düşürücü 
ilaç var (A, B ve C ilaçları). Bu ilaçlara eşdeğer ilaçlar deni-
yor. Yani isim ve marka dışında hiçbir farkları yok.

Aynı tedaviyi sağlıyorlar. Bu ilaçlar sırası ile 10 TL, 12 TL 
ve 15 TL olsun. (A=10TL, B=12TL ve C=15TL). Dolayısıy-
la bu gruptaki en ucuz ilaç bedeli 10 TL.

Şimdi bu ilaçlar için hastaların ödeyeceği fark ücretleri ya-
pılan değişikliğe kadar şu şekilde hesaplanıyordu: SGK, 10 
TL’lik bu en ucuz A ilacının yüzde 10 fazlasına kadar ödü-

yordu. Yani 10 TL+yüzde 10= 11 TL ödüyordu.

Eğer hastanın reçetesinde A ilacı yazılı ise hasta eczanede 
fark ödemiyordu, B ilacı yazılı ise hasta 12TL-11 TL= 1TL 
fark ödüyordu, C ilacı yazılı ise 15TL-11TL= 4TL fark ödü-
yordu.

Ya da fark ödememek için 10 TL’lik A ilacını tercih edebi-
liyordu. İşte buna bant aralığı uygulaması deniyordu. Bu 
uygulama bazı ilaçlar için önümüzdeki günlerde devam 
edecek.

1 Ekim’de geçerli

Yeni sistemde ise (1 Ekim 2014 itibariyle), bant aralığı uy-
gulamasının yanı sıra bir de taban fiyat uygulaması hayata 
geçecek.

Taban fiyat uygulamasıyla devlet örnekte yer alan grup-
taki 10 TL’lik en ucuz A ilacının bedeli kadar ödeyecek, 
daha fazlasını ödemeyecek. Yani eğer hastanın reçetesinde 
B ilacı yazılı ise hasta 12 TL10 TL= 2 TL fark ödeyecek. 
15 TL’lik ilaç yazılı ise 15 TL10 TL= 5 TL fark ödeyecek. 
Ya da yine fark ödememek için 10 TL’lik A ilacını tercih 
edebilecek.

Akla yatkın bir uygulama

Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak; eğer hastaya B 
ilacı reçete edildiyse ve hasta bu ilacı almak istiyorsa, eski-
den 1 TL fark ödüyordu, artık 2 TL ödeyecek, yani evet fark 
2 katına çıkacak.

Ancak, hastaya C ilacı reçete edildiyse ve hasta bu ilacı 
almak istiyorsa, eskiden 4 TL fark ödüyordu, artık 5 TL 
ödeyecek, yani fark 2 katına çıkmayacak, 1 TL artış olacak. 
Diğer yandan, hastaya B ya da C reçete edildiyse ve hasta A 
ilacını almayı kabul ediyorsa, eskiden olduğu gibi şimdi de 
fark ödemeyecek.

Hemen ifade edelim; SGK bürokratlarının yapmış olduk-
ları hesaba göre, yeni uygulama hiçbir zaman iki kat fark 
ücretine neden olmayacak, en fazla 0.75lik bir artış sınırlı 
bir ilaç grubunda yaşanacak.

KAMU-DER DİYOR Kİ, 
DEVLETTE 30 YIL HİZMET EDECEK 30 YIL BOYUNCA PRİM ÖDEYECEK

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA İLAÇLARIN ÇOĞU VE MUAYENE ÜCRETİ ÖDEYECEK.
SOSYAL GÜVENLİK ANLAMINI YİTİRİYOR. 
SAĞLIKTA SOYGUN DEVRİMİ
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KAMU-DER 2014 6. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİ
HAYIRLI OLSUN

Yılın Brokratı İbrahim Halil Kırşan 
Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı TTA 
Gayrimenkulleri A.Ş Genel Müdürü Ödül-

ünü Kamu-Der Genel Başkanından Alırken.

Yılın Muhtarı Kazım Taner Sincan 
Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ödülünü 
Kamu-Der Genel Mali Sekreter Hamdi 

Berber’den Alırken

Yılın Başarılı İş Kadını İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı 
Candan Çilingiroğlu Ödülünü Kamu-Der Genel Başkanı 

Cevdet Baştuğ’dan Alırken

Kamu-Der Ödül Alanları Kutluyor. Ülkemize ve Bölgelerine Hayırlı Olsun Üstün Hizmetlerinin Devamına Diliyoruz.
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KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ ‘un 
6. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

Sayın Genel Başkanım,
Sayın Genel Başkan Yardımcılarım,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Beledıye Başkanlarım 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Genel Başkanları
Ve çok değerli Basınımızın güzide temsilcileri
KAMU-DER 5. Geleneksel Ödül Törenimize HOŞGELDİNİZ.

Bu Ödül töreninin, ülkemize ve KAMU-DER Camiasına hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum.
Konuşmama başlamadan evvel Cumhuriyetimizin Kurucusu 
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ e ve Tüm Silah Arka-
daşları, ve  Tüm Şehitlerimize Allah tan rahmet diliyor saygıyla 
anıyorum.

Değerli konuklar hep diyorum ki KAMU-DER sizsiniz.
Çünkü KAMU-DER  vatanını milletini seven insanlardan oluş-
maktadır. Her düşünceden insanların bir araya geldiği ve inandı-
ğı bir sivil toplum kuruluşudur..
Her zaman ve her yerde söylüyorum.
KAMU-DER hiçbir siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun 
ne arka bahçesi ne de ön bahçesidir. KAMU-DER olarak her-
kese eşit mesafedeyiz. Sadece görevimizi yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz.Bunun için mutluyuz,güçlüyüz,çünkü KAMU-
DER liyiz diyorum
Değerli konuklar bize soruyorlar neye istinaden bu başarı ödül-
lerini verdiniz diye KAMUDER.ORG.TR  web sitemiz ve  Der-
neğimize  ait sürekli çikan KAMU-DER dergisine ilan vererek 
bölgelerınızde ödüle layık görduğunuz  çalışkan, başarlı, tarafsız 
, durust, en başarlı belediye başkanı, en başarIlı milletvekili, iş 
adamı, iş kadını,  sivil toplum kuruluşunu  genel merkezimize 
bildırılmeleri ile gelen öneriler arasında kamu der genel merkez 
yönetim kurulu  ve  37  İl- ilçe temsilcisi  ile yapılan istişare top-
lantısı  sonrası  siz  değerli konukları bulduk   bu ödülleri tüm 
kamu çalışanları  adına alıyorsunuz  ödüller ananızın ak sütü gibi 
helal olsun.

Burada 45 tane ödül dağıtacağız.
siyasi parti  genel başkanları , bakanlar (2)  onur kurulu üyeleri 
dostluk ödülü  (6) milletvekili (6) Belediye Başkanı  (6)  Hukuk-
çu 1
İş Adamları (2)  İş Kadınları ( 2) Gazeteciler (1)  sivil toplum 
kuruluşları  (2)  kamu kurum ve kuruluşlarında ki müdürler ,  iş-
letmeci ödülü (1) danışman (1)  tv kanallar (4)  yılın sanatçisi (1) 
Vefa ödülü (1)

Değerli konuklar çok  konuşulacak konular var ama kıymetli za-
manınızı almak istemiyorum.
Türkiye’nin gündemi çok yoğundur. Ortadoğu Ülkeleri ateş çem-
beri içerisinde kalmış, kan dökülüyor, insanlar birbirini öldürü-
yor  KAMU-DER olarak da çok üzülüyoruz.  Bu olayları çıkart-
maya vesile olanları  kınıyoruz ve lanetliyoruz.

Değerli konuklar KAMU-DER ne istiyor kısa ve öz olarak özet-
lemek istiyorum.
1- KAMU-DER Türkiye de Kalkınma ve Adalet İstiyoruz.
2- Adil bir personel yasası istiyoruz.
3- 3 yıldan beri emeklilerimize ha verdi ha verilecek diyen banka 
promosyonunu istiyoruz.
Yeter artık oyalamayın verin.
4- 4-C lilerle çalışan Türkiye geneli on bin olan çalışanlarımıza 
acilen kadro vermelerini istiyoruz.Eşleri ilgili tayinlerin acilen 
nakil hakkı verilmesini istiyoruz.
5- Emeklilerimizin ekonomik durumu içler acısıdır.Çalışan ile 
emekli arası aylık maaş farkı ençok 500 TL olmalıdır.Aradaki 37 
katlık  farkı bir yasa ile giderilmesını istiyoruz. Yine emeklileri-
mizle ilgili aylık maaş tutarı kadar yılda iki ikramiye verilmelidir.
6- Türkiye’de  iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde bir çalışma or-
tamının yaratılması.
7- Valilik ve Kaymakamlıklar da çalışan  Türkiye Geneli 23  bin 
kişidir. Bunlara da acilen kadro verilmelidir. Çünkü 100 bin ki-
şiye kadro verilecek saydığım toplam 23. Bin kişiye kadro ver-
meyeceksiniz. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Onlara da 
kadro verilmesini istiyoruz.
8- Özgürlüklerin yolu açılmalı özgür düşüncelerinden dolayı 
kimse hapse atılmamalıdır diyoruz. Demokratık eylemelere evet  
ama  kırma dökme  milletin canının  malına zarar vermek asla 
hayır 

Değerli konuklar 
Kamu-Der  ne iş yapıyor diyenlere  bir tek sözüm var
Geliniz sürmeli oteline bu pırıl pırıl insanları görünüz  bu çoş-
kuyu görünüz  bu birlik beraberliği görünüz  her düşüncedeki 
insanları görünüz  diyorum işte bunun için  hep söylüyorum adı-
mız  KAMU-DER , soyadımız  TÜRKİYE  bu duygu ve düşünce-
lerle  katılımınız için teşekkür eder aydınlık ve mutlu bir Türkiye 
dileği ile saygılar sunarım.
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19 Ekim 2014 tarihinde Ankara Hilton Otelinde 3. Dünya Astsubaylar günü nedeniyle Türkiye Emekli 
Astsubaylar derneğince verilen kokteyle katılarak dünya Astsubaylar günü kutladık. Türkiye’de ve dünya-
da Astsubayla en zor görevlerden bir tanesinde astsubaylarımız yapmaktadır. Zaten önemli olan da zoru 
başarmaktır. Diyen Kamu-Der genel başkanı Dünya Astsubaylar gününüzü en içten duygularımla kutluyor. 
Hep sağlıklı ve mutlu olun diyor. Saygılarını sunuyor. 

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.
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Urfalı

CiğerciMüslüm
Ciğer Şiş • Et Şiş • Tavuk Çöp Şiş

 Adana Kebap • Bıçak Arası Etli Ekmek

Ciğer Müslüm Babada Yenir
Bayındır 1 Sokak (Türk-İş Karşısı) No: 9/A  Kızılay - ANKARA

Tel: 0312 433 25 25 - 433 77 78
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80 YILDA YAPILIP 10 YILDA SATILAN KAMU 
KURUMLARIN TAM LİSTESİ

Son 10 yılda satılan kuruluşlar... 
1-TAKSAN
2-GERKONSAN
3-SEKA Afyon işletmesi 
4- SEKA Balıkesir işletmesi
5- SEKA Çaycuma işletmesi
6- SEKA Kastamonu işletmesi
7- SEKA Aksu işletmesi
8- SEKA Taşucu Tersane Alanı
9- SEKA ya ait 4 taşınmaz
10- TZD Sakarya işletmesi
11- THY USAŞ
12- TDi Trabzon Limanı
13- TDi Dikili Limanı
14- TDi Kuşadası Limanı
15- Sümer Holdinge Ait Merinos Halı 
Fabrikası
16- SÜMER HOLDiNGE Ait ERYAĞ
17- SÜMER HOLDiNGE Ait Adıyaman 
işletmesi
18- SÜMER HOLDiNGe ait 117 adet 
taşınmaz
19- KBiye ait 103 arsa, 89 lojman
20- EBÜAŞ-MEYBUZ
21- EBÜAŞa ait 54 taşınmaz
22- TEKEL Kaya Tuz
23- TEKELe ait 30 taşınmaz
24- ESGAZ
25- BURSAGAZ
26- ETi BAKIR
27- ETi GÜMÜŞ
28- ETi KROM
29- ETi ELEKTROMETALURJi A.Ş
30- Çayeli Bakır işletmeleri A.Ş
31- KBi Samsun işletmesi
32- KBi 65 adet taşınmaz
33-DiV-HAN A.Ş
34- Amasya Şeker Fabrikası
35- Kütahya Şeker Fabrikası
36- SÜMER HOLDiNGe ait TÜMOSAN
37- SÜMER HOLDiNG Malatya 
işletmesi
38- SÜMER HOLDiNG Bakırköy 
işletmesi
39- SÜMER HOLDiNG Diyarbakır 
işletmesi
40- SÜMER HOLDiNG Çanakkale Deri 
işletmesi
41- SÜMER HOLDiNGE Ait 108 Adet 
Taşınmaz
42- SÜMER HOLDiNG Ortadoğu 
Teknopark A.Ş

43- SEKA Karacasu işletmesi
44- SEKA Ankara Alım Satım Binası 
Müdürlüğü
45- SEKA Ardanuç işletmesi Varlıkları
46- TÜGSAŞ
47- TÜGSAŞ Gemlik Gübre San. TAŞ
48- TÜGSAŞ-iGSAŞ HiSSELERi % 100
49- TÜGSAŞ Urfa Depoları arazisi
50- TÜGSAsa ait 23 taşınmaz
51- iGSAŞ Kütahya Gübre Varlıkları 
52- TEKEL Alkolü içkiler San. A.Ş
53- TEKELe ait 60 adet taşınmaz
54- TEKEL İnegöl Kibrit Fabrikası 
T.A.Ş
55- TEKEL Gemlik Sun.ip.Mües. T.A.Ş
56- TEKEL Tuzluca Tuzlası
57- TEKEL Sekili Tuzlası
58- EBÜAŞ Samsun Soğuk Hava De-
posu
59- EBÜAŞ Manisa Kombinası
60- EBÜAŞ Manisa Arsası
61- EBÜAŞa ait 101 adet Taşınmaz
62- TDi ANKARA FERiBOTU
63- TDi Samsun Feribotu
64- PETKiM 2adet taşınmaz
65- TEDAŞ 1 arsa, 1 adet trafo binası
66- TEDAŞ 1 adet taşınmaz
67- ATAKÖY Turizm A:Ş
68- ATAKÖY Otelcilik A:Ş
69- ATAKÖY Marina Ve Yat işletmesi
70- SÜMER HOLDiNG Beykoz 
işletmesi
71- SÜMER HOLDiNG istanbul imar 
LTD.ŞTi
72- SÜMER HOLDiNG 2 adet Taşınmaz
73- TDi Karadeniz Gemisi
74- TEKEL Kristal Tuz Rafinerisi
75- TEKEL Kağızman Tuzlası
76- TEKELe ait 49 adet taşınmaz
77- TÜPRAŞ 2 adet taşınmaz
78- TDi 1 Adet Taşınmaz
79- SEKA 5 Adet taşınmaz
80- KÖY HiZMETLERi GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Tasfiye Edildi),
81- SSK Hastaneleri (Tasfiye Edildi)
82- SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi)
82- SEKA Kocaeli Fabrikası ve arsası
83-Sümer Holding Sarıkamış işletmesi
84-Sümer Holding Sivas Dokuma 
Fabrikası
85- Sümer Holding Manisa Pam. Men. 
A:Ş

86- Sümer Holding Makine Ve Teçhizat
87- Sümer Holding 32 Adet Taşınmaz
88- TÜGSAŞ Samsun Gübre Sanayi A.Ş.
89- Tekel 5 Adet Taşınmaz
90- Araç Muayene istasyonları 1. Bölge
91- DSi ERCiYES Sosyal Tesisi
92-Bayındırlık Ve iskan Bakanlığı ER-
CiYES Sosyal Tesisi
93- Karayolları ERCiYES Sosyal Tesisi
94-TEKEL Sigara Fabrikaları
95-Sümer Holding Bergama Pamuk 
ipliği Fabrikası
96-TEKEL Sigara Fabrikalarına Ait 
Taşınmazlar
97-TEKEL Puro Fabrikaları
98-TEKEL Alkol işletmelerine Ait 
Taşınmazlar
99- Tercan Ayakkabı işletmesi
100-TCDD Mersin Limanı
101-Adapazarı Şeker Fabrikası
102-Ereğli Demir Çelik Fabrikası
103-iskenderun Demir Çelik Fabrikası
104-Ereğli Limanı
105- iskenderun Limanı
106-Yarımca Limanı
107- Yarımca Porselen Fabrikası
108- Romanyadaki Silisli Sac Fabrikası
109- Divriği Demir Madeni
110- Hekimhan Demir Madeni
111- Kırıkkale Çelik Çekme Boru 
Fabrikası
112- BORÇELiK
113-TÜPRAŞ
114- PETKiM
115- TÜRK TELEKOM
116- KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI
117- TÜGSAŞ Toros Gübre Fabrikası
118- TÜGSAŞ Tekirdağ, Tarsus, Fatsa 
Depoları
119- Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.
120- OYMAPINAR BARAJI
121- ETi Alüminyuma Ait Madenler
122- Emekli Sandığı Ankara Emek 
işhanı
123- Emekli Sandığı istanbul Hilton 
Oteli.
124- İzmir Limanı
125- Milli Piyango İdaresi 
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“İŞTE ATATÜRK’ÜN 15 YILDA KURDUĞU 
FABRİKALAR!”

1-Ankara Fişek Fabrikası (1924) 
2-Gölcük Tersanesi (1924) 
3- Şakir Zümre Fabrikası (1925) 
4-Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925) 
5-Alpullu Şeker Fabrikası (1926) 
7-Uşak Şeker Fabrikası(1926) 
8-Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926) 
9-Bünyan Dokuma Fabrikası (1927) 
10-Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927) 
11-Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik  
       Fabrikası (1928) 
12- Ankara Çimento Fabrikası (1928) 
13-Ankara Havagazı Fabrikası (1929) 
14-İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929) 
15-Kayaş Kapsül Fabrikası (1930) 
16-Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat   
      Fabrikası (1930) 
17-Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 
(1931- Genişletildi) 
18-Eskişehir Şeker Fabrikası (1934) 
19-Turhal Şeker Fabrikaları (1934) 
20-Konya Ereğli Bez Fabrikası(1934) 
21-Bakırköy Bez Fabrikası (1934) 
22-Bursa Süt Fabrikası (1934) 
23-İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934 Temel atma) 
24-Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934 Temel Atma) 
25-Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934) 
26-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934) 
27-Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)  
28-Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Filoları (1934) 
29-Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1935 - Tamamlandı) 
30-Kayseri Bez Fabrikası (1934 Temel atma) 
31-Nazilli Basma Fabrikası (1935- Temel atma) 
32-Bursa Merinos Fabrikası (1935 Temel Atma) 
33-Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935 Temel Atma) 
34-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935) 
35- Ankara Çubuk Barajı (1936) 
36-Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935) 
37-Barut, Tüfek ve Top Fabrikası (1936) 
38-Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936- İlk Türk Uçağı NUD-36 Üretildi) 
39-Malatya Sigara Fabrikası (1936) 
40-Bitlis Sigara Fabrikası (1936) 
41-Malatya Bez Fabrikası (1937 temel atma- Bu fabrika hariç bütün bez ve dokuma fabrikaları Atatürk’ün sağlığında açılmıştır.) 
42-İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (1934- Temel Atma) 
43-Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937- Temel Atma) 
44-Divriği Demir Ocakları (1938) 
45-İzmir Klor Fabrikası (1938- Temel Atma) 
46-Sivas Çimento Fabrikası (1938-Temel Atma)  
Dipçe: Bu fabrikalar sayesinde 1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi üretimi %80 
artmıştır. Kömürde %100, Kromda %600, diğer madenlerde %200 artış olurken demir üretimi 0’dan 180.000 tona çıkmış, 
şeker üretimi 200 misli artmıştır. 1926’da başlayan şeker üretimi 1927-1930 arasında 5162 tondan 95.192 tona çıkmıştır. 
Tekstil sanayi ülkenin tekstil ihtiyacının %80’ini karşılar duruma gelmiştir. Tekstil ürünleri ithalatı 1927’de 51.000.000 Türk 
Lirası iken bu rakam 1939’da 11.900.000 Türk Lirasına düşmüştür. 1924-1929 arasında pamuk ürünleri üretimi 70 tondan 
3773 tona, yün 400 tondan 763 tona, ipek 2 tondan 31 tona çıkmıştır. 
“Türk Milleti, Türk malı alın, Türk parası Türk ülkesinde kalsın!”
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Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliği’ne,

Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliği’ne,

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Deniz Ardahan Valiliği’ne,

Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu Bartın Valiliği’ne,

Eskişehir Vali Yardımcısı Azmi Çelik Batman Valiliği’ne,

Avcılar Kaymakamı Hasan Kürklü Burdur Valiliği’ne,

Merkez Valisi Dursun Ali Şahin Edirne Valiliği’ne,

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Yücel Yavuz Gümüşhane 
Valiliği’ne,

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Yakup Canbolat 
Hakkari Valiliği’ne,

İstanbul Vali Yardımcısı Güney Özdemir Kars Valiliği’ne,

Urla Kaymakamı Şehmuz Günaydın Kastamonu Valiliği’ne,

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş Manisa Valiliği’ne,

Tokat Valisi Mustafa Taşkesen Mardin Valiliği’ne,

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu Ordu Valiliği’ne,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı Rize 
Valiliği’ne,

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş Sakarya Valiliği’ne,

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz 
Siirt Valiliği’ne,

Muratpaşa Kaymakamı Cevdet Can Tokat Valiliği’ne

İzmit Kaymakamı Osman Kaymak Tunceli Valiliği’ne atandı.

VALİSİ DEĞİŞEN İLLER

Hatay Valisi M. Cemalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi. 
 Mehmet Cemalettin Lekesiz Kimdir?

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 
Tefenni, Köprübaşı, Yusufeli ve Divriği Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, Araştırma Planlama Koordinasy-
on Kurulu Başkanlığında Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişliği ve Mülkiye 
Başmüfettişliği, Personel Genel Müdürlüğü yaptı. 18 Temmuz 2005 tarihli 
kararname ile Amasya Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 10 Haziran 
2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11.06.2009 tarihli 
kararıyla Hatay Valiliği görevine atanmıştır. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu 
müşterek kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atandı.[1]

75. Dönem Kaymakamlık Kursu, Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri Kursu, 
Yönetim Psikolojisi Kursu, Çağdaş Yönetim ve Yönetim Teknikleri ile Yönetim-
de İletişim Kursu, Verimlilik, İş Basitleştirme ve İş Dağıtım Teknikler Kursu, 
Üst Düzey Liderlik Kursu, Hafıza Geliştirme ve Beyin Kullanımı Kursu, İl ve 
İlçenin Gelişme Planının Yapılması Kursu, Windows 95 Paket Programı Kursu 
ve İnsan Hakları Seminerlerine katılmıştır.

Bürokrasinin Azaltılması, Tahditli Ticari Plakalı Araçların Türkiye Genel-
indeki Sorunları ve Çözüm Önerileri, İl ve İlçelerde Performans Denetimi 
Yapılması Konularında İnceleme ve Araştırma Raporları hazırlamıştır.Çalıştığı 
İllerin Valilerinden, Turizm Bakanından ve İçişleri Bakanından çeşitli ödüller 
almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

M. Cemalettin Lekesiz
Emniyet Genel Müdürü

GÜÇLÜ ve MUTLU BİR  
TÜRKİYE İÇİN KAMU-DER



Söz konusu 
olan vatansa,

Gerisi teferruattır !
M.Kemal ATATÜRK

K A M U - D E R ’ İ N  A R M A Ğ A N I D I R .
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