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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.

Herkes için KAMU-DER
ÇÜNKÜ

KAMU-DER SİZSİNİZ !
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KAMU-DER BAŞKANIMIZI TANIYALIM

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı

Genel Başkanımızı Tanıyalım
1956 Kurtalan Doğumlu, İlköğretimi Kurtalan’da bitirdi. Ankara Sincan Lisesi mezunu, 1981 yılında
Devlet Dairesinde görev aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul Koruma Derneği Başkanlığı yaptı. Birçok
yeniliklere imza attı. Çalıştığı kurumlarda çeşitli birimlerde görevlerde bulundu. 30 yıl hizmet etti sonra
kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, Genel Örgütlenme
sekreterliği, Genel sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca DEMED 18 şubesi, 8500
üyesi olan Demiryolu Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 2006 yılında gördüğü lüzum
üzerine 20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der’i kurdu. Halende kurucu Genel Başkanlık Görevini yürütmektedir.
Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babası olup Türkiye sevdalısı kendisini
tamamen insanlığın hizmetine adamış, “Halka Hizmet, Hakka Hizmeti” ilke benimsemiştir.

MUTLUYUZ, GÜÇLÜYÜZ
ÇÜNKÜ; KAMU-DER’LİYİZ
3

AYIN KONUĞU İŞADAMI CUMA UÇAR
-Sayın Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz?
-25.12.1976 Batman Sason doğumlu, lise mezunuyum.
Evliyim, ticaret baba mesleği olup 40 yıldır bir
mükellefiyet hayatı olan bir babanın 12 çocuğundan
biriyim. İşadamıyım, İstanbul’da ve Ankara’da otel
işletmeciliği, turizm, tekstil ve gıda ile madencilik
işletmeleriyle uğraşmaktayım.
-Sayın Başkanım, İşadamısınız, çok yoğunsunuz, neden
Sason ?

Cuma UÇAR

İşadamı Batman Sason S.P. Belediye Başkan Adayı

-Sevgili Aynur hanım, teşekkür ederim, çok güzel bir
soru. Ben işadamıyım, çok yoğunum, ben Sason’da
doğdum, Sason’da büyüdüm, Sason’da büyük bir
aşirete mensubuz, kadirşinas Sason halkından ve
akrabalarımdan gelen ısrarlı teklifleri kırmadım. Sason
halkına layıkı ile hizmet etmek için Sason siyasetine evet
dedim.

-Sayın Uçar, siz Belediye Başkanlığını kazanırsanız kısa ve öz projelerinizden bahseder misiniz ?
-Sayın Aynur hanım, ben Belediye Başkanlığını kazanırsam Hz. Ömer’in adalet ve eşitlik anlayışını örnek alarak,
bölge halkına hizmet edeceğim. Sason’un çehresini değiştireceğiz. Şeffaf bir belediyeciliği vaad ediyorum. Ben ve
ekibim ile tüm Belediye çalışanları dahil, halkın hizmetkarı olacağız. Ayrım kayrım yapmadan, yalandan dolandan,
talandan, yolsuzluktan arındırılmış bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Sason’u turizm bölgesi yapacağız.
Sason’u Türkiye’ye tanıtacağız. Alt yapı, üst yapı park ve bahçelere çok önem vereceğiz. Ayrıca Sason’umuzun
gençlerine Belediye kurslarını açacağız. Aşçılık, garson, bilgisayar ve benzeri ile ev hanımlarıyla ilgili meslek
edindirme kursları açacağız ve iş imkanları yaratacağız. Ayrıca Sason Sipor’a Belediyemizin tüm imkanlarını
seferber edeceğiz. Güçlü ve mutlu bir Sason için elimizden gelen bütün çabayı harçayacağız.
-Sayın Başkanım, neden Saadet ?
-Sayın Aynur hanım, ben sağduyulu bir insanım, önceden aday değildim, gelen teklifleri değerlendirerek
halkıma hizmet etmek için bölge halkıyla yapılan istişareler sonucunda Saadet dedim. Çünkü Saadet Partisi eski
başbakanlarımızdan rahmetli Erbakan hocanın bildiğiniz gibi devamıdır. Sayın Erbakan hocamızın bir kalemde
Güneydoğu bölgemize 12 çimento fabrikası temeli atıp, ağır sanayi hamlesini başlatan bir liderimizdir. Saadet
Partili olmaktan gurur duyuyorum. Sason halkınında saadeti bulacaklarına inanıyorum.
-Sayın Başkanım, Sason halkına ne gibi sosyal etkinlikler yapacaksınız?
-Evet, teşekkür ederim Aynur hanım, Sason halkı kadirşinas bir halktır, herşeyin en iyisine layıktırlar. 30 martta
Belediye Başkanlığını kazanacağıma inanıyorum. Sosyal etkinliklerin ne olduğunu bilen biriyim. İstanbul, Ankara
Belediye başkanlıklarının bu konuda yaptıklarının daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Sason’un kültürel,
sosyal ekonomisi, sportif faaliyetleri ile ilgili çok güzel projelerimiz vardır, Allah utandırmasın en iyisini yapacağız.
-Sayın Başkanım, Kamu-Der dergimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sason halkına bir mesajınız
olacak mı ?
-Sayın Aynur hanım, Sason halkının hizmetine talibim, kazanmam halinde Sason’u Güneydoğu’da örnek bir
Belediye Başkanlığı yapacağıma söz veriyorum. Hizmet benim ve ekibimin işidir, ben hemşerilerime güveniyorum,
desteklerini bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bende Kamu-Der dergisine bu söyleşi için teşekkür
ediyorum.
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AYIN KONUĞU İŞADAMI CUMA UÇAR’IN SEÇİM
ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
Hz. Ömer’in adalet ve eşitlik anlayışını örnek alarak hizmete geldik.
Sason halkının kültürel değerlerine sahip cıkmaya geldik, kişisel değil birlik ve bütünlük içinde bir Sason kurmaya
geldik, dinamik genç nüfusa iş sahası açmaya geldik, aşiretler üstü kardeşlik tohumlarını ekmeye geldik, gönül bağı
kurmaya geldik, Sason’un doğal güzelliklerini bölgede tanıtmaya geldik, her zümreye hizmet elçisi olmaya geldik,
Hz. Ömer’in adalet ve eşitlik anlayışını örnek alarak Sason’u kalkındırmaya geldik, asil ve onurlu Sason halkı ile el
ele vererek calışmaya geldik, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm Sason halkına kalbi duygular ile selam, sevgi ve
saygılar sunuyorum, herşey Sason için diyorum. Sason Belediye BAŞKAN ADAYI CUMA UÇAR

Sayın Başkan Adayı Cuma UÇAR’ın seçim çalışmalarından kareler...
“Hizmet bizim işimizdir”

Cuma da hayır
vardır
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CUMA UÇAR

SASON BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Cuma da hayır
vardır
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KAMU-DER ONUR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN
ANKARA MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA’YI TANIYALIM

Aylin NAZLIAKA / Ankara Milletvekili
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi / Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi
Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968’de Ankara’da doğdu. Babasının adı Mehmet Kenan, annesinin adı Göksel’dir.
İş Kadını; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.Çalışma
hayatına Koç Holding’de başladı. 24 yaşındayken Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” şirketlerinden
birisini kurdu. İnsan kaynakları, eğitim ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin yanı sıra, Peryön, Özel İstihdam Büroları
Derneği ve Endeavor gibi sivil toplum örgütlerinde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi, danışma kurulu üyesi gibi
etkin roller üstlendi. Canlı olarak yayınlanan “İş ve Kariyer Dünyası” adlı haftalık programı hazırlayıp sundu. Bilkent
Üniversitesinde insan kaynakları dersi verdi. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı. 2001’de
“Yılın İş Kadını”, 2002’de “ODTÜ Takdir Ödülü”, 2008’de “Yılın Genç İş Kadını”, 2012’de “Yılın Milletvekili”,
“Yaşama Dokunan İnsan” ve “Kadın Platformu”, 2013’de “Yılın Politikacısı” ödüllerini almıştır. 24. Dönemde
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli
ve 2 çocuk annesidir.

ÇALIŞMALARINDAN KARELER

66
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ANKARA MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA TBMM KAMU
GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ SORULAR SORDU
ANKARA MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA TBMM KAMU
GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ SORULAR SORDU
Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA emeklilerimize yılda iki defa birer maaş
tutarında ikramiye verilmesini ve emeklilere banka promosyonları verilmesini
istedi. 2012 yılı itibariyle 5 milyon 985 bin SSK, 2 milyon 442 bini Bağ-Kur, 1
milyon 880 bini Emekli Sandığı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş
alan emekli sayısı 10 milyon 307 bindir.
“Bugün emeklilerimizin yaklaşık yüzde 80’i yani 8 milyona yakın emekli açlık sınırı,
yüzde 90’a yakını ise yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Başta sağlık hizmetleri
olmak üzere artan giderler, düşen maaşlar emeklilerimizin yaşam standardını
olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.
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ÖRNEK SİYASETÇİ
EVİNİ ÇANAKKALE İÇİN SATMIŞ!
ŞİMDİKİ SİYASETÇİLERLE HİÇ MUKAYESE EDİLEBİLİR
Mİ? ELBETTE EDİLEMEZ.
O HALDE NİÇİN HALKIMIZ O’NU TEK BAŞINA Bİ KEZ DE
OLSA BAŞBAKAN YAPMADI?
YAPMADI, YAPAMAZDI DA, ÇÜNKÜ ONU ANLAYAMAZDI...
ŞİMDİ AŞAĞIDAKİ YAZIYI DİKKATLE OKUYALIM.
ECEVİTLERİN MALVARLIĞI:
MUSTAFA BÜLENT ECEVİT RAHMETLİ OLDUĞUNDA
AİLECE 4 APARTMAN DAİRESİNE SAHİPLERMİŞ.
I - MİRAS YOLUYLA:
1. ECEVİT’İN PROFESÖR OLAN BABASINDAN İSTANBUL
SUADİYE’DE 1 DAİRE MİRAS KALMIŞ. DEMEK Kİ O
RAHMETLİDE MÜTEVAZİ OLARAK YAŞAMIŞ.
2. ECEVİT’İN RESSAM OLAN ANNESİNDEN DE ANKARA
YILDIZDA 1 DAİRE MİRAS KALMIŞ.
II – KAZANIMLARIYLA
ECEVİTLER O KADAR MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ
OLMASINA KARŞILIK ANKARA’DA ORAN’DA YALNIZCA
2 DAİRE EDİNMİŞLER. BUNUN BİRİNİ İKAMETGAH
OLARAK KULLANMIŞLAR ÖTEKİSİNİ DE KÜTÜPHANE ve
ÇALIŞMA YERİ OLARAK KULLANMIŞLAR.
NASIL TASARRUF ETTİLER?
1. Merhum Ecevit, annesi ressam Nazlı Ecevit’ten miras olarak kalan İstanbul/Üsküdar da 2 katlı evi satıp
Çanakkale orman yangınında kaybedilen arazilerin ağaçlandırılması için Milliyet Gazetesi’nin açtığı
kampanyaya bağışlamış.
2. Dedesi Hacı Emin Paşadan Suudi Arabistan/Medine’de miras olarak kalan 5 adet vakıf ve araziyi ise (değeri
yaklaşık 4 milyon dolar) TC.Devletine bağışlamış.
SONUÇ OLARAK;
BÜLENT ECEVİT, RAHMETLİ ATATÜRK’TEN SONRA MAL VARLIĞINI DEVLETE BAĞIŞLAYAN
İKİNCİ DEVLET ADAMI OLMUŞTUR. NİÇİN HER 2 SİNİN ADI DA MUSTAFA Kİ?
MUSTAFA KEMAL
MUSTAFA BÜLENT...
ÖNEMLİ NOT :
KİMİSİ 4 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞINI HALK İÇİN KULLANILMASI AMACIYLA
DEVLETİNE BAĞIŞLIYOR
KİMİ DE KAÇ MİLYON DOLARLARI DEVLETTEN CUKKALIYOR.
PEKİ HALKIMIZ NASIL Bİ TAVIR ALIYOR?
“DEVLETİNE MAL BAĞIŞLAYANLARA ARKASINI DÖNÜYOR.
DEVLETTEN MAL GÖTÜRENLERE KUCAK AÇIYOR”
DİYEBİLİR MİYİZ?
88
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YILDIZI PARLAYAN KAMU GÖREVLİSİ
ASIM SEVGİLİ’Yİ TANIYALIM
-Sayın Sevgili, sizi tanıyabilir miyiz?
-1956 Siirt Kurtalan Kayabağlar doğumluyum. İlk, orta
ve liseyi Kurtalan’da okudum. İnşaat mühendisiyim, evli
ve 5 çocuk babasıyım, kamuda emekliyim.
-Sayın Sevgili, siz bölgede sevilen ve sayılan bir aileye
mensubsunuz, siz siyasetin neresindesiniz ?
-Sayın Aynur hanım, çok teşekkür ederim, ben siyasetin
ortasındayım. Şuan için ben Siirt Ak Parti Teşkilat
Başkanıyım, iki defa milletvekili aday adayı oldum,
nasip olmadı.
-Sayın başkanım, iki defa milletvekili aday adayı
oldunuz küskünlüğünüz oldu mu ?
-Sayın Aynur hanım, çok teşekkür ederim, ben
Milli Türk Talebe Birliği Teşkilatı’ndan gelmeyim.
Mücadeleyi severim, sabretmeyi bilen biriyim.
Milletvekili olsaydık iyi olurdu, tabiki bunda da bir
hayır var. Siirt Milletvekilliği için kararı sayın Başbakan
veriyor. Bu karara çok saygılıyız, ben adaymışım gibi
her iki dönemde de bir nefer olarak partide çalıştım
ve çalışmayada devam ediyorum. Ben uyumlu biriyim,
ilimizde üç dönem il başkanlıklarıyla birebir çalıştım.

Asım SEVGİLİ

İnşaat Mühendisi, Siirt Ak Parti Teşkilat Başkanı

-Sayın Sevgili, yerel seçimlerdeki seçim sonuçları hakkında görüşlerinizi açıklar mısınız?
-Memnuniyetle, Siirt ilimizde ve Türkiye’de Ak Partimiz yine birinci parti olacaktır. Allah’ın izniyle
Başbakanımızın buyurduğu gibi hedefimiz 2023’tür. Durmak yok, yola devam.
-Sayın başkanım, siz kamu emeklisisiniz, Kamu-Der’in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
-Sayın Aynur hanım, teşekkür ederim, doğru ben kamu
emeklisiyim. Kamu-Der (Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği)
çalışmalarını takip ediyorum, tüm derneklerde ekonomik sıkıntı
vardır. Kamu-Der’inde olabilir diyorum. Buna rağmen çalışmalar
çok iyi bir genel başkanları var atom karınca gibi, Türkiye’yi
dolaşıyor kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde gayretler
gösteriyor. Kendisini ve yönetimini kutluyorum.
-Sayın Sevgili, Kamu-Der dergimize konuk olduğunuzdan dolayı
teşekkür ederiz.

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
(KAMU-DER)

Sayı - 1
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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PROF. DR. AV. METİN FEYZİOĞLU KİMDİR ?
ÖZGEÇMİŞ;
•1969 İstanbul doğumlu;
•1990 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
•Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat;
•Ankara Barosu Başkanı (2010-2012),(2012-2013)
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı (20072008)
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul
Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı;
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul
Hukuku Anabilim Dalı, Profesör (2007);
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul
Hukuku Anabilim Dalı, Doçent (2000);
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul
Hukuku Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (1996);
•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu
Hukuku Programı Doktorası (1995);

Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu
Hukuku dalında Yüksek Lisans(1992);

•Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Hukuk İngilizcesi Programı(1990);
•Columbia University School of General Studies, American Program (1989);
•Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Başhukuk Müşavirliği (1998-2001);
•Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlık çalışmaları yürütülen Uluslararası
•Ceza Mahkemesi müzakerelerine katılan Türk Heyetinde Dışişleri Bakanlığı adına delegelik (1998-2002);
•Türkiye Barolar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği (1996-2000);
•Notev Vakfı Başkanlığı (2007-2008);
•Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (1998-2003)
•Ankara Hukuklular Vakfı Başkan Yardımcılığı (2007-2009);
•Münevver Gazeteciler Yetiştirme Derneği Başkanlığı (2007-2008);
•Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı;
•Türk Siyasi İlimler Derneği üyeliği;
•Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği;
•Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği;
•Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Section on Business Law üyeliği;
•Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği;
•Ceza hukuku ve Anayasa hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri;
yüzlerce konferans.
10
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANININ
ETKİNLİKLERİNDEN KARELER
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI PROF. DR. AV. METİN FEYZİOĞLU
TÜRKİYEYİ DOLAŞIYOR, DERT DİNLİYOR, ÇARE OLUYOR.
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TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR VERDİĞİM KANUN TEKLİFİ
YILLARDIR DEVLETTE KAYMAKAMLIK VE ANKARA
VALİ YARDIMCILIĞI YAPAN VE BÜROKRASİNİN ABİSİ
OLARAK TANINAN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
CELAL DİNÇER TBMM GENSORU VERİYOR
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Kanunda yer alan “mahallin en büyük mülki amiri”
ifadesi; ilçelerde kaymakamdan başka mülki amir olmadığından, illerde
ise valinin mülki idare hizmetlerinde görev yapan vali yardımcısı/
yardımcılarına yetki devredebilmesine olanak sağlayabilmesi amacıyla,
İl jandarma alay komutanlıkları ve ilçe jandarma bölük
komutanlıklarının isimleri Jandarma Genel Komutanlığınca
değiştirilmesi, ilçelerde emniyet amirlikleri ve emniyet
komiserliklerinin ise ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe emniyet amirliğine
dönüştürülmesi nedeniyle değiştirilmiştir.

Celal DİNÇER

İstanbul Milletvekili

MADDE 2- Ülkemizde; özellikle yasadışı göç sebepli insan kaçakçılığı
olgusu ve Asya ile Afrika uluslarındaki iç sorunların geldiği nokta itibariyle yasal ya da yasadışı yabancı uyruklu sayısında ciddi
rakamlara ulaşılmış olması uluslararası mekanizmaların bu insanlarla ilgili yaklaşımları ve bu insanların hak ve güvenlikleri amaçlı
ulusal, uluslararası STK’ların ciddi çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda yabancı uyrukluların toplantı ve gösterilerinin özel
bir düzenleme ile yasada yer alması gerekliliği nedeniyle düzenlenmiştir.
MADDE 3- Madde ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tüm il ve ilçe sınırları içinde her yerde ve her zaman yapılabileceği hüküm
altına alınarak ülkemizin taraf olduğu ve TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.
maddesi ile 1982 Anayasası’nın 34. maddesine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek
yol ve yönlerin belirlenmesi ve bildirilmesi sadece toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi bu
amaçlı güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi amacını taşımaktadır.
MADDE 4- Hazırlanan bu teklifle, yapılacak toplantı ve gösterilere dair bildirim esasının zımni izin sistemi haline gelmesinin
ve idarenin düzenleyici işlemlerle hakların kullanımını sınırlamasının engellenmesi; Kanunun uygulanmasında idareye keyfi ve
yoruma dayalı alanlar bırakılmaması; hakkın kullanımındaki yer, zaman, güzergah sınırlamasının esaslarının toplantı ve gösteri
yapanların güvenlikleri ile kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amaçlarıyla bildirimin gerektirdiği tüm tedbirlerin alınmasını
sağlamak; bu hakkın kullanımındaki ihlallerde dahi özgürlüğü sınırlayıcı önlemleri ortadan kaldırmak amaçlanmıştır.
MADDE 5- Toplantı ve gösteri yürüyüşünde olabilecek provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri engellemek, bunları yapanları
belirleyebilmek ve katılan kişilerin güvenliğini sağlamak amaçlı caydırıcı niteliği de dikkate alınarak uygulanan kayıt ve
görüntülerin arşivlenmesi, kayıt ve görüntülerin art niyetli kişilerin eline geçmesi ve bunu bir fişleme aracı olarak kullanması riskini
de beraberinde getirmektedir. Madde değişikliğinin amacı bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yasalara uygun davranan kişilerin
şüphe ve tedirginliğini bertaraf etmektir.
MADDE 6- Yürürlük maddesidir.
MADDE 7- Yürütme maddesidir.
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve
(d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Mahallin mülki amiri; illerde vali veya vali yardımcısını, ilçelerde kaymakamı,
d) Mahallin güvenlik amirleri; illerde il emniyet müdürü ve il jandarma komutanını, ilçelerde ilçe emniyet müdürü veya ilçe
emniyet amiri ve ilçe jandarma komutanını,”
12
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CELAL DİNÇER KAMU GÖREVLİLERİNİN SEVGİ ODAĞI
OLDU GİTTİĞİ HERYERDE SAYGIYLA KARŞILANIYOR
MADDE 2- 2911 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, il valisinin iznine bağlıdır. Yabancıların
bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç
ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı mahallin mülki idare amirliğine toplantıdan en az kırk sekiz saat önce yapılacak
bildirimle mümkündür.”
MADDE 3- 2911 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde her yerde ve her zaman yapılabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının zorunlu
olabileceği durumlarda hazırlıklı olabilmek ve bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla toplanma ve dağılma yerleri
ile izlenecek yol ve yönler mahallin mülki amiri başkanlığında konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımından
oluşan komitece belirlenebilir.”
MADDE 4- 2911 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADEE 10- Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilmesi
için, toplantı ve gösteriyi düzenleyenler adına bir kişinin
imzalayacağı bildirim, toplantının yapılmasından en az
yirmi dört saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının
yapılacağı yerin bağlı bulunduğu mahallin mülki amirliğine
verilir. Tüzelkişiliğe ait bildirim tüzelkişilik tarafından
yetkilendirilen kişi tarafından yapılır.
Bu bildirimde;
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün amacı,
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer,
c) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı gün ve
başlangıç saati,
d) Bildirimde bulunacak kişinin açık kimlik bilgileri,
e) Yerleşim birimleri içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde yürüyüşe geçmek için seçilecek
toplanma yeri ile izlenecek yol ve dağılma yeri, belirtilir.
Bildirimin amacı; mahallin mülki amirinin toplantı ve gösteri hakkının kullanımı amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yöneliktir. Mülki amir kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bildirimin
gerektirdiği tüm tedbirleri alır. Bildirimin verilmemiş olması, bu Kanuna uygun olarak düzenlenen toplantı ve gösterinin
niteliğini kanuna aykırı hale getirmez. Ancak, toplanma yeri ile izlenecek yol ve dağılma yeri bildirilmemişse gösteri yürüyüşü
kanuna aykırı hale gelir ve mülki amir tarafından gerekli tedbirler aldırılır. Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı
düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen bildirim geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 5- 2911 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli
olacak şekilde kaydedilebilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşünde elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin
tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Bu kayıt ve görüntülerin suç unsuru oluşturmaması halinde toplantı ve gösteri
yürüyüşünün sona ermesini takip eden yirmi dört saat içinde imha edilir.”
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ İLE SÖYLEYİŞ
-Sayın Genel Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz?
-1956 Kurtalan Doğumlu, İlköğretimi
Kurtalan’da bitirdi. Ankara sincan Lisesi
mezunu, 1981 yılında Devlet Dairesinde görev
aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul
Koruma Derneği Başkanlığı yaptı. Birçok
yeniliklere imza attı. Çalıştığı kurumlarda çeşitli
birimlerde görevlerde bulundu. 30 yıl hizmet
etti sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Sivil
toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği,
Genel Örgütlenme sekreterliği, Genel sekreterlik
ve Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca
DEMED 18 şubesi, 8500 üyesi olan Demiryolu
Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde
bulundu. 2006 yılında gördüğü luzum üzerine
20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der i kurdu.
Halende kurucu Genel Başkanlık Görevini
yürütmektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça
dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babası olup
Türkiye Sevdalısı Kendisini tamamen insanlığın
hizmetine adamış, “Halka Hizmet, Hakka
Hizmeti” ilke benimsemiştir.

Cevdet BAŞTUĞ

KAMU-DER Genel Başkanı

-Sayın Genel Başkanım, 2014 yılında hükümetten beklentileriniz nelerdir?
-Sayın Hülya hanım, teşekkür ederim, tabiki hükümetten beklentilerimiz vardır.
1) Savcı, hakimlerin görev değişiklikleriyle ve HSYK ile yasanın yeniden yapılanması üzücüdür. Lütfen yargıyı
siyasileştirmeyiniz. Adalet, hukuk her zaman herkes için geçerlidir.
2) 8000 Polisin görev yerleri değiştirildiğini ve halen değişikliklerin devam ettiğini görüyoruz. Lütfen polisi ve askeri
siyasileştirmeyiniz. Görev kutsaldır bırakın görevlerini yapsınlar.
3) Kurumlar arasındaki kamu görevlileri aylık maaşlarındaki fark 37 kat fark var. Çalışan ve emekli arasında maaş
farkı en fazla 500 ¨ olmalıdır. Bu farklılıkların giderilmesi için bir yasa ile gerçekleştirebilirsiniz.
4) Ülkemizde devlete ömrünü veren kamu emeklilerimizin emekli aylıkları aylık kira parası bile değildir. Bırakın 30 gün
geçinmeyi, bu maaşla 10 gün bile geçinememektedirler. Çalışan ile emekli kamu görevlileri arasındaki maaş farkı en
fazla 500 ¨ olmalıdır.
5) 3 yıldan beri ha verildi, ha verilecek denilen emekli banka promosyonlarını oyalama taktiğini bırakıp lütfen banka
promosyonlarını verdiriniz.
6) 2013 yılında yüzbin sözleşmeli personele kadro verdiniz. Binlerce defa teşekkür ediyoruz. Türkiye geneli 23 bin olan
özelleşen kurumlarımızın çalışanlarını 4/C’ye attınız. Aylık maaşları % 100 kayıpları olmuştur. Özelleşen ve özelleşecek
kurumların çalışanlarını çalıştıkları kurumların ünvanları ile birlikte memurluğa geçirerek kadro vermenizi istiyoruz.
Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarda çalışan Türkiye geneli 10 bin olan çalışanlarına acilen kadro verilmelidir.
7) TBMM’deki görüşmelerde kavga, tokat, tekme işlerini bırakın, işsizliğe acilen çare bulmanızı, emekliye ve askeri
ücretliye verdiğiniz %3 lük zammı tekrar gözden geçirerek insan onuruna yakışır bir ücret verilmesi için yasa
çıkartmanızı istiyoruz.
8) Avrupa ülkelerinde milletvekili, bakan ve en üst düzey bürokratlar dahil aylık maaşları ülkelerinde çalışan asgari
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KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ İLE SÖYLEYİŞ
ücretinin 3 katını geçememektedir. Ülkemizde de böyle bir yasa çıkarmanız halinde Türkiye kazanacaktır. Kamu
görevlilerimiz, emeklilerimiz ve askeri ücretlilerimiz sizlere ömür boyu minnettar kalacaklardır.
9) Ülkemizde 4 kişilik bir aile geçim endeksinin 3.705 ¨ olduğuna göre devlete 30 yıl hizmet etmiş emekli bir müdürün
aylık maaşı 1400 ¨’dir. Nasıl ve ne şekilde geçineceğini kamuoyu takdirine bırakıyoruz. 12 yıldan beri kamu
kurumlarındaki ve emekliler arasındaki ücret farkı giderilemedi. Nasılki mecliste bir gecede eski milletvekillerine
ve kendilerine yasa çıkarttıysanız biz çalışan ve emekçilerede en azından bir haftada çıkartınız. TBMM üyelerini bu
düzeltmelerle ilgili göreve davet ediyoruz. Bu farklılıklar bir yasayla giderilebilir.
Bu yasaların çıkarılması halinde tüm çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayır dualarını alacaksınızdır.
-Sayın Genel Başkanım, hükümetin verdiği zamlardan memnun musunuz?
-Sayın Hülya hanım, bu sorunuza çok teşekkür ederim, 2013-2014 için
verilen komik zamlar için memnunum demek mümkün değildir. 15 gün
önce Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi çalışanlarına %24 zam vermiştir.
Hükümet herşeye para buluyor, kamu emeklisine, kamu görevlisine
gelince para yok diyor, bütçe açığı var diyor. Bu tür söylemler inandırıcı
gelmiyor bize, milletvekillerine ve eski milletvekillerine bir gecede %45 zam
yapacaksınız. Çalışan milletvekili 17.500 ¨ alacak, bir dönem milletvekili
olacak, ömür boyu, aylık maaşı 8.000 ¨ olacak. Diğer taraftan, devlete 30 yıl
hizmet etmiş bir uzman, bir müdür 1.500 ¨ emekli maaşı alacak, ekonomik
durumu içler acısı olan asgari ücretli 900 ¨ alıyor. Ülkemizde, kamuda,
15.000 ¨ alan kamu görevlileri var, diğer taraftan baktığımızda, futbol
federasyonu başkanları 150.000 ¨ alıyor, bu tabloya baktığımızda, kurumlar
arasında maaş konusunda ne kadar adaletsiz olduğunu görüyoruz. KamuDer olarak, yıllardır söylüyorum, devletin bu hantal yapısı değiştirilmelidir
adaletli ve adil bir sosyal ücret politikası izlenmelidir ve personel yasası yeniden yapılandırılmalıdır.
-Sayın Başkanım, Kamu-Der çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
-Sayın Hülya Hanım, teşekkür ederim, Kamu-Der ben ve yirmi arkadaşımla birlikte 2006 yılında kurduk, Türkiye’de
34 temsilciliğimiz vardır. Üyelik konusunda sıkıntımız yok, kamuoyunun bildiği gibi her yıl Türkiye’nin en iyilerini
bulup ödüllendiriyoruz. Her yıl iftar yemeğimizi veriyoruz, hasta, düğün, ziyaretlerini bire bir yapıyoruz üyelerimizin
sorunlarıyla ilgileniyoruz. Haklı davalarında, konuları çözülene kadar takipçisi oluyoruz. Kamu-Der’e ait sürekli çıkan
Kamu-Ses dergisinin 36. sayısını çıkarttık. Mart 2014 itibari ile Kamu-Ses dergimizin adı yönetim kurulumuzun kararı
ile Kamu-Der olarak değiştirilmiştir. Gördüğünüz gibi bu sayıda da Kamu-Der dergisi olarak 1. sayıdan başlayarak
yayın hayatına girmiştir. Biz Kamu-Der olarak, yaptıklarımız ve yapacaklarımızdan vicdanen rahatız. Bu işin hakkını
verdiğimize inanıyoruz, bu işide insanlara hizmet olsun diye yapıyoruz. Peygamger Efendimiz Hz. Muhammed’in
buyurduğu gibi “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” bizde bu sözü kendimize örnek alarak faydalı
olduğumuza inanıyoruz.
-Sayın Genel Başkanım, 30 Mart yerel seçimleri var, bir mesajınız olacak mı?
-Sayın Hülya Hanım, teşekkür ederim, tüm kamu görevlileri, kamu çalışanları ve emekliler mutlaka oy kullanmaya
gitmelidirler, oy kullanmak kullanmamaktan elli kat daha iyidir. Oyları kullanırken bir değil, iki değil, üç değil, dört
değil, beş kez düşünerek oy kullanmalarını istiyorum. Yanlış oylama süründürür, yanlış sollama öldürür diyorum.
-Sayın Genel Başkanım, siz Türkiye’de tanınmış bir simasınız, yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için bir teklif
aldınız mı?
- Hülya Hanım, evet, bazı siyasi partilerden teklif aldım ama yerel yönetimle ilgili bir düşüncem yoktu, 24. dönem
Ankara’da milletvekili aday adayıydım, nasip olmadı. Bana göre, millete hizmet etmek için milletvekili veya belediye
başkanı olma şartı yoktur. Ben ve arkadaşlarım, Kamu-Der çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet ettiğimize
inanıyorum.
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4/C VE TAŞERON PERSONELİN KADRO KARMAŞASI
4/C ve taşeron personelin kadroya alınmasıyla ilgili olarak; Maliye Bakanı “gündemimizde yok” derken,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “Konu, Maliye Bakanlığının olmasa da Çalışma Bakanlığının gündemindedir”
demesinin yaklaşan seçimler öncesi siyasi bir adım olduğu ve aynı zamanda vatandaşlarımızın umutlarıyla
oynamaktan başka bir şey olmadığı şeklindeki değerlendirmeleri de içeren bir Araştırma önergesi Meclis
Başkanlığına sunuldu.
Milletvekili Aydın AYAYDIN ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına verilen önergeyle, “…
asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerindeki karmaşık istihdam usulleri ile 4/B, 4/C, taşeron sistemlerinin ortadan
kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların tespiti amacıyla …” Meclis Araştırması açılması teklif edildi.
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin teklifte şu ifadeler yer aldı:
Anayasamızın 128’inci maddesinde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde Yargı, Silahlı Kuvvetler ve Akademik
personel için ayrıca personel mevzuatı bulunmakla birlikte, kamu görevlileri açısından temel çerçeve 657 sayılı
Kanundur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesine göre kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli
personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülmektedir. Ancak bugün kamu hizmetlerinin gördürülmesinde
tam anlamıyla bir kargaşa mevcuttur. Zira bizzat AKP’li yetkililer tarafından defalarca ilan edilmesine rağmen
bugüne kadar bir kamu personeli reformu yapılmadığı gibi, AKP İktidarı döneminde personel rejimi belki de içinden
çıkılamayacak bir hal almıştır. İçinde bulunulan bu durum AKP’nin bilinçli ve sistemli bir tercihinden ibarettir. AKP
döneminde asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde memur alımı yerine, geçici ve güvencesiz
işçi çalıştırılması yaygın ve temel uygulama halini almıştır. Ne yazık ki bugün Türkiye’de; iş güvencesinden yoksun
4/b’lilerin, bırakın iş güvencesini tayin, terfi gibi hakları kısıtlanan 4/c’lilerin istihdamı kamuda yaygınlaşmış, taşeron
sistemi bizzat Devlet öncülüğünde kamuda insafsız, hukuksuz bir emek sömürüsüne dönüşmüştür.
Kamu istihdamında attığı bu adımlarla emek sömürüsüne öncülük eden AKP, aynı zamanda bir de siyasi
sömürü yaparak her seçim öncesinde sözleşmelilerin kadroya alınmasını gündeme getirmektedir. Bir yandan
sözleşmeli personeli kadroya alırken, diğer yandan sözleşmeli istihdamına devam ederek çelişkiye imza atan AKP,
vatandaşların emeğini ve iş umudunu da siyasi rant aracı haline getirmiştir. Nitekim son günlerde Maliye Bakanının
gündemimizde yok dediği, 4/C’li ve taşeron işçilerin kadroya alınması hususuna ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanının “Konu, Maliye Bakanlığının olmasa da Çalışma Bakanlığının gündemindedir” şeklindeki
açıklaması yaklaşan seçimler öncesi siyasi bir adım olduğu gibi, aynı zamanda vatandaşlımızın umutlarıyla
oynamaktan başka bir şey değildir.
Sözleşmeli ve/veya taşeron sisteminde asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerini yürüten vatandaşların
kadroya alınması doğru, adil ve anayasanın amir hükmü gereği olmakla birlikte, AKP’nin hukuk, adalet ve kamu
yönetimi anlayışı içinde bu gerçeklerin yerinin olmadığı 11 yıllık icraatlardan rahatlıkla görülmektedir.
Bu çerçevede, gerek kamu hizmetlerinin tam, zamanında ve etkin bir şekilde halka sunulması, gerekse
de anayasaya uygun ve hakkaniyetli bir kamu personel rejimi oluşturulması bağlamında, kamu hizmetlerinde
çalışanların içinde bulunduğu koşulların incelenerek, asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerindeki karmaşık
istihdam usulleri ile 4/B, 4/C, taşeron sistemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların
tespiti amacıyla … Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

16
16

KAMU-DER 2014 Sayı 1

www.kamuder.org.tr

2013 ZİYARETLERİMİZ

KAMU-DER 2014 Sayı 1

www.kamuder.org.tr

17
17

EŞ DURUMU TAYİNİNDE ‘EK GÖSTERGE’NİN ÖNEMİ
Devlet Personel Başkanlığı, zorunlu yer değiştirme yönetmeliği kapsamında bulunmayan memurların eş durumu tayinleri
konusunda önemli bir görüş verdi. Başkanlığın 2013 yılı içinde yayınladığı Özel Mütalaalar Bülteninde yer alan görüşe göre, biri
Maliye Bakanlığında VHKİ diğer Sağlık Bakanlığında ebe olarak çalışan eşler hakkında ek göstergeye bakılması gerektiğini belirtti.
Başkanlık görüşünde “Ancak, ek gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpılması ile hesaplanan ek gösterge aylığı, ilgili personelin
hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesiyle doğrudan bağlantılıdır.” ifadelerine yer verildi. Ancak ek göstergenin de aynı olması veya
her ikisinin de ek göstergesiz görevlerde bulunulması halinde dahi, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine atıfla sorunun yine de iki
kurumun koordinasyonu çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ
Not: 217 sayılı KHK 10. maddesi gereğince DPB, personelle ilgili konularda uygulamaya esas görüşler vermekle yetkili tek
kurumdur. Dolaysıyla bu görüş, bu yönüyle mahkemelerde emsal olarak kullanılabilir. Özet: Eş durumu tayininde, her ikisi de
memur olan eşlerin hangisinin unvanına göre atama yapılması gerektiği hk. (08/12/2010-23125) Zorunlu yer değiştirmeye tabi
olmayan ve Maliye Bakanlığı bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan bir personel ile yine zorunlu yer
değiştirmeye tabi olmayan ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde ebe olarak görev yapan bir diğer personelin eş durumu nedeniyle
tayin talebinde bulunabilmeleri için memuriyet unvanları dikkate alınarak eş durumu atamasında hangi memura göre atama
yapılması gerektiğine ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
72’nci maddesinde, “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik,
sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında
adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek
bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi
tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya
tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir
görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin
verilebilir.” hükmü; 74›üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak
dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim
durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere
atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması
ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine
tekrar atanmaları caizdir.” hükmü; 76›ncı maddesinde ise, «Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gÖzetmeden kazanılmış hak aylık
dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde
aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en
çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.” hükmü getirilmiştir.
Bununla birlikte, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelik”in 01/03/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel
idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici
kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür
ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik
eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmüne
yer verilmiştir. Aynı Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinde, “Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda
aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek
görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin
seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının
olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri
gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” hükmü getirilmiş olup, ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Yönetmelik
kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere
atanmalarının, anılan Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak
unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, söz konusu Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4.üncü maddesinde “Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki
ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,”, “Üst görev:
27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”, “Alt
görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri...
ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
Ayrıca, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 9’uncu maddesinde, “Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir
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şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde
bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından,
eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de
yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Farklı kurumlarda
çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev
yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir. Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu
yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine
göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer
değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.” hükmü düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 11’inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde, “217 sayılı Devlet Personel
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren başka bir kurumda memur statüsünde
çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, eşlerin unvan, kadro ve görev itibariyle konumları gözönünde bulundurulmak suretiyle,
ilgili kurumla koordine edilerek gerçekleştirilir.” hükmü; 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sağlık
Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği”nin 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında, “Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa
o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden
Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi
personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı
mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde
atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
-Kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde, veri hazırlama ve kontrol işletmeni
unvanlı kadro “idari hizmetler grubu”nda yer almakta olup, ebe unvanlı kadro ise, “unvan değişikliğine tabi kadrolar” arasında
düzenlenmiştir. 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun çerçevesinde söz konusu unvanlı kadrolar arasında hiyerarşik bir ilişki
kurulması mümkün bulunmamaktadır. Ebe unvanlı kadroya atanma hususu özel bir meslek bilgisi gerektiriyor olmakla birlikte, söz
konusu unvanların kendi arasındaki atanmalarının görevde yükselme mahiyetinde bir atanma olmadığı ,
-Söz konusu personelin her ikisinin de kadro derece ve kademelerinin aynı olduğu hususu, ilgi yazı ekinden anlaşılmaktadır.
Devlet Memurları Kanununun 147’nci maddesinde, aylık, “Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin
karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para” şeklinde tanımlanmaktadır. Aylık, kadroya dayanılarak ödenilmesine
karşın, aylığın unsurlarının tamamı kadroyla bağlantılı değildir. Ancak, ek gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpılması ile
hesaplanan ek gösterge aylığı, ilgili personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesiyle doğrudan bağlantılıdır. Devlet Memurları
Kanununun “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı eki I sayılı Cetvelde,
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup, diğer maddelerde sayılmayanlardan yüksek öğrenim görenler için 5’inci derecede herhangi
bir ek gösterge rakamı düzenlenmemiştir. Aynı şekilde, Sağlık Hizmetleri Sınıfında olup, sayılan bazı unvanlar dışında kalan sağlık
bilimleri lisansiyerlerinden 5’inci derecede bulunanlar için (1200) ek gösterge öngörülmüştür. Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alıp,
diğer maddelerde düzenlenmemiş bulunan personel içinse, 5’inci derecede herhangi bir ek gösterge rakamı düzenlenmemiştir.
Diğer bir deyişle, 5’inci dereceli ebe kadrosunda görev yapan personel, mezun olduğu lisans programı ebelik ise (1200) ek
göstergeden yararlanacak; değilse herhangi bir ek göstergeden yararlanamayacaktır. İlgi yazı ekinden, söz konusu personelin
hangi lisans programından mezun olduğu anlaşılamamaktadır. 5’inci dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev
yapan personel ise her koşulda ek göstergeden yararlanamayacaktır. Bu durumda, ebelik lisans programından mezun olması
kaydıyla, ebe olarak görev yapan personelin unvan ve kadrosunun, ek gösterge rakamları ölçüt alındığında, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni unvan ve kadrosundan daha yukarıda olduğunun söylenebileceği,
-Söz konusu personelin karşılaştırılmasında, yalnızca işgal ettikleri kadroların görevde yükselme mevzuatı açısından birbirine
göre durumu ile kadro dereceleri ve hizmet sınıfları esas alınırsa, bu personelin unvan, kadro ve görev bakımından birbirine
göre üstünlüğünün bulunmadığı mütalaa edilmektedir. Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelikte, yer değiştirmeye tabi bulunmayan personelin atanmalarında esas alınması zorunlu olan herhangi bir hüküm
bulunmamakta olup, söz konusu personelin atanmalarında, eşlerin unvan, kadro ve görev bakımından karşılaştırılması zorunluluğu
yoktur. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Ailenin korunması” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “Aile Türk
toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması
ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmü ve 30/01/2010 tarihli
ve 27478 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan “ 7-Kamu kurum ve kuruluşları,
Devlet memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen
göstereceklerdir.” hükmü dikkate alınarak, ilgi dilekçede durumları belirtilen personelin aile birliğinin sağlanması hususunda Devlet
memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamaya yönelik olarak, ilgili kurumlarca personelin öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi,
mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle işlem tesis edilerek sorunlarına çözüm
bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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DR. ALİ ASKER DEMİRHAN “İKİBİNLİ YILLARDA
TÜRKİYE’DE KAMU MALİYESİ VE VERGİ GELİRLERİ”
Şubat, Mart ve Nisan ayları gelir üzerinden alınan vergilerin beyan edildiği ve ilk taksitlerinin ödendiği aylar olunca
Türkiye’de kamu maliyesi ne durumda sorusu gündeme geliyor. Türkiye’de son üç genel seçimlerin yapıldığı yıllardan günümüze
(59. – 61. Hükümet dönemleri) Türk Kamu Maliyesi ve vergi gelirleri nereden nereye geldiğine birlikte bakalım.
TABLO 1. GSYİH, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE VERGİ GELİRLERİ
2002

2007

2011

2012

2013 GT

GSYH ( Cari Fiy. 1998 bazlı) ( Milyon TL)
GSYH (Cari Fiy. 1998 bazlı) (Milyon $)
GSYH (1998 Bazlı) (%)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (MİLYON TL)

350.476
230.494
6,2

843.178 1.297.713 1.415.786 1.559.160
648.754
773.980
785.721
822.776
4,7
8,8
2,2
3,6

BÜTÇE GİDERİ
BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE AÇIĞI
FAİZ DIŞI DENGE

119.604
79.420
40.184
11.544

204.068
190.360
13.708
35.045

59.632
19.343
13.718
5.575

152.835
48.198
34.447
13.751

2014 P

BÜYÜME

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (MİLYON TL)
VERGİ GELİRLERİ
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
a) Gelir Vergisi
b) Kurumlar Vergisi

ali

1.718.818
867.301
4,0

314.607
296.824
17.783
24.448

361.887
332.475
29.412
19.004

407.890
389.441
18.449
31.537

436.433
403.175
33.258
18.742

253.809
75.800
48.807
26.993

278.781
85.511
56.494
29.017

326.125
92.748
63.760
28.988

348.353
101.863
70.768
31.095

GSYH
2002 yılında cari fiyatlarla 350,5 milyar TL (230,5 milyar $) olan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH), 2007 yılında 843,2 milyar
TL (648,8 milyar $) ve 2011 yılında 1.559,2 milyar TL’ye (774,0 milyar $) yükselmiş olup, 2013 yılında 1.559,2 milyar TL (822,8
milyar $) olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. GSYH’nın 2002’den 2013 yılına cari fiyatlarla TL bazında % 390,4 ($ bazında
% 276,3) oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde GSYH ortalama yıllık artış oranının ise TL bazında % 35,5 ($ bazında %
23,4) olduğu görülmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
2002 yılında 119,6 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe gideri, 2007 yılında 204,1 milyar TL ve 2011 yılında 361,9 milyar
TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 407,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderinin 2002’den 2013 yılına
cari fiyatlarla % 241,0 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçe gideri ortalama yıllık artış oranının ise
% 21,9 olduğu görülmektedir.
2002 yılında 119,6 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe geliri, 2007 yılında 190,4 milyar TL ve 2011 yılında 296,8 milyar
TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 389,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçe gelirinin 2002’den 2013 yılına cari
fiyatlarla % 390,4 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçe geliri ortalama yıllık artış oranının ise %
35,5 olduğu görülmektedir.
2002 yılında 40,2 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2007 yılında 13,7 milyar TL’ye düşmüş ve 2011 yılında 17,8
milyar TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 18,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçe açığının 2002’den 2013
yılına cari fiyatlarla % 54,1 oranında azaldığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçe açığı ortalama yıllık azalış
oranının ise % 4,9 olduğu görülmektedir.
2002 yılında 11,5 milyar TL olan merkezi yönetim faiz dışı dengesi, 2007 yılında 35,0 milyar TL’ye yükselmiş ve 2011
yılında 24,4 milyar TL’ye düşmüş olup, 2013 yılında 31,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı dengenin 2002’den 2013 yılına
cari fiyatlarla % 173,2 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde faiz dışı denge ortalama yıllık artış oranının ise % 15,7
olduğu görülmektedir.

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ VE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
2002 yılında 59,6 milyar TL olan genel bütçe vergi gelirleri, 2007 yılında 152,8 milyar TL ve 2011 yılında 253,8 milyar TL’ye
yükselmiş olup, 2013 yılında 326,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerinin 2002’den 2013 yılına cari fiyatlarla % 446,9
oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde vergi gelirleri ortalama yıllık artış oranının ise % 40,6 olduğu görülmektedir.
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DR. ALİ ASKER DEMİRHAN “İKİBİNLİ YILLARDA
TÜRKİYE’DE KAMU MALİYESİ VE VERGİ GELİRLERİ”
2002 yılında 19,3 milyar TL olan gelir üzerinden alınan
vergiler, 2007 yılında 48,2 milyar TL ve 2011 yılında 75,8
milyar TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 92,7 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Gelir üzerinden alınan vergilerin
2002’den 2013 yılına cari fiyatlarla % 379,5 oranında
arttığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde gelir üzerinden
alınan vergilerin ortalama yıllık artış oranının ise % 34,5
olduğu görülmektedir.
2002 yılında 13,7 milyar TL olan gelir vergisi tahsilatı,
2007 yılında 34,4 milyar TL ve 2011 yılında 48,8 milyar
TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 63,8 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Gelir vergisinin 2002’den 2013 yılına cari
fiyatlarla % 364,8 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı
dönemde gelir vergisi ortalama yıllık artış oranının ise %
33,2 olduğu görülmektedir.
2002 yılında 5,6 milyar TL olan kurumlar vergisi tahsilatı,
2007 yılında 13,8 milyar TL ve 2011 yılında 27,0 milyar
Dr. Ali Asker DEMİRHAN
TL’ye yükselmiş olup, 2013 yılında 29,0 milyar TL olarak
Maliye
Yüksek
Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı
gerçekleşmiştir. Kurumlar vergisinin 2002’den 2013 yılına
cari fiyatlarla % 419,9 oranında arttığı anlaşılmaktadır.
Aynı dönemde kurumlar vergisi ortalama yıllık artış oranının ise % 38,2 olduğu görülmektedir.

VERGİ GELİRLERİNİN PAYI
Vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı 2002 yılında % 17,0 iken zaman içinde artarak 2007, 2011 ve 2013 yıllarında sırasıyla % 18,1,
% 19,6 ve 20,9’a yükselmiştir. Vergi gelirlerinin merkezi yönetim bütçe gelirleri içindeki payı ise 2002 yılında % 75,1 iken genel
olarak artış eğilimi göstererek 2007, 2011 ve 2013 yıllarında sırasıyla % 80,3, % 85,5 ve 83,7 olarak gerçekleşmiştir.
Gelir üzerinden alınan vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı 2002 yılında % 24,4 iken 2013 yılı hariç hafif bir artışla 2007, 2011 ve
2013 yıllarında sırasıyla % 25,3, % 25,5 ve % 23,8 olarak gerçekleşmiştir. Gelir üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri içindeki
payı 2002 yılında % 32,4 iken genel olarak azalış eğilimi göstererek 2007, 2011 ve 2013 yıllarında sırasıyla % 31,5, % 29,9 ve %
28,4’a düşmüştür.
Gelir vergisinin vergi gelirleri içindeki payı 2002 yılında % 23,0 iken genel olarak azalış eğilimi göstererek 2007 ve 2011 yıllarında
sırasıyla % 22,5 ve % 19,2’ye düşmüş, 2013 yılında % 19,6 olarak gerçekleşmiştir. Gelir vergisinin gelir üzerinden alınan vergiler
içindeki payı ise 2002 yılında % 70,9 iken 2007 yılında % 71,5’e yükselmiş, 2011 yılında % 64,4’e düşmüş ve 2013 yılında % 68,7
olarak gerçekleşmiştir.

GRAFİK 1. GSYİH, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE VERGİ GELİRLERİ
							
SONUÇ
Yukarıda açıklanan verilere göre, 2002’den 2013 yılına son 11
yıllık dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri göreceli olarak
azalırken bütçe gelirlerinin GSYH’ya paralel bir artış gösterdiği,
merkezi yönetim bütçe açığı azalırken faiz dışı dengedeki
artışın GSYH’daki artışın altında kaldığı anlaşılmaktadır.
Vergi gelirlerindeki artışın GSYH artış hızından fazla olduğu,
yani vergi yükünün arttığı, gelir üzerinden alınan vergiler ve
bunun içinde gelir vergisindeki artış oranının GSYH artış
hızının altında kaldığı, buna karşılık vergi gelirleri içinde diğer
vergilerin payının arttığı görülmektedir.
Vergi adaleti, kamu borçları ve uluslararası karşılaştırmalar
dikkate alınmazsa, Türkiye’de son 11 yıllık dönemde
kamu maliyesinde ve vergi tahsilatında bir başarıdan söz
edilebilir. Bu çalışmada dikkate alınmayan konular ise başka
çalışmalarımızda değerlendirilecektir.
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KAMU-DER 2013 YILINA AİT FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER
ÖDÜL TÖRENİMİZDEN KARELER
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KAMU-DER 2013 YILINA AİT FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER
İFTAR YEMEKLERİMİZ

SİİRT ÜNİVERSİTESİNDE KAMU-DER BÖLGE TOPLANTIMIZ
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ÇANKAYA’LILAR TAŞDELEN DİYOR

ANKARA SİNCAN’A TÜRKOĞLU GELİYOR
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TÜRK ULAŞIM SEN’E DENEYİMLİ BÜROKRAT
ŞERAFEDDİN DENİZ SEÇİLDİ

Kamu-Sen’e bağlı ulaştırma hizmet kolunda, hizmetlerini sürdüren Türk Ulaşım Sen Sendikası 01-02
Mart 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul’da Şerafeddin DENİZ başkanlığında oluşan yeni yönetim
kurulunda görev dağılımı yapıldı. Kamu-Der olarak yeni yöneticilere başarılar diliyoruz.
Bu kapsamda, Genel Sekreter Z.Gürol TOKER, Genel Teşkilat Sekreteri Yaşar YAZICI, Genel Mali
Sekreter Yusuf KAYAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri ise Vahit CEVİZCİ oldu.
KAMU-DER’DEN 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ İÇİN MESAJI
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet
BAŞTUĞ, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü mesajında, “Türkiye’nin
aydınlık geleceğindeki en belirgin
imzanın sahibi de hiç şüphesiz
kadınlarımız olacaktır. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Kadınlarımızın mücadelesi yürüdüğümüz
zorlu yolu aydınlatsın“ dedi.
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin tarihinin aynı
zamanda aydınlık bir Türkiye için mücadele eden kadınların tarihi
olduğunu bildiren BAŞTUĞ, “Kadınlarımız, toplumsal hayatta
üstlendikleri rollerle sadece ülkemizin gelişmesine omuz vermemişler,
aynı zamanda bölge ülkelerindeki hemcinslerine örnek olmuşlardır. Kadınlarımızın Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze
kadar ilerleme, eşitlik ve özgürlükten yana attıkları kararlı ve cesur adımlar; diktatörlüğe ve onun her alandaki baskılarına
karşı direndiğimiz bu günlerde mücadelemizi yükseltmekte ve geleceğimize dair umutlarımızı artırmaktadır” bu vesile ile
ülkemizdeki ellleri öpülesi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve
saygılar sunarım. dedi.
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KURTALAN “NEVZAT KARATAY” DİYOR
Kurtalan Belediye Başkan adayı Nevzat Karaatay’ın proje
tanıtım toplantısında konuşan Demirkıran, Karaatay’ın
projelerini beğendiğini ifade ederek, projelerin yapımı
aşamasında kendisine destek olacağını söyledi.

Demirkıran, Kurtalan Belediyesinin “AK Belediyecilik”
ile tanışmasının zamanının geldiğini belirterek, şöyle
konuştu:”Tüm parti teşkilatımız gecelerini gündüzlerine
katarak çalışmalılar. AK Parti’ye gönül veren herkes,
Kurtalan sevdalısı olan herkes, bu memleketi seven herkes
gecesini gündüzüne kadar çalışması lazım. İşyerin mi var
önümüzdeki 20 gün var sayalım ki tatile çıktınız kapatın.
Sahaya çıkıp çalışalım. Gerekirse işyerinize kilit vurup
sahaya inmelisiniz. Herkesin kapısını çalalım. AK Parti’nin
Kurtalan’ı kazanması halinde yapacağı çalışmaları herkese
anlatalım. Kurtalan’ı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
hediye edelim. Çünkü bizim liderimiz belediyecilikten
Afif DEMİRKIRAN
gelmedir. İstanbul’a kazandırdığı, yaptıkları herkesin gözü
önündedir. Kurtalan’ı kazanalım. Kurtalan’a yazık olmasın.” Siirt Milletvekili Avrupa Birliği Eş Komisyon Başkanı
Başkan adayı Karaatay ise Recep Tayyip Erdoğan’ın
partisinde siyaset yapmaktan onur duyduğunu bildirerek, “Belediye başkanlığı büyük bir sorumluluktur.
Seçilmemiz halinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve değerli halkımıza olan sorumluluklarımızı bilerek
çok çalışacağız. Bize inanıp oyunu veren halkımızı mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.
Demirkıran ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
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SEÇİME DOĞRU! SEÇİME DOĞRU!
SEÇİME DOĞRU!
Bunlara Said Nursi’nin sözü ile cevap vermek
istiyorum: Zalimler için yaşasın cehennem.”

Başbakan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa mitinginde halka hitap etti.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da bulunan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi. Mitingte konuşan
Erdoğan, Said Nursi’nin ismini kullanmayan Fethullah Gülen’e
yüklendi.
“SAİD NURSİ’NİN ADINI AĞZINA ALAMAZ”
“Said Nursi’ye en ağır zulmü yapan CHP zihniyetiyle
Pensilvanya’daki zat birlikte hareket ediyorlar. Pensilvanya’daki zat
Said Nursi ismini ağzına almaz. Son zamanlarda Piri Mugan der.
Pensilvanya’daki zat, Kürt olduğu için Said Nursi’den uzak kaldığını
bizzat kendisi ifade eden bir zattır. Bunlara Said Nursi’nin sözü ile
cevap vermek istiyorum: Zalimler için yaşasın cehennem.”

Bütün dünyanın bildiği ’Baş çalan.’” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de halka hitap etti.
Kılıçdaroğlu Mersin’de kalabalık bir gruba hitap etti. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
’Dini ve ahlakı olmayan iftiralardan sonra bu iş dayanılmaz hale
geldi. Başta Çakma Kemal olmak üzere gereğini yapacağım’ sözlerini
değerlendirerek, “Ahlaki olsa o koltukta bir gün bile oturamaz. Adı
hırsızlığa çıkmış birisinin ’Ben aklanmak istiyorum’ diye bir talebinin
olmaması Başbakanın zaten hırsız olduğu gösterir” dedi. Kılıçdaroğlu,
geceyi geçirdiği Mersin’in Silifke İlçesi’ne bağlı Atakent Beldesi’ndeki
Altınofroz Oteli’nden sabah çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Erdoğan’ın ’Diktatör olsam kaçacak delik ararsınız. Buyurun
devirin o diktatörü’ çıkışını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu da diktatör olduğunu gösteriyor zaten. Ona ben Başbakan demiyorum zaten.
Onun unvanı var zaten. Bütün dünyanın bildiği ’Baş çalan.’” dedi.

Bahçeli: Adalet Çökmüştür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir bankanın genel müdürü
yapılan operasyonda evinde ayakkabı kutularının içinde 4.5 milyon
para bulunduruyorsa, tam 74 gün sonra serbest bırakılıyorsa,
kutularını da al götür deniliyorsa bu devlet çürümüş, adalet çökmüş
demektir.” dedi.
Seçim çalışmaları için Samsun’da bulunan Devlet Bahçeli, Çarşamba
ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı’nda halka seslendi. Devlet Bahçeli,
ilçenin tarihi köprüsünden yürüyerek miting alanına geldi. Partililerin yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren
Bahçeli, Başbakan’a “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu kalabalık
montaj değildir. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sevgili
Çarşambalılar, 30 Mart yerel seçimlerinde bu AKP’ye 1 Nisan şakası
yapın.” şeklinde konuştu.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ;
Engelleri ve barajları aşa aşa yıka yıka geldik

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Caddesi’nde
partisi tarafından düzenlenen mitingde partililere seslendi.
Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, 30 Mart seçimlerinde
Ardahanlılardan destek istedi. “Ardahan gözden ırak ama gönüllerimizden ırak değildir. Bugün bunu gösteriyoruz. Ardahan gönüllerimizin şehridir. Bizim önümüze en büyük engelleri çıkardılar
ama halkın desteğiyle bütün o engelleri ve barajları aşa aşa yıka yıka
bugünlere geldik. Bu günden sonra da özellikle bu 30 Mart seçimlerinde bir kez daha önümüze konulan engelleri aşmak istiyorsak, yine el ele, omuz omuza vereceğiz, bir birimize güveneceğiz.
Birbirimize inanacağız ve halkların kardeşliği eşittir özgürlük ve
barış şiarıyla bu işi götüreceğiz.” dedi.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında...
Çay var içersen ? Ben var seversen ?
Yol var gidersen ?
				
AŞIK VEYSEL

YARINDAN
SONRA KAMU
HASTANELERİNDEN
TELEFONLA
RANDEVU ALMAK
İÇİN 4,5 LİRA
KATILIM PAYI
ÖDENECEK.

KAMU-DER 2014 Sayı 1

www.kamuder.org.tr

29
29

KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE
ÇALIŞANLAR DERNEĞİ DİYORKİ !
Bir dönem belediye başkanlığı yapacaklar, 60 yaşına gelince kendilerine görev
tazminatı ismi altında verilen görev tazminatı Kamu-Der olarak yasal ve hukuki
bulmuyoruz. Yasalar ve kanunlar herkes için geçerlidir. 30 yıl devlete hizmet etmiş
emekli sandığından emekli olan ambar memuru, puvantör, sayman, şef, uzman,
müdür, bunlar emekli olunca görev tazminatını almıyorlar. Bir dönem 5 yıl belde, ilçe,
il ve büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksınız görev tazminatı vereceksiniz. Bu yasa
adil değildir diyoruz, lütfen gözden geçirin, emekli sandığından emekli olan ambar
memuru, puvantör, sayman, şef, uzman, müdür, görev tazminatı alma kapsamına
mutlaka girmelidir.
1) Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev tazminatı
2) İl Belediye Başkanları görev tazminatı 			
3) Belde Belediye Başkanlığı görev tazminatı 		

: 1.308.97 ¨.
: 1.154.97 ¨.
: 577.49 ¨.

Not: Yalnız görev tazminatıdır.

KAMU-DER GENEL BAŞKANLIĞINDAN DUYURU !

Derneğimize ait 2007 yılından beri yayında olan Kamu-Ses dergisi 36. sayısından
sonra, yönetim kurulumuzun görülen lüzum üzerine yönetim kurulumuzun kararı
ile 2014 mart itibariyle Kamu-Ses yerine Kamu-Der dergisi olarak yayına başlamıştır.
Kamuder camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyrulur.
						

Kamu-Der Genel Basın Yayın Sekreterliği

KAMU-DER GEÇMİŞ OLSUN VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kamu-Der Kurtaran temsilcimiz Nesih EĞİLMEZ 6 aylık çocuğu ile kayınpederi vefat
etmiştir. Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
Kurtalan Gözpınar temsilcimiz Bedri AYAZ’ın annesi vefat etmiştir. Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
Diyarbakır il temsilcimiz M. Haluk YILDIZ’ın dayısı Edip ERTAŞ vefat etmiştir.
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
Kurtalan Anavatan Partisi eski ilçe başkanı TPO’dan emekli Maruf KARATAŞ ameliyat
olmuştur acil şifalar diliyoruz.
Eru eski belediye başkanımız Şehmuz ÇİFTÇİ ameliyat olmuştur. Allah’tan acil şifalar
diliyoruz.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Kamu-Der onur kurulu üyesi Prof. Dr. Av. Metin
FEYZİOĞLU bel fıtığından ameliyat olmuştur. Allah’tan acil şifalar diliyoruz.
									Kamu-Der Yönetim Kurulu
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Ankara’daki Güvenli Eviniz..

Konaklamada Doğru Adres...

Sanayi Caddesi No: 26 Pk: 06050 Ulus - ANKARA
Tel: +90 312 310 49 15 - 16 -Faks: +90 312 311 26 17
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