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ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE!

K a m u -Der Der g i s i ’ni n O k uyu cul arına Armağanıdır.

Mevzubahis vatansa,
gerisi teferruattır.

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’un
Sunuş Konuşması
Türkiye’ye bu yakışırdı!..
Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e devlet ve millet görevini
yaptı. Türkiye’ye de bu yakışırdı. 17 Haziranda Ankara’da vefat eden. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel TBMM
ve Kocatepe Camii’nde yapılan törende
Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Bakanlar; CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakan
Tansun Çiller, Kamu-Der Başkanı Cevdet
Baştuğ, CHP İstanbul İl Başkanı Murat
Karayalçın çok sayıda eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel’i seven vatandaşlar
katıldı. Deyim yerinde ise devlet ve millet
oradaydı. Bizlerede bu yakışırdı.

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı

“Çoban Sülo”, “Barajlar Kralı Sülo”, “Başbakan Süleyman Demirel”, “9. Cumhurbaşkanı
Demirel” Kocatepe Camii’sinden Isparta İslam Köyü’ne uğurladır. Ruhu şadolsun, sevgili Demirel...
Güle güle BABA... Güle güle Sevgili Cumhurbaşkanım, Güle güle Başbakanım... Güle güle Doğru
Yol Partisi Başkanı... Evet kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İslam Köyünde doğdu, İslam Köyüne gitti. Dünya hoş ama boş...

GÜÇLÜ VE MUTLU BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER
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KAMU-DER’e 1 ayda 3 ödül

Kamu-Der Başkanı Cevdet Baştuğ, Ara İç ve Dış Tic Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demirel’den ödülünü alırken

Haziran ayında Kamu-Der’e 3
ödül verildi. Türkiye Sanat Platformu 2015 Girişimci Günü Haziran
2015 tarihinde Ankara Memur-Sen
Konferans Salonunda yapıldı. Türki Sanat Platformu Genel Başkanı
Sultan Özateş açılış konuşmasında da belirttiği gibi Kamu-Der 2015
Yılı Girişimci Ödülü’ne layık görülmuştur dedi. Kamu-Der Başkanı Cevdet Baştuğ Yılın Girişimci
Ödülünü Türkiye Sanat Platformu
Başkanı Sultan Özateş’ten aldı.
İkinci ödülü ise Kansere Gülümseme Derneği Başkanı Selahattin
Kaplan’dan aldı. Üçüncü ödülü ise
TCDD Sincan Gar Müdürü Mehmet
Koçak tarafından verildi.
44
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KAMU-DER’e 1 ayda 3 ödül

Ka mu - Der G enel B a ş k a n ı C e v d e t
Ba ş t uğ t eş ek k ü r k o n u ş m a s ı

T ü rk i ye S anat P l atformu Genel
Ba şkanı S ul tan Özateş i l e

K ansere Gül ümseme Der neği
B aşkanı S el ahatti n Kaplan ile

Kısa bir konuşma yapan Kamu-Der Başkanı Cevdet Baştuğ;

Kamu-Der Soyadımız Türkiyedir. Bu sözler

Değerli konuklar, sivil toplum kuruluşlarının
değerli temsilcileri. İşte Kamu-Der’in farkı bu,
Kamu-Der’in slogan olarak kullandığı Adımız

ayda üç ödül almak bence büyük bir başarının

tam yerinde bir kullanılan bir sloganımızdır. 1
ürünüdür. Hepinize teşekkür ederim iyi ki varsınız dedi.

T ür k iy e Sa n a t P l a tfo rmu Ge n e l Başkanı S ul tan Özateş ve S anat P l atformu Ü l eyeri
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KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ
Sofralar sadece karnımızı doyurduğumuz değil, sosyalleşmenın,
aile bağlarını kuvvetlendirmenın ve hayata dair birçok şeyin paylaşımının yapıldıgı özel yerler..

Aynur Biçen Tekgül

Türkiye’nin, hatta dünyanın geleceğinin, gençlerin elinde olduğu
bu zamanda ailelerin, öğretmenlerin ve çevredeki tüm insanların
gençlere yol göstermesi gerekirken; gençlerin ayağını kaydırmak
için uğraşan birçok art niyetli insan var. İyiliğin yok olmasını, kölüğün hüküm sürmesini isteyenler, hiç de az sayılmazlar. Bu ülkeyi
yok etmek için kaleyi içten fethetmeye çalışıyorlar. Gençleri istedikleri yola sürükleyip ve onların beyinlerini yıkayarak ülkenin yok
olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gençlik dönemi, insanın
karakterinin tam olarak belirginleştiği, en kolay kandırılabileceği
bir dönemdir. Gençlerin bu zaafından yararlanarak onları istedikleri şekilde yönlendiriyorlar. Çünkü kötülük insanın nefsine daha
güzel ve daha kolay gelir.

Hayatı durdurmak veya tek bir saniyeyi geri getirmek mümkün müdür sizce?
Hepimizin en çok istediği şeydir bu:
KEŞKE zamanı geriye alabilsek…
KEŞKE hayata yeniden başlasak ve
KEŞKE yaptığımız hataları geri dönüp düzeltme şansımız olsa...

GÜÇLÜ VE MUTLU
BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER
ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE
66
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GÖÇERLER YARI YERLEŞİK DURUMA GETİRİLECEK Mİ?
Karacadağ göçerleri yazın Karacadağ’a çıkıp kışın da
Siverek ve Şanlıurfa çevresindeki köylerin etrafında çadır
kurarak konaklayan bir göçer grubudur. Kışın aşağı indikleri zaman etrafa yaygın olarak dağılmalarının en önemli
nedeni otlak-mera konusu olmalı. Bu anlamda birbirlerini
olumsuz etkilememek için birbirlerinden uzak dağılıyorlar.

Duygu Sucuka

3 Mart 2015 günü, Şanlıurfa’da bir göçer paneli daha
gerçekleştirdik. Daha diyorum çünkü bu ‘daha’nın gerisi çok fazla. Biz gittik Karacadağ’a, onlar geldi bizim
mekânlara, çadırlarda toplandık, salonlara doluştuk, raporladık, göçebe hayvancılıkla uğraşanların hayat şartlarının iyileştirilmesini, üretimlerinin kendi ortamlarında
desteklenmesini istedik, önerdik, demokratik sivil baskı
oluşturmaya çalıştık.
‘Göçer sorunlarında gelinen nokta’ başlığıyla gerçekleştirdiğimiz bu son toplantımızda Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi de bizimleydi.
Göçer sorunlarında bugüne kadar biz sivil irade olarak
çözümde gücümüz olmadığını, çözüm için devletin ses
vermesi gerektiğini vurguladık hep. Ve nihayet göçerleri
bu işi çözeceğiz diyen ilgili mercilerle karşı karşıya getirdik. Bundan sonraki sürecin olgunlaşması, iki tarafın arasındaki uyuşmaya, anlaşmaya bağlı. Göçerler ne istediklerini kesin bir dille ve net olarak ortaya koyarlarsa, görevi
üstlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü de süreç esnasında kendi içindeki görev değişikliklerinden etkilenmeksizin bu çalışmayı sonuna kadar
sürdürürse bazı sorunlar aşılmış olacaktır.
O gün o toplantıda kafası karışık olan göçerler en zor
gözüken konuya takıldılar; Ceylanpınar’da iskân edilmek
istiyoruz dediler. Bu istek şu anda ipe un sermek gibi bir
şey ifade ediyor. Toplantıda ifade edildiği kadarıyla, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde değil çünkü Ceylanpınar
arazileri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “tamam, yapıyorum
bu işi, size Ceylanpınar’da birer kışlık ev inşa ediyorum”
diyemeyeceğine göre, bu girişim beklemeye kalacak.
Beklemeye kalan her iş çıkmaza girer genellikle. O nedenle göçer grupları, ilk adımın atıldığı bu yolu bir an evvel
arşınlayıp bitirirlerse kendi menfaatlerine olacaktır. Kendilerinden istenilenleri, bir an evvel eksiksiz ve zamanını
geçirmeden yapmaları, beklenen evrak-belge ne varsa
dosyalarını hazırlayıp sunmaları, birbirlerini de dışlamamaları gerekir.
KAMU-DER 2015 Sayı 10

Kışı geçirmek üzere indikleri köyler civarında yer edinme konusunda sıkıntı yaşadıkları defalarca tarafımızdan rapor edildi. Bakanlık mensuplarıyla görüşüldü, bu
sorunun aşılması için çaba sarf edilmesi istendi. Ve bu
konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’nce bir girişim başlatıldı. Bakanlık mensuplarının araştırma ve etüt çalışmaları devam ediyor. Ancak
göçerler için nerelerde kışlak yapılabileceği konusunda
yer belirleme hususunun tamamen göçerlere bırakılmamasında, Bakanlık mensuplarının da bu konuda söz sahibi olmasında fayda vardır. Yer belirlerken yazın kullanılan yaylanın konumu da göz önünde bulundurulursa daha
doğru kararlar alınabilir. Kesinlikle bir yerleşik hayat düşünülmemesi, göçer hayvancılığı daha iyi şartlarda devam
ettirilecek şekilde etütler yapılması bizim beklentimizdir.
Ceylanpınar, değerli tarım arazilerinin bulunduğu bir
yer olarak bilinmektedir. Göçerlerin içinden söz sahibi bazı
kişilerin düşüncesi, bu değerli tarım arazilerine sahip olarak tarım yapmaya başlamak olabilir. Bu da ileriki zamanlarda hayvancılığı ve göçerliği bırakmalarına yol açabilir.
O nedenle yapılacak kışlaklar için yer seçiminde dikkatli
olmak gerekir. Yazın yaylaya çıkıp, kışın o yaylanın eteklerinde barınmalarının yolunu açmak en doğru yaklaşım
olacaktır.
2012 yılında yayınlamış bulunduğumuz “Göçer Çalıştayı” adlı kitabımızın 23. sayfasında, Ceylanpınar yöresindeki göçerlerin devletle Ceylanpınar arazileri konusunda
bir sorun yaşadıkları anlatılmaktadır. O tarihten bugüne
o sorun çözülmediyse eğer, Karacadağ göçerleri için de
aynı sorun söz konusu olacağından, kışlak yapımı meselesi uykuya dalacaktır. Dolayısıyla işin oluruna bakmakta
fayda vardır.
Mesela yazın Karacadağ’a çıkan göçer için yapılacak
olan kışlak dağın eteklerinde, yakın çevresinde olamaz
mı? Çok farklı ve uzak alanlara dağıtırsanız bu grubu bir
süre sonra yarı yerleşikten tam yerleşik olmaya doğru gidebilirler.
Karacadağ civarına yapılacak olan bir yarı yerleşik
göçer tablosunda, yazın göç yolları konusunda da sorun
yaşanmayacaktır.
Gene bir endişemiz de, kendilerine kışlık ev, hayvanlarına da ağıl yapıldığı zaman bir süre sonra yaşam tarzları
kendiliğinden yerleşik besiciliğe dönüşür mü acaba diyoruz. Bu güne kadar böyle bir konuyu hiç öne çıkarmadık
ve yarı yerleşik hayat sürmeliler dedik. Tüm bunlara dikkat
edilerek yapılacak olan çalışmalar beklemekteyiz.
www.kamuder.org.tr

77

TÜRKİYE SANAT PLATFORMU 2015 GİRİŞİMCİ ONUR
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Sanat Platformu 2015 Girişimci Onur
Ödülleri Ankara´da düzenlenen bir törenle sahip
lerini buldu. Birçok gazete, yazar ve sivil toplum
kuruluşları çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

kurumu ve kişilerden yardım talep etmediklerini
söyledi. Özateş, “Türkiye´nin her şehrinde ba
şarıyı elde eden yürekleri şahsi takip edip yete
neklerin sahiplerini sanat şölenleri çerçevesinde
Memur-Sen konferans salonunda saat 11.00 halka tanıtmayı kendimize ilke edindik.
ile 17.00 arasında gerçekleşen program ödülle
Türkiye sevdalısı bir öğretmen olarak Ankara
riyle yine adından söz ettiren bir etkinlik oldu.
Sanat ve Türkiye Sanat Platformunu bu hizmet
Türkiye Sanat Platformu Başkanı sultan Öza çerçevesinde kurup, her ilde temsilci başkanla
teş yaptığı konuşmada bu ödül törenini özellikle rı ile insan sevgisine gönüllü hizmet etmekteyiz.
2015 yılında alanlarındaki çalışmalarıyla fark ya Biz ilklere imza atan gayreti kurumlar üstü dü
ratan üyeler ile edebiyat ve farklı alanlarda ye zeyde olan bir kuruluşuz.” dedikten sonra bütün
tenekli olan genç üyeleri desteklemek, onların çalışmalarını, amaç, vizyon, misyon ve ilerledik
eserlerini ortaya koymalarına yardımcı olmak, leri yönü basın, medya ve iletişim açısından ör
platforma destek veren sivil toplum ve dernek neklerle tanıttı.
yöneticilerine teşekkür etmek; Türkiye Sanat
Farklı sanat dalları ve sivil toplum kuruluşla
Platformu´nun yaptığı çalışmaları ve gelecekteki rından birçok kişi ve kuruma ödül verildiği prog
hedeflerini anlatmak için düzenlediklerini belirtti. ramda platformun Kamu-Der Başkanımız CevÖzateş ayrıca, ödüllerin temini için hiçbir devlet det Baştuğ’a plaket ve madalyalarını alırken,
88
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TÜRKİYE SANAT PLATFORMU 2015 GİRİŞİMCİ ONUR
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
“Türkiye Sanat Platformuna katıldıktan sonra
sanat yürekli birçok insan tanıdım. Koskocaman
bir ailem oldu. Edebiyat alanında yaptığım çalış
maları daha geniş alana tanıtma imkânı buldum.
Böyle platformlar insanın kendini ve eserlerini
doğru platformda doğru kişilere tanıtması açısın
dan önemlidir. Ortaya konan bir eser ne kadar
güzel olursa olsun paylaşılmayınca güzelliği an
laşılmaz. Beni ödüllere layık gördüğü için plat

form başkanım Sultan Özateş´e sonsuz teşekkür
ediyorum.” dedi.
Öte yandan üç oturum şeklinde gerçekleşen tö
renin birinci oturumunda Şair ve yazarlar kendile
rini ve eserlerini tanıttıktan sonra birer şiir okudu.
İkinci oturumda el sanatları, ebru ve kat´ı sa
natçıları eserlerini tanıtırken son bölümde Türki
ye Sanat Platformunun genç yeteneklerine söz
hakkı ve ödülleri verildi.

S ult an Ö z at e ş T ü rk i y e S a n a t Pl a tfo rm u
G e n e l Ba ş k a n ı
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Sivil toplum kuruluşları ya da sivil
toplum
örgütleri,
resmi
kurumların
dışında kalan ve
bunlardan bağımsız olarak çalışan,
politik, sosyal, kültürel, hukuki ve
çevresel amaçları
doğrultusunda lobi
çalışmaları, ikna ve
eylemlerle çalışan,
üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük
usulüyle alan, kâr
amacı gütmeyen ve
gelirlerini ,bağışlar
Fehime Subaşı
ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan
kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika, vakıf ve
dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.
Sivil toplum örgütleri askeri olmayan, devletten bağımsız, topluma fayda sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kuruluşlardır. Kısaltması STK olarak geçer. Uluslararası literatürde ise ‘non-governmental organization’ olarak
geçmektedir. Bu tanım ‘hükümet dışı organizasyonlar’ olarak türkçeleştirilebilir.
Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından
bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak
kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir
terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları
tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde
herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK
olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.
20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini
artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret
Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük
aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu

alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular,
kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya
Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak her yıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun her yıl Ocak ayında
Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak
2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.
Sivil toplum örgütleri siyasi veya herhangi bir kuruma
bağlı değillerdir. Olaylara tarafsız bakarak insanları bilinçlendirmeyi kendilerine görev olarak görürler. Devlet ve
halk arasında bağlardan birisi olarak görülür yaşanan sorunlarda halkı bilinçlendirerek devlete yönlendirir.
Bizlere verdiği hizmetler ile birlikte hayatımızda önemli yer edinmiştir. Bulunduğumuz yerlerde, okullarda etkin olarak görev yaparak toplumun bilinçlendirilmesinde
önemli görev üstlenirler.
Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır. Bu örgütler her ne kadar tek tip özellik gösteriyor
olsalar bile bunlar kendi çatıları altında bir güç oluşturmaktadır Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde
bir demet oluşturmaktadır. Bu da çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir Toplumda sosyal dokuyu koruyan
bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan
kuruluşlardır.
Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri kendi ürettiğini bir başkasına dayatmaz.
Eğer bir dayatma olursa bir başka örgüt de kendi üretimini
dayatır. Bu bakımdan dayatma sivil toplum kuruluşlarının
düşmanıdır Sivil toplum örgütleri özgür düşünce ve özgür
teşebbüsle beslenir. Sivil toplum kuruluşları, toplum için
sürdürdükleri faaliyetlerin toplumun farkında olmasını sağlamak ve kuruluşun algısını olumlu yönde değiştirmek için
bazı adımlar atmalıdır. Bu, bütün sivil toplum kuruluşlarının ve üyelerinin ortak sorumluluğudur. Çünkü, sivil toplum
kuruluşlarının temel amacı, toplumun yararı için çalışmalar
yapmak ve toplumun bu faaliyetlere katılımını sağlayarak
maksimum düzeyde sonuç elde etmektir.

ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE!
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ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER MEMUR KADROSUNA
GEÇMEK İSTİYORLAR

ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER
MEMURLUK İSTİYOR
Üniversite mezunu olmalarına
rağmen kamu kurumlarında
işçi kadrosunda görev yapan
binlerce meslek sahibi
statülerinin değiştirilmesini
istiyor...
Kamuda çalışan üniversiteli işçiler platformu bir açıklama yaparak mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

yin ve terfi gibi haklara kavuşmak için memuriyet kadrolarına naklimizi talep etmekteyiz.

Platform adına açıkla yapan İstanbul Temsilcisi Musa
Kocakiren şöyle konuştu;

Bir çoğu Anayasanın 128. Maddesi hükümleri vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren “Üniversite Mezunu İşçiler” in de memur yapılması çalışma barışı
açısındanönemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır.

Üniversite mezunu işçiler konusu;
Türkiye’mizin Kars’tan İzmir’e, Antalya’dan Van’a,
Ankara’dan Mardin’e,Sivas’tan Tekirdağ’a Ülke sathına
yayılmış, Kamuda çalışanların diploma ve statü mağduriyetidir.
Hükümetimiz daha önce sözleşmeli statüsünde çalışanları memur yapmış;çalışma hayatında çözümler
sağlamıştır.
Biz Üniversite Mezunu İşçiler, yaklaşık 5 yıldır “memuriyet kadrolarına nakledilmek” için uğraşmamıza rağmen bu süreçte çıkan birçok yasanın dışında bırakıldık.
Son 3 yılda Tv, Gazete, Sendikalar ve sosyal medya
ile aslında Güneş gibi varız buradayız dedik! Ülke gündemine, yöneticilerimize.
Kamuda çalışan Üniversite mezunu işçilerin memuriyet ihdası talebi vardır.4857 sayılı yasa gereği var olan
kadrolarımız bize tayin ve terfi hakkı vermemektedir.
Bizler, sahip olduğumuz üniversite diplomamızla ta12
12
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Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 Kamu personel danışma kurulunda alınan kararları Memur-sen “Büyük
Türkiye Buluşmasında” canlı yayında bu konuları çözün
talimatı vermiştir.
Fakat hala bu konuda çözümde sonuç alınamamıştır.
Sayın Çalışma Bakanımız Faruk Çelik, Üniversite
mezunu İşçilerin Statü Değişikliği ile Memuriyet kadrolarına atanması noktasındaki olumlu tutumları bizleri sevindirmektedir.
Siz toplumun sesi olan Medyamızdan, çözüme destek hassasiyetini ve sayıları DPB verilerine göre 23000
bin kişiyi bulan Üniversite Mezunu İşçilere memuriyet
kadrolarına ihdası için görsel-yazılı destek verilmesi konusunda da gösterileceğine inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz.
Kaynak: internet
www.kamuder.org.tr

Hz. Ali bir Hristiyana misafir oldu. Adam üzüm
getirdi. Hz. Ali üzümü yedi. Sonra üzümden yapılmış şarap getirdi.
Hz. Ali buyurdu ki: Haramdır.
Hristiyan dedi ki: Siz Müslümanlara şaşarım.
Üzüm helal, içki haram. Halbuki bu, bundan yapılıyor.
Hz. Ali buyurdu ki: Eşin var mı. Dedi var. Kızın
var mı.

Dedi o da var. İkisi de gelsin buraya. Eşi ve Kızı
gelince Hz. Ali buyurdu ki: Bu Kız bu Annedendir
ama görüyorsun ki ALLAH annesini sana helal,
Kızını ise haram kılmıştır.
Hristiyan biran için duraksadı, şok olmuştu. Bütün bildiklerini sorgulamaya ve halifeye doğru
ağlamaklı bakmaya başladı.
Elinden öpüp Müslümanlığını ilan etti..!

Tüm Kamu
Görevlilerimizin ve
Yüce Milletimizin
Bayramını Kutlar, Sağlık
ve Mutluluklar
Dilerim.

Cevdet BAŞTUĞ

Kamu-Der Genel Başkanı
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B ayr am Mesajı

Ba y r a m M e s a j ı

Ba y r a m M e s a jı

Tüm Etimesgutlu
Hemşehrilerim, Ankaralıların
ve Yüce Milletimizin
Ramazan Bayramını En İçten
Dileklerimle Kutlar, Sağlık
ve Mutluluklar Dilerim.
Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

Saygılarımla,

Sevgili Ankaralı
Hemşehrilerimin
Ramazan Bayramını
Candan Kutlar,
Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler
Dilerim.
Tekin BİNGÖL

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Ankara Milletvekili

14
14
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Sevgi ve Saygılarımla,

www.kamuder.org.tr

B ayr a m M e s ajı

B ayr am M e s a j ı

Suat ÇELİK

Ba y r a m M e s a j ı

Tüm Siirtlilerin ve Gökçebağ
Kamu Görevlilerinin, Kamu Çalışanlarının
ve Emeklilerin ile Yüce Milletimizin
Bayramını Candan Kutlar, Sağlık ve
Mutluluklar Dilerim.

Siirt Gökçebağ Kamu-Der Temsilcisi

Rasim CAN

Tüm Siirtlilerin ve Atabağ (Comaniye)
Kamu Görevlilerinin, Kamu Çalışanlarının
ve Emeklilerin ile Yüce Milletimizin
Bayramını Candan Kutlar, Sağlık ve
Mutluluklar Dilerim.

Siirt Atabağ Kamu-Der Temsilcisi

Musa ERGÜLTEKİN

Tüm Ankaralı Hemşehrilerimizin,
Eş ve Dostlarım ile Kahvecibeyzade
Müşterilerimizin Bayramını Candan
Kutlar, Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler
Dilerim.

Kahvecibeyzade İşletme Müdürü

KAMU-DER 2015 Sayı 10
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TÜRKİYEDE İŞSİZLİK RAKAMLARI
15 Haziran 2015
10:07 (Son güncelleme 15 Haziran 2015
10:46)
Türkiye’de
işsizlik oranı, martta bir
önceki aya göre 0,6
puan azalarak, yüzde
10,6 oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde
3 milyon 226 binden,
3 milyon 69 bin kişiye
düştü.
Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya
göre 0,6 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. İşsiz
sayısı, aynı dönemde 3 milyon 226 binden 3 milyon 69 bin kişiye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı mart
ayına ilişkin “işgücü istatistikleri”ni açıkladı.
Buna göre, işsizlik oranı, martta bir önceki aya
göre 0,6 puan azaldı ve yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 3
milyon 226 binden 3 milyon 69 bin kişiye geriledi.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına
göre ise 322 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0,9
puanlık artış gösterdi. Aynı dönemde tarım dışı
işsizlik 1 puanlık artışla yüzde 12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artışla yüzde 18,6 olurken,
bu oran 15-64 yaş grubunda 0,9 puanlık artışla
yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı martta, geçen yılın
aynı ayına göre 370 bin kişi artarak 25 milyon
953 bin, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla
yüzde 45 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8,
kadınlarda ise yüzde 26,7 olarak hesaplandı.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı
122 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20’si tarım, yüzde 20,5’i sanayi, yüzde
6,9’u inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile kar16
16
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şılaştırıldığında hizmet
sektörünün istihdam
edilenler içindeki payı
1,4 puan artarken, tarım sektörünün payı
0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan,
inşaat sektörünün payı
ise 0,2 puan azaldı.
İşgücü nüfusu 29
milyon 22 bin kişi, işgücüne katılma oranı
yüzde 50,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 30,7 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, bir önceki döneme göre 124 bin kişi artarak
26 milyon 407 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı
ise 0,1 puanlık artışla yüzde 45,8 olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin
sayısında martta, bir önceki döneme göre 28 bin
kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 pualık azalışla yüzde 10 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı, bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 50,9 oldu. Ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerde en fazla artış 164 bin kişiyle
tarım sektöründe görüldü.
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı
olmadan çalışanların oranı, geçen yılın ayını dönemine göre 1,7 puan azalarak yüzde 32,7 olarak hesaplandı. Bu oran, tarım sektöründe yüzde 80,9, tarım dışı sektörlerde yüzde 20,7 oldu.
Ücretli veya yevmiyeli sayısı 17 milyon 346
bin
İstihdam edilen 25 milyon 953 bin kişinin 17
milyon 346 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam
istihdam içindeki payı yüzde 66,8’e karşılık geldi.
İstihdam edilenlerin 4 milyon 493 binini (yüzde
17,3) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 987 binini (yüzde 11,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon
127 binini (yüzde 4,3) işverenler oluşturdu.
www.kamuder.org.tr

2-12 Yaş Arası Çocuklarda

BÜYÜME AĞRISI

Büyüme ağrısı, 2 ila 12 yaş arası çocuklarda daha
sık görülmektedir. Ağrı gündüzleri olmaz ve hareket kısıtlılığı yoktur. Ağrı genelde akşam ve gece ortaya çıkar,
bazen uykudan uyandırabilir.
Gelin, hep birlikte çocuklarda büyüme ağrısının sebeplerini ayrıntılı bir şekilde öğrenelim!
Çocuğun Nihai Boyu Genetik Olarak Belirlenmiştir.
Ebeveynler genellikle çocuklarının uzun boylu olmasını arzularlar. Ancak çocuğun nihai boyu kalıtsal (genetik) olarak belirlenmiştir. Çevresel faktörlerin negatif
bir etkisi olmadığı sürece, çocuğun 18 yaşında erişeceği boyu daha doğarken bellidir; genetik olarak kodlanmıştır. Ayrıca bebeğin doğum kilosu ve boyu ile ileride
erişeceği boy ve kilo hakkında sağlıklı bir bilgi vermez.
Cinsiyetin Etkisi Vardır
Büyüme ve gelişmeye cinsiyetin de etkisi vardır. Bebeklik çağında kız çocuklarının büyüme ve gelişmeleri
erkeklere oranla daha hızlıdır. Oyun çocukluğu döneminde ise kız ve erkek çocukların büyüme ve gelişmesi
aynı hızdadır. Ergenlik çağı, kız çocuklarında erkeklerden iki yıl önce başlar. Bu nedenle kızlarda, erkeklerden
iki yıl önce hızlı büyüme ve gelişme görülür. Ama iki yıl
sonra erkeklerde büyüme ve gelişme birden hızlanır ve
kızlardan birkaç yıl sonra da devam eder. Bu da erkeklerin ileride aynı yaştaki kızlardan daha uzun olmalarını
sağlar.
Gelişmeyi Etkileyen Dış Faktörler
Büyüme ve gelişmeyi kötü yönde etkileyen dış faktörlerin başında enfeksiyon hastalıkları gelir. Çocukları
enfeksiyon hastalıklarından korumak onların optimum
büyümelerini sağlar. Günümüzde uygulanan aşılar çocukları birçok hastalıktan korumaktadır.

gelişememekte, kemiklerde şekil bozukluğu ve kısalık
meydana gelmektedir.
Akşamları Ortaya Çıkan Bacak Ağrıları
Çocuğun beslenmesi ve vitamin, mineral desteği
doktor kontrolünde olmalıdır. Çocuklar devamlı bir değişim ve gelişim halindedirler. Kemikler uzamakta, kaslar
gelişmekte ve çocuk büyüyen tüm organlara her daim
adapte olmaya çalışmaktadır. Kimi zaman bazı çocuklar büyüme ağrısı denen ve genelde akşamları ortaya
çıkan bacak ağrılarından yakınırlar.
2-12 Yaş Arası Çocuklarda Daha Sık Görülür
Büyüme ağrısı 2 ila 12 yaş arası çocuklarda daha sık
görülmektedir. Ağrı, gündüzleri olmaz ve hareket kısıtlılığı yoktur. Ağrı genelde akşam ve gece ortaya çıkar,
bazen uykudan uyandırabilir. Bazı çocuklarda ağrı her
gün olurken bazılarında günler hatta haftalarca ağrısız
dönemler olabilir. Doktor muayenesinde eklemlerde hareket kısıtlılığı, kızarıklık ve ağrı yoktur. Kan tahlillerinde
ve röntgen filmlerinde patolojik bir bulguya rastlanmaz.
Büyüme ağrılarında çoğu kez tedavi gerekmeden masaj yeterli olur. Bazı durumlarda ağrı kesici ve anti enflamatuar ilaçlar kullanmak gerekebilir. Büyüme ağrısı yaş
ilerledikçe kendiliğinden düzelir.
Anne ve Baba Desteği
Görüldüğü gibi büyüme ve gelişme birçok dış faktörün etkisi altında oluşmaktadır. Sorumluluğunu bilen bir
anne babanın, büyümekte olan çocuğa, maddi, manevi
ve eğitimsel her türlü desteği vermesi, büyüme ve gelişmenin optimal olmasını sağlayacaktır.

Aşıyla önlenebilen hastalıklar başlıca; Verem, Hepatit B, Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci, Menenjit,
Zatürre, Suçiçeği, Rotavirüs, Hepatit A, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak’dır. Bütün bu hastalıklar aşılanma
sayesinde çocuklarda bir enfeksiyona neden olmadan
geçiştirilir.
Beslenme Büyümeyi Etkiler
Büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli dış faktörlerden biri de beslenmedir. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların nihai boylarında düşüş görülmüştür.
Bilindiği üzere protein, yağ, karbonhidrat ve vitaminlerin
beslenmede dengeli ve yeterli olması gerekmektedir.
Örneğin D Vitamini eksikliğinde kemikler yeteri ölçüde
KAMU-DER 2015 Sayı 10
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Yıldız Emekliye Tatil İkramiyesi İstedi

Yıldız; Kamu Emeklilerine yılda
bir defaya mahsus olmak üzere
tatil ikramiyesi verilmeli.
Kamu-Der İzmir İl Temsilcisi Ali Rıza Yıldız KamuDer dergisine gönderdiği yazılı açıklamasında yeni kurulacak 63. dönem hükümetimizden Kamu Emeklilerine
yılda bir defaya mahsus olmak üzere tatil ikramiyesi verilmelidir, dedi.
Kamu-Der İl Temsilcisi Yıldız, ülkemizde kamu emeklilerimiz ile çalışanlar arasında maaş farkı çok fazladır.
Emeklilerimiz geçinemiyor yılda iki maaş tutarında ikramiyenin verilmesi dışında da motivasyon amaçlıda olsa
yılda bir defa 12 günlük tatilini yapmak için kimseye
muhtaç olmadan devletimiz tarafından bir maaş tutarında tatil ikramiyesini verilmesini arz ve talebimizdir.

Ali Rıza YILDIZ
Kamu-Der İzmir il Temsilcisi

Yıldız; yeni kurulacak 63. dönem hükümetimize başarılar diliyoruz.
Kurtalan Spor Taraftarları 1969’dan beri taraftarlar derneği yoktu. Haziran 2015 yılında Kurtalan gençleri arasında
yapılan iyi niyetli diyalogla Kurtalan Spor Taraftarları Derneği
kurulmasına ve Başkanlığıda H. Mehmet Nuri Baştuğ’un getirilmesine karar verildi.
Mehmet Nuri Baştuğ 1969’dan beri Kurtalan Sporumuzun Taraftarları Derneği yoktu. Kurtalanlı gençlerin tekfliflerini kıramadım, Ya Allah Bismillah diyerek derneğin kurucu
başkanı olarak derneğimizi kurduk. Bundan böyle disiplinli,
sağ duyulu bir şekilde genç kardeşlerimle birlikte kurtalan
spora hizmet edeceğiz ve sporcularımızı yalnız bırakmayacağız dedi.
Baştuğ başta kaymakamımız, belediye başkanımız ve
halkımızın desteğini bekliyoruz, dedi.

Mehmet Nuri BAŞTUĞ
Mısriç (Kurtalan Spor Taraftarları
Derneği Başkanı
18
18
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Yiğit Zeki ÖZTÜRK’ü İadeyi Ziyaret
Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı
Yiğit Zeki Öztürk’ü Kamu-Der olarak
iadeyi ziyarette bulundu. Açıklama
yapan Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet Baştuğ:
Sayın Genel Başkan Yiğit Zeki Öztürk, Kamu-Der
Genel Merkezini ziyaret etmişti.
Bizde iadeyi ziyarette bulunduk. Kamu-Der hakkındı
bilgi verdik. Yayın organımız olan dergimizide kendisine hediye ettik.
Ayrıca güncel konuları konuşarak bilgi alışverişinde
bulunduk. Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit
Zeki Öztürk’e kısa bir açıklama yaparak Kamu-Der’in
çalışmalarını takip ediyorum, doğru yoldalar. Başta
Başkan kardeşim Cevdet Baştuğ olmak üzere Tüm
Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederim. Yararlı bir
ziyaret olmuştur. Bilgi alışverişinde bulunduk, teşekkür
ederim dedi.

Yiğit Zeki ÖZTÜRK
Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı

Ramazan-ı
Şerif’in
Bolluğu
Bereketi
Bambaşka
Oluyor...
Ankara Sincan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet
Pehlivanoğlu’nun verdiği iftar
yemeğine Ankara Milletvekilleri Ayhan Yılmaz, Erkan Aydın,
Sincan Belediye Başkanı Doç.
Dr. Mustafa Tuna, Ankara Vali
Yardımcısı Nihat Nalbant,
Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet Baştuğ, Birim MüdürKAMU-DER 2015 Sayı 10

leri ve çok sayıda muhtarlar
katıldı.
Yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı
Mustafa Tuna ve Muhtarlar
Derneği Başkanı Mehmet
Pehlivanğlu Ramazanı Şerifin
önemini anlattılar. Ramazan-ı
Şerif’in bolluğu bereketi bambaşka oluyor..

www.kamuder.org.tr
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KAMU-DER’DEN ZİYARETLER...

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya makamında ziyaret ederek
bilgi alış verişinde bulundu.

ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı A. Kadir
Albayrak’ı makamında ziyaret ettik.
20
20
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Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Prof. Dr.
Kamu-Der dostu Ali Rıza Erbay ziyaret etti.
www.kamuder.org.tr

KAMU-DER’DEN ZİYARETLER...

Kamu-Der Onur Kurulu Üyesi İş adamı, siyasetçi Hayrettin TARTAR’ı ziyaret etti.

ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE!

Ankara Sincan Yozgatlılar Derneğini ziyaret ettik.

KAMU-DER 2015 Sayı 10

Ankara Polatlı Ücretli Köyü muhtarı ve yetkilileri
ziyaret ettik.
www.kamuder.org.tr
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TCDD YILDIZLA PARLAYACAK !..
Söz konusu çalışmalar hızlı bir şekilde devam
ederken, teşekkülümüzün üst düzey yöneticilerimizde de görev değişimleri olmuştur.
Öncelikli olarak başta Genel Müdürümüz ve
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer YILDIZ, Genel Müdür Yardımcımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz olarak atanan Sayın Emin TEKBAŞ
ve Ali İhsan UYGUN, Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanan Sayın İsmail MURTAZAOĞLU ve
Murat KAVAK’a yeni görevlerinde başarılar dilerim.
Bununla birlikte, ülkemizin en eski spor kulüplerinden biri olan Ankara Demirspor futbol tamımız 2014-2015 döneminde şampiyon olarak bir
üst lige çıkmış olup, yeni seçilen Ankara Demirspor kulübü Başkanı Sayın Halil İbrahim Çelik ve
Kulüp Yönetimiyle futbol takımımızın daha iyi
yerlere geleceğini ve bu sezon yine şampiyonluğunu ilan edeceğini canı gönülden demiryolcu
olarak bekliyoruz.

Hamdi BERBER
Kamu-Der Genel Mali Sekreteri

TCDD YILDIZ
dönemi başladı..
Bilindiği üzere, teşekkülümüzde yeni yüksek hızlı tren hatlarının yapımı ve mevcut konvansiyonel hatlarımızın ileri düzey demiryolu idarelerinde uygulanan standartlara uygun
modernizasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Teşekkülümüzde yaşanan güzel gelişmelerle
birlikte, uzun zamandan beri gündemde olan Behiçbey 96 Lojmanlarında; kaynak aktarımı ile söz
konusu lojman bloklarında; çatı - daire içi tadilatlar yapılmış olup, bina güçlendirme kararı çıkmasına rağmen binaların yıkım kararıyla birçok demiryolcu ailesi mağdur duruma düşmüştür. Söz
konusu lojman bloklarında tekrar test yapılması
ve sonuçlara göre bina güçlendirmesinin yapılıp
yapılmayacağı ve demiryolcu ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi yeni yönetimimizden
çözüm bulunmasını istiyoruz. Böylelikle KAHRAMAN dönemi bitti, YILDIZ dönemi başladı.
İnanıyorum TCDD Yıldızla, parlayacak. KamuDer olarak yöneticilerimizi tebrik eder, üstün hizmetlerinizin devamını dileriz.

MUTLU ve GÜÇLÜ BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER
ÇÜNKÜ KAMU-DER SİZSİNİZ...
22
22
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ULAŞTIRMADA ÜÇ YENİ GENEL MÜDÜR

Harun MADEN
PTT Genel Müdürü

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü

Seçimler dolayısıyla yarın Bakanlık görevinin
devredileceği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında 3 önemli genel müdürlüğe 3 isim
atandı. Son 10 yılda yüksek hızlı tren, Marmaray, 3.
havalimanı gibi önemli projelerin hayata geçirildiği
Bakanlıkta, TCDD Genel Müdürlüğüne Ömer Yıldız,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğüne Serdar Hüseyin Yıldırım ve Haberleşme Genel Müdürlüğüne Mustafa Koç getirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvan, seçim dolayısıyla görevini yarın Müsteşar Feridun Bilgin’e devredecek. Devir teslim öncesinde Bakanlığa bağlı 3 önemli genel müdürlükte atama yapıldı.
Yüksek hızlı tren hatları, Marmaray ve Milli Tren
projelerinin yürütüldüğü TCDD Genel Müdürlüğüne, İstanbul Ulaşım AŞ eski Genel Müdürü Ömer
Yıldız getirildi.
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Serdar Hüseyin YILDIRIM
DHMİ Genel Müdürü

Önceki TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, milletvekilliği seçimleri aday adaylığı için 10
Şubat’ta istifa etmişti.
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak 3. havalimanı projesinin yürütüldüğü DHMİ
Genel Müdürlüğüne de yeni bir isim getirildi. Orhan
Birdal’ın 21 Şubat’ta bakanlık?müşavirliğine tayin
edilmesinin ardından DHMİ Genel Müdürlüğüne,
Türk Hava Yolları (THY) Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar Hüseyin Yıldırım atandı.
Bakanlıktaki diğer üst düzey atama ise Haberleşme Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Atilla
Çelik’in 4 Eylül 2014’te görevden alınmasının ardından Haberleşme Genel Müdürlüğüne, bir süredir bu görevi vekaleten yürüten Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri eski Genel
Müdürü Mustafa Koç’un ataması yapıldı.
www.kamuder.org.tr
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PARLEMENTO TBMM BAŞKANLIĞINA
İSMET YILMAZ DEDİ
1982’de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünü ve 1987 yılında
da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yılmaz, yüksek lisanslarını 1990’da İsveç
Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde “Gemi
İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve 2002’de
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk ABD’de yaptı.
Yılmaz, 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe mühendis ve müşavir avukat
olarak hizmet verdi.
İsmet Yılmaz, 31 Aralık 2002 ile 8 Mayıs 2007
tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında,
müsteşar olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114. maddesi gereğince, 22
Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi
tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

İsmet YILMAZ
TBMM Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin
26’ncı Başkanlığına, Milli Savunma
Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili
İsmet Yılmaz, seçildi.

31 Ekim 2007’den itibaren de Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Yılmaz,
24. Dönem Sivas Milletvekili olarak TBMM’ye
girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 3. döneminde Vecdi Gönül’ün yerine 6 Temmuz 2011’de
Milli Savunma Bakanlığına atandı. 25. dönemde
Sivas milletvekili olarak TBMM’ye yeniden girdi.
26 Haziran’da AK Parti tarafından, TBMM
başkanlık seçiminde aday gösterildi.

Yılmaz, 4 Temmuz 2011’de yapılan başkanlık
seçiminin üçüncü turunda 375 milletvekilinden
322’sinin oyunu alarak TBMM’nin 25. Başkanı seçilen Cemil Çiçek’in ardından, TBMM’nin
26’ncı Başkanı oldu.
İSMET YILMAZ’IN ÖZGEÇMİŞİ
Mecliste 24. ve 25. dönemde milletvekilliği
yapan İsmet Yılmaz, 10 Aralık 1961’de Sivas’ın
Gürün ilçesinde doğdu.
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KAMU-DER’DEN YENİ SEÇİLEN
MİLLETVEKİLLERİNE ZİYARET

Ankara Milletvekilerimiz Sayın Levent Gök,
Sayın Aylin Nazlıaka

Bolu Milletvekili Sayın
Tanju Özcan

Manisa Milletvekili CHP Grup Başkan Vekili
Sayın Özgür Özel

Ankara Milletvekili Sayın
Nihat Yeşil

Ordu Milletvekili
Sayın Seyit Torun

Şanlıurfa Milletvekili Sayın
Ahmet Fakibaba
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis
Başkan Vekili Sayın Bekir Yıldız

KAMU-DER
Milletvekillerimizi tebrik eder,
üstün başarılar diler.

www.kamuder.org.tr
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B ayr am Mesajı

Ba y r a m M e s a j ı

Ba y r a m M e s a jı

Baykanlı Hemşehrilerimin,
Siirti Hemşehrilerimin ve Tüm
Halkımızın Ramazan Bayramını
Ali AYDIN
Baykan Belediye Başkanı

Şahin BAŞARAN
Kamu-Der Üyesi

Ankaralı Hemşehrilerimin
ve Kamu Görevlilerimizin
ile Yüce Milletimizin
Bayramını Kutlar Saygılar
Sunarım.
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En İçten Dileklerimle Kutlar,
Sağlık ve Mutluluklar Dilerim.

Emel SÖYLEMEZ
THM Sanatçısı

Ankaralı Hemşehrilerimin ve
Meslektaşlarımın Ramazan
Bayramını Candan Kutlar,
Saygılar Sunarım.

www.kamuder.org.tr

B ayr a m M e s ajı

B ayr am M e s a j ı

CAN HARFİYAT

Ba y r a m M e s a j ı

Yıkım, İnşaat Ltd. Şti.

Bütün İstanbul’lu hemşehrilerimizin,
kamu, kurum ve kuruluşların,
birim müdürlerinin ve çalışanların
Ramazan Bayramını candan kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Gültekin CAN
Müdür

Tel: 0533 395 9272 - 0535 229 0746

Tevfikbey Mahallesi Tekin Sokak Kat 1 No: 8 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

Mehmet Can SANSARKAN
Bismil Doğal Hayatı Koruma ve
Ağaçlandırma Derneği Başkanı

Diyarbakır Bismil ve Yüce
Milletimizin Mübarek
Ramazan Bayramını
Kutlar, Sağlık, Mutluluk ve
Esenlikler Dilerim.
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Ümit DAĞCI
Reva Yemek İşletme Md.

Sincan ve Ankaralı
Hemşehrilerimin ile
Meslektaşlarımın Ramazan
Bayramını Candan Kutlar,
Saygılar Sunarım.

www.kamuder.org.tr
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Kansere Gülümse Derneği Başkanı
Selahattin KAPLAN’ın Açıklaması
KANSER
Kanser belirli bir doku ve organdaki hasarlı hücrelerin kontrolsüz bir biçimde üreyerek bir kitle veya tümör oluşturmasıdır.
Kanser vücudumuzda bir hücrenin günün birinde hiçbir kontrol
dinlemeden çoğalması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.
NEDENLERDEN BAZILARI
- Sigara- alkol
- Uzun süre güneş altında kalma
- Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma
- Bazı kimsayal maddeler (katran-benzin-boya maddeleriasbest-bazı kozmetikler ve deterjanlar)
- Hava kirliliği
- Kötü beslenme
15 Nisan 2014 tarihinde Ankara Valiliği İl
Dernekler Müdürlüğünden izin alınarak kurulan Derneğimizin genel merkezi Ankara’dadır.
Facebook sosyal ağı üzerinde de
KANSER’E GÜLÜMSE adı altında örgütlenen
Derneğimizin 29 Haziran 2015 tarihi itibari ile
12.300 üyesi bulunmaktadır.
1. Olağan Genel Kurulu’nu 22 Haziran 2014 tarihinde yapan Derneğimiz üye kayıt ve bağış işlemlerine başlamış bulunmaktadır.
Yurt dışında 3, yurt içinde 20 İlde Temsilciliği bulunan Derneğimizin esas amacı öncelikle kanser hastası ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon sağlamak ve bunların ihtiyaçlarını
karşılamak,
üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve
devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,
sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya
üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamaktır.
Bununla birlikte tüzüğümüze uygun olarak Derneğimizin diğer amaçları aşağıda kısaca sunulmaktadır:
- Kanser hastalıkları konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde kanserin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip
ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi.
Kanser ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek.
- Hasta ve yakınlarının eğitimi için çaba göstermek, rehberler veya standartlar oluşturmak, planlar ve önerilerde bulunmak. Üyeleri arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek
amacı ile görev ve çalışma grupları oluşturmak.
- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul
etmek,
- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak
ve Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek
için plâtformlar oluşturmak.
Saygılarımla arzederim.
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PROJELERİMİZ
1- GDO (Genetiği değiştirilmiş bitkiler), hormonlu, fazla miktarda tarım ilaçlı gıdalar ve aşırı kimyasal gıdalarla mücadele
konusunda toplantılar düzenlemek
2- Sebze ve meyvelerin iyi yıkanması – yeşil sebzelerde
kansere karşı antioksidanlar bol miktarda bulunur. Sebze ve
meyveler tüketilirken iyi yıkanmadığı takdirde sağlığımıza ciddi
zararlar verir. Bu konuda ilköğretimden başlayarak bilinçlendirme toplantıları ve seminerler yapmak.
3- Kadınların yıllık mamografilerini ihmal etmemeleri konusunda halkımızı bilgilendirmek,. Bilindiği üzere meme kanseri
kadınlarda rastlanan kanserler arasında birinci sırada yer alıyor.
4- Kanserden korunmak için dengeli beslenmek çok önemlidir. Bunun için özellikle kızartma, tuz ve fast food’lardan uzak
durulması gerektiği hususunda projeler üretmek.
5- Stresli ortamlardan uzak durmak, kafeinli ürünleri çok tüketmemek, egzersiz yapmak ve düzenli uyumak kanser riskini
azaltır. Bu konuda da halkımızı aydınlatma çalışmaları yapmak.
6- Sigara ve Kanser konusundaki en güçlü ilişki akciğer
kanseri ile ilgilidir. Pasif olarak da sigara dumanına maruz kalındığında da kanser riskinin arttığı bir gerçektir. Ayrıca çevre
faktörleri, taşıtlar, asbest, benzin, kolalı içecekler, naylon, deterjanlar, katran, boya maddeleri, bazı kozmetikler, ozon) ile
mücadele konusunda seminer ve paneller düzenlemek.
7- Kanser hasta ve yakınları için moral ve maneviyat çok
önemlidir. Bu hususta da araştırma ve çalışmalarımız devam
etmektedir.
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VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ
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,
GÜÇLÜ
• Dünyada ve Ülkesinde meydana gelen olaylara karşı duyarlılığı yüksek olan,
• İnsanları severken kendisini de sevdirmesini bilen,
VE MUTLU
• Doğruluğu ve dürüstlüğü önemseyen kişisel bütünlük sahibi olan,
BİR TÜRKİYE
• Ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde gören,
İÇİN
• Paylaşıma açık gelişim odaklı, aile ve iş hayatı dengesini kurmuş olan,
• Sorunları ifade etmesini ve çözümlemesini bilen,
KAMU-DER
• Sosyal ve girişimci birer fert haline gelmek için mücadele eden,

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

Sayı - 10
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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Yayın Süresi

Sürekli (Türkçe) • TEMMUZ 2015
Baskı Tarihi : TEMMUZ 2015
Yönetim Yeri
Tuna Cad. Çanakçı İş Hanı No: 11 Kat: 5 No: 73 Kızılay /ANKARA Tel: 0541 303 26 56
ATALAY KONFEKSİYON MATBAA VE REKLAM İNŞAAT TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyüksanayi 1. Cad. Sütçü Kemal İşhanı No: 7/236-237 İskitler/ANKARA
Tel: 0 312 341 51 05 - Faks: 0 312 341 99 61
www.atalaymatbaacilik.com
tasarim@atalaymatbaacilik.com
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KAMU-DER’İN
63. HÜKÜMETİNDEN TALEPLERİ
1- Asgari ücret 1500 TL. olmalıdır.
2- 4-c liler valilik, kaymakamlıklarda çalışan sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.
3- Taşeron işçilerine kadroya geçişi sağlanmalıdır.
4- Tüm emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
5- Kamu çalışanları, kamu emeklilerine TCDD, deniz yolu, hava
yolu ve doğal gaz, elektrik, su ve haberleşmede % 25 indirim
yapılmalıdır.
6- Tüm kamu emeklilerine yılda 1 defa mahsus olmak üzere tatil
ikramiyesi verilmelidir.
7- Çalışma şartlarının daha demokratikleştirilmeli ve maden
ocaklarında yaşam odaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve
iş güvenliği üzerine daha fazla önem verilmelidir.
8- Yıllardır ha verildi ha verilecek denilen emeklilerin banka promosyonları oyalamadan derhal verilmelidir.
9- İşsizliğin önlenmesi için en az bir milyon işsiz genci işe almalıdır. Çünkü AB Birliği ülkelerin nüfus oranlarına baktığımızda kamuda çalıştıralan kamu görevlisi en ülke Türkiye’dir.
10- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka giderilmelidir.
11- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef benzeri ünvanlarada
intibak hakkı mutlaka verilmelidir.
12- Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan yüksek okul mezunlulara memur olma imkanı sağlansın.
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Ankara’da
Dinlenmenin
Adresi...

Tuna Caddesi 8/3 Kızılay/Ankara Tel: 432 10 12

En Sağlıklı Ekmek
Etimesgut Halk Ekmek
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası
Hayırlı Ramazanlar Dileriz...

