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19 Aralık 2015 tarihinde Kamu-Der 8. Geleneksel Ödül Töreni Ankara Sürmeli Otelinde
Görkemli Bir Şekilde 41 Ödül Hak Sahiplerine Verildi
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ADIMIZ KAMU-DER

SOYADIMIZ TÜRKİYE!

Yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarınızın
devamını dileriz.
Yönetim Kurulu
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Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’un
Sunuş Konuşması
Adımız Kamu-Der, Soyadımız Türkiye!
Kamu-Der Dergimizin 11. sayısında sizlerleyim, merhaba sevgili dostlar, merhaba
meslektaşlarım.
Derneğimizin 10. yılı 25 Nisan 2015
tarihinde Ankara’da görkemli bir şekilde
kutladık. Genel merkez yöneticilerimiz, il,
ilçe temsilcilerimiz ile birlikte Anıtkabir’e
giderek Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda saygı duruşundan sonra çelenk
sunumu yapıldı. Ardından Anıtkabir özel
defterine, tarafımca günün anısını belirten yazımı yazdım. Akıbetinde 150 kişilik
konuklarımızla birlikte Ankara’da ormancılar restaurantında yemek yenildi. Daha
sonra Kamu-Der’in 10.yıl yaş pastası, ben
ve emekli tüm general Melih Tunca ile ve
Cevdet BAŞTUĞ
diğer arkadaşlarla yaş pastamızı kestik.
KAMU-DER Genel Başkanı
Çankaya Belediyesi’nin Türk Halk Müziği
Korosu’nun güzel parçaları eşliğinde konuklarımız eğlendi. Kamu-Der Yönetim Kurulu tarafından, yaş günümüze katılan katılımcılara KamuDer’in dergisi, Kamu-Der logolu kalem ve birer tane Türk bayrağı hediye edildi.
8. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİMİZ 19 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA SÜRMELİ
OTELİNDE GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI
8. geleneksel ödül törenimize milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum
kuruluşları, kamu görevlileri, kamu çalışanları ve Kamu-Der’in gönül dostları katıldı.
ÖDÜLLÜLERİMİZİ NASIL TESPİT ETTİK
Ödüllülerimizi www.kamuder.org.tr, Kamu-Der Dergimize, Kamuder facebook sayfasına ilan
vererek, ayrıca büyük illerimizin il valilerine yazı yazarak bölgelerinde ödüle layık, çalışkan, dürüst,
liyakat ile görevlerini yerine getiren, kaymakam, belediye başkanı, kamu görevlileri ve siyasetcilerin
isimlerini bize bildirmeleri halinde, tarafımızca değerlendirilecektir, yazımızda belirtmiştik. Genel
merkezimize gelen önderiler doğrultusunda, yönetim kurulumuzun toplantısı neticesinde netleşerek,
41 tane ödül hak sahiplerine vermeye karar verdik. Ödül töreninde yaptığım kısa konuşmamda,
“Adımız Kamu-Der, Soyadımız Türkiye!” sloganımızı bu salonda gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz
ve güçlüyüz. Çünkü geleneksel ödül törenimizde, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve
her düşünceden insanlar olduğu ödül töreninin birlik, beraberlik, sevinç içinde geçtiğini bir kez daha
gördük. Bunun için “Adımız Kamu-Der, Soyadımız Türkiye!” sloganımızı bir kez daha ispatladık. Ödül
törenimizle ilgili ve 10. yıl kutlamamızla ilgili fotoğrafları dergimizin sayfalarında görebilirsiniz. Bu
duygu ve düşüncelerle siz değerli Kamu-Der okuyucularının, meslektaşlarımın, gönül dostlarımızın
ve ulusumuzun yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, 2016 yılı şahsınıza ve aile fertlerine sağlık,
barış, mutluluk ve bol kazançlar getirmesini diler, sevgi ve saygılar sunarım.

GÜÇLÜ VE MUTLU BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER
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PROF. DR. TURAN KARADENİZ HOCAMIZDAN
CEVİZ YAPRAĞI FAYDALARI

► Ceviz Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?
- Yarım veya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak, orta boy 1 su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır, 4-5 dakika
demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca 1 veya 2 bardak yudumlanarak içilir. (Referans1)
- Yarım veya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak, orta boy 1 su bardağı dolusu soğuk suya eklenir, kaynama derecesine
kadar ısıtılır ve 2-3 dakika boyunca hafif ısıda kaynatılır. Süzülen çay kullanıma hazırdır. Günde 2-3 bardak içilir.
Ceviz yaprağının kaynatılması ile elde edilen su çay olarak içilirse mideyi kuvvetlendirir, boğaz ve bademcik iltihaplarını
iyileştirmeye yardımcı olur. Ceviz yaprağı kaynatılarak, tüm sıraca (scrofula), Frengi (sifilis), egzama (mayasıl), herpes
(uçuk) ve raşitik hastalıklarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ve ayrıca, iltihaplı el ve ayak tırnaklarında
kullanılabilen çok etkili bir Banyo katkısı elde edilir.
► Ceviz Tam Bir Şifa Kaynağı (Prof. Dr. Turan Karadeniz)
Cevizin soğuk algınlığından deri hastalıklarına, mide rahatsızlıklarından halsizliğe kadar birçok hastalığa çare olduğunu
dile getiren Prof. Karadeniz şöyle konuştu: “Ceviz, bağırsak kurdunu döker. Taze ceviz bal ile yenirse basura iyi gelir,
cinsel gücü artırır. Ceviz kökünün kabukları zeytinyağı içinde kaynatılarak merhem haline getirilip, basura sürülürse iyi
gelir. Böbrek zafiyetini giderir. Ceviz yenirse çıbanı patlatır. Ceviz kurtları düşürür, kadınların beyaz akıntısı, vajen iltihabı,
boğaz apsesi, bademcik iltihabı, deri çıbanları, deri döküntüleri, mide ve bağırsak nezlesi üzerine çok şifalı olmaktadır.
El ayak titremesini giderir. Kuvvetten düşene iyi gelir. Midenin çabuk acıkması ve hazmı kolaylaştırmak için yenir. Mide
gazını giderir. Grip ve nezleye iyi gelir. Öksürüğü keser. Sedef hastalığına iyi gelir. Kısık sesi açar, sırt ağrılarına iyi gelir.
Sindirim sistemi bozukluğunu giderir. Vücudu soğuktan korumak için yenir. Ceviz öğütülür ve vücuda sürülerek uyuzdan
kurtulunur. Vebaya iyi gelir. Zayıf vücudu kuvvetlendirir. Yorgunluğu ve bitkinliği giderir. Zehirlenmelere ve zehre karşı
yenir. Zindeleşmeyi sağlar. Yeşil kabuklarının suyu çıkartılır, gargara yapılırsa boğaz ağrılarını giderir, buruna çekilirse
kanamayı keser, sivilcelere sürülürse derhal izale eder”
► Tek başına doktor gibi
Ceviz yaprağının özellikle erkeklerin korkulu rüyası haline gelen saç dökülmelerinde önemli bir önleyici görev görmesinin
yanı sıra birçok rahatsızlığa ilaç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadeniz, “Yeşil kabuğunun suyu koyulaşıncaya kadar
kaynatılıp saçlara sürülürse saç dökülmesini önler, sivilcelere sürülürse iyileştirir. Cevizin yeşil kabuğu rendelenip
sirkeyle beraber kaynatılarak saçkıranlı yerlere sürülürse şifa elde edilir.
Ceviz yaprağı haşlanır su ile yıkanırsa saç kepeklenmesini önler. Bir ceviz yaprağı bir fincan su hesabıyla kaynatılıp
yemeklerden yarım saat önce içilirse romatizma hastalıklarına ve beze iltihaplarına iyi gelmektedir. Ceviz yaprağı
kaynatılıp günde birkaç kez lavaj yapılırsa rahim kanamasını keser. Ceviz yaprağı kaynatılıp elde edilen sıvı içerisinde
çatlak eller banyo yaptırılırsa şifa görülür.
Ağız kokusuna karşı ceviz yaprağı suyu ile sabahları gargara yapılmalıdır. Kuru kabukları yakılarak külleri bal ile macun
yapılır, dişlere sürülürse parlatır. Sert kabuğu yakılır, elde edilen külleri pudra halinde yaraya konursa yarayı iyileştirir.
Cevizin yapraklarından elde edilen Juglon maddesi eczacılıkta kan temizleyici ve kuvvet verici olarak kullanılmaktadır.
Ceviz aşerme dönemindeki mide bulantısına iyi gelmektedir.
Kaynak : Saglikhaberleri.com.tr
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ZİYARETLERİMİZ

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’yı ziyaret.

İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala ile bir araya geldik.

Eski Başbakanımızdan Prof. Dr. Tansu Çiler ile Sn. Demirel’in cenazesinde
bir araya geldik.

Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Yalçın Topçu’yu ziyaret.

Rtük Başkan Vekili Esat Çıplak’a hayırlı olsun ziyareti.

Ankara Milletvekilimiz Ayşe Gülsün Bilgehan’ı ziyaret.
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TOPLU SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ GENEL BAŞKAN
CEVDET BAŞTUĞ’UN BASIN AÇIKLAMASI
2016 YILI İÇİN YÜZDE 4+4, 2017 YILI İÇİN YÜZDE 3+3 ZAM TEKLİFİ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
OLMUŞTUR
Kamu işçisine ve emeklisine bu yıl için %11,3
zam oranı ve 500 lira iyileştirme verilirken, memura
yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 verilmesi teklifini hakaret
olarak algılıyoruz.
Hükümetin bu kabul edilemez teklifini reddediyoruz.
Değerli basın mensupları;
2010 yılından beri ise sarı sendika, hükümet işbirliği ile toplu pazarlık masasının ciddiyetine gölge
düşürülmekte; memur ve emeklilerimizin umutlarıyla oynanarak, rakamlar çarpıtılarak, çeşitli şovlar
vasıtasıyla toplu pazarlıklar, şahsi menfaat sağlama
aracı haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Bu yıl da aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yetkili konfederasyon ve hükümet eliyle yine
çadır tiyatrosuna dönüştürülmüştür.
Bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde hükümetin teklifini basının karşısında açıklayacağını
söylemesi, televizyonlar karşısında merakla bekleyen emekli ve memurlarımızı ümide sevk etmiş,
geçmiş yıl kayıplarını da dikkate alarak Hükümetin
%10+10 gibi bir teklifle masaya gelebileceği izlenimi
oluşmuştur.
Ancak Bakanın açıklamalarıyla memur ve emeklilerimizin umudu suya düşmüş, hayalleri yıkılmış,
beklentileri boşa çıkmıştır.
2013 yılında yaşanan toplu sözleşme fiyaskosunun yaraları sarılmamışken, memur ve emeklilerimize 2016 yılı için yüzde 4+4, 2017 yılı için yüzde 3+3
zam teklifi tam bir hayal kırıklığı olmuştur.
Memur ve emeklilerimizin yaşadığı bu hayal kırıklığı, amatörce kurgulanmış bir sahne ile sözde
yetkili konfederasyon ve sendikaların televizyon şovuna dönüştürülmek istenmiştir.

Cevdet BAŞTUĞ

KAMU-DER Genel Başkanı

lifini sunması üzerine ayağa kalkan yetkilendirilmiş
konfederasyon başkanı, güya masayı terk edermiş
gibi yaparak, milyonların gözü önünde bir kez daha
“Hak nasıl alınamaz” dersi vermiştir.
Bizler gibi televizyonları başında umutla bekleyen milyonlar da Ali Yalçın ile birlikte Memur-Sen
heyetinin ceketlerini düğmeleyerek ayakta beklemesine ve ayakta konuşmasına bir anlam verememiştir.
Bu tutum tarafımızca, yetkilendirilmiş konfederasyonun ağa babalarına biat fotoğrafı ve %4+4’e
saygı duruşu şeklinde değerlendirilmektedir.
Bu tavır Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı’na yakışmamıştır.

BİRLİĞİN, DİRLİĞİN
ADRESİ
KAMU-DER’DİR
KAMU-DER SİZSİNİZ

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in tek88
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TOPLU SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ GENEL BAŞKAN
CEVDET BAŞTUĞ’UN BASIN AÇIKLAMASI
Memur-Sen’in masayı terk ettiği ise doğru değildir.
Masayı terk eden bunu kurduğu cümlelerle de
anlatır.
Bakan’a kibarca 3-5 kelime söylemek, “Toplantı
bitmiştir” demek nasıl oluyor da masayı terk etmek
oluyor.
Bakan’ın karşısında milyonların haklarını koruma cesaretini gösteremeyenlerin, mikrofon başında
ucuz kahramanlığa soyunması ise tam anlamıyla bir
kara mizah örneğidir.
Milyonlarca memur ve emekli buradan çıkacak sonuçları beklerken, her defasında iktidarın kuyruğuna
takılarak memurun ve emeklinin sorunlarını sümen
altı eden çarpık sendikal anlayışı da kınıyoruz.
Değerli basın mensupları;
Toplu sözleşme görüşmeleri bir kez daha bilindik
bir oyuna sahne olmaktadır.Oyunun yönetmeni de,
figüranları da, sonuçları da bellidir.
Kısacası toplu sözleşme masasında 2013 yılından bu yana değişen bir şey yoktur.
Sadece Ahmet gitmiş; Ali gelmiştir.
Biz memur ve emeklilerimiz açısından umut ışığı
içermeyen bu oyunun sonuçlarının birilerinin kurguladığı gibi olmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.
2016 yılı için yüzde 4+4, 2017 için yüzde 3+3
zam teklifini insaf ölçülerinde görebilmek mümkün
değildir.
Bilindiği gibi geçen yıl enflasyon yüzde 8,17 olmuş ve memurlar enflasyonun altında bir zam alarak yılı zararla kapatmışlardır.

larını 123 liraya mahkûm eden ve enflasyon farkı
istemeye bile cesareti olmayan konfederasyonun
kendi ayıbını ortadan kaldırmak için hiçbir mücadele
sergilememesini de kınıyoruz.
Memur ve emeklilerimizi masada unutan bir konfederasyonun, kayıpların telafisiyle ilgili herhangi
bir talebinin olmaması, geçmiş yıl zararlarını toplu
sözleşme masasına taşımaya cesaret edememesi,
bütün kamu çalışanları ve emeklilerimiz tarafından
dikkate alınmalıdır.
Kamu işçisine ve emeklisine bu yıl için %11,3
zam oranı ve 500 lira iyileştirme verilirken, memura
yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 verilmesi teklifini hakaret
olarak algılıyoruz.
Hükümetin bu kabul edilemez teklifini reddediyoruz.
Ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde, hayatlarını güçlükle devam ettiren memur ve emeklilerimiz
için biz, geçmiş dönem kayıplarını da hesap ederek
%22’lik bir zam ve ilave olarak da taban aylığa seyyanen net 150 lira verilmesi talebinde bulunduk.
Bu talebimiz karşısında %4+4 zam teklifi ile gelinmesi ciddiyetsizliktir; abesle iştigaldir.
Geçmiş dönem kayıplarının telafisini içermeyen
bir teklif, “2014 ve 2015 kayıplarınızın üstüne buz
gibi soğuk bir su için” demektir.
Memuru ve emekliyi sefaletin karanlık dehlizlerine mahkûm eden bu tavır, açıkça çalışanımıza,
emeklimize hakaret etmektedir.
Erken seçime gitmenin şartlarını zorlayan Hükümetin, 5 milyon emeklinin ve memurun vereceği
cevaptan da bir endişe duymadığını düşünüyoruz.
Ama “Endişe duyun” diyoruz.

Geçtiğimiz yıllardaki kayıplarımızı dikkate almayan, böylesine sorumsuz bir hükümet anlayışını kınıyoruz.

Hükümet bu kabul edilemez tekliflerle karşımıza
çıktığı sürece, gireceği bütün seçimlerin sonucundan endişe duymalıdır.

Memurların kayıplarını yok sayan sorumsuz sendikal anlayışı kınıyoruz.

Hükümet, ekonomik gerçekleri görmeli, 2014 ve
2015 yılı kayıplarımızı hesaba katmalı ve teklifini revize ederek karşımıza çıkmalıdır.

2013 yılında attığı imza sebebiyle kamu çalışanKAMU-DER 2015 Sayı 11
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ORDU MİLLETVEKİLİ SEYİT TORUN’DAN
İKİ AYRI KANUN TEKLİFİ…
Şehit Yakınları Ve Gaziler Özel Tüketim İle
Motorlu Taşıtlar Vergisinden Muaf Olacaklar
CHP Ordu Milletvekili Seyit TORUN, şehit yakınları
ve gazilere Özel Tüketim Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisinde muafiyet sağlanması, ayrıca engelli
vatandaşların vergi muafiyetinde istenilen engellilik
oranının indirilmesine yönelik kanun teklifi verdi.
Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin
huzuru için; yurtiçinde ve yurtdışında hayatını kaybeden şehitlerimizin geride kalan yakınları ile yaşamına bir sürü zorlukla mücadele etmek zorunda
kalan gaziler ve engelli vatandaşların haklarına milletimizin vicdanını rahatlatacak
şekilde maddi ve manevi anlamda sahip çıkılmasının önemine
değinen TORUN, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile şehit ve gazi yakınlarının
Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu
Taşıtlar Vergisinden muaf olmalarını istedi.

istenilen %90 olan engellilik oranının %80’e düşürülmesini de istedi. Gerekçesinde ise motorlu taşıt
almak isteyen engelli vatandaşlar için belirlenmiş
olan özür oranının yüksek olmasının sosyal hayata adaptasyonlarında kendilerine yardımcı olacak
yeni bir engel oluşturduğunu, özür oranlarının tespit
edilmesinde uygulanan kriterlere bakıldığında %90
özür oranında istenilen uzuvların işlev kaybı ile bu
teklifle düzenlenecek %80 özür oranında istenilecek
özür kaybı arasında çok fark bulunmadığının engellilere verilen raporlardan anlaşıldığını, özür oranının
indirilmesinin ise engelli vatandaşların motorlu taşıt alırken karşılaştıkları zorlukların hafifletilmesine
ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine ciddi anlamda
katkı sağlayacağını belirtti.
İKİ DÖNEM MUHTARLIK
YAPANLARDAN ARTIK SİLAH
RUHSAT HARCI ALINMAYACAK

CHP Ordu Milletvekili Seyit
TORUN ayrıca en az iki dönem
görev yapmış muhtarların görev
CHP Ordu Milletvekili Seyit
süreleri bittikten sonra sahip olTORUN, 4760 sayılı Özel Tüdukları silahların bulundurma ve
ketim Vergisi Kanunu ile 197
taşıma ruhsat harçlarının vergiden muaf olmasına yönelik kasayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
nun teklifini de TBMM BaşkanKanununda değişiklik yapılması
Seyit TORUN
lığına sundu. 6136 sayılı Ateşli
talebiyle verdiği kanun teklifinin
Ordu Milletvekili
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletgerekçesinde; ÖTV ve MTV muafiyeti, şehitlerin birinci derece yakınları ve gaziler ler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına yöiçin, yapmış oldukları fedakarlığın karşılığı olmasa nelik verdiği kanun teklifiyle; kamu görevlisi olarak
da devletin her alanda yanlarında olduğunu göste- köy ve mahallelere idari hizmetlerin sunulmasında,
receğini, yaşamlarını biraz daha rahatlatmak adına yerel hizmetlerin götürülmesinde, vatandaşın birçok
bir destek olacağını belirti.
sorunun çözülmesinde ve vatandaşların beklentilerinin ilk elden yetkili makamlara aktarılmasında
ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK
önemli görevler üstlenen muhtarların diğer kamu
görevlileri ile aynı hakka kavuşmalarını, mağduriTORUN, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun yetlerinin giderilmesini istedi.
teklifinde engelli vatandaşlardan vergi muafiyetinde
10
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KAMU-DER’DEN DOSTLUK ÖDÜLÜ ALAN TORUN
TBMM’DE HIZLI BAŞLADI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞINA
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer
Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte
sunulmuştur.

lar. Oysa ki bazı kamu görevlilerinin (polis, subay,
astsubay, orman muhafaza memurları vs.) emekli
olduklarında hiçbir harç ödemeden aynı hakkı devam etmektedir.
Bu kanun teklifi ile muhtarlar da görev süreleri
sona erdikten sonra diğer kamu görevlileri ile aynı
hakka kavuşacak yaşanılan haksızlık sona erecektir.

ÖTV İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE
Ülkemizde uzun süredir devam eden terör olaylarında; vatan savunması ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için çok sayıda silahlı kuvvetler
ve kolluk kuvvetleri mensupları ile vatani görevini ifa
								
eden kamu görevlileri hayatını kaybetmiştir. Bu du				
Seyit TORUN
rum yıllardır milletimizi derinden etkilemiştir. Şehitle				
Ordu Milletvekili
rimiz, gazilerimiz ve yakınlarının haklarını korumak
adına devletimiz bazı yasal düzenlemeleri getirmiş,
MUHTARLARLA İLGİLİ GENEL GEREKÇE
Seçimle iş başına gelen köy ve mahalle muhtarla- sivil toplum örgütleri vasıtasıyla vatandaşlarımız tarı yerel yönetimlerin temelidir. Öte yandan 442 sayılı rafından da destek verilmiştir.
Köy Kanununda muhtar köyde devlet tüzel kişiliğinin
Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin
temsilcisi olarak devlet işlerini, köy tüzel kişiliğinin huzuru için; yurtiçinde ve yurtdışında hayatını kaytemsilcisi olarak da köy işlerini yapmakla görevlen- beden şehitlerimizin geride kalan yakınları ile yadirilmiştir. Bu yanıyla muhtarlar aynı zamanda kamu şamına bir sürü zorlukla mücadele etmek zorunda
görevlisidirler. Muhtarlar köy ve mahallelere idari hiz- kalan gazilerimizin haklarına milletimizin vicdanını
metlerin sunulmasında, yerel hizmetlerin götürülme- rahatlatacak şekilde maddi ve manevi anlamda sasinde, vatandaşın birçok sorunun çözülmesinde ve hip çıkmamız gerekmektedir.
vatandaşların beklentilerinin ilk elden yetkili makamDiğer önemli husus ise;
lara aktarılmasında önemli görevler üstlenmektedir.
Anayasamızın 61 inci maddesinde yer alan ‘‘…
Görev yaptıkları dönemde aldıkları aylık ödenekle- Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatıri günümüz şartlarında yeterli olmaması nedeniyle, na intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.’’ hükmü ile
halen sayıları 53 bini bulan köy ve mahalle muhtar- engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileşlarımız geçim mücadelesi vermektedir. Zor şartlar tirilmesi ve geliştirilmesi Anayasal güvence altına
altında görevlerini yerine getiren muhtarlar görevleri alınmıştır. Anayasanın bu maddesine dayanılarak
sona erdikten hem geçim sıkıntısına düşmekte hem çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını sürdürmelerinde hem kendilede pek çok haktan mahrum kalmaktadırlar.
Bir kamu görevlisi olan muhtarlar görevleri süre- rinin hem aile fertlerinin karşılaştığı zorlukların hafifsince tanınmış silah taşıma ve bulundurma hakkı- letilmesi konusunda bazı düzenlemeler getirilmiştir.
na sahiptirler. Bunun için devlete her hangi bir harç İstihdamları, sosyal güvenceleri, özlük hakları, vergi
ödememektedirler. Ancak görev süreleri biten muh- muafiyetleri alanlarında yapılmış olan bu yasal dütarlar aynı hakkı devam ettirebilmeleri için normal zenlemeler günümüz koşullarında ne yazık ki yeterli
vatandaşlar gibi harç ödemek zorunda kalmaktadır- olmamaktadır...
Gereğini saygılarımla arz ederim. 23.11.2015
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KAMU-DER’DEN BİR ÖDÜL DE
ARDA MÜHENDİSLİK AŞ.’YE VERİLDİ
Şirketimiz 1980 yılı itibari ile Mehmet Öcal Şahıs
firması olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü, PTT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tedaş GEnel Müdürlüğü,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve bu kurumlara ait il
müdürlükleri nezdinde Alçak Gerilim ve Orta Gerilim
Şebeke Tesisleri, Hizmet Binası İnşaatları, Sosyal
Tesisler ve Toplantı Salonları Yapım işleriyle sektörde
yerini almıştır.
1998 yılı itibari ile şirketimiz ortaklarından Hamza
Öcal ile birlikte yenilikçi bir anlayış ile ARDA MÜHENDİSLİK adı altında kurumsal bir kimlikaltında çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
Gücünü geçmiş tecrübelerinden alan firmamız hizmet alanlarını genişleterek Enerji, İnşaat ve Telekominikasyon alanlarında
çalışmalarını sürdürümektedir.
Yenilikçi, kaliteli ve uzun ömürlü projeleriyle yola çıkan 2014 yılında kazandığı Türk
Telekom Global ihalesi ile Telekominikasyon
sektörüne büyük bir giriş yaptı. Samsun ve
İzmir bölgelerinde çözüm ortaklığı
görevimi üstlenen firma, telekominikasyon sektöründe çalışma faaliyetlerini 12 ilde devam ettirmekte
ve mevcut yapısına sektöründe
deneyimli çalışma arkadaşlarını
ekleyerek 35 yıllık tecrübesiyle
yola devam etmektedir. Kamu-Der
bunu fark ederek yılın en başarılı
aş. şirketi olarak ödüllendirmiştir.
FAALİYET ALANLARIMIZ
Enerji
• Hidro Elektrik Santralleri Tesisi ve
İşletmeciliği
• Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları

12
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Arda Mühendislik adına ödülü Recep ÖCAL ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan alırken

• Orta Gerlim Enerji İletim Hatları
• Röle ve Kumanda Tesisleri
• Şalt Tesisleri
• Dağıtım Merkezleri
• Ag+Og Dağıtım Şebekeleri
• Trafo Postaları
• Cadde ve Sokak Aydınlatmaları
• Ag+Og Arıza Onarım ve Bakım
İşleri
İnşaat
• Toplu Konut Projeleri
• Yurt Projeleri
• İş Merkezleri
• Havaalanı Projeleri
• Trafo Merkezleri
Telekomünikasyon
• Fiber Alt Yapı Projeleri
• Bakır İletkenli İletişim Alt Projeleri
• Telekomünikasyon Arıza ve Bakım Onarım İşleri

www.kamuder.org.tr

KAMU-DER’İN
64. HÜKÜMETTEN 2016 TALEPLERİDİR
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.
KAMU-DER 2015 Sayı 11
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AYIN KONUĞU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE
BAŞKANI AV. KAZIM KURT
Eskişehir’in kalbi Odunpazarı
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi kurulduğu
1994 tarihinden bu yana ilk defa sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Odunpazarı
Belediyesi olarak bu yönetim tarzını doğru ve yerinde adımlarla kullanarak bir ilçenin kaderini değiştireceğini tüm Eskişehir halkına gösteriyoruz.
Sosyal demokrat ve çağdaş bir anlayışla yepyeni
bir geleceğe merhaba diyen Odunpazarı’nı, vatandaşların gurur duyacağı bir yönetim anlayışıyla daha ileri seviyelere ulaştırıyoruz.
Belediyemiz vatandaşlardan aldığı güç ve yetki
ile demokratik, sosyal hukuk devleti kurallarına ve
barışçıl yöntemlere bağlı kalarak, yeniliğe, ileriye
doğru sürekli bir değişimin içinde yer almaktadır.
Biz hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın sesine kulak vererek, onların kararan umutlarını
yeniden aydınlığa kavuşturduk. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışınsın temellerinden olan
çalışanın hakkını sonuna kadar koruyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti belediyenin gelişmesinde önemli katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda
işçilerimiz ve memurlarımızla toplu sözleşmeler
imzalayarak refah sevilerini ve sosyal haklarını
güçlendirdik. Sosyal demokrasinin bir gereği olan
sendikal hakların kullanılmasını sağladık ve tüm
işçilerimizi sendikalı yaptık.
Sosyal demokrat, çağdaş bir belediyecilik mantığıyla yönettiğimiz Odunpazarı Belediyesi’nde
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha modern bir
ortamda hizmet verebilmek için 15 bin kapasiteli Aşevi yaptık. Modern görünüme sahip Aşevi
sayesinde her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımız evlerine sıcak yemek götürebiliyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren modernleşme
ve çağdaşlaşma yolunda hızlı ilerlediğimiz belediyemizde, işçilerimizin rahat bir ortamda yemek
yiyebilmeleri için Fen İşleri Şantiyesi’ne yeni bir
yemekhane kazandırdık.
Halkımızı belediye yönetiminin her alanında
14
14
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Av. Kazım KURT
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı

söz sahibi yaptık. Her sözümüz her çalışmamız
hemşehrilerimiz tarafından takdir topladı ve onların projesi haline geldi. Bu sayede Odunpazarı’nda
yaşayan tüm vatandaşlarımızı, geleceği için karar
veren fahri meclis üyeleri haline getirdik.
Gerçekleştirdiğimiz belediyecilik anlayışıyla,
üretilen hizmetin; yaşam kalitesinin yükselmesi
ve fırsatların zenginleştirilmesi, çağdaş kentsel
hizmet, nitelik ve niceliklerine uygunluğu çerçevesinde, hemşehrilerimize ulaştırılabilmesi için her
türlü çabayı gösteriyoruz.
Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal
alanda da oldukça aktif olan belediyemiz birçok
başarılı işlere imza attı. Odunpazarı Belediyesi
olarak göreve geldiği günden bu güne kadar 2
adet uluslararası düzeyde festival düzenledik ve
Türkiye ve Dünya’nın önemli kişilerini ağırladık.
Sanat ve Kültür alanında oldukça başarılı işlere
www.kamuder.org.tr

AYIN KONUĞU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE
BAŞKANI AV. KAZIM KURT

imza atarak, Odunpazarı’nı kültür ve sanat dolu
bir şehir haline getirdik.
Odunpazarı Belediye Başkanı olarak gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizden birisi de
kreş projesi. Çocuklar gülsün, anneler çalışma
hayatında tüm enerjileriyle, kafaları rahat çalışabilsinler diye okul öncesi kurumlar açacağımızı
vaat ettik. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuz gibi kreş sözümüzü de yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Kreşimizde aile danışmanımız aracılığıyla hem çocuklarımızın gelişimlerini
takip ediyor, hem de ailelerimize çocuklarıyla ilgili
konularda rehberlik hizmeti veriyoruz. Eğitimin
aile –okul ve çocuk sacayağından oluştuğunun
bilinciyle aile eğitimlerine ve katılımlarına sıkça
yer veriyoruz.
Yerine getirdiğimiz ve yürüttüğümüz hizmetlerde, vatandaşlarımızın gereksinimlerini ve bu ge-
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reksinimlerin bilimsellik, çağdaşlık, estetik, çevresel ve toplumsal değerlere uygunluk bakımından
yerindeliğini temel almaktadır. Odunpazarı Belediyesi olarak insana yakışır bir yardım modelini
hizmete sokarak “Halk Market” uygulamasını devreye soktuk. Biz insanlarımıza yaptığımız yardımı
kimseye göstermeden ve insan onuruna yaraşır
bir biçimde yapıyoruz. Normal bir marketten hiçbir
farkı olmayan “Halk Market”te vatandaşlarımızı
kendilerine verilen “Halk Kart” sayesinde alışveriş
yapma psikolojisiyle ihtiyaçlarını alabiliyor.
Odunpazarı Belediyesi çalışmalarında, üretilen hizmetlerde, hemşehrilerimizin, sosyal durum
ve konumları nedeniyle herhangi bir ayrıma tabi
tutulmaksızın, tam bir eşitlik ve hizmetin tüketiminde de, adaletin tümüyle gözetildiği ölçütler ile
değerlendirmesi yapılmaktadır.

www.kamuder.org.tr
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25 NİSAN KAMU-DER’İN 10. YIL
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
YILIMIZI KUTLAR MUTLU VE AYDINLIK BİR TÜRKİYE DİLİYORUZ
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YÖNETİCİLERİMİZİ TANIYALIM

Sn. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Sn. İSMAİL KAHRAMAN
TBMM Başkanı

Sn. Prof. Dr. AHMET DAVUTOĞLU
Başbakan

Sn. EFKAN ALA
İçişleri Bakanı

Sn. CEVDET BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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MİDAS ANKARA HOTEL GENEL MÜDÜRÜ
ERDEM ÜNAL ’LA RÖPORTAJ
Kısaca kendinizi Tanıtınız:
Her zaman övündüğüm Eskişehir’ de doğdum. Memur çocuğu olmam sebebi ile ülkemizin doğusundan
batısına birçok bölgesinde büyüdüm. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölümü’ nden mezunum ve Atılım Üniversitesi Turizm
Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans programına devam ediyorum. Holiday Inn White Fish, Hilton New
Orleans River Side, Sheraton Ankara Hotel & Convetion Center/ Lugal A Luxury Collection Hotel gibi zincir
otellerde farklı departmanlarda ve görevlerde çalıştım.
21 Aralık 2015 tarihi itibarı ile Midas Otel Ankara’ da
Genel Müdür olarak göreve başladım.
Ankara turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankara’da son yıllarda yeni otel yatırımları hız kazanmıştır. Artan rekabetle birlikte otellerde farklı konsept arayışları ortaya çıkmıştır. Oteller modern dönem
pazarlama stratejilerini daha aktif kullanmakta, internet
ve mobil çağı daha yakından takip etmektedir. Otelimiz
de içine girmiş olduğu yenilenme sürecince teknolojinin son imkânları ile donatılacak projelerimiz tek tek hayata geçirmekteyiz.
Ankara turizmini geliştirmek için
neler yapılabilir?
Ankara Turizm yatırımcıları, profesyonel turizm yöneticileri ve Bakanlık ile
birlikte Dünyada ve Türkiye’deki yeni
turizm trendlerinin tespit edilip stratejik
planlamalar yapılmalı ve yeni pazarları
bulunmalı. Maalesef Ankara yoğunluklu olarak iş amaçlı konaklamalarla dolmakta ancak firmaların genel merkezlerinin İstanbul’a kayması ile Ankara
her geçen gün popülaritesini kaybetme
riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple alternatif
turizm dallarına yönelmeli ve turizm çeşitlendirilmelidir.
Midas Otel’in vizyonu nedir?
Bildiğiniz üzere dünyada markalaşmanın önemi hızla artmaktadır. Markanın en önemli taahhüdü yüksek
kalite ve servis standartlarını her daim sunmasıdır. Biz
de, otelimizin 2016 vizyonu dahilinde, Midas markasını
ve standartlarını zincir otellerin seviyesine çıkartmayı
hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, değişime ilk önce yaKAMU-DER 2015 Sayı 11

taklarımızdan başladık. Yataklarımız son teknoloji ürünlerle değiştirilmiştir. Yine toplantı ve düğün organizasyonları ile ilgili sürpriz projelerimiz devam etmektedir.
Yakın zamanda düğün organizasyonları ile ilgili epeyce
sosyal medyada duyulacağız. Ayrıca yeni çevreci otel
bilincimizle hem personelimizi hem de konuklarımızı
bilgilendirmekteyiz. Çevreye zararı daha az olan, son
teknoloji ile donatılmış, deneyimli ve güler yüzlü hizmet
ile konuklarımız ağırlayacağız.
Midas’ı farklı yapan nedir?
Midas Oteli farklı yapan 10 yıllık köklü bir turizm tecrübesidir. Kazanılan her tecrübe diğer
otelimizin tecrübeleri ile birleştirilmiş.
Şu anda toplamda 3 Oteli olan Midas
markası büyüyen ve gelişen bir marka
olarak yakın zamanda dikkatleri daha
çok çekecektir. Müşteri odaklı yaklaşımı
geleneksel hale getirmiş olan Midas yakın zamanda elde edeceği başarılarla
adını daha çok duyacağınız bir marka
olacaktır. Roof’ da düğün denildiğinde
akla ilk gelen yer olan Midas otel “hayallerinize ilk adımı bulutların üzerinde
atın” sloganı ile ses getiren organizasyonlar yapmaktadır.
Önümüzdeki sene Midas’ı nasıl göreceğiz?
Hızlı bir yenilenme ve yapılanma sürecine giren Midas Ankara Otel, teknolojiyi daha iyi kullanan, misafir
memnuniyeti ön planda, dinamik yapıya sahip bir otel
olarak göreceğiz. Hala 10 yıl önceki heyecana sahip
olan Midas Ankara Otel, en yeni Midas Haymana Termal Otel ile birlikte banket organizasyonları, sağlık ve
Termal Turizm alanında attığı adımlarla yakın zamanda ismini daha çok duyacağız.
www.kamuder.org.tr
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2016 OCAK AYINDAN İTİBAREN HANGİ MEMUR NE
KADAR MAAŞ ALACAK ?
Ağustos ayında yapılan memurlarla hükümet arasındaki
zam pazarlığı görüşmeleri sonucunda memura 2016 için
yüzde 6+5 2017 için ise yüzde 3+4 zam yapılacak.Hükümet
ile Memur-Sen 2016 yılı zammı için yüzde 6+5’te anlaşınca
maaş hesapları da başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik memurlarla
ilgili yapılacak bazı yeni düzenlemeleri de açıkladı. Buna
göre;
-Bu toplu sözleşme ile 2005 yılından sonra göreve başlayan
çalışanlara ilave bir derece verildi.
-Öğretmenlere aylık brüt 98 TL’ye
kadar 2017 yılında ise 140 TL’ye kadar nöbet ücreti ödenecek.
-Hafta sonu sınavda görev yapan
öğretmenlerin ücreti 58 TL’den 132
TL’ye çıkarıldı.
-Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık
personelinin taban ücret oranı artırıldı. Örneğin bir hemşireye yapılan
döner sermaye ödemesi 180 TL arttı.
-Başta sağlık personeli olmak üzere
fiili hizmet zammı talebi için bir bilim
kurulu oluşturulacak. Bilim kurulu çalışmalarını 2016’da tamamlayacak.
-4C kapmasında çalışan memur gibi
çalışan işçilerin sözleşmeli pozisyonuna yasal düzenleme kadro için
çalışma yapılacak. 4c’lilere 150 TL
ek ödeme yapılacak.
-Yurt dışı teşkilatta çalışanlara aile
yardımı yapılacak.
-Mimar mühendis koruma güvenliği
ücretlerinde ilave artış.
-Cuma günleri ibadet tatili çalışması yapılacak.
-Tapu dairelerinde yoğun olarak çalışanlara fazla çalışma
ücreti verilecek.
Hükümet ile Memur-Sen 2016 yılı zammı için yüzde 6+5’te
anlaşınca maaş hesapları başladı. Şu anda 2 bin 29 TL olan
işe yeni giren bir hizmetlinin maaşı sosyal yardımlarla birlikte ocakta 2 bin 151 TL’ye temmuzda ise 2 bin 259 TL’ye
çıkacak. 16 yıllık bir öğretmenin maaşı ise ocakta 2 bin 860
TL’ye, temmuzdan sonra da 3 bin 4 TL’ye yükselecek.
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Hükümet ile Memur-Sen arasında önceki gün imzalanan
toplu sözleşmeyle memurlara 2016 yılında verilen yüzde
6+5 zam, işe yeni giren bir hizmetlinin maaşını sosyal yardımlarla birlikte 2016 yılı ocak ayında 2 bin 151 TL’ye, temmuzda ise 2 bin 259 TL’ye çıkaracak. Türkiye Kamu-Sen
ARGE merkezinin çalışmasına göre aynı dönemde Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı da sosyal yardımlarla birlikte 8
bin 712 TL’ye kadar yükselecek. Zamlardan memur emeklileri de yararlanacak. Anlaşma, 2016 yılından itibaren emekli
olacak memurların ikramiyelerinde de 3 bin 765 TL’lik bir
artış getirecek.
ÖĞRETMEN MAAŞI
Konfederasyonun
hesaplamasına
göre, 16 yıllık bir öğretmen şu anda 2
bin 699 TL alırken; ocak ayında sosyal
yardımlarla birlikte 2 bin 860 TL alacak. Temmuz’dan sonra ise maaşı 3
bin 4 TL olacak. 16 yıllık bir pratisyen
tabibin maaşı 4 bin 62 TL’den, ocak
ayında 4 bin 306 TL’ye; Temmuz’da
da 4 bin 521 TL’ye çıkacak.
İmzalanan toplu sözleşmenin bütçeye maliyeti ise açıklanmadı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik konuyla ilgili sorulara yapılacak hesaplamadan sonra yazılı bir
açıklamayla maliyetle ilgili bilgi verileceği yanıtını verdi. Daha önce yapılan açıklamalarda ise memur maaşlarında her bir puanlık artışın 1.5
milyar TL yük getireceği belirtilmişti.
Bu hesaba göre yılın ilk 6 ayı için
verilen 6 puanlık zammın maliyeti 9
milyar TL’ye çıkıyor. Öğretmenlerin
nöbet ücretlerinde yapılan artışın da
ciddi bir maliyeti olduğu belirtilirken;
ilk 6 aylık maliyetin 10 milyar TL’yi
aştığı vurgulanıyor. Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı
açıklamada, imzalanan toplu sözleşmenin bütçeye getirdiği yükün 20 milyar TL’yi bulduğunu
belirtti. Ekonomi yönetiminin imzalanan toplu sözleşmeye
bütçeye etkisi nedeniyle itiraz ettiği, ancak hükümetin “Masadan anlaşmayla kalkılacak” yaklaşımı gösterdiği de belirtiliyor.
MEMUR-SEN, bu toplu sözleşme döneminde kravat zorunluluğunu ortadan kaldıracak şekilde memurlara kıyafet serbestisi de tanınması istemiyle oturmuştu. Ancak bu talep
kabul görmedi. İmzalanan toplu sözleşme mutabakatında
da buna dair bir hüküm yer almadı.
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Yılın en başarılı kamu görevlisi ödülünü Meral AYDOĞMUŞ
ödülülünü Kocaeli Kamu-Der İl Temsilcisi Yaşar SEZGİN’den
alırken.

Yılın kamu görevlisi Kurtalan Fatih Camii İmamı M.Emin ALTUNÇ
ödülünü İst. Maltepe Belediye Başkan Yrd. Nesim YAŞAR’dan
alırken.

Yılın sivil toplum kuruluşu ödülünü Murat BAYRAM Ege bölgesi
Doğu ve Güneydoğu Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek
Başkanı ödülünü Doç. Dr. İmbat MUĞULU’dan alırken.

Yılın hukukcusu ödülü Av. Faruk ÖZER ödülünü Gümüşhacıköyü
Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL’dan alırken.

Yılın şube müdürü ödülü SGK Şube Müdürü Mahmut ERDEMİR
ödülünü Kamu-Der Kütahya il Temsilcisi Sevil SÜLÜN’den
alırken.

Yılın işadamı ödülü Şakir SEVEN ödülünü Kamu-Der Bölge
Koordinatörü Fuat BAŞTUĞ’dan alırken.
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Yılın işadamı ödülü Gümüşhaneli İş Adamları Derneği Başkanı
Unsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan UNSAL ödülünü
İstanbul Milletvekili Mahmut TALAN’dan alırken.

KAMU-DER

Yılın işadamı ödülü Recep ÖCAL Arda İnşaat Elektrik San. Aş.
ödülünü Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan alırken.

ÖDÜLÜ HAK
SAHİPLERİNE VERDİ

ÖDÜL TÖRENİMİZİ RENKLENDİRENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ

KAMU-DER 2015 Sayı 11

www.kamuder.org.tr

23
23
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Yılın en başarılı Milletvekili ödülünü İstanbul Milletvekili Mahmut
TANAL ödülünü Kamu-Der onur kurulu üyesi Maliye Yük. Eğitim
Dai. Başkan Yrd. Ali Asker DEMİRHAN’dan alırken.

Yılın dostluk ödülü Aydın Milletvekili Mustafa SAVAŞ adına
Hakan AÇIKGÖZ ödülünü Ant Başkanı M.Zeki ÇİTİCİ’den alırken.

Yılın dostluk ödülü İzmir Seferihisar E. Belediye Başkanı Hamit
NİŞANCI adına Mehmet KARATAŞ ödülünü daire başkanı Sn.
Ahmet Recep PEKCAN’dan alırken.

Yılın dostluk ödülü Ankara Klübü Başkanı Dr. Metin ÖZASLAN
ödülünü Mersin MHP Milletvekili Baki ŞİMŞEK’den alırken.

Yılın dostluk ödülü Ant Başkanımız M.Zeki ÇİTİCİ ödülünü
Kamu-Der Genel Basın Sekreteri Aynur ÇANAKCI’dan alırken.

Yılın dostluk ödülü Şanlıurfa Milletvekili Ahmet FAKIBABA
adında danışmanı Fatih BARDAKÇI ödülünü Amasra Belediye
Başkanı Sn. M. Emin TİMUR’dan alırken.
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Yılın dostluk ödülü Kocaeli Milletvekili Tahsin TARHAN
adına danışmanı ödülünü CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk
DERELİ’den alırken.

Tıp dalındaki ödülü Prof. Dr. Ertuğrul KAYAÇETİN ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan alırken.

Yılın hukukcusu Av. Hikmet TEPE ödülünü Kamu-Der Genel
Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan alırken.

Yılın muhtarı Süleyman ULUSU ödülünü Emel SÖYLEMEZ’den
alırken.

Yılın muhtar ödülü Rabia ŞENTÜRK Kocaeli Değirmendere
Topçular Mahalle Muhtarı ödülünü Kamu-Der Kocaeli İl
Temsilcisi Yaşar SEZGİN’den alırken.

Yılın edebiyatçı yazar ödülü Ümit DAĞCI ödülünü Maliye Yük.
Dai. Başkan Yrd. Ali Asker DEMİRHAN’dan alırken.
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KAMU-DER 8. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİNDE
ÖDÜL ALAN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
ÜSTÜN HİZMETLERİNİZİN DEVAMINI DİLERİZ
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL

ANTALYA / KEMER

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Mustafa GÜL ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan alırken.

YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ

İST. / MALTEPE

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Ali KILIÇ adına Başkan
Yardımcısı Nesim YAŞAR ödülünü İstanbul Milletvekili
Mahmut TANAL’dan alırken.
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR AYDIN

ERZURUM / HOROSAN

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Abdulkadir AYDIN adına
Sebahattin YILDIZ ödülünü Kamu-Der Genel Mali Sekreter
Hamdi BERBER’den alırken.
26
26

KAMU-DER 2015 Sayı 11

YILIN EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İ.MELİH GÖKÇEK

ANK.

Yılın en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih GÖKÇEK
adına Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep PEKCAN
ödülünü MHP Mersin Milletvekili Baki ŞİMŞEK’den alırken.
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ZEHRA ÖZYOL

AMASYA / GÜMÜŞHACIKÖYÜ

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL ödülünü
Büyük Anadolu Birliği Genel Başkanı Yusuf ÇELİK’den
alırken.
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ

ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ adına
Uğurcan USGÜL ödülünü Kamu-Der Genel Sekreteri
Bahattin ALTUNAKAR’dan alırken.
www.kamuder.org.tr

KAMU-DER 8. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİNDE
ÖDÜL ALAN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
ÜSTÜN HİZMETLERİNİZİN DEVAMINI DİLERİZ
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ŞEVKET CAN

MERSİN / TARSUS

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Şevket CAN ödülünü
İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’dan alırken.

YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI M. EMİN TİMUR

BARTIN / AMASRA

Yılın en başarılı Belediye Başkanı M.Emin TİMUR ödülünü
Kamu-Der Genel Başkan Yrd. M.Ali DEMİRCİ’den alırken.

KAMU-DER 2015 Sayı 11

YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI NECATİ GÜRSOY

BİTLİS / ADİLCEVAZ

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Necati GÜRSOY ödülünü
Kamu-Der İzmir İl Başkanı Ali Rıza YILDIZ’dan alırken.

YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI AV.KAZIM KURT

ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI

Yılın en başarılı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT ödülünü
Kamu-Der Genel Teşkilat Başkan Asım GÜVEN’den alırken.

www.kamuder.org.tr
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8. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİNDE BASIN ÖDÜLÜ ALANLAR

Yılın en başarılı Tv Kanalı Kanal D

Yılın en başarılı Tv Kanalı Fox Tv

Yılın en başarılı Tv Kanalı Kon Tv

Yılın en başarılı Tv Kanalı İmc Tv

İMAJ DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK ELK. SAN. LTD. ŞTİ.
Nişan, Düğün, Dijital Albüm, Sünnet, Çocuk Serisi, Portre, Aktüalite, Film - Banyo, Amatör Tab
Adres: Tuna Cad. No: 11/C Kızılay / ANKARA - Tel : 0312 434 36 64 - E-mail: imaj4343664@hotmail.com
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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,
• 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,

GÜÇLÜ
VE MUTLU
BİR TÜRKİYE
İÇİN
KAMU-DER

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)

Sayı - 11
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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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.
Yayın Süresi

Sürekli (Türkçe) • ARALIK 2015
Baskı Tarihi : ARALIK 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.atalayreklam.com.tr
tasarim@atalayreklam.com.tr
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YENİ YIL MESAJLARI

Zehra ÖZYOL

M. Emin TİMUR

Necati GÜRSOY

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

Bartın Amasra Belediye Başkanı

Adilcevaz Belediye Başkanı

Yeni yılınızı kutluyor;
Sağlık, mutluluk, huzur
ve barış dolu aydınlık
yarınlar diliyorum.

Sevgili Amasralı
hemşerilerimin ve
Bartınlıların yeni yılını en
içten dileklerimle kutlar,
sevgi ve saygılar
sunarım.

Tüm meslektaşlarımın
ve hemşehrilerimin yeni
yılını candan kutlar
2016 yılını şahıslarına ve
aile fertlerine sağlık ve
mutluluklar getirmesini
temenni ederim.

Saygılarımla...

Av. Kazım KURT

Şevket CAN

Mustafa GÜL

Tarsus Belediye Başkanı

Odunpazarı Belediye Başkanı

Kemer Belediye Başkanı

Sevgili Tarsuslu
hemşehrilerim ve
milletimizin 2016 yılını
kutlar, sağlık, mutluluk ve
barış içinde geçirmelerini
temenni ediyor sevgi ve
saygılar sunarım.

Eskişehirli hemşehrilerim
ve halkımızın yeni yılını en
içten duygularımla kutlar
2016 yılının sağlık, barış
ve mutluluklar getirmesini
temenni eder, aydınlık
yarınlar dilerim.

Kemer halkımızın ve
Antalyalı hemşehrilerimiz
ile yüce milletimizin
yeni yılını kutlar sağlık,
mutluluk ve esenlikler
dilerim.
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Hayallerinize ilk adımı
bulutların üstünde atın!

Midas Hotel
Ankara

Kamu çalışanları ve ailelerine %15 indirim fırsatını kaçırmayın…
Termalle yenilenin, kendinizi sevin!

Midas Hotel Haymana

Midas Haymana

Dünyanın 2. en iyi
Termal suyu…

Midas Ankara Adres; Tunus Cad. No:20 Kavaklıdere / Ankara T: 0 312 424 01 10 - F: 0 312 424 05 20
Midas Haymana Adres ; Çaldağ Mah. Erguvan Cad. No:10 Haymana / Ankara T: 0 312 658 00 00 - F: 0 312 658 34 04
www.hotelmidas.com

