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KAMU-DER SİZSİNİZ

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’un
Sunuş Konuşması

Birlikte Türkiyeyiz...
Kamu-Der Dergimizin 12. sayısında,
yeni yılın başlangıcında sizlerle olmaktan mutluyum. Tüm Kamu-Der Dergimizin
okurlarına 2016 yılının barış, sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş konuşmamda “Birlikte Türkiyeyiz” diyorum. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Lazı,
Çerkezi hep birlikte bu güzel topraklarda ve
aynı bayrak altında yaşıyoruz, hepimiz bir
gemide olduğumuzu varsayalım, Allah korusun geminin su alması, karaya yatması
veya alabora olması halinde Kürdü, Türkü,
Alevi, Sünni, Lazı, Çerkezi demez. Önemli
olan gemi zarar görmemelidir. Bunun için
diyorumki hepimiz birlikte Türkiyeyiz.
Yaşayan çeşitli ırklara mensup hiçbir insanın, ülkemizde insanların ölmesini, analarının ağlamasını istemez. Ülkemizde adı ne olursa
olsun bir an evvel barışın tesis edilmesi ülkenin
huzura kavuşması hepimizin dileğidir. Coğrafyamızda 78 milyon insan yaşamaktadır, ülkemizin
yeraltı ve yerüstü kaynaklar
bırakınız 78 milyonu 178
milyon insanı geçindirecek
kaynaklarımız mevcuttur.
Yeterki dış güçlerin oyunlarına gelmeyelim, birliğimize, dirliğimize, bayrağımıza
ve bütünlüğümüze sahip
çıkalım. Yakın komşumuz
olan Suriye, Libya, Irak’da
meydana gelen iç savaşlar
ve bölünmelere, içinde oldukları çaresizlikleri ve insanların ölümlerini herkes
kendisine ders almalıdır.
2015 yılında Reyhanlı saldırısında 52 ölü, İstanbulda 57 ölü, Sultanahmet’de 10 ölü, Şanlıurfa
Suruç’da 34 kişi ölü, Ankara tren garındaki saldırıda 102 ölü - 178 yaralı, Diyarbakır hdp mitinginde 7 ölü 100 yaralı, 5 Kasımdan 29 Ocağa kadar
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Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı

156 askerimiz ve polisimiz, bölge halkıyla birlikte 700 insanımızı yitirdik. Bu ölen insanlarımıza
Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar, kederli
ailelerine ve yüce milletimize sabırlar diliyoruz.
Hükümetimizden isteğimiz,
ülkemizde cirit atan, ajan
ve provakasyonlara meydan verilmeden kalıcı ve
çözüm noktasında adımlar
atılarak gerekli tedbirleri almalarıdır. Ülkemizde 2015
yılında maden ocaklarında, Somada 301 işçimiz yıl
sonu itibariyle, 1600 işçimiz
emekci kardeşimiz görev
şehidi olmuşlardır, kendilerine Allah’dan rahmet,
kederli ailelerine sabırlar
diliyorum. Hükümetimizden
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’dan iş sağlıgı ve güvenliği
ile ilgili kalıcı ve radikal tedbirleri almalarını talep ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve
saygılar sunarım.
www.kamuder.org.tr
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AYIN KONUĞU EDREMİT’İN ÇALIŞKAN BELEDİYE
BAŞKANI KAMİL SAKA
halka çıkmayı kendime şiar
edindim. Pazar alış-verişimi de
kendim yaptım, beldemin sokaklarında korumasız yürüdüm.
Kahvehanede oturup yurttaşlarımın sorunlarını dinlerken
kendimi onların yerine koydum. Önyargı perdemi hiçbir
zaman aşağıya indirmedim ve
yaşadığım coğrafyanın halkını
hep severek yürümeye devam
ettim. Sanırım halkımızın şahsıma olan sevgisi de bundan kaynaklanıyor olabilir.
Soru: Yeniden seçilmenizi en
çok isteyen seçmen nasıl birisi?

Kamil SAKA
Edremit Belediye Başkanı

Soru: Aynı kentte kaçıncı belediye başkanlık
döneminiz olacak?
Cevap: Güre’nin belde olmasından itibaren 6 dönem aralıksız Güre Belediye Başkanlığı görevini
üstlendim. Edremit’teki seçim başarımızla birlikte
7. dönemim oluyor.
Soru: Sizi vazgeçilmez yapan kişilik özellikleriniz nelerdir?
Cevap:
Bulunduğum makamı hiçbir zaman
“vazgeçilmez” olarak görmedim. Vazgeçilmez
başkan tabirini de çok doğru bulmuyorum aslına bakarsanız. Halkla her zaman içiçe bir yönetim
anlayışım oldu. Görev sürelerim boyunca sürekli
olarak sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimsedim ve kurumumda hayata geçirdim. Halkın
sorunlarına ve taleplerinde tepeden bakmadığınızda, onlar gibi düşündüğünüzde ve en önemlisi onlar gibi yaşadığınızda halk sizi “vazgeçilmez” olarak
görüyor olabilir.
Soru: Seçmen neden sizi bu kadar seviyor ve yerinize başkasını istemiyor?
Cevap: Bu sorunuzun cevabını da yukarıda vermiş
oldum aslında. Bulunduğum makamın hep gelip
geçici olduğu bilinci içerisinde hareket ettim. “Halka inmek” diye siyasi bir tabir vardır, ben ise hep
44
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Cevap: Dürüstlük ve ilkeli duruş her zaman hayat felsefem
olmuştur. Hiçbir yurttaşı herhangi bir kusuru veya meziyetinden dolayı diğerinden
ayırarak
hareket
etmedim.
Vatandaşlarımızın güven duygusuyla hareket ederek ve bizlere
bir yerde zimmetlemiş oldukları belediye mallarını
hiçbir zaman satmadım ayrıca kamulaştırılması
içinde ciddi çalışmalar ortaya koydum. Güre’de
belediye başkanlığı yaparken, “satmayan-sattırmayan başkan” diye bir lakap koymuştu vatandaşlar kendi aralarında. Onların güvenlerine hiçbir
zaman ihanet etmediğim için de sürekli arkamda
olmuşlardı. Sanırım biraz da hakkının yendiğini
düşünen seçmen kitlesi özellikle şahsımı başkan
olarak görmek istemiş olabilir.
Soru: Sizi vazgeçilmez kılan etkileri bakımından
partinizin rolü ile kendi kişiliğinizin ve tutumunuzun
rolü nasıl bir orana sahip?
Cevap: Tamamen doğru orantılı diyebilirim. Partimin ideolojik olarak sosyal demokrat ve halkçı duruşu ile benim hayata bakışım aynı pencereden.
Soru: Bu başarının, vazgeçilmez olmanın en önemli
sırrı ne sizce?
Cevap: Dürüstlük ve çalışkanlık.
Soru: Sizin için Edremit’i vazgeçilmez yapan nedir?
Cevap: Buralar doğduğum topraklar ve Allah’ın bizlere
bahşettiği cennet diyarlarıdır. Havası, suyu, taşı ve
toprağı bir bakıma bizim iç dünyamız olmuştur artık.
www.kamuder.org.tr

KAMU-DER GENEL BAŞKANIMIZI TANIYALIM

1956 Kurtalan doğumlu, ilköğretimi Kurtalan’da bitirdi. Ankara Sincan Lisesi mezunu,
1981 yılında devlet dairesinde görev aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul Koruma
Derneği Başkanlığı yaptı. Birçok yeniliklere imza attı. Çalıştığı kurumlarda çeşitli
birimlerde görevlerde bulundu. 30 yıl hizmetten sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, Genel Örgütlenme sekreterliği,
Genel sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca DEMED 18 şubesi,
8500 üyesi olan Demiryolu Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundu.
2006 yılında gördüğü lüzum üzerine 20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der’i kurdu. Halende
kurucu Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça
dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babası olup Türkiye sevdalısı kendisini tamamen
insanlığın hizmetine adamış, “Halka Hizmet, Hakka Hizmeti” ilke benimsemiştir.
66
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KAMU-DER ÖDÜLLERİ UĞUR GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
KAMU-DER SİZLERİ KUTLUYOR VE ÜSTÜN HİZMETLERİNİZİN DEVAMINI DİLİYORUZ

Lütfi Elvan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı iken
Başbakan Yardımcısı oldu

Numan Kurtulmuş Has Parti Genel Başkanı iken Ak Parti
İstanbul Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı oldu

Seyit Torun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı iken
Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu

Ahmet Eşref Fakhıbaba Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanı iken Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili oldu

Fatih Çiftçi Van Milletvekili iken Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu

Özgür Özel Manisa CHP Milletvekili iken
CHP Grup Başkan Vekili oldu

Mehmet Galip Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili iken
tekrar milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü oldu

KAMU-DER 2016 Sayı 12

Yalçın Topçu BBP Genel Başkanı iken Kültür ve Turizm
Bakanlığından sonra Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı oldu
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ADIMIZ KAMU-DER

SOYADIMIZ TÜRKİYE!

BÜYÜK TÜRKİYE

GÜÇLÜ KAMU-DER
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CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 1.500 TL OLDU
açıkladı. Canpolat, “Seçim beyannamemizde yer alan asgari ücretin bin 500 TL olmasını, İstanbul’daki 14 belediyemizde karar alarak uygulamaya başladık.” dedi.

Cemal CANPOLAT
CHP İstanbul İl Başkanı

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul’daki CHP’li belediyelerde asgari ücretin bin 500 TL olduğunu

Cemal Canpolat ve beraberindekiler Bölge İdare Mahkemesine gelerek İstanbul’da uygulamaya konulan ulaşım
zammının iptali için dava açtı. İstanbulda CHP’li 14 belediyede asgari ücretin seçim beyannamesinde yeraldığı şekliyle
bin 500 TL olmasını bugün itibariyle uygulamaya koyduklarını açıkladı. Canpolat, “Yani bir tarafta AKP zamlarına mücadele vereceğiz. Öte taraftan ise CHP’li 14 belediyemizde
asgari ücretin bin 500 TL olması kararını aldık, uygulamaya
başladık.” diye konuştu. Adliye çıkışında açıklama yapan
Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zam yaparak
ayakta kalmaya çalıştığını, toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere sürekli zam yapıldığını söyledi. Canpolat, “2001
yılından bu yana toplu ulaşıma yüzde 300 zam yapılmış.
Büyükşehir belediyesinin durduk yere yaptığı zammın geri
alınması konusunda bugün dava açtık. Sadece dava açmak
da yetmiyor, grubumuz büyükşehir gündemine zamların geri
alınmasını getirecek. Yapılan zamların geri alınması için bugün dava açtık ve bu davanın takipçisi olacağız.” dedi.

DEĞİRMENDERE TOPÇULAR MAHALLESİ HALKI AİLE HEKİMLİĞİ İSTİYOR
Uşak doğumlu olup evlendim burameye başladık. Sağlık bakanlıgının 3’e bölya geldim eşim Gölcük Tersanesinden
düğü mahallemde insanların aile hekimlerine
emekli olup halen bana desetek olmakulaşmalarıda sorun haline gelmeye başladı.
tadır. 30 yıldır Gölcük Değirmendere’de
bir bölüm sakinim 2 km metre gitmek zorunoturmakdayım. 2 erkek cocuk annesi
da bir bölüm mahalle sakinim 3km e gitmek
olup 3 dönemdir muhtarlık yapmaktazorunda en yakın olanda 1 km gibi en büyük
yım muhtar olmada en büyük etken eşim
sorunlardan biri sağlık şuan inşallah bunada
oldu. Muhtarımızın bıraktıgı bir dönemdi,
bir çözüm bulunursa mahallem en güzel masağsa kulakları çınlasın, vefat ettiyse Alhalleden biri olacak belediyeyle olan sorunlalah rahmet etsin, aradım birçok kez ama
rımızda görüşmelerle çözmeye çalışıyorum.
kendine ulaşamadım. Muhtarlık herşeyiyOkutmaya çalıştıgım öğrencilerim var önle kutsal bir görev elinde hiç bir gelirin olcelikle kız cocuklaraına ağırlık verip onların
madan yokdan var etmektesin fakirlerine
ayakları üstüne durmaları için caba gösteriyocevap verebilmek zorundsın onlar açken
Rabia Karataş ŞENTÜRK rum bu konuda mahalle sakinlerime teşekür
muhtar asıl uyuyamaz, benim mahallem
ediyorum uzana bildiğim heryere yardım etTopçular Mahalle Muhtarı
yeni yerleşim yeri oldugundan çok cabuk
meye çalışıyorum Adana’dan tut Sarımsaklıya
gelişmekte 1999 depreminden önce bağlık
Sakarya’ya kadar elimizi uzatmaya çalışıyorum.
bahçelik fındık tarlalarıyla yeşilliğiyle göz kamaştıran bir böl- Hastalarım var onlara destek olmaya çalışıyorum, elime dogeydi. 1999 deprem sonrası yerler satılıp binalara teslim oldu ğan bebeklerim, hayata döndürdüğüm o kadar güzel kız çocubu arada alt yapı üst yapı daha çok gerekli olmaya başladı. gum varki şuan üniversiteyi bitirip görevinin başında, bu konuMahalle büyüdükce mahallemizde isteklerde çoğaldı, muhtar- da esnaflarımıza mahalle sakinilerime çok teşekür ederim, bu
lık binamızı mahallemize taşıdık güzel bir bina yaptırarak yeri- konuda belediyemizde bizlere yardımcı oluyor Gölcük Beledini Gölcük Belediyesi’nin verdiği inşatını Zeray İnşaat’ın yaptıgı yesinede teşekür ederim her zaman muhtarının yanında olbinada görev yapmaktayım ve mahallemde bulunan bir okul 3 muştur muhtar tek başına yapamaz çünkü bir geliri yoktur çok
cami bulunmaktadır, ailehekimliği, pazar yerimiz yok en büyük işler yapıyoruz tabiki yoklukta olsa çok anılarımız var hepsini
sorun şuan aile hekimliği olmadıgından daha çok zorluk cek- anlatmaya kalksam buna sayfalar yetmez.
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ZİYARETLERİMİZ

ZİYARETLERİMİZ

Siirt Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir
araya geldik.

MSB. ANT. Başkanı Zeki Çitici ziyareti.

Gönül dostlarımız, eski belediye başkanızmı Fahri Sansarkan ve
Siirt E. Baro Başkanı Faruk Özer ile hasbuhal ettik.

İnönü Vakıf Başkanı, Eski Cumhurbaşkanlarımızdan
İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’i ziyaret ettik.

Eskişehir Tulomsaş fabrikasında 1961 yılında imal
edilen Devrim aracını ziyaret ederek bilgi aldık.

İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi Doğan Hatipoğlu bizleri
misafir etti.

10
10
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ZİYARETLERİMİZ

ZİYARETLERİMİZ

Kamu-Der Anıtkabir Ziyareti

Siirt Üniversitesi öğretim görevlisi Fevzi Sevgili ile bir
araya geldik.

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsüm Bilgehan’ı ziyaret ettik

Engelli kardeşlerimizle ilgilendik

Kardeşler Aydın’da buluştu

Ptt Genel Müdürlüğü kafeteryasında dostlarımızın
ikramlarına katıldık
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KAMU-DER’İN
HÜKÜMETTEN 2016 TALEPLERİDİR
1- 4-C’liler valilik, kaymakamlıklarda çalışan sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.
2- Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan yüksek okul mezunlulara memur olma imkanı sağlansın.
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 şartları 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 en az kamu görevlisi Türkiye’dedir.
10- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka giderilmelidir.
11- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef benzeri ünvanlarada
intibak hakkı mutlaka verilmelidir.
12- Asgari ücret 1500 TL. olmalıdır.

12
12
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KAMU-DER’İN ARMAĞANIDIR.
Söz konusu
olan vatansa,
Gerisi teferruattır !
M.Kemal ATATÜRK

Ankaralı Yazar Ümit Dağcı son kitabı “YanaNcak” ile
okuyucularıyla tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyor

Yoğun geçen Ankara Kitap Fuarı’nın hemen ardından
kendisi ile konuşma fırsatı yakaladığımız Ümit Dağcı’ya
yazarlık serüvenini ve çalışmalarını sorduk.
Merhaba yoğun bir fuar dönemi geçirdiniz. Öncelikle
bunu soralım nasıl geçti?
Tek kelime ile müthiş… 10. Ankara Kitap Fuarı benim katıldığım 4. Fuar oldu. Bu sefer bir başka güzel geçti diyebilirim.
Öncelikle bir okuyucu kitlemin oluştuğu gerçeğini görmek
beni fazlasıyla mutlu etti. Geçmiş fuarlarda görüştüğüm veya
sosyal medya kanalları ile beni takip eden birçok okurum bu
fuarda da beni yalnız bırakmadı. Sırf benimle tanışmak için
fuara geldiğini söyleyen kitapseverler oldu. Bu güzel yaklaşımlar beni hem çok sevindirdi hem de motive etti.
Bunun yanı sıra bu fuarda birçok heyecanı da bir arada yaşadım.
Nedir bunlar, merak ettik doğrusu ?
Öncelikle yeni çıkan kitabım “YanaNcak” için bu fuar gerçek
bir sınav oldu. Çünkü “YanaNcak” ile tarzımın dışına çıkmıştım ve okurlarımın tepkisini çok merak ediyordum. Ne mutlu bana ki, kitabım beklediğimin çok ötesinde bir ilgi gördü.
Bunun yanı sıra Bir Ankara Hikayesi serisinin ikinci kitabı
“Sadakat” ve İlk ve Son serisinin ilk kitabı “Yaratılış” bu fuarda tükendi. Hatta “Yaratılış” için bazı dostlarımın elinde ki
kitapları ödünç aldım ki şehir dışından gelen okurlarıma yok
demeyelim.
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Özetle benim için bu fuar bir eşikti ve ben bu eşiği atladım
diye düşünüyorum. Darısı diğer fuarlara...
Tebrik ederiz. Anladığımız kadarı ile fuarlara ayrı bir önem
veriyorsunuz.
Fuarlar bir yazarın hem vitrini hem de vizyonunu büyüteceği
yerler. Burada yeni okurlar, yeni dostlar kazandığımız gibi
mevcut okurlarımız ile de sohbet etme fırsatı buluyor, onların
beklentilerini öğreniyor ve tavsiyelerini alıyoruz. Ayrıca diğer
yazar arkadaşlarımız ve büyüklerimiz ile de bir araya gelmek
için güzel bir ortam oluşuyor.
Ben özellikle Adana ve Ankara Fuarlarına çok önem veriyorum Bu sene ikisinin de aynı tarihlerde olması hem beni hem
de okurlarımı üzdü, bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
‘Bir Ankara Hikayesi’ serisi ile kitaplarınızdan konuşmaya başlayalım isterseniz. Neden Ankara Hikayesi ?
Ben Ankara’da doğan ve hâlâ yaşıyan biri olarak, gezdiğimiz
sokaklarda, nefes aldığım bu şehirde, bizden birilerinin
olacağı bir hikaye tasarladım kafamda. Başlangıç noktam da
bu oldu.
Hikaye dediğim gibi Ankara’da geçiyor. Kahramanlarımız,
mekanlar, sokaklar Ankaralılara aşina yerler. Kahramanımız
Pekcan yani nam-ı diğer Gölge onlar ile aynı şehirde gezdi,
aynı şehirde nefes aldı.
Peki “Gölge” ve “Sadakat” nedir ? Bu seri ne kadar sürecek?
“Gölge”, kitapta ki kahramanımızın lakabı. “Sadakat” ise serinin ikinci kitabı, her kitapta olaylar bizi bir yerlere sürüklüyor
ve buna göre kitabımız bir isim alıyor.
Bir Ankara Hikayesi serisi şimdilik 10 kitap olarak tasarlandı
ama bu rakam okuyucunun talebine ve benim yazma isteğime
göre şekillenebilir. Azalır veya artar bilemiyorum.
Bir Ankara Hikayesi serisi tamamlanmadan İlk ve Son
“Yaratılış”ı çıkartmışsınız. Bunu özel bir sebebi var mı?
Kitaplarımı çıkartma süreci öncesinde birçok hikaye ve birçok insan biriktirdim. Zaman içinde çok değişik kesimlerden
okuyucu portföyüm oluştu. Bir Ankara Hikayesi serisi tamamlanmadı evet ama bir çok okuyucum da İlk ve Son serisinin
ikinci kitabının ne zaman çıkacağını soruyor. Ama bir de Yazar Ümit Dağcı’nın yüreğinden, kaleminden dökülenler var
ki şimdi son kitabım “YanaNcak” çıktı. Bu kitap hiçbir serinin
kitabı olmadığı gibi, tarz olarak da kesinlikle çok ayrı yerde.
Evet son kitabınız “YanaNcak” çıktı. Hayırlı olsun, biraz
da bu kitaptan bahsedelim isterseniz.
“YanaNcak” tarz olarak diğer kitaplarımdan çok farklı ama
bize çok yakın bir konu var. Ülkemizde hemen hemen her
gün, en acı şekilde yaşadığımız kadın üstündeki baskıya
değişik bir bakış açısı getiren bir kitap. Bu kitabı ön okuma
yaptırdığım bayan arkadaşlarım çok beğendi. Erkekler ise
pek anlamadı. Ben de anlayan kadınların anlamayan erkeklere anlatmasını ve herkesin bu hikayeden payına düşenleri
almasını istiyorum.
www.kamuder.org.tr

Başarıdan Başarıya Koşan Genç
Ümit DAĞCI
Biraz da yazarlık hikayenizi dinleyelim
mi sizden?
Yazmaya askerlik görevim esnasında
başladım. Asker dönüşü iş hayatına hızlı
bir geri dönüş yaptım. Evlilik çocuklar derken fırsat buldukça yazmaya devam ettim
ama hep yazdım. Çok değerli bir arkadaşım
yazdıklarımın bir kısmını bir tesadüf eseri
okudu ve bana mutlaka bunları paylaşmam
gerektiğini söyledi. Bana cesaret verdi ve
Bir Ankara Hikayesi serisinin ilk kitabı Gölge
böyle ortaya çıktı.
İlk kitaplarınızın yayınevinden çıkmamasının özel bir nedeni var mı?
Ben her şeyden önce yazmayı sadece yazmayı düşündüm, içimde ki bitmek bilmeyen
yazma arzusu ile hareket ettim, buna odaklandım.
İlk kitabımı çıkartırken aklımdam yayınevi
bulmak bile geçmedi. Daha sonra ikinci kitabım için birkaç kere yayınevleri ile görüşmelerim oldu ama ülkemizde ne yazık ki az
okuyan ya da hiç okumayan bir çoğunluk
var. Az okuyucu, çok kitap olunca yayınevleri de seçici oluyor. Bu ülkede hiçbir yazarlık geçmişi olmayan birinin bir yayınevi
ile konuşması bile mucize. Araya eş dost
girerse sizi kabul edip, biz ararız diyorlar
ama çoğu okumuyor bile verilen kopyaları.
Konuya dönersek ben ya yıllarca yayınevi
peşinde koşacaktım ya da elimi taşın altına
sokacaktım. İkincisini yaptım. Kitaplarımı
kendim çıkarttım.
Yanancak için bir yayıneviniz var ama?
Evet, ben artık 4. kitabını çıkartan ve tanılırlığını artırmış biri
olarak çıktım yayınevlerinin karşısına. Tabi ilk çıkan 3 kitabımın başarısı da bana referans oldu. Artık tek başıma da değildim. Zamanla beraber çalıştığım profesyonel bir ekip oluşmuştu. Bu değişen koşullar ile beraber “YanaNcak” için Karina
Yayınevi ile anlaştım ve kitabım onlardan çıktı.
“İlk ve Son” serisinin konusu farklı. Bizim ülkemizde pek
bu tarz kitap çıkmıyor. Kitabı yazmaya başlamadan önce
tarihsel açıdan ön hazırlık yaptınız mı?
Evet bayağı bir araştırma yaptım diyebilirim. İlk ve Son bir
vampir ve kurt adam efsanesi. Ben diyorum ki bu efsane
Anadolu’ya yani bize ait. Bu topraklardan doğmuş. Bunun altyapısı ile ilgili bir çok araştırma yaptım. Çok değerli akademisyenler ile konuştum ama tabi ki bu bir efsane ve yüzde yüz bir
gerçekliğe dayanmıyor.
Kitapta okuyucuyu neler bekliyor?
İlk ve Son da okuyucuyu insanlık tarihinin en eski hikayesi
KAMU-DER 2016 Sayı 12

bekliyor onları. İyilik ve kötülüğün savaşı.
Bu savaş ki şimdiye kadar devam etti ve
dünya var oldukça hep devam edecek. Kitabımda farklı olan bu savaşın yine insanlık tarihinin en popüler öğeleri ile, vampir
ve kurt adam ile harmanlaması. İlk ve Son
serisi çok farklı bir tarz. Ben bu tarz ile ilgili
özellikle ülkemizde yazılmış bir kitaba ben
de rastlamadım. Belki de ondan çok değişik
geliyor okuyucuya ki ilk basımı tamamen tükendi.
Ümit Dağcı’nın yazarlık hayatının dışında
ne yapar?
Ben elimden geldiği kadar tüm fuarlara katılımcı olarak gitmeye çalışıyorum. Profesyonel olarak danışmanlık hizmeti aldığım
bir firma var, onların yaptığı programlara ve
tavisyelere de uymaya çalışıyorum. Mesela
her ay bir okul gezimiz oluyor. Kadın hakları ve sorunları konusunda çok hassasım.
Bir kaç kere meclise bu yönde ziyaretlerim
oldu. Sosyal Dernekleri de arkama alıp
daha güçlü bir şekilde bu sorunun üstüne
gitmeye çalışıyorum. Yazdığım şiirlerim
var, bunları önümüzde ki seneden itibaren
internet sitemde oluşturacağım sanal kitabım da paylaşacağım. Sosyal medyada
çok etkin bir şekilde varım, bunu da ileri götürmeye çalışıyorum.
Benim okuyucu kitlemin en büyük kısmını
gençler ve öğrenciler oluşturuyor Ben de
bu ilgi ve sevginin karşılığını vermek için
elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Geçen sene
“17. TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması”nda ana juri olarak görev aldım. Burada çok yoğun, çok faydalı çalışmalar yaptık.
En son projemiz ise “Ümit Dağcı Paf Takımı”. Bu projemiz
ile öğrenci arkadaşlarımız ile önce kısa hikayeler yazacağız
daha sonra aralarından seçtiğimiz hikayeleri bir kitap haline
getirip yayınlayacağız.
Tabi ki bu arada çocuklarıma, aileme de zaman ayırmam gerekiyor.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum. Geçen sene KAMUDER olarak yılın en başarılı Yazar ve Şairi ödülüne beni layık görmenizden büyük onur duydum. Başta Sayın Başkan
ve Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere, bu organizasyonda
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Girdiğim her ortamda söylediğim şeyleri burada da söylemek
isterim. Okuyalım, okuyalım çok okuyalım. Okuyalım ki değişik
fikirlere, değişik hayatlara, değişik inançlara saygı göstermeyi, herkese, herşeye sabır göstermeyi öğrenelim.
www.kamuder.org.tr
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ALTUNAKAR: YILLIK 1200 TL ÖDEME MEMUR
EMEKLİLERİNE DE YAPILMALIDIR
Kamu der Genel sekrterı Bahattin Altunakar SSK ve
Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan yıllık 1200 TL ödemeden Memur emeklilerinin de yararlandırılmasını istedi.
ALTUNAKAR “Memur emeklileri aleyhine ortaya çıkan
bu olumsuzluk ve mahrumiyet kaybı adalete uygun değildir” dedi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100.-TL seyyanen zam
yapılması TBMM’de görüşülürken, bu zamdan memur
emeklilerine de verilmesi için yazdığımız basın açıklamamızın yayınlandığı günün akşamı aylık 100.-TL yıllık
1200.-TL seyyanen zam memur emeklilerine verilmeden
TBMM’de kabul edildiği Radyo ve Tv haberlerinde yayınlanmıştır. Kanunun bu şekilde kabul edilmesi memur emeklilerini üzmüştür. Kanunun düzeltilmesi, memur emeklilerinin bu kış gününde karda, kışta, soğukta içini ısıtacaktır.
Vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal güvenlik haklarını
tek çatı altında toplayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun hedefi, “Tüm çalışanlar
arasında norm ve standart birliği sağlamak” olarak belirlenirken; norm ve standart birliği sağlamak adına, SSK ve
Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yıllık 1200 TL ödemeye,
memur emeklilerinin de dahil edilmemesi nedeniyle memur emeklileri aleyhine ortaya çıkan bu olumsuzluk ve
mahrumiyet kaybı adalete uygun değildir. Daha önceden
mevzuat nedeniyle kayba uğrayan, memur emeklilerimizin
kaybı daha da büyümektedir. Zaten aynı brüt ücreti alan
bir işçi ile bir memur kıyaslandığında, emekli maaşında
%15-%50; emekli ikramiyesinde ise %65-%100 arasında
memurlar aleyhine bir durum yaşanmaktadır.
Ortaya çıkacak hak ve adaletsizliğin giderilmesi, gerek
Anayasa’nın 2. maddesinde vurgulanan“Sosyal Devlet”,
gerekse 10. maddesinde belirtilen “Kanun Önünde Eşitlik”
ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından bir zorunluluktur.
Tüm memur emeklileri, her ay kendilerine 100.-TL ek
ödeme yapılmasını büyük bir ümitle beklemektedir.
4/C’LİLERE BÜYÜK HAKSIZLIK!
Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personele ek ödeme verilmiyordu.
4/C’li personel ise kendilerinin de kamu görevlisi olması ve
memurlarla aynı işyerlerinde, benzer işler yapmaları gerekçesiyle ek ödemeden faydalanmak üzere mahkemeye
başvurmuş, mahkemeler başvuran personele ek ödeme
ödenmesi yönünde karar vermişti.
Mahkemelerden 4/C’liler lehine çıkan bu karara istinaden kurumlar da söz konusu personele mevzuatta belirlenen en düşük oran üzerinden aylık yaklaşık 550 TL tutarında ek ödeme vermekteydi.
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Bahattin Altunakar
Kamu-Der Genel Sekreteri
Ancak 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede 4/C’li
personele mahkemelerin 550 TL olarak verilmesini öngördüğü ek ödeme miktarı 2016 yılı Ocak ayı itibarı ile 150
TL olarak belirlendi. Böylece bir 4/C’li çalışan mahkemeye
başvurması halinde aylık 550 TL almaya hak kazanırken,
toplu sözleşme bu rakamı aylık 150 TL’ye çekmiş oldu.
Bu gelişme üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü de bir görüş yayınlayarak kurumlara 4/C’li personele 2016 yılından önce hiçbir şekilde ek
ödeme yapılmamasını belirtti. Bakanlık görüşünde; daha
önce kurumlar aleyhine bu yönde açılan davaların gerekçesinin “4/C’lilere ek ödeme verilmemesinden kaynaklı
olarak ortaya çıkan adaletsizlik” olduğuna vurgu yapılarak
2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile bu gerekçenin
ortadan kalktığına, 4/C’lilerin artık böyle bir gerekçelerinin
kalmadığına dikkat çekildi.
Hal böyle olunca Maliye Bakanlığı, mahkemelere başvuran 4/C’lilerin artık dava konularının dayanaktan yoksun
olduğunu, bu nedenle de hiçbir kurumun geçmişe dönük
olarak 4/C’li personele ek ödeme vermemesini istedi.
Hatta Bakanlık, mahkemelerde kurumlar aleyhine açılacak davalarda, ödeme verilmemesinin sorumlusu olarak
kendilerinin gösterilmesini talep etti. Bunun yanında 4/C’li
personelin geçmişe dönük olarak toplu halde ek ödeme
alabilmelerinin de önü kesildi.
www.kamuder.org.tr
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EFEKTİF İNŞAAT

Günden güne gelişimini sürdüren Efektif İnşaat, artan çalışan sayısı,
tamamlanan projeleri ve yapımını üstlendiği projeler ile başta Ankara
olmak üzere tüm Türkiye de sesini yükseltmeyi hedefliyor.

Efektif İnşaat’ ı sadece
büyük konut projelerinde
değil, ufak tadilat işlerinde
veya büyük bir endüstriyel
projede görebilirsiniz.

ÜNAL KÖSEOĞLU
İnşaat Mühendisi
EFEKTİF İNŞAAT
MÜHENDİSLİK PROJE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

www.efektifinsaat.com
19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Anamur Sokak No:29/9 Keçiören/
ANKARA
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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.

www.kamuder.org.tr

Kamu Der Genel Başkan YRD. M. ALİ DEMİRCİ
Kadrolu memur sayısı arttı
Son 8 yılda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolu bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam ediliyor. Milli
memur sayısı 727 bin 764 artarak 2 milyon 805 bin Eğitim Bakanlığı ise öğretmenlerden dolayı en fazla
463’e ulaşırken, sözleşmeli personel de geriledi. Dedi personel çalıştıran bakanlık konumunda bulunuyor.
- Türkiye’de 2007-2014 eylül döneminde kamu kurum
ve kuruluşlarındaki kadrolu memur sayısı 727 bin Cumhurbaşkanlığı’nda 608 kadrolu personel görev
764 artarak 2 milyon 805 bin 463’e ulaştı, sözleşmeli yapıyor. Yine Cumhurbaşkanlığı’nda 608 sözleşmeli
personel ise 223 bin 367’den 120 bin 367’ye geriledi. personel olmak üzere toplam 1216 memur istihdam
AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı verilerinden ediliyor.
derlediği bilgilere göre, geçen yıl eylül sonu itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadrolu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2.971 kadrolu permemur sayısı 2 milyon 805 bin 463 olarak belirlendi. sonel, 625 sözleşmeli personel, 1120 geçici personel
2007’deki rakamla kıyaslandığında kadrolu memur olmak üzere toplam 4716 memur çalışıyor.
sayısında 727 bin 764 artış oldu.
Kamu kurumları arasında en
Anaya Mahkemesinde A Grubu 446
fazla kadrolu memur 946 bin
memur bulunuyor. 160 Hakim-Savcı
531 ile Milli Eğitim Bakanlığında
olmak üzere toplam 606 personel
bulunuyor. Bu bakanlığı 304
çalışıyor.
bin 831 ile Emniyet Genel
Müdürlüğü, 296 bin 994 ile
Yargıtay’da 1549 (A grubu) mekamu hastaneleri, 134 bin 813
mur,
387
Hakim-Savcı,
132
ile Adalet Bakanlığı izledi.
sözleşmeli personel, 150 geçici perKamuda çalışan sözleşmeli personel yeralıyor. Tüm bu rakamlar
sonel sayısında ise aynı dönemtoplandığında Yargıtay’da çalışan
de düşüş yaşandı. 2007’de 223
memur sayısı 2218’e çıkıyor.
bin 367 olan sözleşmeli personel sayısı, 2014 eylülde 120
Danıştay’da ise 621 kadrolu (A grubin 367’ye geriledi. En fazla
bu) memur, 547 Hakim-Savcı, 110
sözleşmeli personele sahip kusözleşmeli personel, 100 geçici perrum, 24 bin 465 ile kamu hassonel çalışıyor. Danıştay’da toplam
taneleri oldu.
çalışan sayısı böylelikle 1378 olarak
Kadrolu işçi sayısında da
gerçekleşmiş bulunuyor.
sözleşmeli personelde olduğu
MEHMET ALİ DEMİRCİ
gibi düşüş görüldü. 2007’de
Sayıştay’da 1111 kadrolu memur,
Kamu-Der Genel Başkan Yrd.
kamu kurumlarında 375 bin 211
1435 Hakim ve Savcı, 16 sözleşmeli
kadrolu işçi bulunurken 2014’te
personel olmak üzere toplam 2562
bu sayı 339 bin 778’e geriledi. En fazla kadrolu işçi memur bulunuyor.
30 bin 99 ile Milli Savunma Bakanlığı’nda istihdam
ediliyor.
Başbakanlıkta 2009 kadrolu personel bulunuyor.
Türkiye’de, en fazla kadrolu ve sözleşmeli memur ile 1115 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 3124
işçi çalıştıran kurumların başında 988 bin 942 ile Milli memur bulunuyor.
Eğitim Bakanlığı geliyor.
Türkiye’de Hangi Kurumda Kaç Memur Var?
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 270
Türkiye’de 2 milyon 188 bin 763’ü memur olmak kadrolu personel, 270 sözleşmeli personel olmak
üzere toplam 3 milyon 112 bin 651 kişi kamuda is- üzere toplam 540 memur görev yapıyor.
tihdam edilmiş durumda. Toplam 6197 üst düzey
devlet memurunun sadece yüzde 9.44’ünü kadın Basın Yayın Enformasyon müdülüğü’nde 942 kadromemurlar oluşturuyor. 2.3 milyon kişi bakanlıklara lu personel çalışıyor. Bu sayıya 189 da sözleşmeli
22
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Kadrolu memur sayısı arttı
personel eklenince toplam sayı 1131’e ulaşıyor.
Hazine Müsteşarlığı’nda 1821 kadrolu personel görev
yapıyor. 976 sözleşmeli personelin de çalıştığı Hazine Müsterşarlığı’nda toplam memur sayısı 2797’yi
buluyor. Diyanet İşler Başkanlığı’nın da 128 bin 697
kadrolu, 12.504 sözleşmeli, 32 sürekli işçi olmak
üzere toplam 141.233 personeli bulunuyor.
Adalet Bakanlığında 102.638’i kadrolu olmak üzere
toplam 136.251 memur istihdam ediliyor. Milli Savunma bakanlığı’nda ise 37.522’si kadrolu, 62’si akademik, 93’ü sözleşmeli personel, 30.099’u sürekli işçi
olmak üzere 67 bin 876 memuru var. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nde 274.281’i kadrolu toplam 279.022,

Dış İşleri Bakanlığı’nda 6474’ü kadrolu 9.661,
İçişleri bakanlığı’nda 29.988’ü kadrolu 34.602, Maliye Bakanlığı’nda 58.308, Milli Eğitim Bakanlığı’nda
ise 912.603’ü kadrolu, 10.201’i sözleşmeli, 17.325’i
sürekli, 15.500’ü geçişi işçi olmak üzere 955 bin 629
memur bulunuyor.
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AĞAÇ DİKMEK VE KORUMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR
Ürettikleri sosyal, kültürel, ekolojik ve
Devletin ormancılık konusunu sisekonomik değerler açısından ormantemli olarak ele alması Tanzimat
Fermanı ile başlamış olup,1839
lar, ülkelerin ve insanların geleceği
yılında ormancılık hizmetlerinin takaçısından vazgeçilmez değerlere
sahiptirler. Kendi kendini yenileyeibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir
“Orman Müdürlüğü” kurulmuştur.
bilen ormanları korumak, geliştirmek,
Bu yıldan günümüze kurum, ülülkemiz ve insanlarımız yararına faykemizdeki en köklü kurumlardan
dalar üretmek ormancıların varlık sebiri olmasının kazandırdığı engin
bebidir.
tecrübesi
yanında,
ormancılık
1950 ‘li yıllarda başlayan Atatürk’ün
mesleğinin içinde barındırdığı dinam“Ormansız Yurt Vatan Değildir”
sözüyle ağaçlandırma çalışmaları
izm ve yenilikçilik sayesinde her zabaşlamıştır.Bugün ise “Her Köye Bir
man genç kalmayı başarmıştır.1839
Orman Projesi”,”Bal Ormanları”, ”Okyılından bu güne kadar Orman Genel
Müdürlüğü;ülkemizi Dünya ülkeleri
ullar Hayat Bulsun”projeleriyle bu
arasında orman varlığını arttıran
çalışmalar günümüzde devam etmedünyanın ender ülkeleri seviyesine
ktedir.
çıkarmıştır.
Ekonomiye doğrudan katkı sağlayan
Atatürk’ün 1922 yılı Meclis açılış
ve para ile ölçülebilen faydaları
Sevil SÜLÜN
konuşmalarındaki :Gerek ziraat ve
yanında
ormanlar
ve
orman
Kamu-Der Kütahya İl Temsilcisi
gerek memleketin servet ve sıhhati
alanları,insanlar ve diğer canlılar için
umumiyesi noktası nazarından ehemhayati öneme haiz ekolojik hizmetleri
miyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüs- yerine getirmektedir.Karbondioksit gazının yapraklarca
nühalde bulundurmak,tevsi etmek ve azami faide temin bağlanması,su ve mineral döngüsü,toprak ve suyun
eylemek esas düsturlarımızdan biridir.”sözleri,ormancılık korunması,iklimin düzenlenmesi gibi pek çok ekolojik
hizmetlerinin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir. hizmet,ormanlar tarafından sağlanmaktadır.Bunlara ek
Orman Bakanlığı ilk olarak 1969 yılında kurulmuş olarak ormanlar turizm,dinlenme ve ilham kaynağı olarak
olup,Orman Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak Or- insanliğa değişik hizmetler sunmaktadır.
Ormanlar Milli Servetimiz, Ormanlar temiz hava ve
man Bakanlığının bünyesinde yer almıştır.
Orman Bakanlığının görevleri arasında; Ormanların temiz su kaynağımız,sevgili hayvan dostlarımızın evi.
korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve Yaşanabilir bir Dünya ve çocuklarımızın geleceği için
bakımı,çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma, ormanlarımızı koruyalım. Peygamber Efendimiz (SAV.)
milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar av ve yaban “Yarın öleceğinizi bilsenizde bir ağaç dikiniz” demiştir.
Ağaç dikmek ve korumak bir insanlık görevidir.
hayatının korunması alanlarında çalışmalar yürütmektir.
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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
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Özel Akay Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Adnan Bulut İle Obezite ve Cerrahi Tedavisi Hakkında

Op. Dr. Adnan Bulut
Özel Akay Hastanesi Başhekimi
Obezite Nedir ?
İnsan vücudunda yağ hücrelerinde depolanan doğal
enerji rezervlerinin ciddi risk oluşturacak düzeyde artması
ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi
ile karakterize bir hastalıktır.
Obezite ölçüm yöntemleri ?
Vücut toplam su ölçümü, Ultrasonografi, Bilgisayarlı
Tomografi, MR , Dual Fotonabsorbsion yöntemleri dışında
en sık kullanılan ölçüm yöntemi pratik olması nedeniyle
Vücut Kitle Endeksi ( VKİ ) ve bel-kalça ölçümüdür. Beden
kitle endeksi vücut kilosunun boyun karesine bölünmesine
elde edilen orandı.
Obezite Sınıflaması ?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından VKİ’ ye göre yapılan
sınıflamada;
18,4 altında		
- Az kilolu
18,5 – 24,9		
- Normal Kilolu
25 – 29,9		
- Fazla Kilolu
30 – 39,9		
- Obez
40 ve üstü		
- Morbid Obez
50 ve Üstü		
- Süper Morbid Obez
Kalıtımın Etkisi ?
Şişmanlık üzerine genetik faktörlerin etkisi %2540 arasındadır. Şişman kişilerin çocuklarında şişman
olmayanlara göre 2-3 kat fazla şişmanlık görülür. Anne ve
babanın her ikisinde şişman olması durumunda çocukların
% 80 erişkin yaşta şişman olma ihtimali vardır. Çocukluk
çağında ( 3-10 yaş arası ) aşırı kilolu olan çocukların %
50 sinde erişkin dönemde aşırı kilolu olma riski vardır.
Şişmanlığın %5 kadarı tek gen bozukluğuna bağlıdır.
Obezite nedenleri ?
Sık sık ve yüksek oranlarda kalorili beslenme düzeyi
ile yaşayan, fiziksel olarak etkinliğin ve spor yapmanın
az olduğu kişilerde sıktır. Bunların dışında genetik
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faktörler, hormonal bozukluklar , psikolojik sorunlar ve
beraberinde kullanılan Antipsikotik ilaçlar ve nadiren
de olsa Metabolizma hızının düşüklüğüdür. Amerika
nüfusunun % 35 i obez ve bunun da %8 i morbid obezdir.
Önlenebilir hastalık olarak ölüm nedenleri arasında bu
ülkede sigaradan sonra 2. Sıradadır.
Obeziteye eşlik eden sağlık sorunları
Tip 2 Diabetes Mellitus, İnsülin direnci - Hiperinsülinemi,
Karidyovasküler Hastalıkları, Hipertansiyon, Obstrüktif
Uyku Apnesi, Reflü, Safra taşı, Karaciğer yağlanması
, Osteoartrit,
özellikle erkeklerde Özafagus-KolonTiroid-Böbrek , Kadınlarda Meme-Endometrium-SafraÖzafagus ve böbrek kanserleri. Ayrıca ürogenital ve cinsel
problemlerde yaşamaktadırlar.
Obezitenin Tedavisi
Obezitenin tedavisi çocukluk çağında başlamalıdır.
Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite erişkin
dönem obezitesi için zemin hazırlar. Obezite tedavisinde
hekim ( Endokrinoloji , Kardiyoloji, Genel Cerrahi )
diyetisyen, psikolog ve Fizyoterapistten oluşan bir ekip
gerekmektedir. Obezite tedavisinde amaç ideal bir vücut
ağırlığı hesaplanarak ve hedeflenerek, obeziteye iliklin
morbidite ve mortalite risklerini azaltarak kişiyi yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam
kalitesini artırmaktır.
Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler
1- Diyet
2- Egzersiz
3- Davranış değişikliği ( Psikolojik Tedavi )
4- Farmakolojik , tıbbi, ilaç
5- Cerrahi Tedavi
6- Alternatif Tedavi yöntemleri (Akupunktur/akupressur, hipnoz )
Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Obezitede cerrahi yaklaşım temelde üçe ayrılır;
1- Gıda alımını kısıtlayan ( restriktif ) yöntemler;
Mide rezeksiyonu, bypass veya midenin üst kısmını daraltarak kapasitesi azaltılır. Kişi bu sayede
daha az besin tüketir. Bu amaçla sleeve gastrektomi,
gastroplasti , gastrik bant, gastrik balon ve böyle gibi
yöntemler kullanılır.
2- Malabsorsiyon yönelik cerrahi yöntemler ;
Gıda emilimin aktif olduğu ince bağırsak uzunluğu
kısaltılarak absorsiyon yapan alan azaltılmış olur. Jejunoiliyal bypass ( JİB ) ve duedonal switch ( DS ) bu
tip operasyonlardır.
3- Gıda alımını kısıtlayan ve malabsortif kobine etkili işlemler;
Roux-en Y gastrik bypass (RYGB ) biliyopankreatik
diversiyon ( BPD ) biliyopankreatik diversiyon- duodenal
switcj ( BPD/DS ) bu tip ameliyatlardır.
Obezite için Cerrahi tedavi de VKİ>40 kg/m2 olması veya
VKİ>35 kg/m2 ve obezite ile ilişkili diğer hastalıkların ( Tip2
www.kamuder.org.tr

Özel Akay Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Adnan Bulut İle Obezite ve Cerrahi Tedavisi Hakkında
Diabetes Mellitus, ciddi hipertansiyon ) bulunması gerekir.
Obezite Cerrahisi kimlere yapılmaz ?
İleri kalp hastalığı, ilaç ve alkol bağımlılığı, tedavi
edilemeyen majör depresyon ve psikoz, ciddi hematolojik
bozukluklar, ameliyat sonrası dönemde önerileri yapabilecek
düzeyde psişik ve mental yetersizliğin olmaması.
Ameliyat Öncesi değerlendirme
Obezite cerrahisi adayları tıbbi öyküleri iyi alınmalı,
Psikososyal durumlar değerlendirilip fizik muayene
yapılmalıdır. Obezite ile ilgili ek hastalıkları ve cerrahi riskler
belirlenmeli. Girişim öncesi tespit edilen tıbbi sorunlar
giderilip sonrasında ameliyata alınmalıdır. Özellikle
ameliyat sonrası dönemde beslenme biçiminin nasıl olacağı
diyetisyen tarafından ayrıntılı anlatılması, kısa ve orta
vadede beslenme ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara karşı
bilgilendirilmeli, ayrıca hasta ile ameliyat sonrası beklentileri
tartışılmalı hedeflerin gerçekçi olması sağlanmalıdır. Bu
dönemde hastanın oluşabilecek tüm komplikasyonlar için
ayrıntılı bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Ameliyat Yöntemleri
1- İntragastrik Balon ( Mide Balonu )
Kilo kaybettiren alternatif bir yöntemdir. Endoskopik
yöntemle mide içerisine yerleştirilir. Sıvı veya hava ile şişirilir. Tokluk ve gıda alımında azalma sağlar. Bulantı , kusma,
karın ağrısı, mide ülseri ve balonun mide dışına kaçması
veya sönmesi komplikasyonlarıdır. 6 ay sonra endoskopik
olarak çıkarılır. İstenirse tekrar balon yerleştirilebilir. Bu
yöntem ilkj zamanlarda Süper Morbid obezlerin ameliyata
hazırlanmasında ve zayıflamasında kullanılmış. Bugün de
özellikle morbid olmayan obezlerde denenebilecek bir yöntemdir.
2- Laparoskopik ayarlanabilir gastrik band ( Mide
Bandı, mide kelepçesi )
Kısıtlayıcı bir ameliyat yöntemidir. 1984 yılında ilk kez
geliştirilmiş. 2011 yılında da hızla yaygınlaşmış bir yöntemdir. Bant dışarıdan bir port yardımı ile şişirilip indirmek suretiyle gıda alımı ve kısıtlaması yapılabilir. Bandın amacı hastaların çok az gıda ile doymaları ortalama 2 saat gibi tokluk
hissetmelerini sağlamaktır.
3- Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ( Tüp Mide )
Midenin büyük kurvaturdaki büyük bir bölümünün
çıkartılarak mideyi tüp haline aldığı ve midenin yaklaşık
80-100 cc hacme düşürüldüğü, kısıtlayıcı bir ameliyat
yöntemidir. Ortalama 1 yılın sonunda bu ameliyat yöntemi
ile ve iyi bir diyetisyen programı ile 50-70 kg vermek
mümkündür. Ayrıca son zamanlarda yapılan yayınlarda da
diyabetin kontrolünde de etkili olduğu yazılmaktadır. Tüp
mide ameliyatı ;
a- Mide hacminin küçültülmesi ile mekanik bir kısıtlanma
ve mide hareketlerinin azaltılmasına bağlı kilo kaybı
b- Ghrelin olarak bilinen açlık hormonu midenin çıkan bölümünde olduğundan yani bu hormonal yapı kaybolduğundan kilo kaybı olmaktadır.
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Tüp mide ameliyatı kısa sürede etkili olan bir şişmanlık
ameliyatıdır. 6 ayda kiloların ortalama %30-60 , 12 ayda
da %30-80 i kaybedilmektedir. Gastrik bypass ameliyatı
ile sleeve gastrektomi ameliyatı karşılaştırıldığında 3 yılın
sonunda kilo kaybında anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Tüp mide ameliyatından sonra mide tüpünün zamanla
genişlemesi halinde yeniden kilo alımı görülebilir. Ayrıca
aşırı geniş buji kullanılması, mide arka duvarının yeterli
alınmaması büyük lokmalar nedeniyle tüp mideye aşırı
basınç olması, tekrarlayan kusmalar ve mide çıkışı veya
bağırsaktaki tıkanıklık tüp midenin genişlemesine neden
olmaktadır. Tüp mide ameliyatında genişleme ve kilo
alımı olursa bu hastalara tekrar tüp midede genişleyen
midenin çıkartılması veya gastrik bypass operasyonu veya
duodenal switch operasyonu yapılabilir.
4- Laparoskopik Roux-en Y Gastrik Bypass ( RYGB )
Kısıtlayıcı ve emilimi etkileyen bir ameliyat yöntemidir.
Sık kullanılan yöntemlerden biridir. Mide de yaklaşık 30 ml
bir poş bırakarak küçük bir mide hacmi oluşturulmakta, bu
küçük mide daha sonra ince bağırsağa yeni bir bağlantı yapılarak besinlerin büyük mideye değmeden ince bağırsağa
geçmesini sağlayan bir yöntemdir. Küçük mide sayesinde
hastalar daha az besin almakta ayrıca midenin büyük bir
kısmı ve bağırsakların büyük bir kısmı bypass yapıldığından emilim bozukluğu nedeniyle daha az kalori almaktadırlar. Bu da daha çok kilo kaybı demektir.
5- Laparoskopik Mini Gastrik Bypass
Bu da kısıtlayıcı ve emilimi etkileyen bir ameliyat yöntemidir. Özellikleri Roux-en Y Gastrik Bypass ile aynıdır.
Bu iki yöntemde de özellikle şeker tarzı ( yüksek kalorili )
beslenme alışkanlığı olan hastalarda etkili yöntemdir.
6- Duedonal Switch ( Düşey gastrektomi, biliopankreatik yanıltma,DS ve BPS-DS olarak ta bilinir )
Cerrahi müdahaleler içerisinde istatistiki olarak en
kapsamlı kilo verme yöntemidir. Yüksek kalorili beslenen
hastalar için çok etkili bir çözümdür. Midenin GHRELİN (
açlık hormonunu ) üreten kısım alındığından açlık hissi ve
iştahta azalmaya yol açan aşırı kilolu hastalarda diğer yöntemlere göre daha üstün olan ama bence birinci seçenek
olarak kullanılmaması gereken bir ameliyat yöntemidir. Diğer yöntemlerden fayda görmeyen hastalara uygun olacağı
kanısındayım. Bu ameliyatta midenin %75 i cerrahi müdahale ile çıkarılır. Geriye mideden 50-150 cc kalır. Midenin
sinirleri pylor denen mide kapakçığı korunarak midenin
boyutları küçültülür. Bağırsaklar bölümlere ayrılır. Sindirim
enzimlerinin yiyeceklere ulaşmaması için yeniden düzenlenip yağ emilimi de azaltılır. Bu da daha az kalori demektir.
Bu yöntem çok iyi kilo kaybı, diabetes mellitus, uyku apnesi, hiperlipidemi, yüksek tansiyona çok etkili bir yöntemdir. VKİ>55 kg/m2 üstünde olan hastalarda çok etkili bir
yöntemdir. Fakat %10-15 hastada yağ emilimi azalmasına
bağlı kansızlık, protein ve vitamin eksikliği, osteoporoz (
kemik erimesi ), kronik ishal, kötü kokulu dışkı ve aşırı gaz
dezavantajları olarak sayılabilir. Bu metod uzun operasyon
süresi ve cerrahi ustalık gerektiren bir yöntemdir.
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AN KURYE’nin “en genç” ismi;
Anıl YILMAZ
Kendi sektörünüzde, diğer isimlere göre nasıl bir adım
öne çıkıyorsunuz?
Anıl YILMAZ - Kesinlikle, müşteri memnuniyetine bağlıyoruz bunları...
AN KURYE kurulurken, şu felsefeyle yola çıktık; kaliteli,
dürüst ve zamanında hizmet. Bunu da, ne mutlu ki; 3 yıldır başarıyoruz. Bir diğer özelliğimiz de; müşterilerimizden
asla kopmuyoruz ve birlikteliğimize “bir kerelik çalışma”
olarak bakmıyoruz! Kendilerini devamlı ziyaret ederek,
varsa sıkıntılarını paylaşarak, tüm bunları çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Kısacası; bu sektörde güven duygusunun
çok önemli olduğunu düşünüyor, her zaman güven dağıtıyor ve bununla da gurur duyuyoruz.
Sizi seçen müşterilerin tercihleri neden AN KURYE olmalı?

Anıl YILMAZ
An Kurye İşletme Müdürü

Anıl bey, ilk olarak sizi biraz tanıyalım... Neden kargo
sektörü? Sektöre giriş fikri sizde nasıl oluştu?
Anıl YILMAZ - 1988 Ankara doğumluyum. Gözümüzü
bu işle açtım ve bu işle büyüdüm. Kısacası; çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyim diyebilirim.
AN KURYE olarak; 2012 yılında kurulmuş bir firmayız. Yurtiçi ve yurt dışı
toplu dağıtım sektöründe numune ve
doküman taşımacılığı yapıyoruz. Ben
de sektörde kuryelikten başlayarak,
bugünlere kadar geldim. Şimdi ise 27
yaşında genç bir girişimci olarak, yoluma
devam ediyorum...
Kargo sektöründe yaşanılan zorluklara, AN
KURYE olarak ne tarz çözümler üretmektesiniz?
Anıl YILMAZ - Müşterilerimiz, geçmişe yönelik kurye
firmalarında çok sıkıntı yaşamışlar... Biz de bu sıkıntıları
tekrar yaşamamaları için, istedikleri hizmeti en üst seviyede tutmak zorundayız. İlk kurulduğumuz günden beri;
müşteri odaklı çalışıyoruz. Bu şekilde çalıştığımızda ve zamanında teslimatlar yaptığımızda, hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Felsefemizi uygulamak; müşterilerimizin istediklerini
yapmak ve de zamanında yapmak zorundayız. Bunu da
çok şükür ki, her zaman başarıyoruz...
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Anıl YILMAZ - Çünkü AN KURYE ‘de; zamanında teslimatlar var. Her şeyden önemlisi de “güler yüz” var. Günübirlik dergi, davetiye vb.. dağıtımlar konusunda da çok iyi
bir rol oynuyoruz. Müşterilerimiz, istedikleri teslimatların
ulaşımlarının, kesinlikle ve kesinlikle gün içerisinde yapılmasını isteyebiliyorlar. Biz de, bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çeşitli hizmet seçeneklerimiz var... Bu çeşitlendirmeler de, hem müşterilerimizin zamanını kazandırıyor, hem
de bizim müşteri portföyümüzü genişletiyor.
Türkiye’deki kargo sektörünü yurtdışıyla kıyasladığınızda nasıl bir fark ortaya çıkmakta?
Anıl YILMAZ - Kesinlikle çok fark var! Yurt içi ve yurt
dışı, gerçekten de birbirinden çok farklı. Örneğin;
bir paketin veya zarfın, İstanbul’a ertesi gün gitmesi yönünde bir sözü veremiyorsunuz maalesef... Düşünün ki; 6 saatlik bir mesafenin
sözünü veremiyorsunuz! Ancak yurtdışında
bu böyle değil. Teslimatlar, verilen gün ve
saatte müşterilerin eline geçiyor. Türkiye bu
konuda biraz geri kaldı ancak gelişmeler de
hiç yok değil tabi, ithalat, ihracat ve taşımacılık sektöründe yenilikler ve gelişmeler de
yaşıyoruz. Bu nedenle umarım sektörümüz en
kısa sürede hak ettiği seviyeye gelir...
Yakın süreçte AN KURYE üzerine yeni planlarınız var mı?
Ankara’da ya da başka illerde şubeler açma düşüncesi de
planlarınıza dahil mi? Anıl YILMAZ-Elbette AN KURYE olarak
yeni yatırım planlarımız var. Ancak bunları şimdiden söylemeyelim ki; müşterilerimiz, biz yeniliklerimizi ortaya çıkardıkça görsünler. Şu an zaten Ankara’da lider konumdayız.
Ne mutludur ki; ilk 3 firma arasına girme kapasitesine sahip
olduk. Anıl Yılmaz, Nuri Yılmaz, kısaca baba ve oğul olarak,
AN KURYE’Yİ çok daha iyi yerlere getirmek ve müşterilerimizi her geçen gün daha da memnun etmek adına, durmak
bilmeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz...
www.kamuder.org.tr

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)
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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) • ŞUBAT 2016
Baskı Tarihi : ŞUBAT 2016
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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KAMU-DER TEŞKİLATLANMA GENEL SEKRETERİ ÖZCAN BAŞTUĞ
“HEDEFİMİZ 51 İLDE TEŞKİLATLANMAKTIR”
Kamu-Der Dergisine açıklama yapan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Teşkilatlanma
Sekreteri Özcan BAŞTUĞ kısa bir süre içerisinde 37
il, ilçe temsilciliğinde teşkilatlanma yaptık, 2016 yılı
sonuna kadar hedefimiz 51 ilde örgütlenmektir. İl ve ilçe temsilcilikleri için genel
merkezimize müracat eden kamu görevlisi arkadaşlarımız vardır bu konuda genel merkez yönetim kurulu olarak titiz ve seçici oluyoruz, ince eleyip sık dokuyacağız. Nisan ayı itibariyle
Kamu-Der genel başkanımız
ile birlikte Türkiye’de daha
iyi örgütlenmek temsilcilikler
kurmak için bölge gezilerine
başlayacağız, Allah’ın izni
ile 51 ilde örgütleneceÖzcan BAŞTUĞ
ğiz. Türkiye’nin dirliği,

birliği için Kamu-Der’in güçlenmesi
şarttır çünkü Kamu-Der’liler vatanına, milletine, bayrağına, Kuran’ına
bağlı ve seven insanlardır. Bunun
için diyoruz ki “Birliğimiz, dirliğimiz
için Kamu-Der”. Baştuğ 4/C’liler ve
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
vakıflarında çalışanların kadro
talepleri emeklilere iki ikramiye verilmesi gibi konuları en
kısa bir zamanda Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ya takdim etmek üzere bir dosya
hazırladık, ziyaret edip takdim edeceğiz. Ziyaretlerimiz kamu görevlilerimizin
sorunları hakkında yararlı
olacaktır” dedi.

Kamu-Der Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Özel günleriniz, Toplantı ve
tüm organizasyonlarınız için
hizmetinizdeyiz.

Ankara da lezzet
durağının adresi
İsmail Ustanın Yeri

Salata, Turşu,
Cacık, Ezme
Su, Çay, Kahve
İKRAMIMIZDIR.

Hilal Mah. Rabindranath Tagore Caddesi No: 42/A Yıldız - Çankaya / ANKARA
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