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KAMU-DER’İ TANITMAK İÇİN TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ

 Sevgili Meslektaşlarım,
 Sevgili Emekliler, Kamu-Der Dergimizin 13. sayısında 
sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Büyük 
Türkiye Güçlü Kamu-Der” sloganımızı hayata geçirmek için 
Kamu-Der’i sizlere anlatmak için Türkiye’yi geziyoruz.
 1. Bölge toplantımızı İstanbul Marmaray Oteli’nde 
basına açık kahvaltılı toplantı yaptık. Toplantıya sivil toplum 
kuruluş başkanları, Kamu-Der İstanbul il ve ilçe temsilcileri ve 
siyasi parti temsilcileri katıldı. 2. toplantımızı Güneydoğu’da 
Siirt ilimiz Kurtalan Öğretmen Evi’nde yaptık. 3. toplantımızı 
Antalya Kemer’de yaptık. 4. toplantımızı Muğla Marmaris’te 
yaptık. 5. toplantımızı Ankara Barolar Birliği Oteli’nde yaptık. 
Muğla il ve ilçe temsilcileri atamasını gerçekleştirdik, Antalya 
il ve ilçe temsilcilerimizin atamalarını yaptık, İzmir ilimize il 
ve 10 ilçede örgütlendik, “Büyük Türkiye Güçlü Kamu-Der” 
sloganı ile yola çıktık inşallah gerçekleştireceğiz. Kendimizi 
sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede 
ilin valisi, ilçenin kaymakamı, il ve ilçe emniyet müdürlükleri, 
sivil toplum kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcilerini 
ziyaret ettik ve etmeyede özen gösteriyoruz. 
 65. hükümetimizin kurulmasıyla kamu görevlilerinin 
ve emeklilerin sorunlarını yazılı bir şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Süleyman SOYLU’ya ilettik. Taleplerimizin arasında ha verildi ha verilecek denilen emekli banka 
promosyonlarının en az bir maaş tutarında verilmesi, tüm emeklilere yılda 12 gün tatil bedelinin 
verilmesi 4/C’lilere valilik, kaymakamlıkda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışanlara 
kadronun verilmesini talep ettik. Bugünkü şartlara göre %3’lük zamlara kesinlikle karşı olduğumuz 
gibi 2016 yılının 2. ayında verilecek zam oranı %12 + 200 tl seyamen herkese verilmeli, kamu 
emeklilerinin uçak seyahatlerinde, deniz yollarında, demiryollarında ve haberleşmede en az %20 
indirim sağlanması taleplerimizin arasındadır.
 Bir yılda 800 güvenlik görevlimiz şehit oldu. 
 1 haziran 2015 - 1 haziran 2016 yılına kadar basından takip ettiğimiz kadarıyla 1 yılda 800 
kamu görevlisi şehit olmuş, 8000 bin kişide insan ölmüştür, şehit düşen tüm kamu görevlilerimize, 
mağdur şekilde ölen bölge insanımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. 35 
yıldır süren bu olayların bir an evvel bitmesini barışın tesis edilmesini arz ve talebimizdir. Ülkemizde 
son zamanlarda meydana gelen saldırılar, Suruç, Diyarbakır, İstanbul Sultanahmet, Ankara TCDD 
Gar, en son İstanbul Atatürk Havaalanındaki saldırılarda ölen insanlarımıza rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. Biz Kamu-Der olarak diyoruz ki terör nerden gelirse gelsin, adı ne olursa olsun, terör 
terördür diyoruz, kınıyor ve lanetliyoruz. 
 1980 yılını ben iyi hatırlıyorum, kardeş kardeşe kurşun sıkıyordu, onbinlerce insan öldü 
cezaevlerinde çürüdü Cenab-ı Hak o günleri bizlere bir daha göstermesin. Bütün yöneticilerimizin  o 
günleri iyi hatırladıklarını tahmin ediyorum ve gerekli dersi almalarını temenni ediyorum. Ülkemizde 
adı ne konulursa konulsun barışın tesis edimesini çözüm noktasında radikal tedbirlerin alınmasını, 
bu olaylara meydan verilmemesi için ne gerekiyorsa yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Bu duygu 
ve düşüncelerle bütün okuyucuların, meslektaşlarımın ve yüce milletimizin bayramını kutlar, sağlık, 
barış ve mutluluk getirmesini dilerim.

Cevdet BAŞTUĞ 
KAMU-DER Genel Başkanı



KALİTELİ EKİP  -  KALİTELİ İŞÇİLİK  -  KALİTELİ YAPI

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.

   

                              
ÖNAL 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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ADİLCEVAZ VAKFI ETKİNLİĞİ DİĞER SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINA ÖRNEK OLMALI

ADEV Adilcevazlılara Unutulmaz Bir 
gün Yaşattı

Harun NACAR- Murat YILMAZ /ANKARA 
Adilcevaz Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 
(ADEV) Ankara’da yaşayan Adilcevazlıları 
24’ncü Geleneksel Birlik ve Beraberlik Piknik 
Şöleni’nde bir araya getirdi.

Harun NACAR-Murat YILMAZ/AN-
KARA Ankara’da yaşayan Adilcevazlılar 
Adilcevaz Eğitim Kültür ve Dayanışma 
Vakfı’nın (ADEV) 24’ncü Geleneksel Birlik 
ve Beraberlik Piknik Şöleni’nde buluşarak 
unutulmaz bir gün geçirdi. 

Sincan Harikalar Diyarı’ndaki pro-
gramda Adilcevazlılar İstanbul’dan ge-
len Adilcevazlı sanatçı Orhan Artan ile 
Adilcevaz’dan gelen Alpay Babahan ve 
Rıdvan Babahan’ın seslendirdiği birbirin-
den güzel türküler ve uzun havalarla kimi zaman hüzünlendi 
kimi zaman keyiflendi. Orhan Artan’ın seslendirdiği uzun 
havalar katılımcıları duygulandırırken Rıdvan Babahan ve 
Alpay Babahan’ın hareketli parçaları da halaylar eşliğinde 
şölene renk kattı. 

BÜROKRATLARDAN VE SİYASİLERDEN YOĞUN KATILIM 

ADEV Başkanı Rıza Alageyik ile birlikte yönetim kurulu 
üyeleri Hasip Yazar, Osman Yılmaz, Samet Aslanca, Sayım 
Yaralı, Hikmet Yaralı’nın katılımcılarla tek tek ilgilendikleri 
piknik programına vakfın eski başkanları Ebubekir Turgut 
ve Davut Day, Adilcevaz eski Belediye başkanı Adnan Gök-
soy, Aydınlar eski Belediye Başkanı Bahattin Alageyik, An-
kara Büyükşehir Belediyesi Pursaklar Bölge Başkanı Hamdi 

Kesgin, Adilcevaz’dan gelen Çanakyay-
la Köyü Muhtarı Hikmet Karabalık, 
Başbakanlık Baş Müfettişi Remzi 
Oto, CHP Pursaklar Belediye Başkan 
Adayı Hüsniye Erdoğan, ADEV Avukatı 
İlkay Atak, Albay Faruk Gül, Askeri 
Hakim Rümeysa Gül, Başbakanlık 
Bürokratlarından Uğur Eroğlu, AK Parti 
eski Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi 
Alır, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şube 
Müdürü Mahmut Şaşmaz, Yenimahalle 
Tapu Müdürü Murat Çelik, Yenimahalle 
Tapu Müdür Yardımcısı Nihat Akışık, İş 
Adamı Ali Akif Asım, Et ve Süt Kurumu 
Daire Başkanı Ender Akbaba, İçişleri 
Bakanlığı Arşivler Daire Başkanı Takdir 
Altınses, KAMUDER Başkanı Cevdet 

Baştuğ, Tuğra Kebap Restoranın sahibi İş Adamı Ahmet 
Üzümlü ve çok sayıda Adilcevazlı katıldı.

ADİLCEVAZ HABER’DEN CANLI YAYIN 

Ankara’daki Adilcevazlıların yoğun ilgi gösterdiği pro-
gramda Adilcevaz Haber programı Facebook üzerinden 
canlı yayınlarken Kanal 5 ile TRT Haber de programda çekim 
yaptı. Sabahın erken saatlerinde piknik alanında buluşan 
Adilcevazlılar kahvaltı ile birlikte başladıkları etkinlikte halay-
lar çekip yarışmalarla doyası eğlendi. Birbirinden hareketli 
yarışmaların yapıldığı şölende renkli görüntüler oluştu. 

SEVELİM SEVİLELİM DÜNYA KİMSEYE KALMAZ 

Programın açılış konuşmasını yapan ADEV Başkan 

Rıza ALAGEYİK
Ankara Adilcevaz Vakfı Başkanı

KAMU-DER   2016 Sayı 13
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ADİLCEVAZ VAKFI ETKİNLİĞİ BASININ VE HALKIMIZIN 
YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yardımcısı Hasip Yazar, amaçlarını birlik ve beraberliği 
sağlamak olduğunu belirterek Yunus Emre’nin ‘Sevelim se-
vilelim dünya kimseye kalmaz’ sözünü örnek gösterdi. Yazar 
emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. 

24’NCÜ BULUŞMA 

ADEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Alageyik ise bu yıl 
24’ncü kez böyle bir programın düzenlendiğine dikkat çek-
erek katılanlara teşekkür etti. Alageyik, “Her yıl güzellikler 
içinde birlik ve kardeşlik içerisinde tüm hemşerilerimiz bir ara-
da buluşturuyoruz. Yöresel yemeklerimizi ve tüm lezzetlerim-
izi tanıtıyoruz. Hemşerilerimizi kaynaştırıyoruz” dedi. 

GÖKSOY: VAKIF VE DERNEKLER İLÇEMİZE ÖNEM 
KATIYOR 

Programda Adilcevazlıları yalnız bırakmayan Adilcevaz 
eski Belediye Başkanı Adnan Göksoy yılda bir kez de olsa bu 
tür etkinliklere herkesin katılması gerektiğine işaret etti. Göksoy, 
“Adilcevazlı olarak ADEV başkanımızın bu programında bulun-
maktan şeref duyuyorum. Şöyle bir söz var gönül ne çay ister ne 
çayhane gönül sohbet ister çay bahane. Elbette hayat çilelerle 
zorluklarla dolu. Bunları aşmak gerekiyor.Bu kapsamda Vakıf 
ve Dernekler ilçemizi farklı bir anlam katıyor. Bu aşılması zor 
olan yükseklikleri aşarken böyle bir araya gelme birlikte olma 
beraber olma acılarımızı sevinçlerimizi birlikte paylaşmalıyız. 
Bir araya gelip dertlerimizi paylaşarak sorunlarımızı çözmeye 
veya dertlerimizi paylaşmada hasbihal etmede çok önemli 
görevler üstleniyoruz bu görevleri üstlenirken de bizi böyle bir 
araya getiren vakıf başkanımıza ve İstanbul’dan gelen Orhan 
abimize sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gibi birlik 
ve beraberliklerle ülkemizin bu zor günlerinde birbirimize daha 
fazla kenetlenmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. 

ADİLCEVAZ CANDIR HEYECANDIR 

Aydınlar eski Belediye Başkanı Bahattin Alageyik 
de ADEV’in organizasyonun Adilcevazlıları ve Adilce-
vaz sevdalılarını bir araya getirmede büyük rolü olduğunu 
vurguladı. Bugüne kadar emeği geçenlere de teşekkür eden 
Bahattin Alageyik şunları söyledi: “ADEV vakfımız her yıl bizi 
bir araya getiriyor teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraber-
lik içerisinde bir arada bulunuyoruz. Şimdiye kadar vakıfta 
başkanlık yapan yönetimde bulunan emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Onların emeği unutulmaz bugün biz bir 
aradaysak vakfın emekleriyle bir aradayız. Birlik ve beraber-
lik içerisinde köylüsüyle Adilcevazlısıyla ve dışarıdan katılan 
herkese çok teşekkür ediyoruz. Adilcevaz Bitlis hep birlikte 
Türkiye’yiz. Farkımız yok. Birlikte olmalıyız. Adilcevaz candır, 
heyecandır. Adilcevaz birliktir beraberliktir, kardeşliktir. 
Adilcevaz Süphan Dağı’dır Van Gölü’dür. Adilcevaz Sütey 
Yaylası’dır Adilcevaz Türkiye’dir.” 

HERKESE ÜCRETSİZ AYRAN AŞI VE ÇİĞ KÖFTE 

Konuşmaların ardından piknik şöleninde halat çekme, 
yumurta taşıma, türkü söyleme ve çuval yarışmaları düzen-
lenerek birinci olanlara çeşitli hediyeler armağan edildi. 
Yarışmalarda renkli görüntüler yaşanırken vakfa gelir 
sağlamak amacıyla bilet satışı yapılarak çekiliş düzenlendi. 
Şanslı bilet sahiplerine tablet bilgisayardan küçük ev aletler-
ine kadar farklı hediyeler dağıtıldı. Programda ayrıca tüm 
katılımcılara Hacı Hikmet Yaralı tarafından hazırlanan ayran 
aşı ve çiğ köfte de ücretsiz olarak ikram edildi. Ankara’daki 
Adilcevazlılar uçkuna da büyük ilgi gösterdi. Adilcevazlıların 
doyasıya sohbet ederek hasret giderdiği program halayların 
çekilmesi ile birlikte sona erdi. 

KAMU-DER   2016 Sayı 13
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4 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle hizmet 
kolu bazında sendika üye sayıları açıklandı

4 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre bir önceki yıla göre KESK 15 bin, Kamu Sen 25 
bin üye kaybetti. Memur Sen ise toplam üye sayısını 120 bin artırdı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre konfederasyon ve sendika bazında üye sayıları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME
KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE
KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2016 TEMMUZ
İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre 

oluşturulmuştur.

KAMU-DER   2016 Sayı 13

KAMU  GÖREVLİLERİ  KONFEDERASYONLARININ  
UNVANI  

2016  TOPLAM  
ÜYE  SAYISI  

2015  TOPLAM  
ÜYE  SAYISI  

KESK  
(Kamu  Emekçileri  Sendikaları  Konfederasyonu)  

221.069   236.203  

TÜRKİYE  KAMU-SEN  
(Türkiye  Kamu  Çalışanları  Sendikaları  Konfederasyonu)  

420.220   445.729  

MEMUR-SEN  
(Memur  Sendikaları  Konfederasyonu)  

956.032   836.505  

BASK  
(Bağımsız  Kamu  Görevlileri  Sendikaları  Konfederasyonu)  

4.655   4.360  

BİRLEŞİK  KAMU-İŞ  
(Birleşik  Kamu  İşgörenleri  Sendikaları  Konfederasyonu)  

63.990   57.365  

HAK-SEN  
(Kamu  Çalışanları  Hak  Sendikaları  Konfederasyonu)  

4.276   4.187  

DESK  
(Demokratik  Sendikalar  Konfederasyonu)  

5.499   5.982  

TÜM  MEMUR-SEN  
(Tüm  Memur  Sendikaları  Konfederasyonu)  

7.835   8.338  

CİHAN-SEN  
(Cihan  Sendikaları  Konfederasyonu)  

22.104   29.000  

ANADOLU-SEN  
(Anadolu  Eksen  Kamu  Çalışanları  Sendikaları  Konfederasyonu)  

781   -  

EKSEN  
(Eksen  Sendikalar  Konfederasyonu)   -   2.173  

BAĞIMSIZ  SENDİKALAR   50.473     
49.186  

  

GENELTOPLAM  
  

1.756.934     
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ANIL YILMAZ’A BİR ÖDÜLDE GENÇ GİRİŞİM 
YÖNETİŞİM DERNEĞİ’NDEN GELDİ

2015 yılında Kamu-Der’in Genç İş Adamı Ödülü 
verdiği An Kurye Genel Müdürü Anıl Yılmaz’a bir 
ödülde Genç Girişim Yönetişim Derneğinden geldi. 
İş camiasında sevilen sayılan genç girişimci olarak 
bilinen Anıl Yılmaz Kamu-Der Yönetim Kurulu kararı 
ile danışma kurulu üyeliğine getirildi. Kamu-Der olarak 
Sayın Yılmaz’a üstün başarılar dileriz.

Tüm eş ve dostlarımızın bayramını 
en içten dileklerimle kutlar, bu 

bayramın ülkemize barış, sağlık 
ve mutluluklar getirmesini dilerim.

Ankara’daki Adilcevazciler, Bitlisli ve Ankara’daki 
tüm hemşehri, eş ve dostlarımız ile yüce milletimizin 
bayramını kutlar, Allah’tan sağlık ve mutluluklar dilerim.

Anıl YILMAZ
An Kurye Genel Müdürü

Av. M. Faruk ÖZER
Siirt Eski Baro Başkanı

Rıza ALAGEYİK
Ankara Adilcevaz Vakfı Başkanı

KAMU-DER   2016 Sayı 13
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Kadının Toplum İçindeki Yeri ; Kimlik ve Soyadı Meselesi 
(KİMLİĞİMİZİ İSTİYORUZ)

Türkiye de kadınların en büyük sorunu kadın olamamak, 
kendini ifade edememek. Kadına “KADIN” demeye çekinilen 
bir ülkede yaşıyoruz . Bayan diyorlar, kızlar evlenmek üzere 
yetiştiriliyor hayatta başka bir şeye odaklanamıyorlar. Ataerkil 
bir toplumda yaşıyoruz.Kadınların söz hakkı yok. Kadınlar pek 
çok işte çalışamıyor; sözlü fiziksel şiddet görüyorlar. Her kadın 
çalışmalı, mutlaka üretmeli o zaman kendine güveni gelir istekler-
ini daha iyi ifade edebilir.

En önemlisi de aile eğitimi. Şiddet ise bambaşka bir konu. 
Erkek zayıf gördüğü kadına şiddet uyguluyor. Şiddet aileden 
çocuğa geçiyor . O yüzden kadınlar kendi güçlerinin farkında 
olmalı, ona göre davranmalı. Kadın ve erkeğin eşit haklara sa-
hip olduğunun bilincinde olmalıyız ve ona göre yaşam haklarımızı 
savunmalıyız. Şu bir gerçek ki toplumda cinsiyet ayırımcılığı 
diye bir şey var. İster çalışsın ister çalışmasın, ister okusun is-
ter okumasın her ne şekilde olursa olsun, kadınlar baskı altında. 
Çünkü kadınlar erkeklerden farklı, farklı derken kadınlar ne daha 
az akıllı, ne de daha çok iyi ; ama kesinlikle farklı. Kadınlar daha 
zarif, çoğu zaman fiziksel olarak daha güçlü olan erkeğin şiddetine 
maruz kalıyor. Fiziksel olarak güçsüz olan kadın, güçlü olan erkeğin korumasına girmiş ve erkeğe itaat 
eder olmuştur. Gördükleri itaat karşısında sahiplenme sahip olma psikolojisine bürünen erkek, kadının 
sahibi olarak görmüştür kendisini. Oysa ki ; sahip çıkılarak korunup kollanan ve yönetilmeye çalışılan 
kadın kimliksizleştiriliyor...Giyimine karışılan, aşağılanan, kıskançlık adı altında yasaklar konan, dayak 
yiyen,cinsel tacize uğrayan kadın kişiliksizleştiriliyor. Ezilmiş olan kadın nasıl davranacağını bilememe-
zlik içinde sevdiğine biraz rahat davransa, sevdiğini belli etse, adı “hafif kadın” sevdiğini belli etmese, 
ciddi olsa adı “soğuk kadın” dır. Ne yazık ki yine erkeğin yüklediği anlamdan ibarettir aslında. Kadının 
olmayan bir adı, eşinin verdiği bir soyadı vardır. Doğduğu gün verilen kimliği evlendiği gün elinden alınır. 
Hiç bir bağının olmadığı bir soy birliğinin, farklı bir kütüğün bireyi olur kadın. Evlilikte güya eşit haklara 
sahipmiş gibi görünen eşlerin soyadı seçimini kadının özgür iradesi ne bırakmayıp erkeğe ait bir üstün-
lük sağlayan bu kural sadece eşitlik ilkesine değil, kadının soyadı üzerindeki kişilik hakkına da bir müda-
haledir. Bu arada eşinin soyadını ve kendi soyadını kullanabiliyor. Bu seferde iki soyadını kullanmanın 
zorlukları başlıyor. Kadına feminist erkeğe kılıbık yakıştırması tam bir trajedi aslında. Bence kadını erkeğe 
direkt bağlayan sahiplenme psikolojisine sokan en önemli sebeplerden birisi de kadına vermiş olduğu 
soyadıdır.Soy devamını erkeğe veren bu uygulama, kadın üzerinde erkek çocuk doğurma baskısını 
arttırıp kadını ikinci sınıf yapmıştır. Zaten hiç anlamamışımdır soy devamını neden erkeğe verilmiştir.
Doğuran zahmeti çeken kadın ya...! Siz hiç annesini belirlemek için DNA testi yapıldığını duydunuz mu? 
Öyle ki doğurduğu çocuğu babasının izni olmadan yurt dışına bile çıkaramıyor kadın. Ezilmişlik kadının 
kaderi olmamalı. Adı namus olsun, töre olsun haklı olan bir şiddet türü olamaz. Şiddetin karşısında du-
rarak, şiddet uygulayanı deşifre ederek şiddeti sonlandırmak biz kadınların elinde.Bir et parçası olarak 
görülmeyi, eğitimde ve çalışma hayatında kısıtlanmayı erkek himayesine girmeyi reddetmeli, erkek 
egemen zihniyetine “HAYIR” diyerek soyadına sahip çıkmalıdır kadın. Öyle bir günü “Kadınlar Günü” ilan 
ederek elimizden aldıkları zaten hakkımız olan haklarımızı, bize çiçekle takdim etmesinler.Kişiliğimizi 
kimliğimizi istiyoruz. Mesele; kadın erkek ayırımı olmadan sadece “İnsan” muamelesi görmek istiyoruz.

Nihal Başkut
Kamu-Der Eskişehir İl Temsilcisi
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KAMU-DER’DEN HABERLER

KAMU-DER  BÖLGESEL TOPLANTISINI 
KURTALAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

KAMU-DER  GENEL MERKEZİNDEN ESKİŞEHİR  
İL TEMSİLCİLİĞİNE ATANAN NİHAL BAŞKUT’U ZİYARET

KAMU-DER 7.GELENEKSEL 
İFTAR YEMEĞİ

Kamu-Der Güneydoğu’da  ki 2.Toplantısını Siirt Kurtalan Öğretmen evinde 200 kişilik yemekli bir toplantı 
ile gerçekleştirdi.Toplantıya  bölgede görev yapan  kamu kurumlarının mülki idare amir ve çalışanları ile birlikte 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda kamu görevlilerinin sıkıntılarının yanında güncel konu-
lar konuşuldu.Kamu-Der’in geçmiş çalışmaları hakkında bilgi veren slayt gösterisi barkovizyona yansıtıldı.

Kamu-Der’in geleneksel hale gelen ve bu sene 7. düzenlenen  iftar yemeği TBB Litai Hotelde ; Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Kayaçetin, Doc. Dr. E. Albay Namık Kemal Bingöl, Doc. Dr. İmbat Muğlu, 
ADEV Başkanı Rıza Alageyik, İnş.Y.Müh. Önal Köseoğlu ve çok sayıda kamu görevlileri ve çalışanları katıldı.

Genel Başkanımız Cevdet Baştuğ’un konuşmasının ardından yemeğe geçildi. Kamu-Der olarak dav-
etimize katılan herkese teşekkür eder nice iftar yemeklerine sağlıkla huzurla beraber olmayı diliyoruz.
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KAMU-DER’DEN HABERLER

KAMU-DER  BÖLGESEL TOPLANTISINI İSTANBUL 
MARMARARAY HOTELDE GERÇEKLEŞTİRDİ

ONLAR SÖYLER AK PARTİ YAPAR
Seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu ve  Bahçeli  tüm emekli-

lere yılda iki maaş tutarında  ikramiye verecekler söylediler, Ak 
Partide seçim meydanlarında  onlar söyler Ak Parti yapar dediler 
bir emekli olarak söylüyorum emeklilerin ekonomik durumu içler 
acısıdır, şimdi tam zamanı onlar söyler Ak Parti yapar, yılda iki 
maaş tutarındaki emekli ikramiyesi ve emekli banka promosyonları 
ne zaman ödenecektir.   Dileğimiz  temennimiz  onlar söyler Ak 
Parti   yapar  olacaktır  solganı  Sn. Cumhurbaşkanımız, Sn. 
Başbakanımız ve   Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman  Soy-
lu Bey’e güveniyoruz, onlar  söyler Ak Parti yapar biz emekliler 
olarak  merak  ediyoruz  onlar söyler Ak parti yapar sloganınızı 
ne zaman gercekleştireceksiniz.

Kamu-Der Muratpaşa İlçe Temsilcisi Nesrin Engez  gelişen 
büyüyen  Antalyamızın  Lara, Konyaaltı, ve Muratpaşa bölge-
lerine yaya geçitleri tekrar gözden geçirilmeli, bazen yerlere asansörlü geçit  yapılmasının 
gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Menderes Türel Bey’in bu hassasiyeti 
göstereceğine inanıyorum dedi.

Kamu-Der  bölge toplantısını  İstanbul Marmaray Hotelde basın mensuplarıyla 
beraber kahvaltılı toplantı ile gerçekleştirdi .Toplantıya  ANAYOL Genel Başkanı 
Zafer MADEN, E.Başsavcı  Mithat Ali KABAALİ,  İstanbul Çevre ve Şehircilik 
E.İl Müdürü  Sait BİLGİN, STK Temsicileri, Kamu-Der İstanbul il ve İlçe temsil-
cilikleri katıldı. Toplantıda kamu görevlilerinin ve ülkemizin sıkıntılarının yanında 
güncel konular konuşuldu.Kamu-Der’in geçmiş çalışmaları hakkında bilgi veren slayt gösterisi barkovizyona 
yansıtıldı. Kamu-Der  Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ kapanışta yaptığı konuşmada sizlerle bir arada 
olmamız Kamu-Der’e güç katmıştır, bu toplantı sonucunda gerekli notları alınmıştır, bu notların sonucunu bir 
rapor şeklinde üst yazımızla ilgili makamlara iletilecektir. Bu toplantımızın Kamu-Der camiasına ve ülkemize 
hayırlara vesile olmasını diledi.

Nesrin ENGEZ
Antalya Muratpaşa İlçe Temsilcisi
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KAMU-DER’DEN HABERLER

KAMU-DER  BÖLGESEL TOPLANTISINI 
ANTALYA KEMER’DE  GERÇEKLEŞTİRDİ
Kamu-Der Antalya il Temsilciliğine atanan Nurgül 
Rahime KAYA,  Muratpaşa ilçe Temsilciliğine atanan 
Nesrin ENGEZ, Kamu-Der danışma kurulu üyesi 
Gülçin AKBABA  ile birlikte Kamu-Der Genel Başkanı 
Cevdet BAŞTUĞ  1 mayıs işçi bayramını  Antalya 
Kemer  Grand Mader  otelinde  emekçi personelleri 
ile birlikte geçirdiler. Çalışan emekçilere karanfil 
vererek  1 mayis bayramını kutladılar. Genel Başkan 
BAŞTUĞ başkanlığında ki heyet  Kemer Belediye 
Başkanı Mustafa GÜL, Konyaaltı, Döşemaltı ve 
Muratpaşa Belediye Başkanları ziyaretinden sonra  
Ak parti ve CHP  il başkanları, Konyaaltı Akparti ilçe 
Başkanı Sn. M.Rıfat Durukan’ı akabinde sivil toplum 
kuruluşları başkanlarını ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde bahsi geçen konular Kamu-Der’in tanıtımı 
ve güncel konulardı.Ziyaretlerde ki sohbetlerde 
Kamu-Der’in Antalya’da temsilciliğini açıldığını ve 
örgütlenmesinin tamamlandığını öğrenen ilgililer 
memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Antalya il Temsilciliğine Atanan Nurgül Rahime Kaya 
Temsilcilik Belgesini Cevdet Baştuğ’dan Alırken

1 Mayıs İşci Bayramı Kemer Mader Hotel Emekçi 
Personeli ile Birlikte geçirdik

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Antalya İl 
Temsilcisi Rahime Kaya, Muratpaşa Temsilcisi Nesrin 

Engez, Kamuder Onur Kurulu Üyesi Gülçin Akbaba, Orhan 
Özbek ve Metin Benli’nin Ak Parti İl Başkanını Ziyareti

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Antalya İl 
Temsilcisi Rahime Kaya, Muratpaşa Temsilcisi Nesrin 

Engez, Kamuder Onur Kurulu Üyesi Gülçin Akbaba, Orhan 
Özbek ve Metin Benli’nin CHP İl Başkanını Ziyareti

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Antalya İl 
Temsilcisi Rahime Kaya, Muratpaşa Temsilcisi Nesrin Engez, 
Kamuder Onur Kurulu Üyesi Gülçin Akbaba, Orhan Özbek ve 
Metin Benli’nin Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül Ziyareti
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KAMU-DER’DEN HABERLER

KAMU-DER  BÖLGESEL TOPLANTISINI 
MARMARİS’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

 Kamu-Der Muğla İl temsilciğine  Salih SÜL, Marmaris 
Temsilciliğine Kadriye ŞAHİN, Armutalan Temsilciliğine atanan 
Fikret KIZILKAN ilk bölge toplantılarını  Genel Başkanımızın da 
katılımıyla D-Resort Grand Azur Marmaris Otel’de gerçekleştirdi. 
Ataması yapılan ilçe temsilciliklerine yetki belgelerini Kamu-
Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, Muğla Milletvekili Akın 
ÜSTÜNDAĞ, Marmaris Belediye Başkan V. Dursun KAPLAN 
tarafından verildi.Toplantıya  bölge milletvekilleri ,belediye 
başkanları,kamu kurumlarımızın müdürleri, iş adamı  Manav 
AZUN ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar ÜNLÜ ile  çok sayıda 
kamu görevlileri ve basın mensupları katıldı.

 Armutalan Temsilcimiz  Fikret KIZILKAN almış olduğu görevi 
layıkıyla yapacağını ifade etti.Milletvekili Akın ÜSTÜNDAĞ’ın 
yapmış olduğu konuşmasında Kamu-Der’in çalışmalarını 
takdir ettiğini Muğla ilimizde örgütlenmesinin Muğla’ya fayda 
sağlıyacağını ve bütün kamu çalışanlarımızın Kamu-Der’e ilgi 
göstermesi gerektiğini belirtti.

 Kamu-Der Genel Başkanımız  Cevdet BAŞTUĞ yapmış 
olduğu konuşmada hedeflerinin halihazırda 26 olan temsilcilik 
sayısını yıl sonuna dek 45’e çıkarmak olduğunu,Türkiye’nin 
herzamankinden  daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu 
vurgulayarak  ulu önder Atatürk’ün ‘Yurtta sulh  Cihanda sulh’ 
sözünü hatırlattı.Genel Başkan ve heyeti daha sonrasında  mülki 
idari amirleri ziyaret ederek bölge hakkında bilgi sahibi oldu.

KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet 
BAŞTUĞ Açılış Konuşmasını Yaparken

Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündal 
Katılımdan Dolayı Teşekkür Belgesi Alırken

Muğla Muğla İlçe Temsilciliğine Atanan 
Kadriye Şahin Yetki belgesini Muğla 

Milletvekili Av. Akın Üstündal Takdim Etti

Armutalan Temsilciliğine Atanan Fikret 
Kızıltan Yetki Belgesini CHP İlçe Başkanı 

Acar Ünlü Takdim Etti

Muğla Menekşe Belediye Başkanı 
Bartın Gümüş’ü Ziyaret

Marmaris Toplantı Anısına Çekilen Hatıra 
Fotoğrafı
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ANKARA BAROSU DSA GRUBU ÖN SEÇİMİ 
BİR ŞÖLEN HAVASINDA GEÇMİŞTİR

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

Ankara Barosu’nun  önceki başkanlığını 
yapmaktan onur duyduğum  DSA Grubu,  bugün baro 
genel seçimi öncesi önseçimlerini yaptı. 

Bir şölen havası içinde geçen önseçimde yarışan 
tüm kıymetli meslektaşlarımı, önseçime gelerek 
listelere oy veren Ankara Barosu’nun DSA’ya gönül 
vermiş bütün üyelerini tebrik ediyorum. 

Önseçimin kazananı Baro Başkanımız Av. Hakan 
Canduran’ı da, yarışan tüm adayları ve seçime 
oylarıyla destek veren bütün meslektaşlarımızı 
kucaklayacağından emin olarak bir kez daha 
kutluyorum. Kazanan hep birlikte DSA olmuştur, 
kazanan Ankara Barosu ve mesleğimiz olmuştur.

Ankara’daki  Güvenli Eviniz..
Konaklamada Doğru Adres...

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

www.hotelbuldum.com - info@hotelbuldum.com

HOTELCİLİKTE
HİZMET

BİZİM
İŞİMİZDİR
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BAYRAM MESAJLARI

www.kamuder.org.tr

Cuma UÇAR
Batman Sason Belediye Başkanı

Mehmet Can SANSARKAN
Bismil Doğal Hayatı Koruma ve 
Ağaçlandırma Derneği Başkanı

Tüm Sasonlu hemşehrilerim, 
Batmanlı hemşehrilerim ve 
yüce milletimizin bayramını 
en içten dileklerimle kutlar 

Allah’tan sağlık, mutluluk ve  
esenlikler dilerim. 

Saygılarımla.

Bismil ve Diyarbakırlı hemşehrilerim  
ve halkımızın bayramını candan kutlar, esenlik 

ve mutluluklar dilerim.
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KAMU-DER 2016 YILI ÖDÜLLERİNİ SİZ 
ÖNERECEKSİNİZ BİZ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

KAMU-DER GENEL 
MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Kamu-Der 9. Geleneksel ödül töreni 22 Ekim 
Cumartesi günü saat 14:00’da Ankara’da yapılacaktır. 
Bölgenize sizce ödüle layık gördüğünüz siyasetci, 
işadamı, işkadını, belediye başkanı, bürokrat 
ve kamu görevlisi isimlerini genel merkezimize 
bildirmeniz halinde tarafımızca değerlendirilecektir. 
Çünkü Kamu-Der Sizsiniz Siz Önereceksiniz Biz 
Ödüllendireceğiz. Bu konuda gerekli duyarlılığı ve 
hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. 

2015 yılı 8. geleneksel ödül törenimizde yılın milletvekili 
ödülü M. Galip Ensarioğlu ödülünü Kamu-Der adına 
işadamı Osman Nasıroğlu’dan alırken.

RENGIN
Çocuk Kot Dünyası
İmalat ve Toptan

Barış AKTAŞ

İleri Mah. Kıbrıs Cad. 
Tuzcular Sk. No: 5

Topraklık - Çankaya / ANKARA
Tel : 0544 784 19 72
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Memurlar için yılın ilk altı ayı yüzde 2,37 oranında 
refah payıyla bitti 

Yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon oranı, yüzde 6’yı aşamadı. 
Dolaysıyla memurlar Temmuz ayında sadece yüzde 5’lik toplu 
sözleşme zammını alacaktır.

2016-2017 toplu sözleşmesinde , şu hüküm yer almaktadır:
“b) 2016 yılı Haziran ayı endeksinin 2015 yılı Aralık ayı 

endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci 
fıkrasında 2016 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 
oranını, aşması halinde , ....katsayılar, ...söz konusu on iki aylık 
veya altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği 
ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.”

DEĞERLENDİRME
Toplu sözleşme hükmüne göre, Aralık 2015 ila Haziran 2016 arasındaki enflasyon oranının yüzde 6’yı aşması 

durumunda, memurlar aşan nispette, yılın 1. yarısı için enflasyon farkı alabilecektir. Aksi halde Temmuz’da sadece 
yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı alınacaktır.

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre, ilk altı aydaki enflasyon oranı yüzde 3.63 olmuştur.
Uzun yıllardan sonra ilk kez enflasyon, ilk altı aylık zam oranını geçememiştir. Enflasyon, ilk altı ayda yüzde 

3,63 iken, yılın ilk altı ayında memura verilen zam yüzde 6 olduğu için memurlar için, yüzde 2,37 oranında refah payı 
oluşmuştur.

Tam bu noktada genel olarak enflasyon sepetine ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Ancak bugün eleştirilen enflasyon 
sepetinin, yıllardır zam taleplerinde ana alınan enflasyon sepeti olduğu unutulmamalıdır. Dolaysıyla ilk kez bu miktarda 
oluşan refah payı görmezden gelinmemelidir.

Enflasyon oranı Haziran 2016 zam şampiyonu...
Haziran 2016 dönemi enflasyon oranları açıklandı. Haziranda 

TÜFE yüzde 0,47 ÜFE yüzde 0,41 arttı. Ayın zam şampiyonu ise 
sivri biber oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin 
enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında TÜFE yüzde 0,47 ÜFE yüzde 0,41 arttı. Yıllık 
enflasyon Haziran ayı itibarıyla 7,64 oldu.

Haziran’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,47, Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,41 artış gösterdi. Yıllık 
enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,64, 
yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,41 oldu.

ZAM ŞAMPİYONU SİVRİ BİBER

Tüketici fiyatları bazında Haziran’da 
en yüksek fiyat artışı yüzde 28,43 ile sivri 
biberde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 
14,97 ile kuru soğanda görüldü.
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Rüzgarlı Sokak No: 3 ULUS - ANKARA 
Tel : 0312 312 21 29 - Faks : 0312 312 21 30 - info@celikhanhotel.com.tr

ANKARA’DAKİ EVİNİZ

KONAKLAMADA
DOĞRU ADRES 

ÇELİKHAN 
HOTEL

REZERVASYON : 0312 312 21 29 

Tüm Samsun’lu 
hemşehrilerimin eş ve dostlarımızın 

bayramını en içten dileklerimle 
kutlar, barış, sağlık, mutluluk 

ve  esenlikler dilerim.
Recep ÖCAL

İşadamı
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKAN YARDIMCISI M.FATİH ÇİFTÇİ 
KAMU-DER ONUR KURULU BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP DARALMASI 
CİDDİ SİNYALLER VERİYOR

Kamu-Der Antalya İl Temsilcisi, Nurgül Rahime Kaya 
Kamu-Der Dergisine gönderdiği yazılı açıklamasında 
ülkemizde turizm sektöründe talep daralması sinyalleri 
veriyor ilgililerin tedbir alması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de istihdam açısından önemli yer tutan turizm 
sektörü son zamanlarda meydana gelen terörist faaliyetler, 
global durgunluk ve Rusya ile ilişkilerdeki gerginlik nedeniyle 
Rus turistlerin Türkiye’ye gelişine izin verilmemesi gibi bir 
dizi nedenle önemli bir güç kaybına uğramıştır. 

Yazın doluluk oranlarının %100’ lere ulaştığı bölgelerde 
bile oranların çok düşük gelmesi, İstanbul gibi illerde bile 
%40 doluluk oranlarına inilmesi ayakta kalmak için ciddi 
fiyat rekabetine girilmesine yol açmaktadır. Bu durumda 
şirketler giderlerini bile karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sektörde istihdam endeksi 2016 yılı ilk çeyreğinde, son 
dört yılın en düşük değerlerinde gerçekleşmiştir. 

Yapılan araştırmada görüleceği üzere mevsim ve takvim endeksinden arındırılmış çalışılan saat 
endeksi 2016 yılı ilk çeyrekte 108,2 olarak gerçekleşmek suretiyle bize bu sektörde istihdamın son 
yılların en kötüsü olarak gerçekleşmekte olduğu sinyalini verdiğinden bu sektörde istihdamı yüksek 
tutacak tedbirlerin acilen alınması gerektiği kanaatine varılmaktadır.

2014 yılında Kamu-Der tarafından 
yılın en başarılı Milletvekili seçilen Van Ak 
Parti Milletvekili Eski Savcı, Eski Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Çiftçi, Gümrük ve 
Ticaret Bakan Yardımcılığına Getirildi. 
Kamu - Der Yönetim Kurulunca 2016 
yılında Kamu-Der onur kurulu üyeliğine 
getirilen Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 
Çiftçi’ye Onur kurulu belgesini Kamu-Der 
Genel Başkanı Cevdet Baştuğ tarafından 
takdim edildi. Kamu-Der olarak sayın 
bakan yardımcımıza üstün başarılar 
dileriz.

Rahime KAYA
KAMU-DER Antalya İl Temsilcisi
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VALİ ATAMALARI

ADI  VE  SOYADI   ESKİ  GÖREVİ   YENİ  GÖREVİ  

Mustafa  BÜYÜK   Adana  Valisi   Merkez  Valisi  

Hakan  Yusuf  GÜNER   Afyonkarahisar  Valisi   Merkez  Valisi  

Şeref  ATAKLI   Aksaray  Valisi   Merkez  Valisi  

Muammer  TÜRKER   Antalya  Valisi   Merkez  Valisi  

İbrahim  Halil  ÇOMAKTEKİN   Amasya  Valisi   Merkez  Valisi  

Kemal  CİRİT   Artvin  Valisi   Merkez  Valisi  

Yusuf  OD  ABAŞ   Bayburt  Valisi   Merkez  Valisi  

Haşan  KÜRKLÜ   Burdur  Valisi   Merkez  Valisi  

Vahdettin  ÖZCAN   Çankırı  Valisi   Merkez  Valisi  

Ahmet  KARA   Çorum  Valisi   Merkez  Valisi  

Şükrü  KOCATEPE   Denizli  Valisi   Merkez  Valisi  

Süleyman  KAHRAMAN   Erzincan  Valisi   Merkez  Valisi  

Davut  HANER   Iğdır  Valisi   Merkez  Valisi  

Orhan  ALİMOĞLU   Karabük  Valisi   Merkez  Valisi  

Murat  KOCA   Karaman  Valisi   Merkez  Valisi  

Orhan  DÜZGÜN   Kayseri  Valisi   Merkez  Valisi  

Muammer  EROL   Konya  Valisi   Merkez  Valisi  

Alim  BARUT   Sivas  Valisi   Merkez  Valisi  

Enver  SALİHOĞLU   Tekirdağ  Valisi   Merkez  Valisi  

Abdil  Çelil  ÖZ   Trabzon  Valisi   Merkez  Valisi  

Selim  CEBİROĞLU   Yalova  Valisi   Merkez  Valisi  

Abdulkadir  YAZICI   Yozgat  Valisi   Merkez  Valisi  

Mahmut  DEMİRTAŞ   Adıyaman  Valisi   Adana  Valisi  

Münir  KARALOĞLU   Bursa  Valisi   Antalya  Valisi  

Ömer  Faruk  KOÇAK   Mardin  Valisi   Aydın  Valisi  

Ersin  YAZICI   Rize  Valisi   Balıkesir  Valisi  
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Ömer  Faruk  KOÇAK   Mardin  Valisi   Aydın  Valisi  

Ersin  YAZICI   Rize  Valisi   Balıkesir  Valisi  

Ahmet  DENİZ   Ardahan  Valisi   Batman  Valisi  

Şerif  YILMAZ   Kütahya  Valisi   Burdur  Valisi  

İzzettin  KÜÇÜK   Şanlıurfa  Valisi   Bursa  Valisi  

Necmeddin  KILIÇ   Niğde  Valisi   Çorum  Valisi  

Ahmet  ALTIPARMAK   Erzurum  Valisi   Denizli  Valisi  

Günay  ÖZDEMİR   Kars  Valisi   Edime  Valisi  

Seyfettin  AZİZOĞLU   Bartın  Valisi   Erzurum  Valisi  

Azmi  ÇELİK   Batman  Valisi   Eskişehir  Valisi  

Şehmus  GÜNAYDIN   Kastamonu  Valisi   Isparta  Valisi  

Erol  AYYILDIZ   Aydın  Valisi   İzmir  Valisi  

Vahdettin  ÖZKAN   Isparta  Valisi   Kahramanmaraş  Valisi  

Süleyman  TAPSIZ   Kilis  Valisi   Karaman  Valisi  

Süleyman  KAMÇI   Malatya  Valisi   Kayseri  Valisi  

Yakup  CANBOLAT   Hakkari  Valisi   Konya  Valisi  

Ahmet  Hamdi  NAYİR   Bilecik  Valisi   Kütahya  Valisi  

Mustafa  TOPRAK   İzmir  Valisi   Malatya  Valisi  

Mustafa  Hakan  GÜVENÇER   Kahramanmaraş  Valisi   Manisa  Valisi  

Mustafa  YAMAN   Balıkesir  Valisi   Mardin  Valisi  

Erdoğan  BEKTAŞ   Manisa  Valisi   Rize  Valisi  

Güngör  Azim  TUNA   Eskişehir  Valisi   Şanlıurfa  Valisi  

Mehmet  CEYLAN   Nevşehir  Valisi   Tekirdağ  Valisi  

Yücel  YAVUZ   Gümüşhane  Valisi   Trabzon  Valisi  

Abdullah  ERİN  .   Mülkiye  Başmüfettişi   Adıyaman  Valisi  

Aziz  YILDIRIM   İçişleri  Bakanlığı  Müsteşar  Yrd.   Afyonkarahisar  Valisi  

Aykut  PEKMEZ   İçişleri  Bakanlığı  İller  İdaresi  

Genel  Müdürlüğü  Daire  Başkanı  

Aksaray  Valisi  

Salih  IŞIK   Şişli  Kaymakamı   Amasya  Valisi  

İbrahim  ÖZEFE   Sultanbeyli  Kaymakamı   Ardahan  Valisi  

1 Haziran 2016 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ilanında Vali atama kararları yayımlandı. Uzun bir 
süredir beklenen atama kararı yeni hükumetin kurulmasından sonraya kalmıştı. Beklenen atama karar-
ları Resmi Gazetede yayımlandı. İşte atama kararı:

Listede görev yerleri ile isim ve soy isimleri yazılı olan şahısların belirtilen görevlere atanması İçişle-
ri Bakanlığı tarafından ilgili maddeler gereği ve Bakanlar Kurulu’nun 30.05.2016 tarihinde aldığı kararla 
atamaları uygun görülmüştür.
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Ömer  Faruk  KOÇAK   Mardin  Valisi   Aydın  Valisi  

Ersin  YAZICI   Rize  Valisi   Balıkesir  Valisi  

  

  
  

Muhterem  İNCE   İçişleri  Bakanlığı  Personel  Genel  Müd.   Artvin  Valisi  

Nusret  DİRİM   Keçiören  Kaymakamı   Bartın  Valisi  

İsmail  USTAOGLU   İçişleri  Bakanlığı  Strateji  

Geliştirme  Başkanı  

Bayburt  Valisi  

Süleyman  ELBAN   İçişleri  Bakanlığı  Mahalli  İdareler  

Genel  Müdür  Yardımcısı  

Bilecik  Valisi  

Mesut  KÖSE   Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  

Bakanlığı  Müşaviri  

Çankırı  Valisi  

Ali  ARSLANTAŞ   Sorgun  Kaymakamı   Erzincan  Valisi  

Okay  MEMİŞ   İçişleri  Bakanlığı  Hukuk  Müşaviri   Gümüşhane  Valisi  

Cüneyit  Orhan  TOPRAK   Mülkiye  Başmüfettişi   Hakkari  Valisi  

Ahmet  Turgay  ALPMAN   Mülkiye  Başmüfettişi   Iğdır  Valisi  

Rahmi  DOĞAN   İçişleri  Bakanlığı  İller  İdaresi  

Genel  Müdürü  

Kars  Valisi  

Mehmet  AKTAŞ   İçişleri  Bakanlığı  idari  ve  Mali  

İşler  Dairesi  Başkanı  

Karabük  Valisi  

Mesut  YILDIRIM   Derince  Kaymakamı   Kastamonu  Valisi  

İlhami  AKTAŞ   İçişleri  Bakanlığı  Personel  Genel  

Müdür  Yardımcısı  

Nevşehir  Valisi  

Mehmet  İlker  HAKTANKAÇMAZ   İçişleri  Bakanlığı  Avrupa  Birliği,  

Dış  İlişkiler  Dairesi  Başkam  

Kırıkkale  Valisi  

İsmail  ÇATAKLI   Mülkiye  Başmüfettişi   Kilis  Valisi  

Ertan  PEYNİRCİOGLU   Salihli  Kaymakamı   Niğde  Valisi  

Davut  GÜL   İçişleri  Bakanlığı  Mahalli  İdareler  

Genel  Müdürlüğü  Daire  Başkanı  

Sivas  Valisi  

Tuğba  YILMAZ   Akyurt  Kaymakamı   Yalova  Valisi  

Kemal  YURTNAÇ   Başbakanlık  Müşaviri   Yozgat  Valisi  
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İşler  Dairesi  Başkanı  

Karabük  Valisi  

Mesut  YILDIRIM   Derince  Kaymakamı   Kastamonu  Valisi  

İlhami  AKTAŞ   İçişleri  Bakanlığı  Personel  Genel  

Müdür  Yardımcısı  

Nevşehir  Valisi  

Mehmet  İlker  HAKTANKAÇMAZ   İçişleri  Bakanlığı  Avrupa  Birliği,  

Dış  İlişkiler  Dairesi  Başkam  

Kırıkkale  Valisi  

İsmail  ÇATAKLI   Mülkiye  Başmüfettişi   Kilis  Valisi  

Ertan  PEYNİRCİOGLU   Salihli  Kaymakamı   Niğde  Valisi  

Davut  GÜL   İçişleri  Bakanlığı  Mahalli  İdareler  

Genel  Müdürlüğü  Daire  Başkanı  

Sivas  Valisi  

Tuğba  YILMAZ   Akyurt  Kaymakamı   Yalova  Valisi  

Kemal  YURTNAÇ   Başbakanlık  Müşaviri   Yozgat  Valisi  

Azmi ÇELİK
Eskişehir Valisi

Aziz YILDIRIM
Afyonkarahisar Valisi

Tuğba YILMAZ
Yalova Valisi

Şehmus GÜNAYDIN
Isparta Valisi
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DENİZ BANK GENEL MÜDÜRÜNDEN MESAJ

Hakan ATEŞ 
DENİZ BANK Genel Müdür

Güç dengelerinin batıdan doğuya doğru yön değiş-
tirdiği günümüzde Türkiye, istikrarlı ortamı, hızla bü-
yüyen ekonomisi ve dünya ticaret akışındaki artan payı 
ile uluslararası bir cazibe merkezi olma yolunda hızla 
ilerlemekte; global ekonominin yükselen yıldızları ara-
sındaki konumunu güçlendirmektedir. Dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girme yolunda emin adımlarla iler-
leyen ülkemizde, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin 
tesis edilmesi yolunda, finansal istikrarın itici gücü ko-
numundaki bankacılık sektörü kritik rol oynamaktadır. 
Biz de sektörümüzün öncü oyuncularından biri olarak, 
17 yıldır müşterilerimizin hayatına, temas ettiğimiz sek-
törlere ve büyük ölçekte ülkemizin parlak geleceğine 
değer katmak misyonuyla faaliyetlerimizi şekillendiri-
yor; sürdürülebilir iş modelleriyle hedeflerimize doğru 
ilerlemenin, sektörümüze kazandırdığımız ilk’ler ve 
en’lerle örnek gösterilecek işlere imza atmanın gururu-
nu yaşıyoruz.

DenizBank Ailesi olarak, 2013 yılı başında, 
Rusya’nın en büyük, Avrupa’nın ise en büyük üç ban-
kasından biri olan Sberbank’ın, Dexia ile hisse devri ko-
nusunda anlaşarak ana hissedarımız olması ile yeni bir 
döneme adım attık. Bir yıl süren satış sürecimizde, sek-
törümüzde şimdiye kadar rastlanmamış bir başarıyla her 
alanda büyümemizi sürdürdük. DenizBank’ımız, banka-
cılık sektöründe bir yüzyılı geride bırakmış, 172 yıllık 
geçmişe sahip Sberbank gibi bir finans devinin güçlü 
rüzgârını arkasına alarak, yeni ufuklara yelken açıyor.

Diğer yandan, 01 Temmuz 2013 itibarıyla Citi 
Türkiye’nin bireysel bankacılık bölümünü devralma-
mızla birlikte, yine kurumsal tarihçemizde son derece 
önemli bir dönemeci yaşadık. Gerek Bankamız bünyesi-
ne kazandırdığımız, Citi ekolünden yetişmiş deneyimli 
insan kaynağı, gerekse bireysel portföyümüzde önümü-
ze koyduğumuz yeni hedefler dolayısıyla, Citi Türkiye 
Bireysel Bankacılık Bölümü satın alması ile yüksek he-
deflerimize doğru tam yol ilerlemek üzere başarılı bir 
adım attık.

Bugün, çalışan sayımız 15 bine yaklaşmışken, sek-
törümüz için son derece kısa sayılabilecek 17 yıl gibi 
sürede şubesi, çalışanı ve müşterisi olmayan bir banka-
dan, konsolide aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin 5. 
büyük özel bankası konumuna erişmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki bu tabloda istik-
rarlı büyüme politikamızın, sektörümüzde yarattığımız 
istihdamın, ticari başarılarımızın yanında sosyal paydaş-
larımıza sağladığımız katma değerin ve en önemlisi, 17 
yıllık cesur yolculuğumuzda bizi asla yalnız bırakmayan 
7.8 milyon müşterimizin büyük payı bulunuyor.

Tam da bu sebeple, faaliyetlerimizin kalbine her 
zaman için müşterilerimizi yerleştiriyor; “finansal sü-
permarket” anlayışımız doğrultusunda, elimizdeki tüm 
kaynakları onlara en yeni bankacılık ürünlerini tek bir 
çatı altında, en hızlı şekilde sunmak üzere seferber edi-
yoruz. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt-
dışında toplam 739 şubemiz bulunuyor. Yurt dışı şube-
lerimizle Avusturya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde 
etkin hizmet sunuyoruz. Sadece son iki yılda 100’den 
fazla şube açıp, 3 bin 500’ün üzerinde iş gücü yaratarak, 
Türkiye’nin en çok şube açan ve istihdam yaratan özel 
bankası olma başarısını gösterdik. 2012 yılı itibariyle 
Türkiye’nin 81 iline hizmet götüren ikinci özel banka 
konumuna ulaştık.

DenizBank olarak ülkemizin istikrarlı ve sürdürü-
lebilir gelişimine katkı sağlamak üzere çalışırken, eko-
nomik büyümemize ivme kazandıracak niş alanları göz 
ardı etmiyor; sunduğumuz finansman ve verimlilik araç-
larıyla, öncelikle işletmelerimizin, ardından temas ettik-
leri sektörlerin ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin 
güçlenmesine katkı sunuyoruz. Ülkemizi sürdürülebilir 
yarınlara taşıyacak kilit sektörlerden birinin tarım oldu-
ğu inancıyla, çiftçilerimizin daha verimli ve ekonomik 
üretim yapabilmelerine büyük önem atfediyor, kaynak-
larımızı bu yönde seferber ediyoruz. Mevcut durumda, 
ilk adım attığımız dönemde Türkiye bankacılık sektörü 
açısından son derece bakir olan bu alanda, özel bankalar 
arasında lider konumdayız.

Diğer yandan, ekonomimize can veren KOBİ’leri-
mizin gelişimine katkı sunmak adına yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. KOBİ’lerimizin en önemli sıkıntılarının ser-
maye yetersizliği ve finansal kaynaklara erişim olduğu 
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ŞİMDİ YENİDEN TAM YOL İLERİ

gerçeğinden hareketle, operasyonlarını ihtiyaçlarına özel, 
yenilikçi ve avantajlı programlarla destekliyoruz. KOBİ 
Bankacılığı alanında edindiğimiz tecrübelerin ışığında, 
KOBİ’lerimizin yasal süreçlere hızla adapte olmalarını 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz yazarkasa POS, 
bu anlamda bizler için son derece kıymetli bir ürün.

İş yapma ve yaşam biçimlerimizi komple dönüştü-
ren, insan hayatını hiç olmadığı kadar kolaylaştıran diji-
tal ve mobil teknolojileri ürün ve servislerimize entegre 
etmek, en kritik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Di-
jital çağda trendleri takip eden değil, yaratan bir banka 
olma vizyonuyla, gerek kendi iş süreçlerimizi kolay-
laştırmak gerekse müşterilerimizin hayatını Deniz’de 
daha güzel kılmak adına bugüne kadar pek çok yenilikçi 
uygulamayı hayata geçirdik. Sadece Türkiye’de değil, 
dünyada bir ilk olan Facebook Bankacılığı gibi inovatif 
bir projeye imza attık, kredi başvurularını dünyanın en 
yaygın sosyal paylaşım ağları arasında yer alan Twit-
ter üzerinden, ‘direct message’ yöntemiyle kabul ede-
rek sektörümüzde bir ‘ilk’i gerçekleştirdik. Dünyada bir 
benzeri olmayan, DenizBank müşterisi olsun, olmasın 
herkesin para transferi yapmasına olanak sağlayan ‘mo-
bil cüzdan’ uygulamamız fastPay’i hayata geçirdik. Ha-
ziran ayı itibariyle MobilDeniz uygulamamızı, kullanıcı 
deneyimi açısından kolaylık yaratacak şekilde yenile-
dik. Kısacası tüm yol haritamızı, müşterilerimizin mobil 
ve dijital dünyanın nimetlerinden daha rahat faydalan-
ması vizyonuyla şekillendirdik.

Dijital platformda hayata geçirdiğimiz uy-
gulamaların yanında turizm, KOBİ Bankacı-
lığı, Bireysel Bankacılık gibi alanlardaki 
hizmetlerimiz ve insan kaynakları yöne-
timimizle ulusal ve uluslararası arena-
da saygın kuruluşlar tarafından tam 26 
ödüle layık görüldük. Bununla birlikte, 
iş dünyasının prestijli yayınlarından Ca-
pital tarafından sektörümüzün en beğeni-
len üç markasından biri olarak gösterildik.

Kurulduğu günden bu yana tüm iş sü-
reçlerini “insan” odağıyla sürdüren, kurum 
içinde çalışanlarının, kurum dışında ise müş-
terilerinin ve tüm paydaşlarının hayatına de-
ğer katmak üzere çalışan bir banka olarak, sos-
yal sorumluluklarımızı asla unutmuyor; faali-
yet gösterdiğimiz toplumun ve ülkemizin 
sürdürülebilir geleceğine hiz-
met etmek üzere 
yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Zira 

DenizBank olarak başarımızı salt finansal iş sonuçları-
mızla değil, insanlarımızın hayatına olumlu yönde temas 
etme başarımızla da ölçüyoruz.

Toplumsal kalkınmanın temel taşlarından birinin 
kültür-sanat olduğu düşüncesiyle, bu alandaki çalışma-
larımız sosyal sorumluluk vizyonumuzun önemli bir 
parçasını oluşturuyor. Bu doğrultuda, İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası’nın kurumsal sponsorluğuna tam 
10 yıldır devam ediyor; Uluslararası İstanbul Opera 
Festivali’ni ise başlangıcından bugüne destekliyoruz. 
Öte yandan 2012 yılında Türkiye’nin ilk ve tek bale fes-
tivali olan ve 11 yıldır düzenlenen Uluslararası Bodrum 
Bale Festivali’nin de sponsorluğunu üstlendik.

En az kültür-sanat kadar önemsediğimiz ve toplum-
sal gelişmişliğin önemli kriterlerinden biri olarak gör-
düğümüz bir diğer alan, spor. Tıpkı ilk kurulduğumuz 
günden bu yana sanatı sahiplendiğimiz gibi “Spora da 
evet” diyor; sporun tüm branşlarda sürdürülebilir geli-
şimi, daha geniş bir tabana nüfuz ederek toplumun tüm 
kesimleri için erişilebilir olması misyonuyla önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Ekim 2013’te 
Avrupa’da voleybolun kıtasal yönetim organı konumun-
daki CEV ile güçlerimizi birleştirerek, “CEV Voleybol 
Şampiyonlar Ligi”ne ismimizi verdik. “Avrupa’nın en 
iyi voleybolcuları artık Deniz’de” dediğimiz işbirliği ile 
sporun farklı dallarına yönelik desteğimizi; uluslarara-
sı arenada saygın bir organizasyon ile güç birliği içinde 
perçinlemekten mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar imza attığımız, say-
makla bitmeyecek onca başarımız, 

gelecekte yazacağımız zaferlerin 
birer teminatı olarak bize tarifsiz 
bir heyecan veriyor. Yeni döne-
mimizde, Türkiye’nin en büyük-
leri arasında yer alma hedefimi-
ze doğru hızla ve emin adımlarla 

ilerlemeye; “Hayat Deniz’de gü-
zel” mottomuzla da ifade ettiğimiz 

gibi, “gönüllerdeki banka” olmak 
için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük bir aile olmanın verdiği 
güç ve güvenle, bir kez daha “tam yol 

ileri” diyoruz.
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BASINDA KAMU-DER ÖDÜLLERİ
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KAMU-DER Ülkeyi Geziyor
Kamu-Der Genel Başkanı 
hemşerimiz Cevdet Baştuğ, 
Türkiye’yi gezerek, kamu 
görevlileri ve çalışanları derneği Kamu-Der’i tanıtım 
gezilerine devam ediyor.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği www.kamuder.org.tr

ATABAY’DAN KAMU-DER’DEN 
ÖDÜLÜNÜ ALDI
Didim Belediye Başkanı A. 
Deniz Atabay Kamu Görevli-
leri ve Çalışanları Derneğinin 
yapmış olduğu anket sonucunda yılın en Başarılı 
Belediye Başkanı seçildi.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI 
YILI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI 
SEÇİLDİ
Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-
DER) tarafından yapılan anket sonucunda Yılın En 
Başarılı İlçe Belediye Başkanı seçilen Amasra Bel-
ediye Başkanı Mehmet Emin Timur ödülünü aldı.

YILIN EN BAŞARLI 
MİLLETVEKİLİ MANİSA’DAN 
Geçtiğimiz hafta sonu 
Ankara Sürmeli Otel’de 
gerçekleştirilen Kamu Görevlileri ve Çalışanları 
Derneği (KAMU-DER) Geleneksel 6.Ödül 
Töreni’nde birçok alanda ödüller sahiplerini buldu. 

BELEDİYE BAŞKANI NECATİ 
GÜRSOY YILIN EN BAŞARILI 
İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Bitlis’in Adilcevaz Belediye 
Başkanı Necati Gürsoy, Kamu Görevlileri ve 
Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından yılın 
en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi.

KAMU-DER ANTALYA’DA 
TEMSİLCİLİK AÇTI
KAMU Görevlileri ve 
Çalışanları Derneği’nin 
(KAMU-DER) Antalya İl 
Temsilciliği’ne Rahime Kaya atandı.

Bülent Kerimoğlu’na “En İyi 
Belediye Belediye Başkanı 
Ödülü”
Kamu-Der’in Ankara Sürmeli 
Otel’de 6.sını düzenlediği geleneksel ödül töreninde, 
yılın ödülleri sahiplerini buldu.
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MERETO DAĞI ETEĞİNDEKİ 
SASON’DA BAYRAM BÖYLE KUTLANIR

Mereto Dağı eteğindeki Sason’da  bayram 
böyle kutlanır, 2015 yılında Kamu-Der’in yılın en 
başarılı belediye başkanı ödülü verdiği Sason Bele-
diye Başkanı Cuma Uçar ilçede alışık olmayan bir 
bayram kutlaması gerçekleştirdi. Uçar önce mülki 
amiri ile birlikte garnizon komutanlığına giderek 
mehmetciklerle kahvaltı yaptı ve bayram kutlaması 
yaptı. Daha sonra ilçe meydanında Batman Ak par-
ti milletvekili Atahullah Hamdi ile halkla bayram-
laştı. Biz Kamu-Der Dergisi olarak bayram böyle 
kutlanır diyor, çalışkan belediye başkanımız Cuma 
Uçar’a başarılar diliyor “hiç değişme hep böyle kal 
sayın başkan” diyoruz.
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AHMET ARSLAN
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI 

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Serdar Hüseyin YILDIRIM
DHMİ Genel Müdürü

Kenan BOZGEYİK
Ptt Genel Müdürü

Veysi KURT 
TCDD Taşımacılık Aş. Genel Müdürü

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 
BAKANLIĞI ARSLANCA YÖNETİLİYOR
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KAMU YÖNETİCİLERİMİZİ TANIYALIM

İmdat SÜTLÜOĞLU 
ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

Pınar ABAY 
ING BANK Genel Müdürü

Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

H. Faik Açıkalın 
YAPI KREDİ BANKASI Murahhas Üye ve Genel Müdürü

Doç. Dr. Temel Kotil 
THY Genel Müdürü

Dr. Mehmet Selim BAĞLI 
SGK Kurum Başkanı
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KAMU-DER’İN 
65. HÜKÜMETİMİZDEN 2016 TALEPLERİDİR

Sayı - 13
KAMU-DER adına sahibi

Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ

Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER

Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

(KAMU-DER)

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

Baskı Tarihi : Temmuz 2016
Yönetim Yeri 

Tuna Cad.  Çanakçı İş Hanı No: 11 Kat: 5 No: 73 Kızılay /ANKARA Tel: 0541 303 26 56

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • 15 Temmuz 2016

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

   1-  4-C’liler valilik, kaymakamlıklarda çalışan sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.

   2-  Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan yüksek okul mezunlu-
lara 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 ocak-
larında yaşam odaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve iş gü-
venliği üzerine daha fazla önem verilmelidir.

 8- Yıllardır ha verildi ha verilecek denilen emeklilerin banka pro-
mosyonları oyalamadan derhal verilmelidir.

 9- İşsizliğin önlenmesi için en az bir milyon işsiz genci işe alma-
lıdır. 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, 3600 ek gösterge hakkı mutlaka verilmelidir.

 12- Asgari ücret 2000 TL. olmalıdır.
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KAMU-DER BAŞKANIMIZI TANIYALIM

Kamu-Der Genel Başkanımızı Tanıyalım

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

ADIMIZ KAMU-DER
SOYADIMIZ TÜRKİYE

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı
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