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KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR
KAMU-DER

www.kamuder.org.tr

Ahmet Eşref FAKHIBABA 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Lütfi ELVAN 
Kalkınma Bakanı

Numan KURTULMUŞ 
Kültür ve Turizm Bakanı

Baki ERGÜL 
Sinop Belediye Başkanı

Adem Murat YÜCEL 
Alanya Belediye Başkanı

Özgür ÖZEL   
CHP Grup Başkan Vekili

Kamu-Der Ödülleri Uğur Getirmeye 
Devam Ediyor, Tebrik Eder Üstün 
Başarılarınızın Devamını Dileriz.
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Denize 150 mt. uzaklığında, havuzlu, geniş ve konforlu 
odaları ile hizmetinizdedir. Rezervasyon Telefonları : 

0232 793 29 93 - 0530 407 17 32

SÜLEYMAN GÖNÜLACAR
Yeşildağ Otel Yöneticisi

İş yerimiz sivil toplum kuruluşlarından en iyi işletme ödülü almıştır. 

İZMİR’DEKİ EVİNİZ YEŞİL DAĞ OTEL TATLI DİLLİ GÜLER YÜZLÜ 
PERSONELİ İLE  İZMİR GÜMÜLDÜR SAHİL YOLUNDA 
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BAŞKANDAN
15 TEMMUZU UNUTMADIK  
UNUTTURMAYACAĞIZ

Türkiye’de Türk Milletinin layık olduğu demok-
ratik nizamını zayıflatacak hiç bir müdaheleyi ka-
bul etmek mümkün değildir.Vatan savunmasında 
devletin varlığı ve bağımsızlığı ve Türk Milletinin 
huzur ve refahı için görevlendirilmiş Güvenlik kuv-
vetlerimizin içindeki bir kısım unsurları kullanarak 
15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen kalkışma hare-
keti, halkımızın sağ duyusu ve feraseti,Türk Silah-
lı Kuvvetlerimizin ve Emniyet genel müdürlüğünün 
içinde görev yapan vatan sever kahraman mensup-
larının azim ve kararı ile önlenmiştir. Bu mücadele 
Demokrasi tarihimizin asla unutulmayacak bir bü-
yük başarısıdır. Devletimize, bu vatanın ve milletin 
bütünlüğünü koruma kararlılığı içinde teröristlere 
karşı mücadele eden askerimize polisimize ve si-
vil halkımıza karşı yapılmış bu Darbe teşebbüsünü 
gerçekleştiren FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerini 
kınıyorum. Özel Harekat Birliği binasına yapılan 
saldırıda şehit olan polislerimize askerlerimize ve 
diğer sivil ve resmi görevli şehit kardeşlerimize, va-
tan için, bayrak için, ezan için mücadele eden tüm 
şehitlerimize Allahtan rahmet ve mekanlarının cen-
net olmasını diliyorum.Yaralılarımızı minnet ve şük-
ranla anıyor acil şifalar. Yüce milletime ve değerli 
ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum.
Bu mücadelede basiretli kararlı birlik ve beraberlik 
içinde yöneten, tepki koyan ve kararlı duruş sergile-
yen, Başta Sn.Cumhurbaşkanımız olmak üzere dev-
letin hükümetin ve mücadeleye destek veren siyasi 
partilerimizin liderlerine şükranlarımızı sunuyoruz.  
15 Temmuzu ne unuttuk nede unutturacağız. Bu ve-
sile ile tüm Kamu-Der’lilerin ve Kamu-Der Dergisi 
okuyucularının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kur-
ban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dilerim.

1 Ağustos Kamu görevlileri yetkili sendikalarla 
hükümet arasında toplu görüşmeler başlayacaktır. 
Sayın bakanlar kurulumuzdan, sendika yöneticile-
rimizden aşağıdaki taleplerimizi dikkate almasını 
önemle arz ederim.

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

2- Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan yüksek 
okul mezunlulara memur olma imkanı sağlansın. 

3- Taşeron işçilerine kadroya geçişi sağlanma-
lıdır.

4- Tüm emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikrami-
ye 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 geçi-
rilmeli işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine daha fazla 
önem verilmelidir.

8- 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.

9- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka gi-
derilmelidir.

10- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef 
benzeri ünvanlarada intibak hakkı, 3600 ek gösterge 
hakkı mutlaka verilmelidir.

11- Asgari ücret net 2000 TL. olmalıdır.

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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KAMU-DER YÖNETİCİLERİ

M. Haluk YILDIZ 
Diyarbakır İl Temsilcisi

Özcan BAŞTUĞ
Genel Teşkilatlanma 

Sekreteri

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı

Uğur DİREK
Mersin İl Temsilcisi

Dr. Ubeydullah SEVGİLİ
Niğde İl Temsilcisi

Mustafa VAROL
Malatya İl Temsilcisi

Salih SÜL
Muğla İl Temsilcisi

Sait BAŞTUĞ
Siirt İl Temsilcisi

Hikmet BAŞTUĞ 
Aydın İl Temsilcisi

Yusuf ANGÜN
Bitlis İl Temsilcisi

Yaşar TAN
Balıkesir İl Temsilcisi

Salih GÜVEN
Eskişehir İl Temsilci

Ali Rıza YILDIZ
İzmir İl Temsilcisi

Hamdi Berber
Genel Mali Sekreter

Özcan BAŞTUĞ
Ankara İl Temsilcisi

Mehmet Ali Demirci
Genel Başkan Yrd.

Nesrin Engez
Antalya İl Temsilcisi

Bahattin Altunakar
Genel Sekreter

Özgür KOÇAK
İstanbul İl Temsilcisi

Murat BAŞTUĞ
Genel Eğitim Sekreteri

Mehmet GÜL
İstanbul Av. Yakası Tem.

Yaşar SEZGİN
Kocaeli İl Temsilcisi

Sevil SÜLÜN 
Kütahya İl Temsilcisi

Bülent DİKEN
Kırıkkale İl Temsilcisi

Derya Özer BOZKURT
Samsun İl Temsilcisi

M.Nezih BAYRAM
Yalova İl Temsilcisi

Nurettin ÖZBİLGE
Yozgat İl Temsilcisi

Sait ALBAYRAK 
Şanlıurfa  İl Temsilcisi

ADIMIZ KAMU-DER 
SOYADIMIZ TÜRKİYE

KAMU-DER
SİZSİNİZ

Nurettin ÇİTAK 
İstanbul An. Yak.  Tem.

M. Ata ÖZTÜRK
Batman İl Temsilcisi

Aynur ÇANAKÇI
Basın Yayın Genel 

Sekreteri

İL TEMSİLCİLERİ

YÖNETİM KURULU
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STÜDYO İMAJ DİJİTAL

Adres :  Tuna Caddesi 11/C   Kızılay/ANKARA      
Tel: 0312 434 36 64 

Şube : Tuna Caddesi Bulvar Pasajı 3/3  Kızılay/ANKARA
E-mail : imaj4343664@hotmail.com

DÜĞÜN, NİŞAN, 
SÜNNET, KAMERA ve 
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
DİJİTAL BASKI ve 
HER ÇEŞİT ÇERÇEVE 
İMALATI



 6 www.kamuder.org.tr 6 KAMU-DER   2017 Sayı 18

Toplu İş Sözleşmesi 27/07/2017 ta-
rihinde saat 15:00 da taraflar arasında 
imzalanarak sonuçlandırılmıştır. Emeği 
geçen işveren yetkililerine TUHİS yet-
kililerine, Demiryol-İş camiasında başta 
Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı-
mız sayın Ergün ATALAY’a, Genel Mer-
kez yöneticilerine ve Şube başkanlarına 
katkısı olan herkese şahsım ve teşkilatı-
mın yetkili organları adına minnet ve şük-
ranlarımı sunuyorum.

Aşağıda toplu-iş sözleşmesi ile ilgili 
açıklamalar dışında en kısa sürede iş-
yerlerimizde tüm üyelerimize tarafımdan 
Toplu-İş Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme 
yapılacaktır.

Günlük çalışmalarınızda kazasız be-
lasız günler geçirmenizi yüce rabbimden dilerim.

Selam ve saygılar
Allaha Emanet Olun.

Malumunuz olduğu üzere 1 Mart 2017 tarihinden ge-
çerli olan 27. Dönem TİS görüşmelerimiz halen devam 
etmekteydi. Türk İş Genel Başkanı ve sendikamızın Ge-

nel Başkanı sayın Ergün ATALAY’ın 
üstün çalışmaları ve başarısı ile 3 
Temmuz 2017 tarihinde Türk İş ile 
Hükümet arasında günümüz koşul-
larına göre çok iyi denecek çerçeve 
protokolü imzalanmıştı. Devamında 
Demiryol İş Sendikamız TCDD işve-
renimizle TİS görüşmelerini sürdür-
müş ve bugüne kadar gelinmişti. 

 Değerli arkadaşlar Toplu İş Söz-
leşmemiz bugün itibariyle Genel Müdür-
lüğümüzde imzalanmıştır. 27. Dönem 
TİS’in öncelikle tüm camiamıza hayırlı 
olmasını diliyoruz. Sözleşmemizin imza-
lanmasındaki başarısından dolayı önce-
likle Genel Başkanımız Ergün ATALAY 
olmak üzere tüm Genel Merkez Yöneti-

cilerimize ve Sözleşme heyetine teşekkür ediyoruz. 
 27. dönem Toplu İş Sözleşmemizde değişen unsur-

lar ana hatlarıyla aşağıda bilginize sunulmuştur. 
- Sözleşmemizin ilgili tüm maddelerine TCDD TAŞI-

MACILIK A.Ş. eklendi.
- İş akdi feshi konularının Bölge Komitelerinde görü-

şülerek karara bağlanması sağlandı. 

Mehmet Ali Demirci
Genel Başkan Yardımcısı

KAMU-DER GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
DEMİRYOLU İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN
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Helena’ymış minik kızın adı.
“Benim adımın anlamı nedir?” diye sor-

du. Bilmezmiş gibi, çocuk saflığıyla. “Dün-
yanın en güzel prensesinin adı” dedim. İs-
minin anlamının bilinmesinin mutluluğuyla 
gözleri ışıldadı.

Sonra... “ama benim kimliğim yok” dedi. 
Bir şey diyemedim. Ağladım sadece, kendi 
kendime.

Türkmenler sığınmacı değil, evsahibi-
dir anavatanlarında.

- Irak, Telafer’den sürülen Türkmen aile-
lerin 40 evladına Türkiye Barolar Birliği’nin 
desteğiyle 5 hafta sürecek yaz kursunun 
başlangıcında-

AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU
MÜFTÜLÜK NİKAHININ RESMİLEŞTİRİLMESİ TOPLUMU BÖLMEYE YÖNELİKTİR

Ülkemiz boğucu iç ve dış sorunlarla mücadele ederken, hükümet tarafından müftülüklere nikah kıyma yet-
kisinin verilmesini öngören kanun tasarısını derin bir üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz.

İtirazımız dini nikaha yönelik asla değildir. Çünkü dini nikah hukukumuza göre zaten serbesttir. Sorun, müf-
tülükler tarafından kıyılacak nikahın da resmileştirilmesi ve belediye nikahının yerini alacak olmasıyla ilgilidir.

Şöyle ki, bu düzenlemeyle toplum, “müftüye nikah kıydıranlar” ve “belediyeye nikah kıydıranlar” diye bir 
kez daha bölünecektir. Müftülere nikah kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz 
olduğu teması işlenecektir.

Toplumumuzun karşı karşıya olduğu farklı kırılma hatları, bu defa doğrudan doğruya toplumun bel kemiği 
olan aile kurumunun içine girecektir.

İşte bu sebeple resmi nikah, Anayasamızın 174/4. maddesiyle koruma altına alınmış olan İnkılap Kanunları 
arasında sayılmaktadır. Şu halde; dini nikahı resmileştiren düzenleme Anayasanın özüne aykırıdır.

Ortadoğu’nun iç savaşların pençesinde yakılıp yıkılmasının arkasında laik toplum ve devlet düzenlerinin 
yerleştirilememiş olmasının en temel sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

Küresel güç odaklarının Ortadoğu’nun yangınını Türkiye’ye sıçratmak için sahneledikleri tüm oyunların 
şu ana kadar boşa çıkmış olmasının sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluştan itibaren laik bir düzeni 
benimsemiş olmasıdır. Masumane gibi görünen gerekçelerle takdim edilen müftülük nikahının resmileşmesi ise 
laik düzeni doğrudan tehdit etmektedir.

Bu gerçekleri ve duyduğumuz derin kaygıyı başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile siyasi 
iktidarın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dikkatine sunuyoruz.

(Kaynak: TBB sitesi)

SAVAŞ MAĞDURU TÜRKMEN ÇOCUKLARA BAROLAR 
BİRLİĞİNDE YAZ OKULU
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BİZDEN HABERLER

AĞAÇLAR VE İNSANLAR
Ağaç nedir ? Ağaç toprak, 

hava, su, yiyecek, barınak, ilaç, 
süs, keyif, bu dünyaya gelirken be-
şik, giderken tabut arkadaştır.

Ağaçlar yeryüzündeki tüm 
canlıları bağrına basan toprak 
anayı bile koruyan, dağların taşla-
rın örtüsü, süsü asıl koruyucusu-
dur.

Ağaçları anlamak için 24 saat 
sabit olarak hiç yerinizi değiştirme-
den, sıcakta, soğukta, yağmurda, 
fırtınada, sabit bekleyip ürettiğinizi 
ve sizin ürettiklerinizide bedava-
dan hatta size zarar vererek aldık-
larını bir düşününüz.

İşte ağaçlar bizlere hem zo-
runlu ihtiyacımız, hem keyif veren 
malzeme, hem süs, hem ticari ka-
zanç olarak hizmet etmektedirler. 
Sağlıklı yürüyüş için doğayı, temiz 
hava için ormanı, güzel kokular 

için manolya, leylak, mimozayı, ilaç 
için söğüdü, keyif için kahve ağa-
cından elde edilen kahveyi, fındık 
ağacından nefis fındıklı çikolatayı 
bize hep ağaçlar vermektedir.

Yani ağaçlar bize beşikten me-
zara kadar yoldaştır, dosttur, sığı-
naktır.

Kısaca ağaca ve ağaçlara say-
gı kendimize saygıdır. Onlar olma-
dan hiçbirşey olmaz, onlara verilen 
zarar kendimize ve gezegenimi-
ze vereceğimiz en büyük zarardır. 
Kendimizi zehirlediğimiz sigara iz-
mariti ile birde onları öldürüp katlet-
meyelim.

Varolanları koruyalım, bol bol 
üretelim, onlara bakarken lütfen 
bakmak için değil görmek ve anla-
mak için bakalım.

Saygılar gezegenimizin tüm 
ağaçlarına.

Nesrin ENGEZ 
Antalya İl Temsilcisi

Nurettin ÇİTAK 
İstanbul Anadolu Yakası Tem.

TURİZMDE ASGARİ  
ÜCRETLİ OLMAK’’

Türkiye’de milyonlarca, milyar 
dolarlık 5* otel  yapıyorsunuz, mil-
yar dolarlık yatırım yapıyorsunuz, 
asgari ücretle personel çalıştırıp 
başarı bekliyorsunuz. Türkiye’de tu-
rizm dünya çapında bir marka çık-
mayacağını bizlerde yöneticilerde 
biliyoruz. Markalaşmanın kaliteye, 
kalitenin müşteri memnuniyetine 
bağlı olduğunu biliyoruz, müşteri 
memnuniyetinin ise personele doğ-
ru orantılı olarak bunun da bilincin-
deyiz, milyon $ yatırım, şaşalı açı-
lışlar içine asgari ücretli personel, 
ondan sonra başarı kalite hizmet 
olurmu muamma. Yöneticilerin dı-
şında lüks otellerde çalışanın çoğu 
asgari ücretli olduğunu biliyoruz, 
2014 yılında turizmde çalışanın 950 
bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz, aradaki farkın ka-
yıt dışı olduğu tesbit edilmiştir, bunların %20 si asgari 
ücretli, 3/1 fiyatına stajyer adı altında ucuz işçi, işgücü 

olarak öğrenciler olmuştur.
Turizm, eğitim alanlarını, şartlar 

tatmin etmediği için, sadece %25 
memnun oldukları sektörde çalışı-
yorlar, turizmde örgütlenme oranın 
toplam çalışanlar içindeki oranın 
%15 olasıdır, turizmde bu oran da-
hada düşüktür, yani örgütlü oran %5 
dir, emek ve sermaya ruh beden et 
ve tırnak gibidir, birbirinden ayrılırsa 
çöküş olur.

Sermaye olmadan işyeri olmaz, 
emek her zaman bir adım önde ol-
malıdır, emek olmadan sermaye, 
sermaye olmadan emek olmaz, bu 
konu örgütlü biçimde kanunun çözü-
mü adına bir çatı altında birleşmesi 
gerekmektedir.

Çıkan sonuç ortak noktada bu-
luşup emekçi emeğinin karşılığını 
her zaman almalıdır diye düşünü-

yorum. Kamu-Der Antalya İl Temsilcisi Nesrin Engez 
Antalya İlimizde toplu taşımada otomatik olarak varış 
istasyonlarının neresi olduğu anons edilmelidir.
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ANKARA’DA DAMAK TADININ 
LEZZET DURAĞI
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 1968’den günümüze ASPAVA olarak gönül ve hizmet vermiş 49 yıllık Tarihe sahibiz. 1970’de 
Kızılay Konur Sokakta ASPAVA (Mustafa Şimşek) lezzeti ile gönüllere taht kurmuştur. 1982 yılında 
vefatından sonra Kardeşleri Cemal ŞİMŞEK, Celal ŞİMŞEK, Veysel ŞİMŞEK ve oğlu Recep ŞİMŞEK 
ASPAVA’ya aynı gönül bağlılığıyla hizmete devam etmişlerdir.
 ASPAVA’nın orjinal logosunda olimpiyat ve güreş sembolleri vardır. ASPAVA sevgisi o kadar 
gönüllerine işlemiştir ki ŞİMŞEK Kardeşlerin yoğun iş temposundan azda olsa kalan boş zamanlarında 
güreş yapmışlar ve ASPAVA’daki başarılarını güreştede devam etmiştir. Kısacası biz ASPAVA’nın tak-
litçisi değil kurmaylarıyız. Aynı zamanda bizlerin ustası ve üstadı Milli Güreşçi Mahmut ATALAY 53 
yıllık ASPAVA Tarihi ve Mustafa ŞİMŞEK 49 yıllık ASPAVA Tarihine sahip olanların ruhları şad olsun.

ŞİMŞEK ASPAVA

ŞİMŞEK ASPAVA

ANKARA’DA DAMAK TADININ 
LEZZET DURAĞI
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CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN 15 TEMMUZ 2017

Geçen yıl FETÖ’cü hainlere canı pahasına direnip 
günlerce meydanları terk etmeyen vatandaşlar bu yıl 
birçok ilde 15 Temmuz zaferini kutlayıp şehitler için 
dua edecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla yurt genelinde şehit ve gazileri anma 
etkinliği düzenlendi.

İSTANBUL: Sultangazi Belediyesi tarafından düzen-
lenen 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında ilçe 
halkı meydanlarda nöbete başladı. Nöbetin ilk günü 
Uğur Işılak sahne aldı.

ŞANLIURFA: Rabia Meydanı’nda düzenlenen ve 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şehitler 
için dua edildi. Kent sakinlerin ellerinde Türk bayrakla-
rıyla nöbet tuttu.

DİYARBAKIR: Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen et-
kinliğe DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ti-
caret Borsası Başkanı Engin Yeşil, öğretim üyeleri, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.

GİRESUN: Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge 15 
Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
programı kapsamında balıkçı barınağından iskeleye 
kadar motor ve kayıklarla kortej eşliğinde ilerledi.

KONYA: Konya’da Selçuklu Belediyesi 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına “15 Temmuz 
Destanı” sergisi açtı.

GAZİANTEP: Gaziantep Üniversitesi’nde 15 Temmuz dar-
be girişiminin birinci yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

ANKARA VE İSTANBUL’DA ŞEHİT ANITLARI YAPILDI. ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYOR, YARALILARA 
ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ.

FETÖ’cü hainlerin millete darbe vur-
maya kalkıştıkları ancak milletin dire-
nişiyle karşılaştıkları ve milletin des-
tan yazdığı 15 Temmuz gecesinden 
bir sene sonra 34 şehidin verildiği 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde anma 
etkinliği düzenleniyor. Recep Tayyip 
Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASI
Şehitlerimizin emaneti kıymetli kardeş-
lerim, değerli gazi kardeşlerim, bura-
daki programa katılan sevgili.İstanbul-
lular 15 Temmuz ihanet gecesinin 1. yıl dönümünde 

meydanları dolduran aziz kardeşlerim hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.
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T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA 
HIZLI BAŞLADI

Yeni bir destekleme modeli çıkacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı-
baba, üretici ve tüketicinin rahatlayacağı yeni bir tarım-
sal destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin verimli tarım arazileriyle dünyanın en önemli 
gıda üretim merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Ülkenin tarım alanlarını daha iyi değerlendirebilmesi 
için üretici ve tüketicilerle daha fazla iş birliği yapmayı 
planladıklarını ifade eden Fakıbaba, bu anlamda kısa 
sürede önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım ile yapacakları çalışmalara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunduklarına işaret eden Fakıbaba, kısa 
süre içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında yeni 
düzenlemelere gideceklerini duyurdu.

Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere yoğunlaştıkla-
rına dikkati çeken Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

“Desteklemelerde düzenlemelere gidilecek. Örneğin, 
ürün ülke için çok elzem bir üründür fakat çiftçi ürettiği 
zaman zarar ediyordur onun için devlet destek verir. O 
ürünün kalitesini ve miktarını artırır. Eğer böyle bir ürün 
yoksa desteğin de olmaması lazım. Örneğin pamuk bi-
zim ürettiğimiz bir ürün ve tüketime kâfi gelmiyor, dışa-
rıdan ithal ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki 
dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme modeli 
çıkacak, bu modelde çiftçi de üretici de tüketici de rahat-
layacak, bu konuda kapsamlı çalışma yapılıyor.”

Göreve kısa süre önce geldiğini anımsatan Fakıbaba, 
“Bu kadar sürede ancak bu kadar açıklama yapıyoruz. 
İnanıyorum yavaş yavaş çok daha iyi olacak.” dedi.

“Hizmetkâr olmaya aday olduk”
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KAMU-DER’DEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİNDE 
ÖDÜL ALAN FAKIBABA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI OLDU

Fakıbaba, çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladığı-
nı dile getirdi.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sık 
sık bir araya gelerek yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir 
alışverişinde bulunacaklarını aktaran Fakıbaba, mümkün 
olduğunca üreticilerle de yüz yüze görüşeceğine değindi.

Verilen görevi en iyi şekilde yürütmek için özellikle çiftçi 
ve besicilerin desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu 
anlatan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Milletvekillerimiz, va-
lilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle 
hep beraber iş birliği yaparak çalışacağız. Halk ile el ele 
verip hizmetkâr olmaya aday olduk. Herkesten dua ta-
lep ediyorum.” dedi.

“Bürokrasi azaltılacak”

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında 
GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde düzenlenen Tarım 
Sektörü Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşma-
da, kısa süre önce devraldığı bakanlığında yeni bir yol 
haritası hazırlayacaklarını söyledi.

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun 
edecek politikalar izleyeceklerini ifade 
eden Fakıbaba, birebir yüz yüze görüşme-
lerle sektörün sorunlarına çözüm araya-
caklarını belirtti.

Fakıbaba, sektörün 80 milyonluk bir kitleye 
hitap ettiğini anlatarak, yüksek potansiyeli 
en iyi şekilde kullanabilmenin planını yapa-
caklarını kaydetti.

Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı bitkisel üretim 
planlaması yapılacağını aktaran Fakıbaba, çiftçinin havza 
bazlı model çerçevesinde destekleneceğini dile getirdi.

Fakıbaba, tarımsal desteklemelerde de bürokratik iş-
lemleri azaltacaklarını vurgulayarak, “Bürokrasi azaltıla-
cak, desteklenecek ürünler önceden belirlenecek. Çiftçi 
ne kazanacağını bilecek. Çiftçimizi tefeciye muhtaç et-
meyeceğiz. Yılda iki kez ödeme yapacağız. Hayvancı-
lıkta önceliğimiz, ithalatı azaltıp yerli üretimi artırma yö-
nünde olacaktır. Bu süreç hemen olmaz en az iki buçuk 
yıl alabilecek bir süreçtir.” dedi.

“Her 3 ekmekten biri çöpe gidiyor”

Çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünlerin katma değerini 
yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini ifade eden 
Fakıbaba, üretirken ve tüketirken oluşan kayıp ve isra-
fın da önüne geçileceğini bildirdi.

Dünyada her 25 dakikada bir kişinin açlık sınırının altına 
düştüğüne dikkati çeken Fakıbaba, “Taşırken kamyon-
da, depolarken depoda, tüketirken sofrada israfı ve kay-
bı önleyeceğiz. İsrafın sonu iflastır. Şu an dünyanın 7 
milyar nüfusu var. 2050 yılında bu nüfusun ortalama 10 
milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu anda tükettiğimiz gıda 
4 milyar 300 bin ton. Bunun 1 milyar 300 bin tonunu 
biz sokağa, çöpe döküyoruz Allah var, İslam’da bunun 
yeri yoktur. Yani her 3 ekmeğin birini biz çöpe atıyoruz. 
Eskiden analarımız kuru ekmekleri alır aralarına bir şey 
koyarak onları değerlendirirdi.” şeklinde konuştu.
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BİZDEN HABERLER

Rabia Karataş Şentürk  
Kamu-Der Kocaeli Gölcük Tem.

EMEKLİ SORUNLARI 
Emeklilerin büyük bölümünün temel insanca ihtiyaçla-

rını karşılayamadan yoksulluk hatta açlık sınırının altında-
yaşadıkları sosyal ve kültürel yaşamdan koptukları mut-
lu bir yaşam sürdürmek için hak ettikleri ücreti ve zammı 
alamadıkları ücretleri arasında kurum ve yıla bağlı olarak 
eşitsizlikler bulunduğu yaş sınırından ötürü emekliliği hak 
edenlerin emekli maaşı alamadıkları  maaşları yeterli ol-
madığı için çalışmak  zorunda kaldıkları sağlık hizmetleri 
için farklı adlarda ilave ücret alındığı  bir gerçektir.

Çalışanlara yapılan ücret artışı emeklilere yapılma-
maktadır memur emeklisine verilen zam işçi ve bağkur 
emeklisine verilmemektedir emeklilikte yaşa takılanların 
mağduriyeti  giderilmelidir emekliler sendika kurmalı ve 
toplu sözleşme yapabilmelidir.

Emeklilerin kaliteli yaşam sürdürmeleri için  emekli ku-
lüpleri ve sosyal yaşam merkezleri kurulmalıdır.

Ömürlerini bu güzel vatana hizmet için adayan emek-
lilere gereken değer verilmelidir aileleriyle huzurlu yaşa-
yabilsinler.

İstanbuldaki görev yapan değerli 
meslektaşlarım ve milletimizin 
30 Ağustos Zafer Bayramını 
ve Kurban Bayramını Candan 
kutlar, sevgi ve saygılar  
sunarım. 

MEHMET GÜL
Kamu-Der İstanbul Avrupa 
Yakası Temsilcisi
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ANIL YILMAZ ANKURYE GENEL MÜDÜRÜ 

Ankurye ailesi olarak tüm 
Müşterilerimizin, eş dost ve yüce 

milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramını ve Kurban Bayramını en 
içten duygularımızla kutlar, sevgi ve 

saygılar sunarız. Anıl YILMAZ 
Ankurye Genel Müdürü
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BAYRAM MESAJLARI 

Tüm konuklarımızın ve 
yüce milletimizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramını ve Kurban 
Bayramını en içten dileklerimle 
kutlar sağlık ve mutluluklar 
dilerim. 

ÇELİKHAN 
HOTEL

Mehmet Can Sansarkan 
Çelikhan Otel Müdürü

Yüce milletimizin 30 
Ağustos Zafer Bayramını 
ve Kurban Bayramını en iyi 
dileklerimle kutlar, 30 Ağustos 
Zafer Bayramının ve Kurban 
Bayramının insanlarımıza  
sağlık, barış ve mutluluklar 
getirmesini diler, 

Sevgi ve saygılarımla.

Recep Öcal 
İş Adamı - Arda Müh. ve İnş. Ltd. Şti.
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Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; 

ya da esaret ve sefalete terk eder.
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HAZİRAN 2017
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

2 
 

 
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2017 Haziran ayı sonucuna göre;  
 

 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.508,35 TL,   

 Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının 
toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.913,19 TL oldu.    

 Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.889,38 TL olarak gerçekleşti.   
 

 
* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.  

 
Araştırma, market ve pazar yerleri bizzat dolaşılarak elde edilen fiyatlar temel alınarak 

yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.  
 
TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi 

için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 20 TL, yoksulluk sınırı 
tutarı ise 66 TL geriledi. Haziran ayında görülen bu gerilemeye rağmen, yılın ilk yarısı 
itibariyle artış tutarı sırasıyla 76 TL ve 248 TL oldu. Son bir yıl itibariyle fiyat değişimine 
bakıldığında ise gıda harcaması tutarındaki artış 158 TL ve yoksulluk sınırı tutarı 515 TL 
olarak hesaplandı. Bekar bir işçi için yılbaşından bu yana aylık net 1.404 TL olarak 
belirlenen asgari ücretle, tek bir çalışan için hesaplanan aylık yaşam maliyeti arasındaki 
fark günümüzde 485 TL olarak hesaplandı.  

 
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Haziran 2017 

ayında şöyle gerçekleşti:   
    

 Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari 
harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,33 oranında geriledi.               

 Yılın ilk yarısı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 5,32 oranında gerçekleşti.                      
 Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 11,71 oldu.       
 Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,03 olarak hesaplandı.     

 
 
Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

 
Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) 

 Haziran    
2016 

Aralık 
2016 

Mayıs 
2017 

Haziran 
2017 

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 382,92 399,91 428,04 423,22 
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 310,89 328,19 352,39 347,82 
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 400,86 424,40 454,85 448,22 
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 255,55 279,67 293,40 289,09 
Açlık Sınırı 1.350,21 1.432,17 1.528,67 1.508,35 
Yoksulluk Sınırı  4.398,09 4.665,04 4.979,38 4.913,19 

 Haziran 
2014 

Haziran 
2015 

Haziran 
2016 

Haziran 
2017 

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,05 -0,86 -1,80 -1,33 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 7,07 8,55 -2,53 5,32 
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 13,35 15,51 0,94 11,71 
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 11,69 14,88 9,71 5,03 
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HAZİRAN 2017   

AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI 
 

 GIDA FİYATLARINDA BEKLENEN DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ! 

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.508 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.913 TL      

 BİR KİŞİNİN AYLIK GEÇİM MALİYETİ 1.889 TL  

 ŞİMDİ GÜNDEMDE YİNE GEÇİM DERDİ VAR…  
 
Gıda fiyatlarında beklenen gerileme Haziran 2017’de gerçekleşti. Böylece milyonlarca 

ücretli çalışan ve emeklilerinin büyük merakla beklediği gelirlerine yapılacak zam oranı 
husususunda bir eğilim ortaya çıktı.  

 
Ramazan Ayı ve ardından idrak edilen Ramazan Bayramı dönemindeki fiyat hareketleri 

izlenerek yapılan hesaplama sonucu gıda fiyatlarında gerileme ortaya çıktı. Enflasyon sepeti 
içinde önemli ağırlığı bulunan gıda fiyatlarındaki bu gerilemenin enflasyona olumlu 
yansıyacağı beklenmektedir. Gıda fiyatlarında bu ay görülen gerilemeye rağmen ücretli 
çalışanlar başta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin “geçim derdi” devam etmektedir.  

 
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından otuz yıldan bu yana her 

ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması bir yandan çalışanların 
içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olmaya devam 
ederken öte yandan gıda fiyatlarındaki değişimin yönünü de ortaya koymaktadır.  

 

 
 
TÜRK-İŞ ve Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) gıda endeksinin aylık değişimine 

bakıldığında birbirine paralel geliştiği ve son aylarda gıda fiyatlarının gerilediği 
görülmektedir. 

T ü r k i y e  İ ş ç i  S e n d i k a l a r ı  K o n f e d e r a s y o n u  

facebook.com/turkiskonfederasyonu     |      twitter.com/turkiskonf      |      www.turkis.org.tr 

TÜRK-İŞ   Haber Bülteni 
Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara  |  Tel: (0.312) 433 31 25-29  |  Faks: (0.312) 433 85 80 - 433 68 09 

 
 



 19www.kamuder.org.tr  19KAMU-DER   2017 Sayı 18

HAZİRAN 2017
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

2 
 

 
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2017 Haziran ayı sonucuna göre;  
 

 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.508,35 TL,   

 Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının 
toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.913,19 TL oldu.    

 Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.889,38 TL olarak gerçekleşti.   
 

 
* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.  

 
Araştırma, market ve pazar yerleri bizzat dolaşılarak elde edilen fiyatlar temel alınarak 

yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.  
 
TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi 

için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 20 TL, yoksulluk sınırı 
tutarı ise 66 TL geriledi. Haziran ayında görülen bu gerilemeye rağmen, yılın ilk yarısı 
itibariyle artış tutarı sırasıyla 76 TL ve 248 TL oldu. Son bir yıl itibariyle fiyat değişimine 
bakıldığında ise gıda harcaması tutarındaki artış 158 TL ve yoksulluk sınırı tutarı 515 TL 
olarak hesaplandı. Bekar bir işçi için yılbaşından bu yana aylık net 1.404 TL olarak 
belirlenen asgari ücretle, tek bir çalışan için hesaplanan aylık yaşam maliyeti arasındaki 
fark günümüzde 485 TL olarak hesaplandı.  

 
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Haziran 2017 

ayında şöyle gerçekleşti:   
    

 Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari 
harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,33 oranında geriledi.               

 Yılın ilk yarısı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 5,32 oranında gerçekleşti.                      
 Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 11,71 oldu.       
 Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,03 olarak hesaplandı.     

 
 
Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

 
Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) 

 Haziran    
2016 

Aralık 
2016 

Mayıs 
2017 

Haziran 
2017 

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 382,92 399,91 428,04 423,22 
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 310,89 328,19 352,39 347,82 
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 400,86 424,40 454,85 448,22 
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 255,55 279,67 293,40 289,09 
Açlık Sınırı 1.350,21 1.432,17 1.528,67 1.508,35 
Yoksulluk Sınırı  4.398,09 4.665,04 4.979,38 4.913,19 

 Haziran 
2014 

Haziran 
2015 

Haziran 
2016 

Haziran 
2017 

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,05 -0,86 -1,80 -1,33 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 7,07 8,55 -2,53 5,32 
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 13,35 15,51 0,94 11,71 
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 11,69 14,88 9,71 5,03 

BASKILARLA SİNDİRİLEN MEMURLARIN DESTEĞİNİ ALARAK BÜYÜYEN SARI 
SENDİKAYA, ANCAK ÜLKEMİZDE RASTLANIR.

Bir sendika düşünün;
2015 yılında imzalanan Toplu Söz-

leşme gereğince 15 Şubat 2016 tarihi iti-
bariyle KİT’lerde görev yapan üyelerinin 
Temel Ücret Gurupları yeniden düzen-
lenerek ücretleri artırılması gerekirken, 
sonradan hazırlanan bir YPK kararıyla 
artışlar iki yıl erteleniyor. Üstelik bu YPK 
kararının muhtevası değiştirilerek işlev-
siz hale getiriliyor.

Yine aynı gün eş zamanlı yayınla-
nan bir diğer YPK kararıyla, KİT Yöne-
tim kurulu başkanlarının ücretine 2.905 
TL artış sağlanarak geriye dönük 69.720 
TL iki yıllık fark ödeniyor.

Yüksek Planlama Kurulu Kara-
rında; sözleşmeli personelin ücret ar-
tışı iki yıl erteleniyor. 2018 yılında ön-
görülen artış belirlenirken de “KAMU 
BÜTÇESİNE İLAVE YÜK GETİRME-
MESİ” şartı getiriliyor. Bunun anlamı 
fiilen artış yapmayın demektir. Ancak, 
yönetim kurulu başkan ve üyelerine 
böyle bir şart konulmadan üstelik iki 
yıllık fark ödeniyor.

ÜYESİNİN HAKLARINI KORU-
YAMADIĞI HALDE SÜREKLİ ÜYE 
ARTIŞI SAĞLAYAN SARI SENDİKA-
YA ANCAK ÜLKEMİZDE RASTLA-
NIR.

Öztürk ÇINAR
Türk Ulaşım-Sen İst. Av. Yk Tem.
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CÜ
NEYT OTOMOTİV

Cüneyt GÜL
Gül Otomotiv Yönetici

Tel: 0532 484 46 19
Yeşilpınar Mah. Çiçeksuyu Cad. No: 118 
Alibeyköy - Eyüp / İSTANBUL

BUNU BİLİYORMUYDUNUZ

1 Ayda   : 405 TL
1 Yılda   : 4.860 TL
10 Yılda : 48.600 TL
20 Yılda : 97.200 TL
30 Yılda : 145.800 TL

PARAM YOK DİYEN VE SİGARA İÇENLER
1 PAKET SİGARA

13,5 TL

AKLIN YOLU BİRDİR
SİGARA İÇMEK MEZİYET DEĞİLDİR!

1 Yıl İçme  : Umreye Git
2 Yıl İçme  : Araba Al
3 Yıl İçme  : Hacca Git
30 Yıl İçme : Ev Sahibi Ol
Hiç İçme  : Kanserden ölme 
riskin azalsın, sevdiklerinle bir-
likte sağlıklı uzun yaşa.

KAMU-DER DİYORKİ ARAÇ 
KULLANIRKEN  EMNİYET 

KEMERİNİZİ TAKINIZ

Lütfen 90 km hız sınırını geçmeyiniz, 
sollama yapmayınız, hayatınız, aileniz ve 

bizim için önemlidir.

CÜNEYT OTOMOTİV EYÜP’TE HİZMETİNİZDEDİR
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KAMU-DER ÖDÜLLERİ UĞUR GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
KAMU-DER SİZLERİ KUTLUYOR VE ÜSTÜN HİZMETLERİNİZİN DEVAMINI DİLİYORUZ

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

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

Mehmet Galip Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili iken 
tekrar milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü oldu

Numan Kurtulmuş Has Parti Genel Başkanı iken Kültür ve  
Turizm Bakanı oldu

Özgür Özel Manisa CHP Milletvekili iken  
CHP Grup Başkan Vekili oldu

Yalçın Topçu BBP Genel Başkanı iken Kültür ve Turizm 
Bakanlığından sonra Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı oldu

Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa Milletvekili iken Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı oldu

Lütfi Elvan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı iken 
Kalkınma Bakanı oldu
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SİNOP, DEĞİŞEN VE GELİŞEN YÜZÜYLE DÜNYAYA 
AÇILIYOR

Sinop Belediye Başkanı  Sayın 
Baki ERGÜL yaklaşık 8 yıllık görev 
süreçte yapılan Belediyecilik hizmet-
lerinin yanı sıra hayata geçirilen milad 
sayılacak projeler ile değişen ve geli-
şen Sinop dünyaya açılmaya devam 
ettiğini dile getirerek açıklamalarda bu-
lundu.

Yaklaşık 8 yıllık görev süresince 
Sinop’ta birçok hayati çalışmaya imza 
atan, Söz Verdiğimiz Gibi Değişim De-
vam ediyor sloganı ile seçimlerde söz 
verdiği tüm çalışmaları bir bir hayata 
geçiren Sinop Belediye Başkanı Sayın 
Baki ERGÜL çalışmaların ve projelerin 
bir nakış gibi işlenerek ilerleyen süreç-
te bir bir hayata geçeceğini belirtti.

Sayın ERGÜL “Geçmişten bugüne belki de 50 yıl-
lık süreçte ortaya konulan Belediyecilik hizmetlerinin 
sürekli gelişen teknoloji ve insan ihtiyaçları ile birlikte 
yetersiz hale gelmesi ile birlikte geleceğe dönük proje-
ler ortaya koymak ve uzun vadede insanların ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek modern, çağdaş ve teknoloji ile 
desteklenen çalışmalar yapmak zaruri hale gelmiştir.’’ 
açıklaması ile değişimin her geçen gün devam ettiğini 
dile getirdi.

HER GEÇEN GÜN GELİŞEN VE DEĞİŞEN SİNOP
Sinop’un tarihi dokusu içinde bir bütün olarak her 

geçen gün geliştiğini ve değiştiğini dile getiren Sayın 
ERGÜL “Sinop 7000 yıllık tarihi ile oldukça eski bir 
yerleşim yeri olması ile birlikte şehir merkezi dar bir 
bölgede sıkışmış, insanların geçimlerini karşılayabil-
meleri içinde dar olan bu bölgede yaşamlarını sürdür-
meleri zaruriyeti doğmuştur. Bu sıkışıklık bir dönem 
belediyecilik hizmetleri için oldukça kolay ve sağlıklı 

iken günümüzde süregelen büyüme 
yeni ihtiyaçları doğurmuş ve şeh-
rin hem şehir dışına doğru gelişimi 
mecburi hale gelmiş hem de insan-
ların ihtiyaçları ve beklentileri arta-
rak devam etmektedir.

Bu gelişmeye ve ihtiyaçlara ce-
vap verebilmek adına geleceğe dö-
nük projeler yapmak ve bunu yapar-
ken günü kurtarmak yerine 100 yıllık 
çalışmaları planlamak ve hayata 
geçirmek gerekmektedir. Bunun için 
hemen kolları sıvayarak özellikle 
İçme suyu tesisi ve buna bağlı ola-
rak yeni isale hatları ve depoların ta-
mamlanması, evsel atık ve katı atık 
bertarafının tamamlanması, yeni 

imar planlarının hayata geçirilmesi, kapalı pazaryeri-
mizin tamamlanması, Sıcak asfalt plentimiz ile birçok 
sokak ve caddenin asfalt ile buluşması, Karakum yolu 
gibi yeni yaşam alanlarının hayata geçirilmesi, şehir 
giriş ve çıkış yolu, çocuk parkları, Atatürk anıtı ve çev-
resi ile Gazi caddesinde yaptığımız yeni çevre düzen-
lemeleri gibi sayamadığımız birçok çalışmayı hayata 
geçirdik” diyerek değişimin ve gelişimin her geçen gün 
sürdüğünü dile getirdi.

Değişim bizimle başladı diyen Sayın ERGÜL 
Sinop’ta birçok alanda yapılan çalışmaların bir ilk ol-
duğunu belirtirken son günlerde hayata geçen çalış-
maları değişim adresi olarak gösterdi. Sayın ERGÜL 
“Daha henüz yeni açılışını yaptığımız Sakarya cadde-
si değişimin diğer bir adresi olarak hayata geçti. Yılla-
rın eskittiği ve ihtiyaçlara cevap veremeyen Sakarya 
caddesi oturma alanları, geniş yürüyüş yolları, çevre 
düzenlemeleri, araç yolu ile artık çok daha modern ve 
çağdaş hale gelerek tam bir yaşam alanına dönüştü.

Baki ERGÜL 
Sinop Bel. Başkanı
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SİNOP, DEĞİŞEN VE GELİŞEN YÜZÜYLE DÜNYAYA 
AÇILIYOR

Cadde üzerinde bulunan yeni düzenlemeler ile tam bir 
avm havasına bürünen cadde artık insanların beklen-
tilerine de cevap verecek düzeye geldi. Tarihi Cezaevi 
AB projesi kapsamında restore edilecek ve yeni yüzü-
ne kavuşturulurken bizde tarafımıza devri yeni yapılan 
ve Cezaevi ile bir bütün olarak düşündüğümüz Buzha-
ne kültür merkezini tamamlayacak ve yine 20 dönüm-
lük çekek yeri dediğimiz alanı hazır olan projemiz ile 
yepyeni bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz.

Bugün yine yıllara yenik düşerek kullanışsız hale 
gelen Uğur Mumcu meydanında bulunan havuz ve 
çevresi yine yaptığımız yeni düzenlemeler ve yeni bir 
havuz ile değişti ve yeni yüzü ile vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuldu. Karakum yolu rekreasyon alanı  
ile yepyeni bir yaşam alanı yarattık ve eski adı ile ka-
dınlar denizi 50 yıl öncesinde taşıdığı nostaljik kimliği-
ne kavuşarak bir cazibe merkezi haline geldi. Bülent 
Ecevit caddesi rıhtım düzenlemesi ile yürüyüş yolları 
genişleyerek tamamen değişime uğradı. Alt yapısı ve 
üst yapısı ve kaldırımları ile birlikte birçok cadde ve so-
kak sıcak asfalt ile buluşarak tam bir 
bulvar havasına bürünerek değişim 
devam ediyor.’’ açıklamasında bu-
lundu.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM 
KENTİ SİNOP 

Sadece belediye çalışmalarının 
yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe 
gibi çalışmalardan ibaret olmadığını 
dile getiren Sayın ERGÜL Eğitim, 
Kültür ve Turizm kenti olma yolunda 
ciddi adımların atıldığını ve bu alan-
larda yapılan tüm organizasyon ve 
projelere destek olduklarını belirte-

rek “Sinop kendi insanıyla kendi yoğrulan, emekli ve 
memur kenti olarak kendi içinde bütün bir yapısı olan 
bir kent. Uzun süre önce kapanan sanayi kuruluşları ile 
oldukça büyük bir göç yaşamış ve maddi olarak bir ge-
rileme yaşamış bir kent. Bundan çıkış yolunun bozul-
mamış doğal güzellikleri içinde bu kenti eğitimle, turizm 
ve kültürle ayağa kaldırıp ilerleme sağlamak olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Bunun için birçok alanda Stk’lar, ku-
rum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları eşliğinde Valilik 
ve Belediye Başkanlığımızca yapılan çalışmalara ortak 
ve destek olduk, düzenlenen yurt içi ve yurt dışı fuarla-
rı, tanıtım günleri, kültür geceleri, festivaller gibi kültü-
rel etkinliklere katıldık ve ilimizi temsil ederek Dünya’ya 
tanıttık. Yerel ve ulusal basında gerek yazılı gerekse 
görsel medyada yer alarak Sinop’un ismini her alanda 
duyurduk. Kurulan Sinop Üniversitesi ile açılan birçok 
bölüme binlerce öğrenciyi ilimize konuk ediyoruz. Uza-
yan yaz mevsimi ile eşsiz denizi ve yeşili ile nüfusunun 
5 - 6 katı  misafiri ağırlayan Sinop turizm açısından id-
dialı bir konuma geldi.

Son olarak şunu belirtmek istiyo-
rum. Sinop doğası, tarihi dokusu, eşsiz 
güzellikleri ile önce Karadeniz’in daha 
sonra Türkiye’nin turizm başkenti olacak 
ve önemli bir cazibe merkezi haline ge-
lecek. Yaşadığımız bugünler gelecekte 
bize bunu gösteriyor. Kentsel dönüşüm-
le birlikte yeni yaşam alanları yeni yollar 
açılacak ve şehir bir nefes alacak. Yapı-
lacak özel yatırımlar ile oteller, avm’ler, 
ticaret merkezleri, sanayi kuruluşları 
ile hem maddi hem de manevi açıdan 
Sinop’u güzel günler beklediğini belir-
terek herkesi Sinop’a davet ediyorum. 
‘’açıklamasında bulundu.
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SİİRT’E ATANAN VALİ ATİK DAVRANIYOR, İLÇE BELDE VE 
KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Siirt Valisi Ali Fuat ATİK,  İlçe ziyaretleri programı kap-
samında, Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesini 
ziyaret ederek, bir dizi incelemede bulundu.
Pervari Kaymakamı ve Beğendik Belde Belediye 
Başkan Vekili Hakan Şeker, kurum amirleri ve Belde 
sakinleri tarafından karşılanan Vali Atik, Belde’de yü-
rütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beldenin sorun-
ları, talepleri ve çözüm yolları konularını görüştü.
 
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK 
OYUN PARKI AÇILIŞI YAPILDI
Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra geçen 
yıl bölücü terör örgütü tarafından hain bir saldırı ile 
şehit edilen Derik İlçe Kaymakamı ‘Şehit Kaymakam 
Muhammet Fatih Safitürk adına Beğendik Belde Be-
lediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Oyun 
Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.
Çocuk Oyun Parkının şehit kaymakamın adının ya-
şatılması amacıyla yapıldığını belirten Vali Atik, ço-
cuklarla yakından ilgilenerek, kendileri ile sohbet etti, 
çeşitli hediyeler verdi.
GÜVENLİK KORUCUSU RAMAZAN GÜNDÜZ’Ü 
KONUTUNDA ZİYARET EDİLDİ
Vali Atik, geçtiğimiz günlerde Pervari-Doğan köyü 
Yazlıca (Herkol) dağı kırsalında bölücü terör örgütü-
ne karşı sürdürülen operasyonda yaralanan köy koru-
cusu Ramazan Gündüz’ü konutunda ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Güvenlik korucusu Ramazan Gündüz ve aile yakınla-
rı ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali 
Atik, ‘devlet olarak her zaman gazilerimizin, şehitlerimi-
zin yanındayız, mukaddes vatan toprakları için beden-
lerini siper eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazile-
rimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum.’ dedi.
VALİ ATİK, BELDE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Atik, Beğendik Belde sakinleri ve Pervari ilçesine 

bağlı, Karşıkaya, Keskin ve civar köylerdeki köy muh-
tarları ile belde meydanında bir araya geldi.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, 
‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olduğunu, tüm 
sorunların üstesinden gelecek kudret ve kabiliyete sa-
hip olduğunu belirterek, yeter ki birlik ve kardeşliğimizi 
koruyalım, bir ve beraber olalım üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Köydes kapsamında 
köy yolları, su ve alt yapı çalışmaları başladı. İnşallah 
en kısa sürede köylerimizin, beldelerimizin ihtiyaçları-
nı gidereceğiz.’ dedi.
Vali Atik daha sonra Beğendik Belde Belediyesi tarafın-
dan onarım ve tadilatları tamamlanan Kale ve Gazi Ma-
hallerindeki iki ayrı Camide incelemelerde bulunarak, 
Belde Belediye Başkanı Hakan Şeker’den bilgi aldı.

Ali Fuat ATİK
Sı̇ı̇rt Valisi
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BAYRAM MESAJLARI 

Halkımızın 30 Ağustos 
Zafer Bayramını ve 
Kurban Bayramını en içten 
duygularımla kutlar; bu 
bayramların, halkımıza 
sağlık ve mutluluk, ülkemize 
barış ve huzur getirmesini 
diler; şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar dilerim. Önal Köseoğlu 

İş Adamı - Efektif İnş. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı
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YENİ BAKANLAR KURULU GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM 

Görevler 
Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi 

Kurum ve Kuruluşlar 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı  
Başkanlığı 
Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ 

Görevler 
Hükümet Sözcülüğü 
TBMM ile ilişkiler 
Danıştay ile ilişkiler, 

Kurum ve Kuruluşlar 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü 

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK 

Görevler 
Ekonomik konularda Başbakan adına genel 
koordinasyon 

Kurum ve Kuruluşlar 
Hazine Müsteşarlığı 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK 

Görevler 
Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlarının ve 
görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar 
Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda ka-
bulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanması-
nın koordinasyonu ve izlenmesi, 
Reformların ve yatırımların koordinasyonu ve iz-
lenmesi 

Kurum ve Kuruluşlar 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ 

Görevler 
Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile 
ilgili konularda koordinasyon 

Kurum ve Kuruluşlar 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU 

Görevler 
Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yürütülmesi. 
100. Yıl Anmaları ve ilgili konuların 
koordinasyonu. 

Kurum ve Kuruluşlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü



 27www.kamuder.org.tr  27KAMU-DER   2017 Sayı 18

YENİ BAKANLAR KURULUMUZ

KAMU-DER YENİ BAKANLAR 
KURULUMUZA BAŞARILAR DİLER
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ALANYA’NIN ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANI 
ADEM MURAT YÜCEL’İ TANIYALIM 

25 Mayıs 1975 yılında Alanya’da 
dünyaya geldi. Hayate Hanım İl-
köğretim Okulu’ndan sonra Alan-
ya Lisesi’ni bitirdi. Konya Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Vatani görevini yedek 
subay olarak Kıbrıs’ta tamamla-
dı. Kuyumculuk ve akaryakıt işlet-
meciliği sektörlerinde iş hayatına 
atıldı. 2001 yılından itibaren aktif 
olarak siyasetin içinde yer alarak, 
Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe 
Teşkilatı’nda başkan yardımcılığı 
görevinden büyük kongre üyeliğine 
kadar çeşitli görevler üstlendi. 2004 
yılında Kestel’de yapılan seçimler-
de Kestel Belediye Başkanı seçildi 
ve Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasına 
girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının 
teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez 
kazandı. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdür-
meye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP’nin 
Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 
Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Baş-
kanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren 
Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya 
Tanıtım Vakfı(ALTAV) nın yeni başkan’ı olarak seçildi. 
İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evli, 
Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.

İLÇENİN EN BÜYÜK PROJESİ 
30 yıl önce projelendirilen Alanya Teleferiği’nin ya-

pımı bitti. Teleferik, insanlı testlerin de tamamlanma-
sının ardından hizmet vermeye başlayacak. Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılışı için gün 
sayılan Teleferik’in ilk yolcusu oldu.

Alanya’da geçen yılın Kasım ayında yapımına 
başlanan ve Damlataş Plajı’ndan deniz seviyesinden 
yaklaşık 300 metre yükseklikteki Alanya Kalesi içeri-
sindeki Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayacak Alanya 
Teleferiği’nin yapımı tamamlandı. Yapımının tamam-
lanmasıyla tüm deneme turlarının yapıldığı teleferikte 
insanlı testlerinde bitmesiyle ziyaretçilerin hizmetine 
açılacak. 

ADEM MURAT YÜCEL 
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
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ALANYA TELEFERİK’İN İLK YOLCUSU  
BAŞKAN YÜCEL OLDU

Toplamda 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 
kabinle hizmet verecek teleferik, saatte 1130 kişi ta-
şıyacak ve yılda yaklaşık 1 milyon kişi taşınılması he-
defleniyor. Yaklaşık 30 yıl önce projelendirilen teleferik 
9 milyon euro maliyetle yapılırken, ilçenin bu güne ka-
dar yapılan en büyük projelerinden biri olarak yer alı-
yor. Dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarının 
üzerinden Alanya Kalesi’ne tırmanan teleferik, hem 
şehrin dokusunu hem de ilçe merkezinde bulunan tüm 
tarihi dokuyu tek seferde ziyaretçilerinin seyrine su-
nuyor.  Belediyenin testlerin tamamlanmasıyla Kurban 
Bayramı’nda hizmete sokmayı planladığı teleferiğin 
sefer ücreti 18 TL olarak planlanırken, gaziler ve şehit 
yakınları, engelli ile yaşlı vatandaşlar gibi toplu taşıma 
indirimlerinin de uygulanacağı belirtildi. 

KALEYE BÜYÜK ARAÇLAR GİREMEYECEK 
Yapılan proje kapsamında teleferiğin zirve durağı-

na yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer böl-
gelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurula-
cak olan alanda ise 14 kişi kapasiteli 4 adet büyük golf 
araçlarıyla da ziyaretçiler Süleymaniye Cami mevkiin-
den, İç kaleye kadar tüm alanları yürümeden gezebi-
lecek. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete 
girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kaleye 
girişi yasaklanacakken, belediye oluşturula-
cak olan golf aracı turlarıyla otobüslerin 
ve büyük araçların kale dokusuna verdiği 
zararı engellemeyi planlıyor. Başlangıç 
olarak 4 araçla hizmet verecek olan golf 
araçlarının gelecek olan ziyaretçi sayısı-
na göre artırılması planlanıyor. 

 “BAYRAM HEDİYESİ”
Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye 

Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, bir hayalin gerçek-
leşmesinde yer almanın onur verici olduğunu söyle-
di. İnsanlı testlerde kabine binen Adem Murat Yücel, 
“Şuan teleferiğin son testleri gerçekleşiyor. Dünyanın 
en güzel şehirlerinden biri olan Alanya’nın en güzel 
sahillerinden Damlataş ve Kleopatra plajlarının üze-
rindeyiz.  Alanya Teleferiği ülkemizde yapılan 2 tele-
ferik inşasından biri. Teleferik inşaatı Damlataş bölge-
sinden, İç kaleye yani Ehmedek bölgesine uzanıyor. 
Saatte 1130 kişi taşıyan ve 17 kabinden oluşan tele-
feriğimiz 30 yıldır hayali olan bir projeyi gerçekleştir-
dik. Yetkili firma test turlarını yapıyor. İnşallah bizde 
gelecek hafta işletme ruhsatını vererek Alanya’mıza 

ve Alanya’yı ziyaret eden tüm turistlerimize bayram 
hediyesi olarak sunmayı planlıyoruz” dedi.

“DOĞAL GÜZELLİKLERLE İÇ İÇE”
Teleferiğin amacına uygun bir şekilde ziyaretçi-

lerin hizmetine açılacağını belirten Yücel, “Teleferiğin 
amacına ve kullanılabilir şekilde uygunluğu çerçeve-
sinde işletilecek. Çünkü teleferikler hem taşıma hem 

de seyirlik içindir. Fakat Alanya Teleferiği ta-
şımadan ziyade seyirlik olarak kullanıla-

bilecek ender teleferiklerden biridir. Bu 
proje doğal güzelliklerle iç içe olan bir 
proje. Ben şimdiden bu projenin Alan-
ya halkına hayırlı ve uğurlu olmasını 

temenni ediyorum” diye konuştu.

Kamu-Der 
Diyor ki; 

Alanya Bu Başkanla, 
Bu Çalışma İle, Bin 

Kere İl Olmayı
Hak Etmiştir.
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KAMU-DER’İN 2017 TALEPLERİDİR SAYIN BAKANLAR KURULUNA 
VE YETKİLİ SENDİKA YÖNETİCİLERİNE ÖNEMLE ARZ EDERİZ

   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 ocakla-
rında yaşam odaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve iş güvenliği 
üzerine daha fazla önem verilmelidir.

 8- 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.

 9- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka giderilmelidir.

 10- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef benzeri ünvanlarada in-
tibak hakkı, 3600 ek gösterge hakkı mutlaka verilmelidir.

 11- Asgari ücret net 2000 TL. olmalıdır.

Sayı - 18
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 : Ağustos 2017

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

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • 11 Ağustos 2017

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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