
  

www.kamuder.org.tr www.kamuder.org.tr

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR
KAMU-DER

4-5

 KAMUYA
HİZMET

HAKKA  
HİZMET

KAMU-DER

KAMU-DER DERGİSİ  
YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARINI TANITIYOR.

TÜRKİYE SİZLERE EMANETTİR.

• CEVDET BAŞTUĞ                      3

• AYNUR ÇANAKÇI                     7

• M. ALİ DEMİRCİ                      15

• ARZU ÇETİNKAYA                   27

• ATİLLA ÇETİNKAYA             20

• ENGELLİLERE SEYAHAT   24-25

• MUSTAFA İNCE                   23

• HAVVA YILDIRIM                14

18. 28. 6.

21.4. 26.



 2 www.kamuder.org.trKAMU-SES   2014 Sayı 36 2

KAMU-DER

M U T L U Y U Z  Ç Ü N K Ü 
K A M U - D E R ’ L İ Y İ Z .

K A M U - D E R  S İ Z S İ N İ Z !

VİZYONUMUZ
Çağdaş, laik, Atatürkçü, bilimsel düşünceye önem vererek yorumlayabilen,
• Millî ve kültürel değerlerimiz ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirecek birer fert haline 
   getirmeye çalışmak,
• Globalleşen dünyanın içinde kaybolmadan globalleşebilen,
• Dünyada ve Ülkesinde meydana gelen olaylara karşı duyarlılığı yüksek olan,
• İnsanları severken kendisini de sevdirmesini bilen,
• Doğruluğu ve dürüstlüğü önemseyen kişisel bütünlük sahibi olan,
• Ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde gören,
• Paylaşıma açık gelişim odaklı, aile ve iş hayatı dengesini kurmuş olan,
• Sorunları ifade etmesini ve çözümlemesini bilen,
• Sosyal ve girişimci birer fert haline gelmek için mücadele eden, 

MİSYONUMUZ
Üyelerimizi mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden bilinçlendirmek, mesleki 

yönden gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında 
sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerini hizmet amacıyla bilgilendirmek 
ve eğitmek üzere, seminerler, eğitimler, paneller, söyleşiler ve benzeri faaliyetler düzenleyerek 
üyelerin sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmektir.

Çağdaş, bilgi ve birikimi kendi kültürel değerlerimizle bütünleştirerek, yaşam kalitesi yüksek ve  
topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi, birikim ve uzmanlığın 
paylaşılması için ortamlar oluşturmak, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimin önündeki her türlü 
engeli kaldırmak, üyelerimizin profesyonel iş yaşamında başarılarına ortak olmak, topluma 
değer katacak projeleri hayata geçirmek, üyelerin çok yönlü gelişimini sağlamak için eğitim ve 
aktiviteler düzenlemek.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapıtaşlarını 
oluşturan, kamu ve özel sektörde çalışan bireylere gerek mesleki kariyer planında gerekse sosyal 
hayatında faydalı olacak bilgi ve tecrübeleri sunmak, çağdaş ve örnek bir sivil toplum kuruluşu 
olmak.
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Sevgili okuyucularım merhaba;

Kamu-Der Dergimizin bu sayısında demokrasi 
sınav verdi. Evet Demokrasi sınav verdi. 30 Mart 2014 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde millet olarak yerel 
yöneticilerimizi seçmek için sandıklara gittik ve oy 
kullandık. Kendi yöneticilerimizi seçmek Demokrasi’nin 
özüdür. Kıymetini bilen biliyor bilmeyen için de derim 
ki bir defa değil onbir defa düşünün ve kıymetini 
bilin… Siyasi parti liderlerinin seçim 
çalışmalarında televizyon kanallarından 
izlediğimiz gördüğümüz şekliyle 
birbirine hakaret edercesine hırsızsın, 
baş çalansın, alçaksın, şerefsizsin gibi 
sözler gerçekten tüm siyasi hayatımızda 
alışık olmadığımız sözlerdir. Keşke 
birbirlerine bu tür sözler kamu  oyu  
önünde söylemeselerdi; Çünkü liderler 
ve adaylar ne yaparsa yapsınlar benim 
Mehmet amcam Hasan dayım Fatma 
bacım Kızım Beren bildiğini yapıyor  
istediğine ve inandıgına oy veriyor. 
Hakaret ve küfürlere gerek yok derim. 
Toplum önüne projelerle çıksaydılar 
projelerini anlatsaydılar iktidara 
geldiklerinde örneğin Türkiyenin birinci 
sorunu olan işsizliği ben çözerim iki milyon 
genci aş iş sahibi yapacağım, emeklilerimizin 
durumu içler acısıdır tüm emeklilerimize yılda iki  

maaş tutarında ikramiye vereceğiz ve yoksulluk sınırının 
altında maaş alamayacaktır. Doğalgaz haberleşme ve 
seyehatlerinde %50 indirim yapmayı saylayacağız 
bu güzel projelerle kamu oyuna mesaj verebilirlerdi. 
Ama zararın neresinden dönerseniz kardır misali beş 
ay sonra Cumhurbaşkanımızın seçimi var 2015 yılında 
genel seçimler var inşallah liderlerimiz bizi yöneten 

büyüklerimiz birbirlerine hakaret ve küfür etmeden 
projeleri ile karşımıza çıkacaklardır. 7.000.000 

kişi oy kullanmadı 1.700.000 kişinin oyu 
geçersiz sayıldı 14 ilimizde il Belediye 

Başkanlarımız el değiştirdi. Bir daha 
ki seçimlerde tüm insanlarımızın oy 
kullanmasını yaşlı ve özürlülerimizin oy 
kullanması için daha sağlıklı tedbirler 
alınmasını diliyoruz. 

Haydi hayırlısı tüm kazanan 
Belediye Başkanlarımız kamu 
görevlileridirler. Kamu adına görev 
yapacaklardır. Kazanan sadece kendi 
seçmenlerine değil herkese hizmet 

edeceklerdir. Bölgelerinde herkesin 
Belediye Başkanlarıdırlar.

Kamu – Der olarak tüm kazanan Beldiye 
Başkanlarımıza en içten duygularımla tebrik 

eder, üstün hizmetlerinin  devamını diliyor bu 
duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılar sunuyorum.

EVET 

DEMOKRASİ

SINAVINI

VERDİ !

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı
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	 25.12.1976	Batman	Sason	doğumlu,	lise	
mezunuyum.	Evliyim,	ticaret	baba	mesleği	olup	40	yıldır	
bir	mükellefiyet	hayatı	olan	bir	babanın	12	çocuğundan	
biriyim.	İşadamıyım,	İstanbul’da	ve	Ankara’da	otel	
işletmeciliği,	turizm,	tekstil	ve	gıda	ile	madencilik	işletmeleriyle	uğraşmaktayım.	30	Mart	2014	yerel	seçimlerinde	
%	44.80	ile	hemşehrilerim	tarafından	Belediye	Başkanı	olarak	seçilmiş	bulunmaktayım.	Seçim	öncesi	verdiğimiz	
sözleri	tek	tek	yerine	getireceğiz.	Önceden	söylediğim	gibi	Hz.	Ömer’in	adaleti	ve	eşitlik	anlayışını	örnek	alarak	
hizmete	devam	edeceğim.

KAMU-DER   2014 Sayı 2

BATMAN SASON BELEDİYE BAŞKANIMIZ  
CUMA UÇAR’I TANIYALIM

CUMA UÇAR
Batman Sason Belediye Başkanı
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	 Kamu	–	Der	Genel	Başkanımız	Cevdet		BAŞTUĞ		İl	ve	İlçe	temsicliklerimizin	
Ege	Bölgesine	yapmış	oldukları	ziyaretlerinde	kendilerine	gösterilen	ilgi	ve	alakaya	
teşekkür	ederiz.

																																																																														KAMU-DER	GENEL	MERKEZ	 
																																																																																YÖNETİM	KURULU				

1.	 ÖZLEM	ÇERÇİLOĞLU	–	AYDIN	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYE	BAŞKANI

2.	 MEHMET	MESUT	ÖZAKCAN	–	AYDIN	EFELER	BELDİYE	BAŞKANI

3.	 LEVENT	PİRİŞTİNA	–	İZMİR	BUCA	BELEDİYE	BAŞKANI

4.	 HÜSEYİN	MUTLU	AKPINAR	–	İZMİR	KARŞIYAKA	BELEDİYE	BAŞKANI

5.	 MUSTAFA	TUNÇ	SOYER	–	İZMİR	SEFERİHİSAR	BELEDİYE	BAŞKANI

6.	 MUSTAFA	İNCE	–	İZMİR	GÜZELBAHÇE	BEDİYE	BAŞKANI

7.	 SİBEL	UYAR	–	İZMİR	URLA	BELEDİYE	BAŞKANI

8.	 ABDUL	BATUR	–	İZMİR	NARLIDERE	BELEDİYE	BAŞKANI

9.	 MUSTAFA	GÜRDAL	–	İZMİR	MENEMEN	KAYMAKAMI

10.	 ARİF	AKSOY	–	ALBAY	MENEMEN	KIŞLASI	KOMUTAN	YARDIMCISI

11.	 MEHMET	ÜNLÜ	–	İZMİR	GÜZELBAHÇE	KAYMAKAMI

12.	 HARBİ	DEĞERLİ	–	İZMİR	GÜZELBAHÇE	KADASTRO	MÜDÜRÜ

13.	 SN	SELİM	KOÇBAY	–	İZMİR	TCDD	3.	BÖLGE	MÜDÜRÜ

14.	 HAVZULLAH	ERİŞ	–	İZMİR	TCDD	3.	BÖLGE	CER	MÜDÜRÜ.V

K amu 	 – 	D e r 	 S i z s i n i z

TEŞEKKÜRLER
KAMU	-	DER	GENEL	BAŞKANLIĞINDAN

www.kamuder.org.tr  5KAMU-DER   2014 Sayı 2
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 1959 yılında Ankara’da doğdu ve çocukluğundan 
itibaren İzmir’de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ve 
ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi 
dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası 
İlişkiler” ve diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.

 Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler 
Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra beş yıl boyunca turizm sektöründe 
görev yaptı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. Aile şirketiyle 1991 yılında 
Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yedi 
yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü. 2003 yılında Avrupa 
Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya 
başladı.

 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter 
Yardımcılığı yaptı.  2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve 
Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar 
Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini 
Türkiye’ye taşıdı ve tüm coğrafi bölgelere yayılmasını sağladı. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer 
çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. 2. dönem Belediye Başkanlığını kazandı.

 M. TUNÇ SOYER 
İzmir Seferı̇hı̇sar Beledı̇ye Başkanı

% 54.30

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANIMIZ
M. TUNÇ SOYER’İ TANIYALIM

KAMU-DER   2014 Sayı 2
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 Belediye başkanları, kendilerine oy veren 
ve vermeyen   herkesle   komşu   gibidir.  Bu   
şekilde davranan belediye başkanları, herkesi 
kucaklayacağından, zengin ve güzel bir belediye 
başkanı profili  ortaya çıkacaktır. Böylesi belediye 
başkanlarına  her  zamankinden daha çok  ihtiyaç  
vardır.

 Seçimler öncesinde toplum iki kutup gibi bir 
yöne götürüldü. Oysa, yerel seçimlerin bir hizmet 
yarışı olduğu gerçeği göz ardı edildi. Buna hiç gerek 
yoktu. Enerjimiz boşa harcandı. Kırgınlıklar ile 
hiçbir yere varılamaz. Milli birliğimize ve üniter
yapımıza zarar verecek hiçbir projenin başarılı olma 
şansı yoktur.

 Sinayi partilerin rekabet içinde olmaları, 
demokrasinin bir gereğidir. Buna itiraz edilemez. 
Fakat, siyasetin bir kavga zemini olmadığının da 
bilinmesi gerekir. Bu nedenle, topluma önderlik   
yapanların   her   davranışı önemli olduğundan, 
her bir açıklama toplumu  etkilemektedir. Belediye 
seçimleri öncesinde iyi örneklerin az olması, gelecek 
adına hepimizi kaygılandırmıştır. En çok buna 
üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bunları söylerken, 
herkes kendi adına dersler çıkarmalı ve topluma 
güven verecek bir kararlılık gösterilmelidir.

 Toplumsal barış önceliğimiz olmalıdır. 
Sosyal barış, toplum ve ülke güvenliği bakımından 
en önemli sigortamız ve güvenliğimizdir. Siyasi partiler, demokratik sistemin en önemli kuruluşlarıdır. Sivil 
toplum kuruluşları ise siyasete katkı yapmakta ve temsil ettikleri kitleler adına taleplerini en iyi şekilde gündeme 
getirmektedir.

 Kamu-Der Derneği olarak belediye başkanlarından taleplerimiz arasında, emeklilerin ve yaşlıların 
sorunlarına çözüm bulunması yer almaktadır. Özellikle, düşük gelire sahip olan emekli ve yaşlıların korunması 
öncelikli hedef olarak görülmeli; dinlenme, bakım ve huzur evleri ile bu kapsamda olanlara sahip çıkılmalıdır.

 Kamu-Der Derneği Genel Merkezi ve 98 şubesiyle birlikte belediye başkanları ile işbirliği yapmaya hazırız. 
Bu konuda yapılması  gereken çalışmalar ve taleplerimiz bir rapor halinde belediye başkanlarına sunulacaktır.

 Belediyeleri, sosyal devletin en önemli uygulama alanı olarak görüyoruz. Ekip çalışması olduğunda, her 
türlü katkıyı vermeye hazırız. Birlikte çalışalım ve birlikte başarılı olalım.

 2014 Yerel Seçimleri’nde milletimizin takdirleriyle seçilmiş bütün belediye başkanlarını, il genel meclisi 
üyelerini, muhtarları ve heyet üyelerini şahsım ve teşkilatımız adına kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
            
 Belediyeleri, sosyal devletin en önemli uygulama alanı olarak görüyoruz.

www.kamuder.org.tr  7

AYNUR ÇANAKÇI
Kamu-Der Basın Yayın Genel Sekreteri

DEMOKRASİ VE HİZMET YARIŞI
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 AK Parti, yerel seçimlerin ardından 
vitrinde değişikliğe gitti. Yönetimdeki zorunlu 
değişiklikler, dün Başbakan Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplanan Merkez Karar ve 
Yürütme Kurulu toplantısında kararlaştırıldı.

 Yerel seçimde belediye başkanı olan iki 
eski genel başkan yardımcısının yerine iki isim 
göreve getirildi. İki isim de kendi arasında yer 
değişikliği yaşadı. En önemli sürpriz, Ar-Ge’den 
sorumlu genel başkan yardımcısı Süleyman 
Soylu’nun teşkilat başkanlığına getirilmesi 
oldu. Böylece Soylu, partinin 3 numaralı ismi 
haline geldi. Eski teşkilatlardan sorumlu genel 
başkan yardımcısı Ekrem Erdem ise Soylu’nun 
yerine Ar-Ge başkanı olarak görevlendirildi. 
Bunun yanında iki yeni isim de genel başkan 
yardımcılığına getirildi. Eski yerel yönetimlerden 
sorumlu genel başkan yardımcısı Menderes 
Türel, Antalya; eski idari ve mali işlerden sorumlu 
genel başkan yardımcısı Ahmet Edip Uğur da Balıkesir Belediye Başkanı seçilmişti. Türel’in yerine 
Abdülhamit Gül, Uğur’un yerine de MKYK üyesi Nurettin Nebati getirildi. Bu arada Türel ve Uğur’un yanı 
sıra MKYK’dan 2 isim daha ayrılmıştı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye başkanı oldu. Lokman Ayva ise yerel seçimlerde engellilere yeterince kontenjan 
ayrılmadığı ve yolsuzlukların yaygınlaştığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Dünkü toplantıya 
onların yerine atanan 4 yeni MKYK üyesi de ilk kez katıldı. Bu isimler; Tülay Kaynarca, Mehmet Muş, 
Hamza Dağ ve Mustafa Akış.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’NA DENEYİMLİ 
POLİTİKACI SÜLEYMAN SOYLU GETİRİLDİ

SÜLEYMAN SOYLU
AK Parti Genel Başkan Yrd. ve Teşkilat Başkanı

KAMU-DER   2014 Sayı 2
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Sayı - 2
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 : Nisan 2014
Yönetim Yeri 

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

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • Nisan (Mükerrer Sayısı) 2014

ATALAY KONFEKSİYON MATBAA VE REKLAM İNŞAAT TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyüksanayi  1. Cad. Sütçü Kemal İşhanı  No: 7/236-237  İskitler/ANKARA 

Tel: 0 312 341 51 05 - Faks: 0 312 341 99 61 
www.atalaymatbaacilik.com 
info@atalaymatbaacilik.com

 Muğla’da, aralarında Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Yatağan ve Bodrum ilçe emniyet müdürleri ile 
bazı şube müdürleri, yardımcıları ile amirlerin bulunduğu 27 emniyet mensubunun görev yeri değiştirildi.

 Edinilen bilgiye göre, Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Yatağan ve Bodrum ilçe emniyet müdürleri 
ile Toplum Destekli Polislik,Trafik Tescil ve Denetleme, Yabancılar Şube, Asayiş Şube, Milas-Bodrum 
Havalimanı, Spor Güvenliği, Evrak Arşiv, Özel Güvenlik, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube, Terörle 
Mücadele, Personel Şube, Çevik Kuvvet, Hassas Bölgeleri Koruma, Tanık Koruma ile bazı birimlerdeki 
amirler olmak üzere 27 kişinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

 Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne İsmail Ayhan, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Caner 
Aksungur, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Zafer Duymuş, Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali 
Özher, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne Can Candaş atandı.

 Fethiye Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabıyık, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde, Yatağan Emniyet 
Müdürü Oğuz Kaan Akçal, Güvenlik Şube Müdürlüğünde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, 
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevlendirildi. (AA)

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

KAMU-DER   2014 Sayı 2
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LEVENT GÖK 
CHP Ankara Milletvekili

HASİP KAPLAN 
BDP Şırnak Milletvekili

CELAL DİNÇER 
CHP İstanbul Milletvekili

FARUK BAL
Konya MHP Milletvekili

OKTAY VURAL 
İzmir MHP Milletvekili

SALİH KAPUSUZ 
Ankara Ak Parti Milletvekili

KAMU-DER DERGİSİNİN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE
TBMM ÜYELERİNİN EN ÇALIŞKAN MİLLETVEKİLİ SİZCE 

KİMDİR? SORUSUNA YAPILAN ANKET SONUCUNDA  
ADI SOYADI VE FOTOĞRAFLARI OLAN 

MİLLETVEKİLLERİ OLARAK YILIN EN ÇALIŞKAN 
MİLLETVEKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞLERDİR.

BİZ KAMU-DER OLARAK KENDİLERİNİ KUTLUYOR VE 
BAŞARILAR DİLİYORUZ.

TBMM HABERLER
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TBMM HABERLER

Milletvekillerinin yeni binası hizmete girdi.
 TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi, gazetecilere örnek milletvekili odasını göstererek, 
odanın özellikleri hakkında bilgi verdi. Milletvekillerinin 1984’ten beri kullandığı mevcut binadaki 
yetersizlikler nedeniyle yeni bina ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Çiftçi, iki bloktan oluşan mevcut 
binanın 28 bin metrerake olduğunu, ısı yalıtımı, havalandırma ve odaların ses yalıtımı konularında sıkıntılar 
bulunduğunu kaydetti.

 Çiftçi, elzem olan yeni binanın bitme aşamasına geldiğini ifade etti. Çiftçi, mevcut binada 
bir milletvekili odasının 9 metrekare büyüklükte olduğuna ve odada danışmanın da bulunduğuna 
dikkati çekerek, yeni binadaki odaların 40 metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi. Çiftçi, odanın 
26 metrekaresinin milletvekiline ait olacağını, 14 metrekarenin danışman, sekreter ve ziyaretçilerin 
bekleyeceği alan olarak ayrıldığını belirtti.Milletvekillerinin yeni odalarının rahat ve konforlu olacağının 
altını çizen Çiftçi, odada tuvalet ve lavabonun bulunduğunu da kaydetti. Milletvekillerinin kalabalık ziyaretçi 
gruplarını odalarında ağırlamalarının mümkün olmaması nedeniyle, yeni binada bu tür kabuller için 4 
salon yapıldığını anlatan Çiftçi, daha küçük gruplar için de her katta toplantı odaları bulunacağını bildirdi.
Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe ile KİT komisyonlarının dışındaki 27 komisyonun da yeni binaya taşınacağını 
ve faaliyetlerini burada yürüteceğini söyledi. Milletvekillerinin taşınmasıyla boşalacak binaların nasıl 
değerlendirileceği üzerinde düşündüklerini de dile getiren Çiftçi, ana binanın tadilatı sırasında bu binaların 
kullanılabileceğini belirtti.Çiftçi, binaların tadilatı için ciddi kaynak gerektiğini de dile getirerek, ‘’Yeni binaya 
taşınınca buralar boş kalacak. Yıkılması da söz konusu olabilir’’ dedi.‘’Akıllı bina’’ olarak nitelenen yeni 
binada 500 kişilik konferans salonu ve milletvekillerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden genel 
kurul salonuna gitmeleri için binayı ana binaya bağlayan tünel de bulunuyor. 140 metrelik tünelde ise her 
ilin tarihi ve kültürel unsurlarını yansıtacak 3 boyutlu sihirli resimler yer alacak. 

HAYIRLI OLSUN
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 Narlıdere Belediye Başkanı 
Abdül Batur 1957 yılında Narlıdere’de 
doğdu. Narlıdere Oğuzhan İlkokulu, 
Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Ortaokul 
bölümü ve İzmir Namık Kemal Lisesini 
bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 
mezun oldu.

         Evli ve 2 çocuk sahibi olan Abdül 
Batur, mimarlık mesleğine Pendik 
Tersanesi şantiyesinde çalışarak 
başladı. 1984-1987 yıllarında yurt 
dışında, birçok şehirde şantiye proje 
müdürü olarak görev alarak mesleki 
gelişimini ve iş deneyimini artırdı. 
1988 yılında Narlıdere’ye dönen Abdül 
Batur, proje bürosu açarak çalışma 
yaşantısını doğup büyüdüğü kentte 
sürdürmeye başladı. Bu dönemde 
Narlıdere’nin pek çok yerinde yapılan 
binaların projelerine imza attı. Gençlik döneminde uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü’nde futbol oynayan 
Batur, aynı kulüpte yöneticilikte yaptı.

         1994 yılında İzmir Büyük Şehir Belediyesinin şirketi olan İZBETON Genel Müdürlüğüne getirilen 
Batur, o güne kadar etkin olmayan şirketi başarılı çalışmalarıyla büyüterek Büyükşehir Belediyesi’nin en 
büyük şirketi haline getirdi.

         1999 yılında Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, sosyal demokrat düşünce ile hizmet 
üreten belediye başkanı oldu. 2004 yılında yapılan seçimlerde rekor sayılacak bir oy farkıyla 2. kez 
Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Abdül Batur, başarılı çalışmalarıyla her kesimin taktirini topladı. 
2004 yılında, Nokta Dergisi’nin yılda sadece bir kişiye verilen “Doruktakiler” ödülüne layık görülen Batur, 
çeşitli kurumlardan kazandığı ödüllerin yanı sıra Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 4 kez Türkiye çapında 
yılın ilçe belediye başkanı seçildi. İzmir Kültür Platformu tarafından kültüre yaptığı katkılarından dolayı 
“1992-2002 On yılın Ödülleri’ni de alan Batur, yine kültür platformu tarafından verilen 2003 yılı Dr Behçet 
Uz Kültür ödülünün sahibi oldu.

         2009 yılında yapılan seçimlerde % 71’lik bir rekor oyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Başkan 
Batur, görevde olduğu dönemde, 2. İnönü ve Atatürk Mahallesi gecekondu bölgelerinde gerçekleştirdiği 
“Kent dokusunu yenileme” projesi, Yukarıköy, Yeniköy ve Yenikale mahalleleri “Eski dokuyu yenileme” 
projeleriyle kentin siluetinin değişimini sağladı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Engelliler Merkezi, Yeni 
Pazaryeri, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı, Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi, Kültür Sanat ve 
Hobi Merkezi, Cemevi, eski cem evinin müzeye dönüştürülmesi, Güven Erkaya Spor Salonu, Ali Artuner 
Futbol Sahası gibi birçok projeye imza atan Batur, başarılı çalışmalarıyla Narlıdere’yi Ege’nin parlayan 
yıldızı yaptı. Bunun yanında 2009 yılında Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına seçilen Abdül Batur, 
Çanakkale’den Fethiye’ye kadar olan bölgede hizmet veren Kıyı Belediyelerinin sorunlarını çözme, 
dayanışmasını sağlama konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
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Abdül BATUR
İzmir Narlıdere Belediye Başkanı

İZMİR NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANIMIZ
ABDÜL BATUR’U TANIYALIM
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 
2014 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesi 
uyarınca, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak 
personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak 
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların 
yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

 Yönetmeliğin 7, 10, 11, 22, 23, 25 ve 26 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma 
süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak 
kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin 
bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 
olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

A- 2014 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar 
çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen 
kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 31/03/2014 tarihinde başlayıp 14/04/2014 günü mesai bitiminde son bulacaktır.

2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 
4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş, Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2014 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak bu 
tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet 
bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından unvanına 
uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt 
bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

6) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi personelden, bulundukları bölge 
için belirlenmiş zorunlu çalışma süresini tamamlayan veya yeni yönetmeliğe göre yarısını 15 Eylül 2014 tarihine 
kadar tamamlamış olanlar yukarıda belirtilen şartları taşıyor sayılacaktır. Bu kapsamda zorunlu çalışma süresini 
tamamlamamış olanlar yeni yönetmelikle o bölge için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabi olacaktır.

7) İllerin hizmet bölgelerine dağılımı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri, coğrafi konumları gibi hususlar dikkate 
alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre personelin bölge hizmet süresinin hesaplamasında yeni Yönetmeliğin 
yayınlanmış olduğu 17/05/2013 tarihine kadarki süre, (mülga) SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır. (Örneğin Malatya ilinin bulunduğu 
bölge yeni yönetmelikte değiştirilmiş olup; bu ilde görev yapan bir personelin 17/05/2013 tarihine kadar olan 
hizmetleri 4 üncü bölge hizmetinden, bu tarihten sonraki hizmeti ise 2 nci bölge hizmetinden sayılacaktır.)

8) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı 
Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde 
bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek 
olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin 
farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

9) Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü itibarıyla personelin Personel Yönetim 
Sistemindeki mevcut özlük bilgileri esas alınacaktır.

...
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 Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım Kimdir?

 1976 Güdül doğumlu olan Hava Yıldırım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 de mezun 
oldu. Evli ve iki çocuk annesi olan Yıldırım, Güdül’ün ileri gelenlerindendir. Üniversite mezuniyetinin 
ardından, avukatlığa 1999 yılında Güdül’de başladı. Güdül’lülere bu alanda 15 yıl hizmet etti. Halen daha 
bu görevine devam etmektedir. 2001 yılında Ak Parti Güdül İlçe Başkanlığı kurucusu olan Yıldırım, 2009 
yerel seçimlerine kadar 2 dönem de seçilerek, ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında Ak Parti’den 
Ankara İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Yıldırım, bu görevine İçme Suları ve Jeotermal Komisyonu 
Başkanı olarak halen devam etmektedir. Ak Parti İl Genel Meclis üyesi olduğu dönemde, Güdül’de yol, su, 
kanalizasyon ve meydan düzenlemesi olmayan köy kalmadı. Bu özelliği ile Güdül, Ankara’nın tek ilçesi 
durumundadır. 
 Güdül’e yapılmasında büyük emeği geçtiği, TOKİ toplu konutlarının da yönetim kurulu başkanlığını 
yürütmektedir. Güdül ilçesinde, Tüketici Sorunları ve Hakem Heyeti Başkanlığı Üyeliği, İnsan Hakları 
Kurulu Üyeliği, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeliği 
görevlerini halen yürütmektedir. Bundan sonrası için, Belediye Başkanı olarak memleketine hizmete devam 
edecek olmaktan gurur duymaktadır.  
 Memleketim Güdül’ü çok sevdiğim için burada yaşıyorum ve hizmetlerime Güdül Belediye Başkanı 
olarak devam edeceğim için çok mutluyum...

Av. Hava YILDIRIM 
Güdül Belediye Başkanı

% 40.2

ANKARA GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANIMIZ
HAVVA YILDIRIM’I TANIYALIM
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      Sağlık hakkının, Anayasamız ile güvence 
altına alınmasına rağmen, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile sağlık 
hizmetlerine erişimin zorlaştığı bir süreçten 
geçmekteyiz. Emekli aylıkları, insanca yaşamaya 
yetecek bir seviyede olmadığı bir dönemde 
hastaneye gidildiğinde, emekliler ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden muayene ücreti, ilaç 
bedeli ve reçete katkı paylarının direk emekli 
aylıklarından kesilmesi, emekliler bakımından 
önemli ekonomik yük olmakta, aylıklarının 
eksik ödenmesine neden olmaktadır.

       Mesai saatlerinde üniversite ve devlet 
hastaneleri uygulaması şu şekildedir. Sağlık 
ocaklarında aile hekimine giden bir sigortalı, 
emekli veya bunların bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler muayene sonucunda eğer ilaç 
yazılmamışsa hiç para ödemeden muayene 
olabilmektedir. Eğer ilaç yazılırsa bu sefer 3
TL ödeniyor.

       Devlet hastaneleri ve üniversite  
hastanelerine gidenlerden muayene katılım payı 
olarak 5 TL alınmakta, ancak reçete yazılmışsa 
bu sefer katılım  payı tutarı 8 TL’ye çıkıyor. Özel 
hastanelere giden emekli, sigortalı ve bunların 
bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ise 
12 TL muayene katılım payı alınıyor. İlaç 
yazılması durumunda bu rakam 15 TL oluyor. 
10 içerisinde hastaneye gidilmesi durumunda, 
katkı payları 5 lira artırılarak alınmaktadır.         
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için bazı 
hastanelerde ilave ücret alınmaktadır. Buralara 
emeklilerin ve yakınlarının gitmesi giderek zorlaşmıştır. 2008 yılında alınan yüzde 30 ilave ücret, yüzde 70, yüzde 
90 ve son olarak da yüzde 200’e yükseltilmiştir. İlave ücretin yüzde 200’e yükseltilmesi; özel hastaneler, vakıf 
üniversitesi hastaneleri, kamu üniversite hastaneleri öğretim üyelerinden mesai saati dışında sağlık hizmeti paralı 
bir sisteme dönüştürülmüştür. Emeklilerin yüzde 200 ilave ücret ödeme imkanı olmadığından, özel ve üniversite 
hastaneler, kendiliğinden yasaklanmıştır. Örneğin, üniversite ve özel hastanelere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
ödediği ücretin iki katının hastalardan ilave ücret adı altında istenmesi, sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına göre 
yönetilmesini getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin paralı bir sisteme göre yürütülmesi, hastanelerin özelleştirilmesi ve 
ticari bir işletme gibi yönetilmesini getirmiştir. Peki sormak gerekir. Çalışanlardan, işçi ve işveren prim toplamı 
olarak yüzde 11 genel sağlık sigortası primi kesildiğinden, sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmalıdır. Katkı 
payları ve ilave ücret alınması, yeni bir prim ve vergi demektir. Bunun kabul edilir ve savunulabilir yanı yoktur. 
Böyle bir uygulama, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenlik, sağlık hakkına
erişimi güvence altına almadığı sürece, eşitlikten ve adaletten söz edilemez. 

        Sağlık hakkının bu tür tebliğiler ile engellenmesi, parası olanların daha geniş biçimde yararlanması, toplumda 
büyük tepki toplamaktadır. Parası olmayanların sağlık haklarının zorlaştırılmasını getire Sağlık Uygulama 
Tebliği’nin bir çok maddesi yeniden gözden geçirilmelidir.
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M. Ali DEMİRCİ 
Kamu-Der Genel Başkan Yrd.

İLAVE ÜCRET EMEKLİLERE YÜK OLMAKTADIR
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ZİYARETLER... ZİYARETLER... ZİYARETLER...

 Kamu –Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ, 38 yıl önce askerlik görevini yaptığı  Kubilay 
Kışlasını ziyaret etti.

 Kamu –Der Başkanımız   1976 yılında askerlik görevini yaptığı İzmir Menemen Kubilay 
kışlasına  eski adı 212. Piyade alayı şimdi ise Topçu Tugay olan Kubilay kışlasını ziyaret etti. 

 Kamu –Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ  Kubilay Kışlası Komutan yardımcısı Albay 
Arif Aksoy’u makamında ziyaret ettikten sonra 3-5 nöbeti tuttuğu Kubilay Anıtına giderek eski 
anılarını tazeledi. Baştuğ ayrıca Menemen Şehitler Mezarlığına giderek tüm şehitlerimize 
Fatiha okudu.

 Kamu –Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ Menemen Kaymakamı Mustafa Gürdal, 
Güzelbahçe Kaymakamı Mehmet Ünlü ziyaret etti. Ayrıca Seferihisar, Urla, Narlıdere, Buca, 
Karşıyaka Beldiye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu…. 

İzmir Menemen 57nci Top. Tug. K. 
Yrd. lığı Albay Arif AKSOY’u ziyaret.

İzmir Menemen’deki Şehitlerimizi 
ziyaret ederek Fatiha okuduk.

İzmir Menemen  
Kubilay Anıtı ziyaret.

Kubilay Şehitliği’ni ziyaret ederek, 
askerlik görevini yapan 

mehmetciklerimizle birlikteyiz.

İzmir Menemen Şehitler Anıtını 
İnceliyoruz.

İzmir Menemen’deki Topçu 
Tugayında hatıra fotoğrafı.
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ZİYARETLER... ZİYARETLER... ZİYARETLER...

İzmir Menemen Kaymakamı 
Mustafa GÜRDAL’ı ziyaret.

Batman Sason Belediye Başkanı 
Cuma UÇAR’ı ziyaret.

İzmir TCDD 3. Bölge Cer Müdürü 
Havzullah ERİŞ’i ziyaret.

Ankara Milletvekili  
İzzet ÇETİN’i ziyaret.

İzmir TCDD 3. Bölge Müdürü 
Selim KOÇBAY’ı ziyaret.

Emekli kamu görevlisi sayın 
Maruf KARATAŞ’ı hasta ziyareti.

Ankara Milletvekili  
Aylin NAZLIAKA’yı ziyaret.

İzmir Urla Belediye Başkanı 
Sibel UYAR’ı ziyaret.

İzmir Güzel Bahçe Kaymakamı 
Mehmet ÜNLÜ’yü ziyaret.
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SİİRT KURTALAN BELEDİYE BAŞKANIMIZ
NEVZAT KARATAY’I TANIYALIM

Nevzat KARATAY 
Kurtalan Belediye Başkanı

% 50.22
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HİPERTANSİYON SIK GÖRÜLEN SİNSİ BİR 
HASTALIK! 

 Denizli Devlet Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Güray Ceylan, 
hipertansiyonun oldukça sık görülen sinsi 
bir hastalık olduğunu, Türkiye’de her 3 
kişiden birinde hipertansiyon hastalığının 
görüldüğünü söyledi. Dr. Ceylan, 
hastaların yaklaşık yüzde 60’ının ise 
hastalığının farkında olmadığını belirtti.

 İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güray 
Ceylan, kalbin kan pompalarken damar 
duvarına yaptığı basıncın tansiyon olduğunu, bu basıncın istenen değerlerin üzerinde olmasının 
da hipertansiyon olarak adlandırıldığını söyledi. Kan basıncının büyük tansiyon ve küçük tansiyon 
olmak üzere iki değerden oluştuğunu ifade eden Dr. Ceylan, “Genel olarak normal kabul edilen 
değerler büyük tansiyon 12, küçük tansiyon 8’dir. Normal şartlarda sürekli kan basıncı 12-8’in 
üzerinde olan kişiler hipertansiyon hastalığı adayı kabul edilmelidir. Farklı iki günde en az iki kez 
yapılan ölçümlerde 18 yaşını geçmiş erişkin bir bireyde büyük tansiyonun 14 ve üzerinde ya 
da küçük tansiyonun 9 ve üzerinde olmasına hipertansiyon (yüksek tansiyon) adı verilmektedir. 
Tansiyon ölçülürken doğru sonuçların alınması için de ölçüm yapmadan en az 5-10 dakika önce 
dinlenmiş ve son yarım saat içerisinde çay, kahve ve sigara tüketmemiş olması önemlidir” dedi.

 İleri yaş, anne ya da babada hipertansiyon varlığı, aşırı kilo, aşırı tuz ve alkol tüketimi, 
egzersiz yapmamak, bazı ilaçlar ve stresin hipertansiyon için risk faktörleri arasında yer aldığını 
anlatan Dr. Güray Ceylan, “Hipertansiyon, damar sertliği, kalp hastalıkları, felç, böbrek hastalıkları 
ve görme kaybı gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak kan basıncı istenen sınırlarda tutulursa 
bu rahatsızlıklar önlenebilir. Yüksek tansiyon hiçbir belirti vermeden tesadüfen yapılan bir ölçümle 
tespit edilebileceği gibi, baş ve boyun ağrısı, kulak çınlaması, göz kararması, baş dönmesi, burun 
kanaması gibi belirtilerle de ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

“DOKTORA DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN”

 Dr. Ceylan, yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklara göre hipertansiyon tedavisinin 
şekillendirildiğini söyleyerek, hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

 “Günümüzde çok çeşitli grupta ve farklı mekanizmalar ile kan basıncı kontrolü sağlayan 
ilaçlar mevcuttur. Hipertansiyon tanısı konduktan ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastanın 
yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalığı ve kan basıncı yüksekliğinin derecesine göre takip eden 
hekim tarafından tedavi belirlenir ve istenen kan basıncı düzeyine ulaşana dek kontrollere 
devam edilmelidir. Bir başkası için iyi ve uygun olan bir tansiyon ilacı sizin için uygun olmayabilir. 
Doktorunuza danışmadan başkasının ilacını kullanmayınız. Bunun yanında bazı yaşam tarzı 
değişiklikleri de yapılmalıdır. Bunlar arasında ideal kiloya ulaşılması, sigara ve alkolden uzak 
durulması, tuz tüketiminin azaltılması, bol kalorili ve yağ oranı yüksek gıdaların azaltılması 
sayılabilir. Bu sayede hipertansiyonu kontrol altına alabiliriz.”
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BATMAN YÜCEBAĞ BELEDİYE BAŞKANIMIZ
ATİLLA ÇETİNKAYA’YI TANIYALIM

Atilla ÇETİNKAYA 
Batman Yücebağ Belediye Başkanı

% 40.26
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ANKARA KALECİK BELEDİYE BAŞKANIMIZ
FİLİZ ULUSOY’U TANIYALIM

 01.04.1979 Ankara doğumludur. Anne 
tarafından Alibeyli, baba tarafından Akkuzulu 
köyündendir. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji bölümünde Sosyoloji ve 
Sosyal Psikoloji lisansını tamamlayarak Sosyolog 
ve Sosyal  Psikolog unvanıyla mezun olmuştur. 
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek 
Okulu’nda İngilizce eğitimi almıştır.Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 
Ana Bilim Dalında Sosyoloji Yüksek Lisansını 
tamamlayarak Siyaset Sosyolojisi alanında 
verdiği yüksek lisans bitirme teziyle Sosyoloji 
Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun İtalya’nın 
Torino kentinde bulunan eğitim merkezinde 
“Genç İstihdamı” üzerine eğitim almıştır. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Avrupa Birliği 
Hukuku ve Hukuki Çeviri Teknikleri” konulu eğitim 
programını tamamlayarak Avrupa Birliği Hukuku 
Uzmanı sertifikası almıştır. İngiltere Büyükelçiliği, 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) ve European Policy Information 
Centre tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği 
Lizbon Stratejisi” konulu eğitim programını 
tamamlamıştır. AK PARTİ Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler Programını tamamlamıştır.

 AKADEMİK ÇALIŞMALARI

 “Türkiye’de Baskı ve Çıkar Grupları: 
Sendikalar” isimli sosyolojik araştırmasıyla siyaset sosyolojisi alanındaki ilk 
çalışmasını yapmıştır. “Türkiye’de Toplumsal Değişme: Çağdaşlaşma” konulu 
lisans bitirme tezi siyaset sosyolojisi alanındaki ikinci çalışmasıdır. İçeriğinde Laiklik ve Sekülarizm kavramları çağdaşlaşma 
ekseninde ele alınarak Osmanlı’dan günümüze Türk toplumsal yapısındaki değişimler ele alınmıştır.Amerikalı siyaset 
bilimci Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezi üzerine sosyolojik bir inceleme yapmıştır. Diğer bir sosyolojik 
inceleme çalışması ABD’deki “neo-con” akımının temsilcisi Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi üzerinedir. “Köy 
Enstitüleri’nin Türk Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri” konulu çalışması Kültür Sosyolojisi alanındaki çalışmalarından 
biridir. “1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Siyasal Alanda Demokratikleşme Sürecinde Sendikaların Rolü ve Fonksiyonları” 
isimli yüksek lisans bitirme tezi siyaset sosyolojisi alanındaki en kapsamlı çalışmasıdır. Toplumsal değişme, demokrasi ve 
demokratikleşmeye ilişkin tespitlerin yapıldığı tez ile Sosyoloji Bilim Uzmanı olarak ilk akademik kariyerini elde etmiştir.

 ÇALIŞMA HAYATI

 MEB Mecidiye İlköğretim Okulu’nda bir yıl süreyle sözleşmeli İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’te Genç İstihdamı ve Araştırma Uzmanı olarak görev yapmıştır. Dünya İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun Asya Pasifik bölgesel teşkilatı olan ICFTU-APRO’nun Gençlik Komitesi’nde Türkiye’yi 
temsilen iki yıl süreyle asıl üyelik yapmıştır. Bu üyeliği esnasında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 
İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan konferanslarının Gençlik Komitesi’nde Türkiye’yi temsil etmiştir.Ankara Valiliği İnsan 
Hakları Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen Yerel Düzeyde İstihdam 
ve Mesleki Eğitimin eş güdümünü amaçlayan projede görev almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik 
Planı’nın hazırlanmasında görev almıştır. NATO tarafından finanse edilen TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi tarafından 
yürütülen “Politik Şiddet, Küresel Terör, Organize Suçlar ve Gençlik” konulu projede görev almıştır. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası ve ILO tarafından finanse edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Genç 
İstihdamı alanında yol haritası sunmayı amaçlayan “Genç İstihdamı Zirvesi” çalışmalarında gençlik ile ilgili Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla birlikte çalışmıştır. TÜRK-İŞ Dergisi’nin dosya editörlüğünü yapmıştır. Bu editörlüğü sırasında hazırladığı 
dosyalar şunlardır: Çoğunluk mu, Çoğulculuk mu?, Avrupa Birliği ve Türkiye, Genç İstihdamı, Türkiye’de Turizm Sektörü. 
Aynı dergide yayınlanan yazıları ise şunlardır: Katılımcı Demokrasi ve Sendikalar, Sendikal Örgütlenme ve Demokratikleşme, 
Gençlik ve Sendikalar.

% 57

Filiz ULUSOY 
Ankara Kalecik Belediye Başkanı
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GELİN CANLAR KAMU-DER’DE BULUŞALIM...

 Kamu-Der Siirt Atabağ Temsilcisi Rasim CAN Kamu-Der Dergisi’ne 
Gönderdiği Mesajında “Gelin Canlar Kamu-Der’ de buluşalım” dedi… Bölgedeki 
Tüm Kamu görevlilerine seslenerek “Gelin Canlar Bir Olalım İri olalım Diri olalım 
Kamu- Der çatısı altında buluşalım.” Dedi.

 Can; Hükümetin 2014 yılında verdiği % 3.5’lik zam yılın ikinci 
ayında eriyip gitti. Çalışanları enflasyon farkı % 4.70 olmuş aradaki farkın 
çalışanlarımıza ve emeklilerimize hemen ödenmeli dedi.

 Atabağ temsilcisi Rasim Cam Tüm Kamu emeklilerimize yılda 2 maaş 
tutarında ikramiye verilmelidir. Son zamanlarda emeklilerimizin ekonomik 
durumu içler acısıdır dedi.

 Can Toplu sözleşmelere katılan yetkili sendikalar % 3’lük zama evet 
deyip imza atmaları inanılacak gibi değil dedi. % 3 ‘lük zam çok komiktir. 
Kargalar da buna güler dedi.

 Tüm kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin “Gelin Canlar Bir Olalım İri 
olalım Diri olalım Kamu – Der çatısı altında buluşalım.” Dedi.

SANSARKAN  
Milletvekilliğine  Mi Hazırlanıyor ?

 Diyarbakır Bismil Belediye Başkanlığı yapan, iki dönem 
Bayrambaşı Belediye Başkanlığı yapan Fahri Sansarkan alınan 
duyumlara göre Diyarbakır Milletvekili olacağı söyleniyor. Bismil İlçe 
Emniyet Müdürü yanında İrtibat Bürosu açan Fahri Sansarkan irtibat 
bürosu iktidar partisi ilçe Başkanlığından elli kat daha fazla gelen 
gidenin olduğu görülmektedir. Bunun için Sansarkan Milletvekilliğine 
mi hazırlanıyor sorusu akıllara geliyor.
 Sansarkan bölgede çiftçilik yapmaktadır. Ayrıca Ataköyün 
sahibidir. Evli 13 çocuk babası bölgesinde hayırsever olarak tanınan 
sevilen sayılan birdir. Bizde Kamu- Der Dergisi olarak kendisine 
başarılar dileriz.

Rasim CAN 
Siirt Atabağ Temsilcisi

Fahri SANSARKAN 
Bayrambaşı E. Belediye Başkanı

GÜÇLÜ ve MUTLU BİR  
TÜRKİYE İÇİN KAMU-DER
KAMU-DER   2014 Sayı 2
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İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZ  
MUSTAFA İNCE’Yİ TANIYALIM

  1965 yılında Güzelbahçe’nin Yaka Mahallesi’nde doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi Güzelbahçe’de, lise öğrenimimi ise Karataş Lisesi’nde tamamladım. 
1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 
mezun oldum. Askerlik görevimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) 

tamamladım. 1992 yılında Narlıbahçe CHP İlçe örgütüne üye oldum. 1999 yılında CHP’den Güzelbahçe Belediyesi Meclis 
üyeliği yedek listesine yazıldım. 2003 yılında yedek listeden meclis üyeliğine girdim. 2004 yılı seçimlerinde CHP’den ikinci 
sıradan meclis üyesi oldum. 2009 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı  seçildim. Her dönem her zaman CHP 
örgütüyle ilçemde, ilimde ve ülkemde partimi iktidar yapmak için üzerime düşen tüm sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. 
CHP ve Güzelbahçe halkı beni belediye başkanı olma onuruna eriştirdiği için partime hayatım boyunca borçluyum. Bu yüzden 
her zaman, her yer ve zeminde ne şartlarda olursa olsun örgütümle birlikte hareket edeceğim. 2002-2007 yılları arasında İzmir 
Ziraat Odası’nda ikinci başkan olarak yönetim kurulunda görev yaptım. 2006 -2009 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Spor 
Kulübü Başkanlığı görevinde bulundum. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,  İzmir Ziraat Odası, GÜLDER, Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Güzelbahçe Yaygın Eğitimi Güçlendirme ve Musiki Derneği, Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Derneği’ne üyeyim. 
İngilizce biliyorum. İki dönemdir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapmaktayım. Evliyim ve iki çocuk babasıyım.

Mustafa İNCE 
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı

% 51.88
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KAMU-DER’İN UZUN ZAMANDIR MÜCADELE ETTİĞİ ENGELLİ, GAZİ 
VE YAŞLILAR BUNDAN SONRA SEYAHATLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

YÖNETMELİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet 
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma 
hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz 
veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere Bakanlık 
tarafından verilen ve engellilik durumuna göre ulaşımda refakatçi ile birlikte yararlanma durumunu da gösteren kimlik 
kartını,

c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan engelliler ve refakatçileri dışındaki 
kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından düzenlenecek kartı,

d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, 
turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında 
sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, 
müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına 
göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi 
toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri: Rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılanlar hariç olmak kaydıyla, 
demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehirlerarası toplu insan ulaşımına yönelik 
hizmetleri, ifade eder.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler

MADDE 4 – (1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve 
şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya 
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve 
yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci 
fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam 
etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya 
başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin, kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve 
yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

4 Mart 2014  SALI                                                             Resmî Gazete                                                                     Sayı : 28931
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KAMU-DER’İN UZUN ZAMANDIR MÜCADELE ETTİĞİ ENGELLİ, 
GAZİ VE YAŞLILARLA İLGİLİ YÖNETMELİK NİHAYET ÇIKTI

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam 
etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları 
kesilenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki 
hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan 
ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında 
Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, 
ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile 
belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından 
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 
indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, 
birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından 
ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.

Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımı

MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için Bakanlık tarafından verilen 
Seyahat Kartı,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin Kimlik Kartı, engellilere kimlik 
kartı verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş 
bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel 
oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,

c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı,kullanılır.

(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz 
edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.

(3) Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli 
yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat 
hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ağır engellinin, refakatçisi olduğunu beyan ettiği kişiden 
bu hakkın kullanımına ilişkin ayrıca belge talep edilmez.

(5) Seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlı olarak da kullanılabilir.

Seyahat kartının şekli ve basımı

MADDE 7 – (1) Seyahat kartında; kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, 
hak sahibine yakınlık derecesi, geçerlilik tarihi, seri numarası gibi bilgiler ile fotoğrafı yer alır.

(2) Seyahat kartının şekli, içeriği, ebadı, değiştirme ve geçerlilik tarihi, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla 
seyahat kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları ile basım ve teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, 
Bakanlık tarafından belirlenir.   
...
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   Levent Piriştina, 20 Haziran 
1978’de İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokulu 
İzmir ‘de tamamladıktan sonra, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdare 
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldu.Vatani görevi 
sonrasında gıda sektöründe depolama, 
ihracat ve ithalat alanında çalışan 
Piriştina, organizasyon ve hizmet 
sektörüyle İzmir’deki ticari faaliyetlerini 
devam ettirdi. Ege Genç İşadamları 
Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici 
ve İşadamları Derneği ( İZSİAD) ve 
Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) yönetim 
kurullarında görev yapan Piriştina, bir kız 
çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce 
bilmektedir.

 Son genel seçimlerde Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP)’nden milletvekili adayı 
da olan Piriştina, 30 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleşen yerel seçimlerin ardından 
CHP’den Buca Belediye Başkanlığı’na 
seçildi.

Buca Halkı “Piriştina” dedi.
Levent PİRİŞTİNA 

İzmir Buca Belediye Başkanı

% 44.45

İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANIMIZ  
LEVENT PİRİŞTİNA’YI TANIYALIM
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Evlilik ve Çocuk gelişimi
 Öncelikle Evliliğinize  elmanın iki yarımı tamamlanınca bir elma 
olmakla başlıyor..

 Evlilik  = EŞ demektir. 

 Eşler arasındaki uyum çok önemli… Mesela benim düğün 
albümümde eşimi tanımayanlar kardeş gibi görünüyorsunuz diyen çok 
oldu. Bazen alışveriş merkezine gittiğimizde kardeşmisiniz diyene bile 
rastladık bu galiba aynı şeye gülüp aynı tepkiler vermek eşlerin zamanla 
birbirlerine benzemelerini sağlıyor.        
 Kişiler çocuk sahibi olmak yada karşı cinsin zenginliğinden 
dolayı evlenme kararı alırlar İlk başta bir ilişkiye nasıl başlarsan öyle 
devam ediyor veya o şekilde sonlanıyor. Evliliğe çocuk olarak bakanlar 
çocuk olduktan sonra evliliklerinden zevk almamaya, sıkılmaya; ortak 
yapacak bir şey bulamamaya başlıyorlar hayatları sadece çocuk 
olmaya başlıyor yani asıl sorun çocuk oluyor.  Çocuk için ise aile içinde 
paylaşılamayan sürekli istediğini yaptıran birey haline dönüşüyor. Cocuk 
anne babayı ; Anne Baba da çocukları görmezden geliyor sevgisizlik başlıyor.  

 Para Evliliği  ise biraz durumunu düzelttikten sonra evliliğinde sorunlar oluyor. Aslında bence evliliğe 
% 30 eş % 70 çevre arkadaş akraba sosyallik olarak bakmak gerekiyor. Eşlerin ailelerine sevgi ve saygılı 
olmalı ve gereken ilgiyi göstermeleri gerekmektedir. Eşler arasında değil evlilik ailelerde önemlidir. Sadece 
evlilik olarak görürseniz ve tüm sorumluluğu üzerinize alırsanız  aile içerisinde  sorunlarınız  zamanla 
çözülmez kendinize verebileceğiniz en büyük zarar yine kendiniz olursunuz. Evlilik ortak paylaşımdır.  
Karşılıklı sevgi saygı vardır. Üstünlük yoktur bir paylaşım vardır. Birlikte bir şeyler yapmak çocuk içinde 
elverişli sevgi dolu bir yuva anlamını taşıyor. Ve özgüveni olan güzel bir toplum yetişiyor. Karşı taraftan önce 
kendisine değer vermeli kişiler… Çocuk gelişimiyle ilgili  yapmanız gereken şey kendinizi çocugunuzun 
yönetmesine izin vermemeniz gerekiyor. Çocuklar çok zeki oldukları için en ufak hayırla karışık evetiniz 
gözlerinizdeki ışıltı hep evet olarak algılıyıp sizi yönetmeye başlıyorlar. Önce birey olduğunuzu unutmamanız 
gerekiyor. Önce siz sonra sevdiklerinizle hep mutlu ve güçlü kalınız.

Arzu YALÇIN

YALÇIN GÖZÜ İLE EVLİLİK VE ÇOCUK GELİŞİMİ
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URLA BELEDİYE BAŞKANIMIZ
SİBEL UYAR’I TANIYALIM

 Seçimleri kazanarak Urla’nın ilk 
kadın Belediye Başkanı olan Sibel Uyar 
tebrik ziyaretleri almaya devam ediyor. 
Sibel Uyar’ın görevi devraldıktan sonra 
ziyaret ettiği Urla Kaymakamı Şehmus 
Günaydın ‘da dün Uyar’a iadeyi 
ziyarette bulundu. Uyar’ı yeniden tebrik 
eden Günaydın yeni dönem çalışmaları 
için başarılar diledi. 

 Bosna Sancak Karadağ 
Kültür ve Dayanışma Derneği Fahri 
Konsolosu Kemal Baysak, derneğin 
Urla Şube Başkanı Fehim Didin 
ve dernek üyeleri de Uyar’a tebrik 
ziyaretinde bulunarak kendilerinin Urla 
için yararlı çalışmalarda bulunduklarını 
ve bu çalışmaları birlikte yürütmek 
istediklerini belirttiler. Kemal Baysak 
Uyar’a dernek adına Bosna Hersek’in 
tarihi Mostar Köprüsü’nün bulunduğu 
ve Osmanlı dönemine ait tablo hediye 
etti. 

 Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
Meclis üyeleri Mehmet Duman, Raşit 
Dur ve Serdar Şener’in katıldığı  AKP 
Urla İlçe Teşkilatı ziyaretinde Sibel 
Uyar’a belediye başkanlığı için tebrikte 
bulundu.

% 42.90
Sibel UYAR 

İzmir Urla Belediye Başkanı
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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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KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ DİYORKİ !
 Bir dönem belediye başkanlığı yapacaklar, 60 yaşına gelince kendilerine görev 
tazminatı ismi altında verilen görev tazminatı Kamu-Der olarak yasal ve hukuki 
bulmuyoruz. Yasalar ve kanunlar herkes için geçerlidir. 30 yıl devlete hizmet etmiş 
emekli sandığından emekli olan ambar memuru, puvantör, sayman, şef, uzman, 
müdür, bunlar emekli olunca görev tazminatını almıyorlar. Bir dönem 5 yıl belde, ilçe, 
il ve büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksınız görev tazminatı vereceksiniz. Bu yasa 
adil değildir diyoruz, lütfen gözden geçirin, emekli sandığından emekli olan ambar 
memuru, puvantör, sayman, şef, uzman, müdür, görev tazminatı alma kapsamına 
mutlaka girmelidir. Tüm kamu emeklilerimize yılda iki maaş tutarı ikramiye 
verilmelidir.

1) Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev tazminatı  : 1.308.97 ¨.
2) İl Belediye Başkanları görev tazminatı    : 1.154.97 ¨.
3) Belde Belediye Başkanlığı görev tazminatı   :     577.49 ¨.
Not: Yalnız görev tazminatıdır.

GÜÇLÜ 
VE 

MUTLU 
BİR  

TÜRKİYE 
İÇİN

KAMU-DER
ÇÜNKÜ KAMU-DER 

S İ Z S İ N İ Z
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Söz konusu 
olan vatansa,

Gerisi teferruattır !
M.Kemal ATATÜRK

K A M U - D E R  D E R G İ S İ  O K U R L A R I N A  A R M A Ğ A N I D I R .
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