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SÖZKONUSU VATANSA GERİSİ TEFARRUATTIR
Değerli Kamu-Der Dergimizin okuyucuları, evet sözkonusu vatansa gerisi teferruattır diyorum. Ülkemizin birliği dirliği ve 

beraberliği için hukukun üstünlüğüne inanarak adil bir paylaşım için elele verip çalışacağız. Türk Kürk Çerkez Alevi Sunni si 

ile Ülkemiz için el ele vereceğiz, konuşacağız, tartışacağız ve doğru yolu bulacağız.

Biz Kamu-Der olarak ülkemiz hayrına bir çivi çakana saygı ile eğiliyoruz ve eğileceğiz. Doğruya doğru, yalnışa yalnış 

diyeceğiz. Bunu derken de vicdanen rahat olmalıyız.işte bunun için diyoruz ki sözkonusu vatansa gerisi teferruattır.

KAMU-DER DEN BÖLGE ZİYARETLERİ DEVAM EDECEKTİR
KAMU-DER den bölge ziyaretlerimiz devam edecektir. Kasım ayında kamu-der başkanı olarak diyarbakır batman siirt 

illerimizi kapsayan ziyaretlerde bulundum. Bölgelerde vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, kaymakam, kurum 

yöneticileri ve kamu görevlileri ile birebir çalışma imkanı bulduk. Bölgede birebir tanık olduğum aksıklıkları, ilgili 

yöneticilere ilettim. Kamu Görevlilerimizin sorunlarını dinledik ve ilgili birim yöneticilerine ilettik. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanımız Jülide SARIEROĞLU adına Müsteşar Ahmet ERDEM Bey ile uzun bir görüşmemiz oldu. Kamu 

Emeklililerinin Çalışanlarının sorunları ile ilgili, Bakan Hanıma iletilmek üzere Sayın Müsteşarımıza arz ettim. Hayırlı 

sonuçlar alacağımızı ümid ediyoruz. 

ÖNCE KAMU SONRA KAMU-DER
Biz Kamu-Der olarak üyemiz olsun olmasın, ayrım yapmadan mağdur olduğuna inandığımız meslektaşlarımızın haklarını 

hukuk çerçevesi içerisinde  koruyup kollamaya devam edeceğiz. Hak ve hukuklarını savunurken önceliğimiz olan kamu 

yararına ve devletimizin çıkarlarını gözetleyerek hareket ederiz. İşte bunun için hep söylüyorum 

ÖNCE KAMU SONRA KAMU-DER.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm meslektaşlarımızın, Kamu-Der Okuyucularımızın ve Yüce Milletimizin Yeni Yılını Kutlar, 

Yeni Yılın Sahışlarına Aile Ferdlerine Sağlık ve Mutluluklar getirmesini dilerim.

KAMU-DER GENEL BAŞKANINDAN SUNUŞ KONUŞMASI

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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AYIN KONUĞU; ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA KARAKAYA

       Şabanözü Belediyesi'nden yol ve asfalt çalışması  Şabanözü Belediyesi 
taranfından Gümerdiğin Mahallesi'nde yol genişletme, virajlara azaltma, 
dolgu, dere ağzına kanal yapımı ve zemin hazırlama çalışmaları yapıldı. 
Yol ayrımından itibaren 6 metre olan yol, 25 metre genişliğine çıkarıldı. 
Kısım kısım yol üzerinde yüksek yerler düzlendi.  Virajlı olan kısımlar 
asgariye indirildi.
     
    Gölet altından gelen derenin yol geçen kısmına yol yarılarak geniş su 
kanalı yapıldı. Hemen arkasından yol üstüne grayderlerle çakıllı malzeme 
serilip silindirle sıkıştırıldı. Daha sonra ince malzeme serilip asfalta hazır 
hale getirildi. Önceki yolun dar olması sebebiyle sık sık kaza meydana 
geliyordu. Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, “Yol 

genişleyince kaza riski azaldı. 
    
   Yolun iki tarafına da greyderle su kanalı açıldı. 
Araçların rahat gidip gelebileceği genişlikte zemin, 
asfalt atılacak hale gelecek. Özverili çalışmalarından 
dolayı emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.” 
dedi. 
   Yeşilöz Mahallesi'nde de bağlantı yolu asfaltını 
tamamlandı. Yol çalışmalarını yakından takip eden 
Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, kısıtlı 
imkanlarıyla sorumluluk alanındaki mahallelere 

BAŞKAN KARAKAYA'DAN ÖĞRETMENLERE 24 KASIM JESTİ   

       Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede 
görev yapan bütün öğretmenlere tuz lambası hediye etti. 

      Öğretmenler Günü münasebetiyle Şehit Murat Somuncu Ortaokulu'nda kutlama programı yapıldı. 
Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 
programın Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen ikinci bölümü, Şabanözü Kaymakamı Mehmet Faruk 
Kazdal ,  Belediye Başkanı  Mustafa  
Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker 
Kendir ve daire amirleri, öğretmenler ile 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

  P rog r am  kap samında  pro toko l  
konuşmaları, şiirler, tiyatro gösterisi ve aday 
öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Program 
sonunda Belediye Başkanı Mustafa 
Kakakaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle emekli ve çalışan tüm 
öğretmenleri kutlayarak kendilerine 
üzerinde kutlama mesajının bulunduğu tuz 
lambası takdim etti. hizmet götürmek için 
uğraştıklarını ifade etti. 

MUSTAFA KARAKAYA
ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI
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MUSTAFA KARAKAYA BAŞKAN, 
ŞABANÖZÜNÜN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ 

ÜÇ YENİ PARK İLE ŞABANÖZÜ'NÜN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ 

             Şabanözü Belediyesi, iki yeni parkı tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Şabanözü'nün çehresini 
değiştiren Cevizli Park ile Tepe Park, çocuklara oyun alanı olmanın yanı sıra aileler için de doğal yaşam merkezi 
olacak. Vatandaşlar günlük sporlarını parklardaki yürüyüş parkurlarında yapabilecekler. Belediye tarafından 
toplam 600 bin TL harcanarak yapılan parklar, ilçenin daha yeşil bir görüntüye kavuşmasını da sağlayacak. İki 
parka toplamda yaklaşık 1000 fidan dikildi. Belediye, Belça Kümeevleri Parkı'nı da yakın zamanda tamamlayıp 
hizmete sokacak. Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, yeni parkların aileler, çocuklar ve spor yapan 
vatandaşlar için mükemmel bir yaşam alanı sunacağını söyledi.

 
OTOMATİK ÇİM SULAMA KULLANILDI 

           Şabanözü Belediyesi, bu yıl iki yeni parkı tamamlarken üçüncüsünün çalışmaları sürüyor. 5 bin metrekare 
alana sahip Cevizli Park'ta 3 bin metrekare çim ekildi. İlk defa çim alanlarda otomatik sulama kullanıldı. Böylece 
yeşil alanların kurumasının önünü geçilecek. Parkın içinde havuz ve şelale yer alırken çocuklar için oyun grubu, 
aileler için de kamelyalar yapıldı. Spor yapanlar içinse 300 metre yürüyüş parkuru kuruldu. 600 fidan dikilen 
Cevizli Park, Şabanözü'nün daha yeşil bir görüntüye kavuşmasını da sağlayacak. Belediye öz kaynakları 
kullanılanarak ve belediye işçilerinin emekleriyle yapılan park, 300 bin TL'ye mal oldu.

ENGELLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI
  

           Belediye tarafından tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan Tepe Park ise 3500 metrekare alana 
sahip. Büyük özenle inşa edilen parkta, Şabanözü'nde bir ilk gerçekleştirilerek kaykay pisti yapıldı. Tepe Park'ın 
duvarlarına da masal kahramanlarının resimleri çizildi. Park içi aydınlatmada tasarruf  led ambuller kullanıldı. 
Şabanözü Belediyesi engelli çocukları da unutmadı. Çocuk oyun grubunuun yanı sıra engellilere özel  olarak 
engelli oyun grubu kuruldu. Basket sahası da inşa edilen park, 400 fidan dikilerek yeşil bir görüntüye 
kavuşturuldu. Belediye öz kaynak ve imkanları ile yapılan Tepe Park'ın maliyeti yaklaşık 300 bin TL. 
Belça Kümeevleri Parkı da yakın zamanda tamamlanıp hizmete girecek. Şabanözü'ne yeni eserler 
kazandırabilmek için bütün imkanların sonuna kadar kulllanıldığını söyleyen Başkan Karakaya, büyük özveri 
eseri olan yeni parklarda emeği geçen personele teşekkür etti. 
          Başkan Karakaya parklarda her kesime hitap eden çocuk oyun alanları, park oturma grupları ve yürüyüş 
parkurlarının yanı sıra engelli çocuklara yönelik engelli oyun grubunun bulunduğunu aktardı.

KAMU-DER’den
Yılın Başarılı Belediye Başkanı ödülünü alan 

Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA Hizmette sınır tanımıyor.
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KAMU-DER ZİYARETLERİ

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ,
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet ATAÇ’ı 

Makamında Ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunuldu ve 
Kamu-Der Dergisinin Başkan ATAÇ’a takdim etti.

Kamu-Der Yönetim Kurulu Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı

Prof. Dr. Av Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ,
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL’ı 

Makamında Ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunuldu ve 
Kamu-Der Dergisinin Başkan UYSAL’a takdim etti.

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ 
Etimesgut Belediye Başkanı 

Enver DEMİREL’i  Makamında ziyaret etti

Kamu-Der olarak  
Ankara DSİ Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR’ı

 Makamında ziyaret etti

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ,
Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK 

Makamında Ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk
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EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin 
Kanun Teklifi Verildi. Emeklilikte 
yaşa takılan vatandaşlarımızın 
mağdur iyetler in in  gider i lmesi  
amacıyla İstanbul Milletvekili 
Mahmut Tanal tarafından kanun 
teklifi verildi.

        Emeklilikte yaşa takılan 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal 
tarafından kanun teklifi verildi. 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ:
Sosyal Güvenlik Kanunu geçmişten bugüne bir çok defa değişikliğe uğramış, emeklilik yaş sınırı erkek 
ve kadınlar için değiştirilmiş, prim gün sayıları yine farklılaşmıştır.
Çalıştıkları dönemde 20'li yaşlarda işe başlayan vatandaşlarımız, erkekler için 25, kadınlar için 20 
yılın sonunda emekliliğe hak kazanabilmekteydi. Ancak emeklilik yaşı, günümüzde erkekler için 65, 
kadınlar için 60 olarak düzenlenmiştir. Görülmektedir ki yaklaşık yirmi yıl daha çalışmak, emeklilik 
için hak vermektedir.
Bu durumda bir eşitsizlik, hakkaniyetsizlik olduğu açıktır. Nasıl ki, çalışmaya başladığı gün yirmi, 
yirmi beş yıl sonrası için emeklilik hayalleri kurabilen vatandaşlarımız, bugün 60-65 yaşında emekliye 
ayrılmaya hak kazanmaktadır.
Anayasamızın 60. Maddesine göre; herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu imkanları 
sağlayacak gerekli tedbirler alır ve teşkilatı kurar. Anayasal olarak güvence altına alınan temel hak ve 
hürriyetler içinde yer verilen sosyal güvenlik hakkının gereğinin sağlanması devletimizin bir ödevidir.
Emekliliğe ilişkin en önemli hususlardan biri devletimize görev olarak verilen emeklilik hayatında 
sosyal güvencenin devamlılığının sağlanmasıdır.
Yapılacak bu kanun teklifi ile, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi amaçlanmıştır.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE-1 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE: “ 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olan erkeklerde 9.000 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları bildirmiş olanlar, kadınlarda, 7.200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
bildirmiş olanlar, 506 sayılı yasanın geçici 81. Maddesindeki koşullara tabi olmadan, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma başvurmaları halinde yaşlılık aylığından 
yararlandırılır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜZYEKSAV BAŞKANI ERDAL KİZİROĞLU İLE SÖYLEYİŞ

         TÜZYEKSAV ÖZEL LİDERLER OKULLARI 

        Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık 
Vakfı  2012 yılında kurulmuş  olup kuruluşa ilişkin karar 4 Şubat 2013 
tarihinde Resmi Gazetede  yayınlanmıştır. 
   TÜZYEKSAV Vakıf senedinde Amaç; “Üstün zekâlı ve üstün 
yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda 
bulunmak,  okullarında, sosyal çevrelerinde bilimsel, sanatsal, sosyal ve 
kültürel çalışmalarını desteklemek, Türk eğitim ve öğretimine katkıda 
bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında ilköğretim, ortaöğretim ve 
yükseköğretim, ileri teknoloji enstitüsü, üniversite kurumları ile gerek 
görülen enstitüler açmak ve desteklemek, yurt içinde ve dışında sağlık 
işletmeleri kurmak, çalıştırmak, yurt içinde ve yurt dışında ülkenin 
kalkınması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü bilimsel, 
sanatsal, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık çalışmaları yapmak, yapan kişi, 
kurum ve kuruluşları desteklemek, ülkemiz kültür varlıklarının ve 
değerlerinin, yaygınlaştırması, tanıtılması, geliştirilmesi için projeler ve 
etkinlikler düzenlemektir” olarak tanımlanmıştır. Vakfın kuruluşu 
ardından Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli öğrencilere hizmet verecek 

bir okulun açılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı ve Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KİZİROĞLU'nun önderliğinde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşegül Ataman ve Vakıf  Mütevelli Heyet üyelerinin  çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 
üniversiteler, alandaki akademisyenler, STK'lar ve farklı kademelerde eğitim hizmeti veren kişi ve 
kurumlarla görüşmeler yapılmış tüm çalışmalar sonucunda Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün 
Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Özel Okulları   Dikmen ve Batıkent Şubeleriyle 2013-2014 
Eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.  Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin 
eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan eğitim kurumları; 5. Yılında 
Türkiye'nin okul öncesi, ilk ve ortaokullar temelinde açılan ve öğrenci kabul eden tek ve öncü eğitim 
kurumlarıdır.

VİZYON
        Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencileri; ulusal ve evrensel değerlere bağlı,  bilim, sanat ve spor 
alanında lider, dünya insanı olarak yetiştirmek.

MİSYON
   Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerimizi, özel eğitim programları ile desteklemek, 
yaratıcılıklarını kullanarak bilgi, teknoloji, sanat ve sporda ulusal ve evrensel değerlere bağlı, insanlığın 
gelişimine katkı sağlayan, geleceğin liderlerini, bilim adamlarını, sanatçılarını ve sporcularını 
yetiştirmektir. 

İLKE VE DEĞERLER
       Özgürlük,  Atatürkçü düşünce, Doğa dostu olma,  Hoşgörülülük,  Yenilik ve yaratıcılık, Devimsel, 
Öncülük ve liderlik,  Farklılıkları değerlendiren ve destekleyen,  Sorgulayıcı,  Sorumluluk ve Duyarlılık, 
İşbirliği ve Ekip Çalışması, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

EĞİTSEL UYGULAMALAR
          TÜZYEKSAV Özel Liderler Okullarında uygulanan eğitim programı; yaklaşımı, kapsamı, 
içeriği ve içeriğe dayalı geliştirdiği uygulamalarla kısa sürede farkını ortaya koymuş, birçok ilk 
uygulamayı ülkemiz eğitim sistemine taşıyarak öncülük etmiştir.
TÜZYEKSAV Özel Liderler Okullarında eğitim sürecine, müfredatın içeriğine ve ürüne (projeler) 
dayalı zenginleştirme yapılır. 

Erdal KİZİROĞLU
TÜZYEKSAV Kurucu,  

Mütevelli Heyet Başkanı
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Sürece dayalı zenginleştirme uygulamaları kapsamında 21. Yüzyıl becerileri, yaratıcı düşünme ve eleştirel 

düşünme becerileri verilir. Haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin yanında,  Yaratıcı Düşünme, 

Düşünme Becerileri, Duygusal ve Sosyal Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Satranç, Bilim 

Uygulamaları, Matematik Uygulamaları gibi etkinlikler bu becerileri geliştirme hedefini güder. Temel 

derslerin tümünde düşünme becerilerini geliştirmek hedefler arasındadır.

EĞİTSEL UYGULAMALAR 

          TÜZYEKSAV Özel Liderler Okullarında uygulanan eğitim programı; yaklaşımı, kapsamı, içeriği 

ve içeriğe dayalı geliştirdiği uygulamalarla kısa sürede farkını ortaya koymuş, birçok ilk uygulamayı 

ülkemiz eğitim sistemine taşıyarak öncülük etmiştir.
    TÜZYEKSAV Özel Liderler Okullarında eğitim sürecine, müfredatın içeriğine ve ürüne (projeler) dayalı 
zenginleştirme yapılır. 
Sürece dayalı zenginleştirme uygulamaları kapsamında 21. Yüzyıl becerileri, yaratıcı düşünme ve eleştirel 
düşünme becerileri verilir. Haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin yanında,  Yaratıcı Düşünme, 
Düşünme Becerileri, Duygusal ve Sosyal Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Satranç, Bilim 
Uygulamaları, Matematik Uygulamaları gibi etkinlikler bu becerileri geliştirme hedefini güder. Temel 
derslerin tümünde düşünme becerilerini geliştirmek hedefler arasındadır. İçeriğe dayalı zenginleştirme 
amacıyla tüm alanlardaki öğretmenler, genel müfredat içeriklerini genişletir ve derinleştirirler. 
Öğretmenler akademik ağırlığı olan derslerde yoğun olmak üzere ders içeriklerini disiplinler arası 
yaklaşımla, farklı disiplinleri göz önünde bulundurarak öğrenci ihtiyaçları temelinde ek etkinlik ve 
içeriklerle desteklerler.  
TÜZYEKSAV Özel Liderler Okullarında öğrencilerin hazırladığı projeler, görsel sanatlara ilişkin eserler, 
yazılı metinler, raporlar, performansa dayalı dersler için performans sonuçları, edinilen becerilerin 
uygulandığı uygulama kayıtları,  yani öğrenme çıktıları önemli bir yer tutar. Eğitim uygulamalarından 
verimli sonuçlar alabilmek için üç yaklaşım (zenginleştirme, hızlandırma ve gruplama) entegre edilir. 
Öğrencilerin ezber ve hatırlama gibi alt düzey beceriler yerine analiz, sentez ve değerlendirme gibi ileri 
düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine öncelik verilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
öğrencilerin belirlenen bireysel yetenek ve beceri alanlarında ilerlemesini sağlayacak atölyelere devam 
etmesi sağlanır. Gerek alanlara yönelik çalışmalarda, gerekse bağımsız çalışmalar kapsamında 
gerçekleştirilen saha gezileri ve okul dışı eğitimler okullarımızda geniş yer tutar. Alan gezileri; belirlenen 
hedeflere uygun ve hedefleri desteklemeye yardımcı olabilecek şekilde planlanır. Alan gezileri sadece müze, 
ören yeri, kütüphane, bilim merkezi vb. ziyaretlerle sınırlı kalmadan üretim merkezleri, işyerleri, 
fabrikalar, laboratuvarlar vb. öğrenmenin gerçekleşebileceği ve öğrenmeye katkı yapacak yerler arasından 
belirlenir. Bu kapsamda okulun bulunduğu bölgedeki işyerleri (yemek üretim atölyeleri, otomobil teknik 
servisleri, giysi dikim atölyeleri  vb.) potansiyel alan ziyareti ve atölye merkezleri olarak planlanmıştır.

EĞİTİM SİSTEMİMİZE KATKILARIMIZ

      TÜZYEKSAV Özel Liderler Okulları farklı disiplin alanlarında, farklı üniversite ve kurumlarla 

gerçekleştirdiği işbirlikleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini okul duvarlarının ötesine taşımış; ülkemizde 

daha önce hiçbir kurumun gerçekleştirmediği yenilikçi uygulamaları gerçekleştirerek öğrencilerinin 

üniversite ortamlarında eğitim uygulamalarından yararlanmalarına imkân sağlamıştır.

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile İşbirliği 
        Anaokulu, ilkokul ve ortaokula devam eden "Üstün Yetenekli" çocukların, bilimsel düşünce ve 
davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip 
çıkan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla TÜZYEKSAV Özel Liderler Okulları'nın Ankara 
Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan programlar 
doğrultusunda desteklenmesi amacıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Çocuk 
Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programlara 
öğrencilerimiz bir takvim çerçevesinde katılmakta ve üniversite ortamında eğitimler almaktadırlar.                                    
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     ODTÜ Felsefe Bölümü İşbirliği Protokolü
      Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü ve TÜZYEKSAV Özel Liderler Okulları arasında 
imzalanan protokolle ilkokul ve ortaokula devam eden öğrencilerimiz, bilimsel düşünce ile estetik değerleri 
birleştiren, üreten, problem çözen bireyler olmalarına en büyük katkıyı yapacağı düşünülen felsefe 
konusundaki etkinliklere katılma imkânına kavuşmuşlardır.
Bu etkinlikler sırasında, felsefenin tartışma konuları öğrencilerin dikkatine sunulmaktadır. Bu konular 
arasında;

· Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız? Nasıl karar veririz?

· Bilgi mümkün müdür? Bildiğimizi nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve sınırları?

· Ahlaken doğru veya yanlış hareketler (veya değerler veya kurumlar) arasında bir fark var mıdır? 

Hangi hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, görece midir?

· Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin doğası nedir?  vb. 

konu ve tartışmalar bulunmaktadır.

THK Üniversitesi İşbirliği 
İlkokul ve ortaokula devam eden üstün yetenekli çocukların, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik 
değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan TÜZYEKSAV Özel Liderler Okulları öğrencilerine daha nitelikli 
eğitim ve öğretim sunulması ve öğrencilerin bilim ve sanat alanındaki birikimlerinin olduğunca en üst 
düzeye çıkarılması için öğrencilerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. 
Program çerçevesinde;
 Sivil Havacılıktaki Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Nasıl Pilot Olunur?, Uçuş Simülatörü Uygulaması, 
Hava Aracı Bakım Süreci, Havaalanı Yönetimi, Türk Hava Kurumu Havacılık Müzesi Ziyareti, Etimesgut 
Hava Kuvvetleri Müzesi Ziyareti, Model Uçak Etkinliği etkinlikleri THK Üniversitesi uzmanlarının 
katılımıyla THK Üniversitesi ziyaretlerinde sunulur.

Cumhurbaşkanlığı  Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası Eğitim Konserleri 
Türkiye'de İlk kez Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü  işbirliği  ile 
okulumuz tarafından başlatılan ve daha sonra Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarıyla devam eden eğitim 
konserleri uygulaması öğrencilerimizin  Bilkent Senfoni ve CSO  Sanatçıları tarafından düzenlenen eğitim 
konserlerine katılmaları biçiminde devam etmektedir. 
Öğrenciler gruplar halinde konser provalarına katılabilmektedir. Böylece okul öğrencileri; bir orkestra gibi 
uyumlu olmayı ve orkestralardaki disiplinli çalışma anlayışını birebir yaşayarak görmekte, orkestranın 
uyum ve birlik ruhunu hissedebilmektedir.

REHBERLİK UYGULAMALARI 
       Rehberlik çalışmaları; sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, 
bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarında yer alır. Öğrencinin;
Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu, Kendini tanıması, kabul etmesi, Potansiyelini tam olarak 
kullanıp okul başarısını artırması, İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi, İnsanî değerleri 
benimsemesi, Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerini geliştirmesi, Tüm 
yönleriyle  ve özellikleriyle tanınması, Eğitsel ve meslekî kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi amaçlanır.

       TÜZYEKSAV Liderler Okulu hem Dünya Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi (World Council for Gifted 

and Talented Children) üyesidir hem de  Avrupa Üstün Yetenek Konseyi (European Council for High 

Ability)  tarafından belirlenen kriterlere sahip olması nedeniyle Avrupa Yetenek Noktası olarak tanımlanan 

tek kurum durumundadır. Geliştireceği işbirlikleri ile  ülkemizde üstün zeka ve üstün yeteneklilerin 

eğitimindeki öncü rolünü sürdürme hedefi yolunda karalılıkla ilerlemektedir.

                                                                               Erdal KİZİROĞLU
               TÜZYEKSAV Kurucu,  Mütevelli Heyet Başkanı

                                                                              Liderler Okulları Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı    
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

          Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetleri hakkında kanun teklifi Sağlık çalışanlarına yerel 
yönetimlerce sunulan toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması amacıyla kanun teklifi verildi. Adana 
Milletvekili Elif Doğan Türkmen tarafından verilen kanun teklifinin genel gerekçesi şu şekilde:

Sağlık çalışanlarına yerel yönetimlerce sunulan toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması 

amacıyla kanun teklifi verildi. Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen tarafından verilen kanun teklifinin genel 

gerekçesi şu şekilde:

GEREKÇE

Ülkemizde hizmet vermekte olan sağlık çalışanları gerek ağır iş yükü, gerekse uzun ve yorucu mesai saatlerine 

maruz kalmaktadır. Devletimiz sağlık hizmetlerinin vatandaşına en iyi şekilde sunulmasıyla yükümlü olduğu 

kadar, bu hizmeti verenleri de koruyup gözetmek zorundadır. Ancak Türkiye'de sağlık sektöründe çalışan 

görevlilerin iş yükü refah seviyesi ile ters orantılı olarak sürekli artmaktadır. Ülkemizde sağlık çalışanlarının 

sayısı gelişmiş ülkelerin rakamlarından oldukça geridedir ve bu durum mevcut personelin daha fazla 

çalıştırılmasına neden olmaktadır. Bu zorlu çalışma koşullarının yanı sıra bir de ekonomik sıkıntı ile boğuşan 

sağlık çalışanları için ulaşım giderleri de ayrıca yüksek bir maliyet, büyük bir külfet olmaktadır.

Ülkemizde zabıta, polis, belediye personeli ve askeri personel yerel yönetimlerce sunulan toplu ulaşım 

hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadır. Sağlık çalışanlarının da ulaşım hizmetlerinden

ücretsiz faydalandırılması hem uzun ve belirsiz mesai saatleri nedeniyle görev yerlerine ulaşırken

yaşadıkları sıkıntıları hafifletecek, hem de üzerlerinden ulaşım maliyeti yükünün alınması ile ekonomik 

rahatlık sağlayarak refah düzeylerini yükseltecektir. Ayrıca, Kanun teklifimizin kabulü ile bu meslek 

mensupları toplu taşımaya yöneleceğinden, bireysel taşımacılık azalacak, trafik rahatlayacak, yapılan benzin 

tasarrufu da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

 BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. 3.7.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

EK MADDE 2- “Sağlık çalışanları, yerel yönetimlerce sunulan toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz 

yararlanırlar.”

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ları ve yürüyüş parkurlarının yanı sıra engelli çocuklara yönelik engelli oyun grubunun bulunduğunu aktardı.



KAMU-DER’den SİİRT ZİYARETİ

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştuğ Siirt Valisi Ali Fuat ATIK’ı makamında ziyaret ederek bilgi
alışverişinde bulundu. Daha sonra kamu yöneticilerini ve sivil toplum kuruluslarını ziyarette bulunarak,

Güneydoğu ziyeretlerinin çok iyi geçtiğini söyleyen Baştuğ, yerinde tespit ettiğimiz sorunları ilgili
makamlara ilettiğini ve hayırlı sonuçlar beklediğini söyledi.

Siirt İl Emniyet Müdürü Seruhan Kızılay’a ziyaret Kurtalan Belediye Başkan Vekili Adil Uyanık’a ziyaret

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi
Dr. Muzaffer Aslan’a Ziyaret

Kamu-Der den En Başarılı Müdür ödülü alan
Kültür Turizm İl Müdürü Remzi Uslu’ya Ziyaret 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN

JÜLİDE SARIEROĞLU’nun YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

          Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) 2017 yılı Kasım ayı 

toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun 

Başkanlığında gerçekleştirildi.

         Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide 

Sarıeroğlu'nun önerisi üzerine KPDK çalışmalarını takip etmek ve 

gündemini belirlemek amacıyla sendikalar ve kamu kurumlarının 

temsilcilerinden oluşan bir alt komisyonun kurulmasına ve 

KPDK'nın daha sık aralıklara toplanmasına karar verildi. 

         Toplantıda yaptığı konuşmada 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu 

sözleşme görüşmelerinin Ağustos ayında gerçekleştirdiğini hatırlatan 

Bakan Sarıeroğlu, görüşmeler neticesinde kamu çalışanlarının 

aylıklarında ve diğer haklarında son derece önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, "İki yıllık süreçte 

kamu görevlilerinin aylıklarına yapılan kümülatif artış %17,54 olarak gerçekleşecek." dedi. 

          İmzalanan toplu sözleşmenin, birçok önemli düzenlemeyi de içerisinde barındırdığını kaydeden 

Bakan Sarıeroğlu, "Kamu kurumlarında kreş hizmeti sunulmasının önemine vurgu yapılması, çalışma 

koşullarının engelliler için uyumlu hale getirilmesi, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk 

yardımının artırımlı ödenmesi, helal gıda sertifikasına yönelik farkındalığın ön plana çıkarılması, yasal 

izni olmayan kamu çalışanlarının Hac ibadetlerinde aylıksız izinli sayılması ve kamu 

misafirhanelerinden tüm memurların yararlanması ilkesinin vurgulanması bu sözleşmede ele alınan 

önemli konulardan sadece birkaçıdır." ifadelerini kullandı.

        Şehit yakını, gazi, gazi yakını, engelli ve devlet koruması altındakilerin kamuya ataması konularına 

da değinen Bakan Sarıeroğlu, "Toplu sözleşme görüşmelerinin hemen akabinde 2 bin 363 engelli 

vatandaşımızı kamu kurumlarına atadık. Önümüzdeki yıl için de 5.000 engelli kardeşimizin atamasını 

gerçekleştireceğimizi duyurduk. Ayrıca devlet koruması altındaki çocuklarımızın ataması için Kasım ayı 

içerisinde ilana çıktık. İlan ettiğimiz 3.251 kadroya inşallah en kısa sürede atama yapacağız. Bakanlık 

görevini devraldığım günden bu yana yaptığımız 4 atama kurasında ise toplam 1.048 şehit yakını, gazi 

ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik. Ayrıca ilkokul, ilköğretim ve ortaokul mezunu 

gazilerimizin memur kadrolarına atanmasını öngören Kanun Tasarısı da TBMM Genel Kurulunda kabul 

edildi." dedi. 

          Bakan Sarıeroğlu, havacılık tazminatına ilişkin beklentilerin de karşılandığını kaydederek, Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren havacılık 

tazminatı ödenmesine imkan sağlayan Yüksek Planlama Kurulu kararının 8 Ekim 2017 tarihinde 

imzalandığını ifade etti. 

          Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir diğer konunun da doğum sonrası yarım zamanlı 

çalışma yönetmeliği olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Çocuk okul çağına gelinceye kadar 

yarım zamanlı çalışabilme hakkının kullanımını düzenleyen Yönetmelik Taslağı'nı Başbakanlığa 

gönderdik." diye konuştu
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2017 ÖDÜL TÖRENİMİZDEN KARELER

Yılın Genel Müdürü Ödülü Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Düzenleme Genel Müdürü ve PTT Yönetim

Kurulu Başkan Vekili Başbakan Danışmanı Sayim
İLÇİOĞLU’na ÖdülünüGenel Başkanımız  Cevdet Baştuğ

Takdim Etti

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu İç Anadolu Belediyeler Birliği 
Başkanı Fethi Yaşar Adına Birlik Genel Sekreteri 
Salim Çoruk Ödülünü CNN Türk Program Editörü

 Ahu Özyurt Takdim Etti

Kamu-Der Ödül Töreni
Ulusal Basında Geniş Yer Almıştır.



YENİ YIL MESAJI

Yeni Yılınızı
En İçten Dileklerimle Kutlar

Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler
Dilerim.

               

Anıl YILMAZ
Genel Müdür

               

Tel: 0850 495 00 26
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BÜYÜK TÜRKİYE 

GÜÇLÜ KAMU-DER

            Doğum yapan memur ve işçiye 8 ay ücretli izin kanun teklifi
Doğum yapan memur veya işçi kadınların doğumdan önce sekiz, 
doğumdan sonra ise yirmi dört hafta süreyle ücretli izinli sayılmaları 
amacıyla Ağrı Milletvekili  Berdan Öztürk kanun teklifi verdi.

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ
Kadın işçi ve memurların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Doğum öncesi doğum raporu tekil 

gebelikler için 32. haftada başlamaktadır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın 
işçi ve memurlar isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, izne ayrılacağı tarih 
en fazla gebeliğin 37. haftası olacaktır. Analık izni, işçi ve memurlar için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü 
maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunlara göre; 
Kural olarak analık izni süresi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 haftadır. Çoğul 
gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre daha eklenir. Yani, çoğul gebelik halinde analık 
izni süresi 18 haftadır. Analık izni kullanma süresi, işçinin ve memurun sağlık durumu veya işin özelliğine göre 
doğum öncesi veya sonrasında kural olarak belirlenen sürelere ek olarak, uzatılabilir. Bu ek olarak verilecek süreler, 
doktor raporu ile belirlenir. Analık izni süresince, işçi ve memur ücretini alır. Analık izni süresi olan 16 hafta (çoğul 
gebeliklerde 18 hafta) sonrasında, kadın işçinin ve memurun istemesi halinde, kendisine 6 aya kadar ücretsiz izin 
verilir. Yani normal analık izni süresinden sonra işçinin isteği üzerine 6 aya kadar kullanabileceği izin, ücretsiz 
izindir.
Gerek 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesi ile gerekse de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü 
maddesinde düzenlenen doğum ve analık izinleri ile ilgili düzenlemeler işçi ve memura çeşitli haklar sağlasa da, 
ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. Temel bir kural koyan yasa, hamile kadın işçi ve memurun doğumdan önce 8 
ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalıştırılamayacağını belirlemiştir. Ancak gebelik sürecinin 
daha zorlayıcı geçebildiği çoğul gebelik haline bir istisna getirerek doğumdan önceki çalıştırılamayacak 8 haftaya 2 
hafta daha ekleneceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu durum sağlık raporu ile belgelenmek durumundadır. Yasa 
koyucu, kadın işçi ve memurun doğum izninde çalışmama esasını gözetmesine rağmen buna da bir istisna getirerek; 
kadının sağlık durumunun uygunluğu, doktorun onayı ile kadın işçi ve memurun isteğini şart koşmaktadır. Doğum 
izni bittikten sonra günlük 3 saat süt izni yerine ücretli doğum izninin doğumdan itibaren en az 6 ay olması annenin 
kafasındaki maddi kaygıları atarak bebeğini özgürce, doya doya sadece anne sütüyle beslemesini sağlayacaktır. 
Annelerin en rahat olması gereken ve bebeğin anneye en çok ihtiyacı olduğu dönemde, bebeklerini bırakarak işe 
dönmeleri büyük bir sorun oluşturmaktadır. Kadın işçi ve memurların doğum öncesi ne kadar izin kullanmış olursa 
olsun "doğumdan itibaren 6 ay süreyle ücretli izin"li sayılmaları anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük 
faydalar sağlayacaktır. Anneler, bebeklerini endüstriyel mamalarla değil onları erişkinlikteki kronik hastalıklardan 
koruyacak, büyüme ve gelişmelerini destekleyecek olan anne sütüyle beslemek istemektedirler. Ayrıca bebeklerin 
ilk 6 aylık gelişme süreçlerini anneleriyle geçirmeleri bedensel ve zihinsel gelişmeleri açısından da son derece 
gerekli olduğuna dair birçok uzman görüşü mevcuttur. İş bu teklif ile kadın işçi ve memurların "doğumdan itibaren 
6 ay süreyle ücretli izin"li sayılmaları amaçlanmıştır.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra yirmi 
dört hafta olmak üzere toplam otuz iki hafta süreyle analık izni verilir.” MADDE 2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kadın 
işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra yirmi dört hafta olmak üzere toplam otuz iki haftalık süreyle 
analık izni verilir.” MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DOĞUM YAPAN MEMUR VE İŞÇİYE
8 AY ÜCRETLİ İZİN KANUN TEKLİFİ



İZMİR GÜMÜLDÜRDEKİ EVİNİZ, OTEL YEŞİLDAĞ

İzmir bölgesinde konumlandırılmış olan Yeşildağ Otel müşteri 

memnuneyine önem veren konaklama merkezleri arasında yer 

almaktadır. Müşteri memnuniyetine önem veren tesisimiz, 

sektörde ön plana çıkan gelişmeleri ve yenilikleri yakından 

takip eden tesisimiz müşterisinden tam not almayı başarmıştır.

Yeşildağ Otel uyandırma servisi, 24 saat boyunca açık ön büro, 

bar cafe, ek yatak, çamaşırhane, internet ve emanet kasa 

hizmeti sunmaktadır. Yeşildağ Otel bünyesinde açık havuz yer 

almaktadır. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren Yeşildağ Otel 

ile sizler de düşlediğiniz tatil günlerini enlerde yaşayabilirsiniz.

İZMİR GÜMÜLDÜRDEKİ KONFORLU EVİNİZ, YEŞİLDAĞ OTEL

Süleyman GÖNÜLAÇAR
İşletme Müdürü

REV: 0530 407 17 32
         0232 793 29 93

ADRES: Gümüldür Mah. 
Sahil Cad. No:110
Menderes/İZMİR
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AV. MESUT ÖZER’den
CEZA YARGILAMASININ AMACI, DELİL ve İSPAT

CEZA YARGILAMASININ AMACI, DELİL ve İSPAT

 Ceza muhakemesinde amaç; meydana gelen somut 
olayla ilgili maddî gerçeğe ulaşmak ve hiçbir kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde olayın delillerle ispat 
edilmesini sağlamaktır. Kovuşturma evresinde delil, 
meydana gelen somut olayın ispatlanması ve hâkimin 
kanaati için gerekli olan ispat vasıtasıdır. Ceza 
yargılamasının bir başka amacı ise maddi gerçeğin insan 
onuruna yaraşır biçimde araştırılıp bulunmasıdır. 
Yargılama sonunda suç işlediği iddia edilen bir kimsenin 
(şüphelinin) suçlu olup olmadığını araştırmak, suçlu ise 
cezalandırmak, masum ise beraat ettirmektir.  Nitekim, 
Ceza Genel Kurulunun 23.02.2016 tarih ve 2014/5. MD-

98 esas 2016/83 sayılı ve 10.12.2013 tarih ve 2013/359 sayılı kararlarında; “...Ceza Muhakemesinin amacı usul ve 
kuralların ön gördüğü ilkeler doğrultusunda maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak bir biçimde kesin olarak 
belirlenmesidir. Maddi gerçeğin belirlenmesinde kullanılan yegane araçlar deliller olup, nitekim 5271 sayılı 
CMK'nın 'delillerin takdir yetkisi' başlıklı 217. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; 'yüklenen suç, hukuka uygun 
bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.” denilerek aynı amaca işaret edilmiştir. Bu açıklama ile 
ayrıca delillerin serbestliği ilkesine de vurgu yapılmaktadır. Yargılama konusu olayın açıklığa kavuşturulması ve 
maddi gerçeğin bulunabilmesi için ispat amacıyla kullanılan her araç delil olarak kabul edilir. Buna “delil 
serbestisi ilkesi” denmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, iç hukukun ve ulusal yargının yetki alanına giren 
delillerin kabul edilebilirlikleri veya bunların değerlendirmeleriyle ilgili konularda bir kural koymamaktadır. 
(Garcia Ruiz / İspanya Davası / 21.01.1999 & 28) Sözleşmede delillerin kabul edilebilirliğini belirleme yöntemini 
gösteren ve hangi kanıtların kabul edilebilir olduğunu belirleyen bir kural yoktur. (Schenk / İsviçre davası / 12 
Temmuz 1988 & 45-46; Teixeira de Castro / Portekiz davası / 9 Haziran 1988 & 34; Heglan / Çek Cumhuriyeti 
davası / 1 Mart 2007 & 84) Mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre kanıtların kabulü ve değerlendirilmesi 
öncelikle ulusal mahkemelerin görevidir. (Van Mechelen ve diğerleri / Hollanda davası / 23 Nisan 1999 &56; 
Rachdad / Fransa davası / 13 Kasım 2003 & 23) Görüldüğü gibi, AİHM hüküm kriterlerine göre; delillerin kabul 
edilebilirliği ve değerlendirilmesi ulusal mahkemelerin takdirindedir.  Ceza muhakemesinde ispat, yargılama 
makamının, hukuk düzenince kabul edilen vasıtalarla, fiilin fail tarafından işlenip işlenmediği konusunda, tam bir 
kanaate ulaşmasını ifade eder. Hukuk düzeninin kabul ettiği ispat vasıtaları olan deliller, olayla ilgili olup, olayı 
yansıtan ve ispat açısından önemli olan, akla ve hukuka uygun her türlü araçlardır. Maddi gerçeğin araştırıldığı 
ceza muhakemesinde her şey delil olabilir ve ispatı gereken husus, her türlü delille ispat edilebilir. Amacı somut 
olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin 
bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden kurmak olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel 
ilkelerinden birisi de öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan kuralın 
uzantısı olan, Latincede; "in dubio pro reo" olarak ifade edilen "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin 
özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından göz önünde bulundurulması gereken 
herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama 
alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ve 
gerçekleştirilme biçimi konusunda şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına 
karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesidir. 
Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak 
mahkûmiyet hükmü kurulamaz.
     Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate 
değil kesin ve açık bir ispata dayanmalı ve bu ispat, hiçbir şüphe veya başka türlü oluşa imkan vermeyecek 
açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa ihtimale dayanarak sanığın mahkumiyetine karar vermek, ceza 
muhakemesinin en önemli amacı olan maddi gerçeğe ulaşmadan hüküm kurmak anlamına gelecektir.Sonuç 
olarak ceza muhakemesinde hangi hususun hangi delille ispat olunacağı konusunda bir sınırlama bulunmayıp, 
yargılama yapan hakim/mahkeme hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delili kullanmak suretiyle, sanığın 
aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de araştırıp, değerlendirerek şüpheden arınmış bir sonuca ulaşmalıdır. 
Bu nedenledir ki; üzerine atılı suçu işlediği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil 
bulunmayan kişiye ceza verilemez.        

Av. Mesut ÖZER
Özer Hukuk Bürosu
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KAMU-DER’den ÖDÜL ALAN DİNAR BELEDİYE BAŞKANI
SAFFET ACAR’ın ÇALIŞMLARINDAN KARELER

Saffet Acar, 1954 yılında Dinar'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Dinar'da, Liseyi Eskişehir'de okudu. Anadolu 
Üniversitesi İşleteme Fakültesini bitirdi. Kendi şirketleri olan Acarlar Dokuma San. A.Ş. ve Acarlar 

Vagon San A.Ş. de toplam 150 işçi çalıştırmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesi 
olduğundan 40 yıldır şirketlerinin finans ve muhasebe işlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kendi işinin dışında bu güne kadar bulunduğu görevler;
Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı,
Dinar Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Başkan Yardımcılığı,
Dinar Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Başkanı,
Dinar Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,
Dinar Spor Yönetim Kurulu Başkanı, Vergi Dairesi Takdir Komisyon Üyesi,
Tüketici Koruma Komisyonu Üyesi, Dinar Eğitim Gönüllüleri Derneği Üyesi,
Dinar Marsyas Musiki Derneği Üyesi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutuk evleri İzleme Kurulu Başkanı,
Adalet Bakanlığı Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Üyesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksek Okulu Öğretmenliği 
Dinar Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Fahri Üyesi,
Ulusal Yaşlılık Konseyi (UYAK) Başkanı,
Akdeniz Üniversitesi GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucu Üyesi
           29 Mart 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden aday olmuş ve yüzde 51 oyla belediye başkanlığını 
kazanmıştır.5 yıllık başarılı bir belediye başkanlığı görevinin ardından Acar, 30 Mart 2014 tarihinde tekrar 
Milliyetçi Hareket Partisinden yüzde 60'lık rekor bir oyla 2. kez ve Dinar tarihinde ilk kez üst üste seçilen, 32. 
dönem Dinar Belediye Başkanı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ederek 11 Kasım 2017 
tarihinde düzenlenen törenle İYİ Partiye katılmıştır. 
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DİNAR BELEDİYE BAŞKANI SAFFET 
ACAR İSTANBUL'DA YAŞLANMA ve 

YAŞLILIK ADINA 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROJELERİ 

ANLATTI

     Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor özellikle 
Arupa ülkelerinde ve bazı uzak doğu 
ülkelerinde toplumun büyük bir bölümünü 
yaşlı kimseler oluşturuyor. 
Türkiyede ise bu oran 2015 yılı TUİK 
verilerine göre %8,2 şuan Avrupa ülkelerine 
göre çok genç bir nüfusa sahibiz ancak azalan 
doğum oranı ve uzayan insan ömrü ile birlikte 
nüfus piramidimiz giderek yaşlı ağırlıklı bir hal 
alıyor.

Dinar Belediye Başkanlığı görevinin yanında Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanlığı görevide bulunan Başkan Saffet 
Acar  “ülkemizin yaşlılığının bir sorun olarak değil; olması gerektiği gibi karşılanması gerektiğini ve bu yönde 
hazırlıkların yapılmasını önerdi” Belediye olarak Türkiye'de örnek olabilecek projelere imza attıklarını belirten 
Başkan Acar geçtiğimiz ay İstanbul'da Evde Bakım Derneği tarafından düzenlenen 4.Uluslararası Evde Sağlık ve 
Bakım Kongresine katıldı.

Kongreye konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Saffet Acar; evde bakım konusunda ülke olarak çok 
eksiğimiz olduğunu söylemesi ve bir an evvel bu konunun bakanlık düzeyinde tartışılması ve Yaşlı Bakanlığının 
acilen kurulması ve Bakım Sigortasının planlanıp uygulanması gerektiğini söylemesi damga vurdu. İşte Başkan 
Acar'ın konuşmasında satır başları “ Evde bakım konusunda ülkemizde oldukça yetki karmaşası mevcut bunu 
Merkezi yönetim mi yapacak yoksa yerel yönetimler mi? Biz 2009 yılında evde bakımı ilçemizde uyguladık sağlık 
bakanlığı hemen bu konunun bizim işimiz olmadığını belirterek hizmetimize son vermemiz gerektiğini bildirdi. 
Ancak maalesef sağlık bakanlığına bağlı evde bakım hizmetininde yetersiz olduğunu biliyoruz çünkü hasta sayımız 
çok, personel sayımız ise yetersiz. Bir diğer konu yaşlı hizmetleri, bu konuda da hem bakım sigortası hemde yaşlı 
bakanlığı düzeyinde bu hizmetleri konuşmamız gerekiyor ülkemizin ve dünyanın yaşlandığı artık bilmeyen yok ve 
bununla ilgili avrupada yeni trendler, uygulamalar mevcut süreğen bir çalışmanın içerisindeler bizde ise halen 
düzgün işleyen bir sistem yok. Artık Avrupa'yı alkışlamayı bırakmalı ve bu konuda başarılı politikalar 
gerçekleştirmeliyiz” dedi

            Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü Münasebetiyle “ Hayatı Paylaşmak İçin 
Engel Yok” temasıyla bir program yapan Dinar 
Belediyesi ilçede bulunan tüm engellileri bir 
araya getirdi ve açılış konuşmasında Başkan 
Acar görme engelli vatandaşlarımıza birde 
müjde verdi. “ Görme Engelliler için özel bir 
gözlük bulunmaktadır, görme engellilerimiz 
yanında hiç kimseye muhtaç olmadan 
çevresindeki eşyaları onlara sesli olarak aktaran 
bu özel gözlüğü yurt dışından bir proje 
kapsamında getirteceğim ve sizlere bunları 
hediye edeceğim” dedi. Dinar Belediyesi sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 2018 yılında bir 
çok projeyi daha hayata geçireceği de öğrenilen 
bilgiler arasında.
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ARİF ÇAYIRLI
ILGAZ BELEDİYE BAŞKANI

SAFFET ACAR
DİNAR BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA KARAKAYA
ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI

ERDAL KİZİROĞLU
TÜYEVSAV KURUCUSU

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

DİNARLI HEMŞERİLERİM
 VE YÜCE MİLLETİMİZİN

YENİ YILINI İÇTEN KUTLAR
SEVGİ VE SAYGILAR SUNARIM

ŞABANÖZLÜ HEMŞERİLERİM
 VE MİLLETİMİZİN

YENİ YILINI CANDAN KUTLAR
2018 YILININ SAĞLIK BARIŞ VE 

MUTLULUKLAR
 GETİRMESİNİ DİLERİM.

YÜCE MİLLETİMİZİN
YENİ YILINI EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLAR

2018 YILININ ÜLKEMİZE 
BARIŞ SAĞLIK VE ESENLİKLER 
 GETİRMESİNİ DİLER AYDINLIK 

YARINLAR DİLERİM

ILGAZLI TÜM HEMŞERİLERİMİN,
ÇANKIRILI HEMŞERİLERİMİN VE 

HALKIMIZIN YENİ YILINI EN İÇTEN 
DİLEKLERİMLE KUTLAR 
BU VESİLE İLE SEVGİ VE 

SAYGILAR SUNARIM.
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BAŞKANDAN YENİ YIL BAŞKANI

������������Tüm�Kamu�Görevlilerimizin,�Çalışanlarımızın�Emeklilermizin�
Ve�Yüce�Milletimizin�Yeni�Yılını�En�İçten�Dileklerimle��Kutlar�2018�Yılının��
Şahıslarına�,�AİLE�FERTLERİNE�SAĞLIK,�BARIŞ,�MUTLULUK�VE�BOL�
KAZANÇLAR�GETİRMESİNİDİLER��AYDINLIK�YARINLAR�TEMENNİ�EDER�BU�
VESİLE�İLE��SEVGİ�VE�SAYGILAR�SUNARIM.
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YÖNETİM�KURULU�A.
CEVDET�BAŞTUĞ

GENEL�BAŞKAN

ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE

Sayı - 20
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 : Aralık 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) • 8 Aralık 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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ILGAZ'IMIZIN EN MUTLU GÜNÜ…
YILLARDIR ÖZLEMİ ÇEKİLEN DOĞALGAZA 

İLK KAZI “BAŞKAN ARİF ÇAYIR'DAN”
“ILGAZ'IMIZA HAYIRLI OLSUN”

       İlçemize meşakkatli çalışmalar sonucu 
kazandırılan doğalgazın ilk kazmasını T.C. Ilgaz 
Belediye Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Arif 
Çayır'ın Önderliğinde vurmanın heyecanını siz 
kıymetli hemşerilerimizle paylaşıyoruz. 
       Bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanacak olan 
doğalgaz için şebeke hattı kazı çalışmaları başladı. 
İlçemizde doğalgaz dağıtım şebekesi kazı 
çalışmaları doğrultusunda ilk etapta 10 kilometre 
doğalgaz şebekesi yapılacak olup, sene sonuna 

kadar ilçenin belli bir bölümüne gaz kullandırılacaktır. İlçemiz Yukarı Mahallede başlayan doğalgaz 
çalışmaları, önümüzdeki yıllarda tüm ev ve işyerlerine girmiş olacaktır. Doğalgazın ilçemizde 
kullanılmaya başlanacak olmasından dolayı büyük sevinci siz değerli Ilgaz Halkımızla samimiyetimizle 
paylaşıyoruz. Bugün gerçekleştirilen “Doğalgaz Kazı Çalışmaları Başlangıç Töreni” Ilgaz'ımız için 
tarihi bir adım olmuştur. Ilgaz'ımız için kazanım sağlanan bu hizmet doğrultusunda yapılan törende 
Sayın Başkanımız Çayır “ Bu başarıyı Tüm Ilgaz'lı Hemşerilerimizle başarmanın gururunu yaşıyorum. 
İlçemiz için büyük kazanım olan çağdaşlığın resmi doğalgazı artık siz kıymetli hemşerilerimizde 
kullanacak. Orman denizi yeşil Ilgaz'ımıza sağladığımız hizmetlerde hiçbir zaman ayrımcılık 
yapmadan memleketimiz için çalışmaktan gurur duyuyorum. Şükürler olsun ki ilçemize doğalgazı 
kavuşturduk. Doğalgazla birlikte hava kirliliği azalacak olup daha iyi ve daha ucuza ısı sağlayıp, 
evlerimizde eziyet çekmeden tek tuşla hizmete kavuşacağız. Doğalgaz Ilgaz'da geleceğin aydınlık olması 
demek, hem inşaatta hem konutta hem de sanayide daha iyi yatırımların ve kazançların olacağı bir 
ilçenin ortamının hazırlanması demek. Ilgaz'ımızı türkülerimize konu eden yüceliğine yakışır 
hizmetlerimizi siz kıymetli hemşerilerimize Allah'ımın bizlere nasip ettiği sürece birçok hizmetleri 
sizlere kazandıracağımızdan emin olabilirsiniz. Çıktığımız bu yolda dediğimiz gibi “Ayrımız Gayrımız 
Yoktur, Ilgaz'dır Ortak Sevdamız” ilkesinde bu hizmetleri bizlere kazandıran başta siyasilerimiz olmak 
üzere emeği geçen herkese siz kıymetli Ilgaz Halkım ve Şahsım adına canı gönülden teşekkür ediyor.     
Doğalgazımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından hayırlara vesile olması dilekleriyle kesilen kurban sonrası, Başkan ÇAYIR, 
kepçe operatörlüğünün başına geçerek Ilgaz'ımız için temsili olarak ilk kazı çalışmalarını başlatmış 
oldu.
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BAŞKAN ÇALIŞIYOR, ILGAZ KAZANIYOR
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İLÇEMİZDE CADDE, SOKAK ve YÖNLENDİRME LEVHA ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

Vatandaşlarımızın rahat adres tespiti yaparak adreslerine ulaşmaları amacıyla ve ilerleyen 
şehirleşme yolunda ilçe merkezinde ve mahallelerimizde birçok noktada eksik olan cadde, sokak ve yön 
levhalarını Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hayata geçirmeye başladık.
   Ilgaz Belediyemiz bünyesinde cadde ve sokak levhalandırma çalışmaları kapsamında başlatılan 
çalışmalar sırasında 351 adet cadde ve sokak levhası, 189 adet ana yönlendirme levhaları ve 10 adet okul 
geçidi levhaları gerekli noktalarda yerlerine takılacaktır. En kısa süre içerisinde tamamlanacak olan 
çalışmamızın şimdiden Ilgaz Halkımıza Hayırlı Uğurlu olmasını dileriz. 

        İlçemiz Mahallerinde Park~Peyzaj Çalışmaları Son Sürat Devam Ederken, Ilgaz'ımızın Kıymetli 
Şahsiyetlerin İsimleri Parklara Veriliyor
İlçemiz mahallerinde yeşil alan ve park çalışmaları büyük bir gayret ve başarılı çalışmalarla devam ediyor. 
Vatandaşlarımızın mahallerinde birlik ve beraberlik içinde vakit geçirebilecekleri park alanları 
oluşturulmaya devam ediyor. 
     İlçemiz Fatih Mahallesi Pazar Çayı yanında çalışmaları tamamlanan parkımıza eski Belediye 
Başkanlarımızdan “Cabir ÖZTOP” un ismi, Doruk ve Sefa Siteleri arasına yapılan parkamıza 
Belediyemiz Meclis Üyeliği Yapmakta iken hayatını kaybeden “Hüseyin Avni ÇINAROĞLU” nun ismi,  
Gazidede Mahallemizde Şehit Cemil Çelik Caddesi ile İstanbul caddesinin Kesiştiği kavşak üzerine 
yapılan parkımıza da İlçemiz Din alimlerinden “Hafız Ahmet Efendi”nin isimleri verilecek gelecek 
kuşaklara aktarılmıştır.
          Ilgaz'ımıza Hayırlı Olsun. 
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BEŞİKTAŞ TARİH YAZDI

BEŞİKTAŞ TARİH YAZDI
      Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş sahasında Porto ile 1-1 berabere kalarak 

grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Böylelikle Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları 

arasında ilk kez grubu 1. tamamlayan takım oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede temsilcimiz 

Beşiktaş'ın golünü 41. dakikada Talisca atarken, konuk ekip Porto'nun golünü 29. dakikada Felipe 

kaydetti. Beşiktaş bu sonucun ardından 11 puan ile Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider olarak çıkmayı 

garantiledi. Porto ise puanını 7'ye çıkardı ve ikinci sırada çıkmak için büyük bir avantaj elde etti.

         CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında kendi sahasında Porto ile karşılaşacak olan 

Beşiktaş'ta ilk 11'de herhangi bir sürpriz yaşanmazken, Caner Erkin 4 maç sonra ilk kez ilk 18'de yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı. 

Erdoğan, karşılaşmayı locada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izliyor.

        PORTO LİGDE NAMAĞLUP

       Bu sezon ilk mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'tan alan Porto, kendi liginde ise yenilmiyor. 

Bu sezon ligde 11 maça çıkan Porto, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş'ın 

ardından 6 puanla 2'nci sırada bulunan Porto'nun 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Porto, 

Beşiktaş dışındaki mağlubiyetini Leipzig karşısında aldı.

        ABOUBAKAR, ESKİ TAKIMINA KARŞI

    Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar, bu sefer Porto formasıyla Vodafone 

Park'a çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon 12 lig, 6 Avrupa ve 1 Türkiye Kupası golüne imza atan 

Aboubakar, 169 gün sonra eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahada yer aldı. 
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Memura Enflasyon Farkı Zammı Var!

2017 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre kamu 

görevlilerine enflasyon farkı zammı yapılacak. 

Memurlara 2018 Kasım enflasyonuna göre ne kadar 

ilave zam yapılacak? 
2017 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre kamu 
görevlilerine enflasyon farkı zammı yapılacak. 
Memurlara 2018 Kasım enflasyonuna göre ne kadar 
ilave zam yapılacak?
Bugün açıklanan 2017 yılı Kasım ayı enflasyon 
rakamlarına göre, kamu çalışanlarının aylık 
ücretlerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak 
enflasyon farkı zammı yapılacak.
         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan rakamlara göre, 2017 yılı Kasım ayında 

enflasyon artışı %1,49 oranında gerçekleşirken, bu yılın Temmuz-Kasım dönemi (5 aylık) enflasyon artış 
oranı ise %4,97 seviyesine ulaşmış oldu.
      Aralık ayında enflasyonun hiç değişmemesi (artmaması/azalmaması) durumunda, kamu görevlilerinin 
aylık ücretlerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak %0,97 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak. 
Öte yandan, enflasyonun Aralık ayında artması halinde ise maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı daha 
yüksek oranda olacak.

Enflasyon farkı zammı hangi durumda yapılacak?
      Toplu sözleşme hükümlerine göre, TÜİK tarafından açıklanacak 2017 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları 
Endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının %4 oranını aşması halinde, aşan 
kısım kadar ilave maaş zammı yapılacak.

Son 10 yılda enflasyon durumu
    Son 10 yılda, Temmuz-Kasım dönemlerinde ve Aralık aylarında gerçekleşen enflasyon rakamları 
şöyle:YıllarTemmuz-Kasım dönemi enflasyonu%Aralık ayı enflasyonu%20074,120,2220084,27(-
) 0 , 4 1 2 0 0 9 4 , 0 6 0 , 5 3 2 0 1 0 3 , 0 3 ( - ) 0 , 3 2 0 11 6 , 1 8 0 , 5 8 2 0 1 2 3 , 7 4 0 , 3 8 2 0 1 3 2 , 8 1 0 , 4 6 2 0 1 4 2 , 7 8 ( -
)0,4420153,650,2120163,041,6420174,97(-)0,93'ten yüksek olursa 

lave zam var1 Ocak 2018'dan geçerli ilave maaş zammı olur mu?
        Geçtiğimiz 10 yılın enflasyon artış oranlarından hareketle bu yılki duruma baktığımızda, olağandışı bir 
gelişme yaşanmadığı takdirde;
**2017 yılı ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon artış oranının %4'ten fazla olacağını,
**Kamu görevlilerinin ücretlerine, 1 Ocak 2018'den geçerli olarak %4 oranında genel maaş zammının yanı 
sıra Aralık ayı enflasyon rakamının %-0,93'ten fazla çıkan kısmı kadar artış yapılacağını (asgari ücret 
artışına bağlı olarak 15 Ocak 2018'den geçerli AGİ miktarı da ayrıca artacak),
**Enflasyon farkı zammının %1 ila %1,5 aralığında olabileceğini
memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz
.

MEMUR’A ENFLASYON FARKI ZAMMI VAR
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Torba Kanundan memurlar için neler çıktı?
        
       Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28.11.2017 
tarihinde Meclis tarafından kabul edildi. Peki torba kanunda,torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren 
hangi düzenlemeler yer alıyor.

             Şehit yakınlarının kamuda istihdamında önemli değişiklikler getirildi
         Torba Kanunun 51 inci maddesiyle Şehit yakınlarına önemli haklar sağlanmıştır. Buna göre, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde harp veya vazife malulü sayılanlar ile vazife malulü 
sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve 
erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden 
hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 
toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana 
veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması 
durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanmaktaydı.
       
        Yeni getirilen düzenleme ile ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya 
çocuklardan toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanacaktır.
Yine kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamamaktaydılar. Getirilen yeni 
düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, daha önce bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinden 
ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve 
yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz 
ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz 
etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise 
memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktaydı. 
Yapılan yeni düzenlemeyle hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların atamaları da 
memur kadrolarına yapılacak.
            
            İlkokul mezunu şehit yakınlarından hizmetli kadrosundakiler memur yapılacak
         Torba Kanunun 52 nci maddesiyle getirilen düzenlemeye göre 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinden yararlanan gazilerden kamuda hizmetli olarak istihdam edilenler ve halen bu unvanda görev 
yapanların bu maddenin yayımını takip eden ayın 14'ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir 
işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiştir.
            
            Kamu lojmanları öncelikle memurlara satılacak
      Torba Kanunun 58 inci maddesine göre kamuya ait kamu konutlarının öncelikle konutta oturan kamu 
görevlilerine satışı öngörülüyor. Buna göre, ihale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat 
mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın 
alma hakkına sahip olacaklar ve ihale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar 
kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilecek, peşin olarak ödenmesi halinde de yüzde on indirim 
uygulanacaktır.
Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara tebliğ edilecek ve 
öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi 

TORBA KANUNDAN MEMURLAR İÇİN NELER ÇIKTI
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         Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak 
istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya 
taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek ve bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu 
iki ay içerisinde tahliye etmesi istenerek konutun tahliyesi sağlanacaktır.

            Başbakanlık Müfettişleri Maliye Uzmanı olarak atanabilecek Torba Kanunun 92 nci maddesine göre 
kariyer mesleklerde bulunanlara sınavla Maliye Uzmanı kadrolarına atanma hakkı getiriliyor. Özellikle 
Başbakanlığın yeni sistemle birlikte kalkacak olması burada görev yapan kariyer mesleklerin ne olacağını 
gündeme getirmişti. Başbakanlıkta görev yapan kariyer meslekler arasında yer alan Başbakanlık 
Müfettişleri ile Başbakanlık Uzmanları Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilecekler.

        Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik 
sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 152 nci 
maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) 
bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarından başvuranlar arasından 
yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olanlar, 31/12/2018 tarihine kadar merkezi yönetim bütçe 
kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın naklen Maliye Uzmanı olarak atanabilecekler ve Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilebilecekler.

      Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Maliye Uzmanı, yardımcılık veya 
stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 
657 sayılı Kanuna tabi olmayanların anılan kadrolar ile bunların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçen 
hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle 
değerlendirilecektir.
          
          Kişisel Verileri Koruma Uzmanı kadrolarına naklen atama yapılacak Torba Kanunun 120 nci 
maddesine göre, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, 
hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve 
haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından 
mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir 
yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) 
fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait 
kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim 
üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak 
ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilecekler.

TORBA KANUNDAN MEMURLAR İÇİN NELER ÇIKTI
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           Kamu-Der 2018 Yılına ait 12 Maddelik Taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımıza iletilmek üzere Bakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet ERDEM’e Takdim etti. Kamu-
Der olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı ile yaptığımız toplantı Kamu 
Çalışanlarımız ve Emeklilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Kamu-Der 

Başkanımız Cevdet Baştuğ günün 
anısına Müsteşar Ahmet Erdem’e 
Kamu-Der Logo lu Atatürk  
Fotoğrafını hediye etti.

İşte 2018 Taleplerimiz... 

1- 4-C'liler valilik, 
kaymakamlıklarda çalışan sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarında çalışanların 
kadroya alınmalıdır.
2-   Kurumlarda kadrolu işçi 
olarak çalışan yüksek okul 
mezunlulara
memur olma imkanı sağlansın.

3-   Taşeron işçilerine kadroya geçişi sağlanmalıdır.
4-   Tüm emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
5-   Kamu çalışanları, kamu emeklilerine TCDD, deniz yolu, hava
yolu ve doğal gaz, elektrik, su ve haberleşmede % 25 indirim
yapılmalıdır.
6-   Tüm kamu emeklilerine yılda 1 defa mahsus olmak üzere tatil
ikramiyesi verilmelidir.
7-   Çalışma şartları daha demokratikleştirilmeli ve maden ocaklarında
yaşam odaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve iş güvenliği
üzerine daha fazla önem verilmelidir.
8-   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 giderilmelidir.
10- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef benzeri ünvanlarada intibak
hakkı, 3600 ek gösterge hakkı mutlaka verilmelidir.
11-  Asgari ücret net 2200 TL. olmalıdır.
12-  İş Güvencesi Yasası ilk çıktığında 10 işçi sayısı vardı şuandaki yasalara göre bu sayı 
30'a çıkmıştır. Bu nedenle sadece 30 veya daha fazla işçisi olan işyerlerinden çıkarılanlar 
işe iade davası açabiliyorlar. 10 sayısından 30'a çıkmasında da işçi sınıfı mağdur 
edilmektedir. Ve bu şartın tekrardan 30 kişiden, 10 çalışan sayısına indirilmelidir.

KAMU-DER 2018 YILININ 12 MADDELİK TALEPLERİNİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜSTEŞARINA TAKDİM ETTİ
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Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ahmet ERDEM Bey’e Kamu-Der Hakkında Bilgilendirme 

Yaptıktan Sonra Kamu-Der Dergimizi Taktim Etti.
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