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GENEL BAŞKANDAN SUNUŞ KONUŞMASI

24 Haziran Hayırlı Olsun!
Ülkemizde ani bir karar ile 24 Haziran 

2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Millet-
vekilleri ile seçimlere katılma kararı al-
mıştır. Bu karar ülkemize hayırlara vesile 
olmasını temenni ederim. Tüm siyasetçi-
lerin birbirlerine ağır hakaretlerden uzak 
olmalarını arzuluyoruz. Seçime katılacak 
Cumhurbaşkanı Adayları ve Milletvekilleri 
meydanlarda birbirlerine ağır hakaret, kü-
fürler değil, ülkemiz için projeler üzerinde 
konuşmalarını ve tartışmalarını arzuluyo-
ruz. 5 yılda bir yapılan Milletvekili Cum-
hurbaşkanı seçimi ülkemiz için, milletimiz 
için çok önem arz etmektedir. Ülkemizde 
adalet yok, hukuk yok, aylık maaş yetmi-
yor, kamuda liyakat yok diyenlere, dert 
yananlara, işte size fırsat. Yanlış oylama 
süründürür, yanlış sollama öldürür. Bu-
nun için oy kullanırken iyi düşünmemiz 
gerekir diyorum. Kime oy verecekseniz veri-
niz ama mutlaka sandık başına giderek va-
tandaşlık görevimizi yapmalıyız diyorum.

Birlikte Türkiye’yiz
Seçim sonuçları ne olursa olsun, kim ka-

zanırsa kazansın bu bir demokrasi yarışıdır, 
sözü millet söyleyecek milletin iradesi ne 
ise o olur. Yüce milletimizin kararına herkes 

saygılı olmalıdır. Kazanan Türkiye olacaktır, 
onun için diyorum ki hep birlikte Türkiye’yiz. 
Birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. 24 Haziran seçimle-
ri, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, 
bu vesile ile Gençlik ve Spor Bayramını en 
içten duygularımla kutlar, bu bayramın tüm 
Kamu-Der dergisi okuyucularına, meslektaş-
larıma ve yüce milletimize sağlık ve mutluluk-
lar getirmesini dilerim.

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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ÜYESİNİN OMUZLARINA BASARAK YÜKSELEN DEĞİL, 
ÜYESİNİ OMUZLARA ALARAK YÜKSELEN SENDİKA

M. Mehmet Naci ÖZAY
Diva-Sen Siirt Şube Başkanı ve Genel Başkan Yrd.

ÜYESİNİN OMUZLARINA 
BASARAK YÜKSELEN DEĞİL, 
ÜYESİNİ OMUZLARA ALARAK 

YÜKSELEN SENDİKA
DİVA-SEN

2011 yılında birkaç samimi 
menfaate dayalı olmayan arka-
daş grubunun bir araya gelerek, 
din görevlisi olan arkadaşların 
daha iyi hizmet verebilmek için 
kurulmuş sivil toplum kuruluşudur 
DİVA-SEN. Kısa bir zaman içinde 
din görevlilerinin teveccühü ile 400 
üye sayısına ulaşmış Siirt merkez-
de kongresini yapıp şubesini oluş-
turmuştur ve Siirt Şube Başkanı 
olarak Ankara Genel Merkezde, 
Genel Başkan Yardımcısı ola-
rakda seçilmiş bulunmaktayım. İl 
merkezimizde açmış olduğumuz 
şubemiz ve konuk evimizi ister 
üyemiz olsun ister olmasın, köy-
den ilçeden veya başka illerden 
gelen din görevlilerine kapıları açan onlara 
ev sahipliği yapan Siirt ilimizde ilk sendika 
DİVA-SEN’dir. Arkadaşlarımızın sevinçlerin-
de, hüzünlerinde yanlarında olan her türlü 
sıkıntıya ortak olan, üyesinin her zaman ya-
nında dik duran, sorunlara çözüm üreten bir 
sivil toplum kuruluşuyuz. Üyesinin omuzları-
na basarak yükselen değil, üyesini omuzla-

ra alarak yükselen daima doğrunun yanın-
da yer alan, yapamayacağını vadetmeyen, 
hakkın ve haklının yanında olan sendikanın 
adıdır DİVA-SEN. Rabbim çıkmış olduğumuz 
bu yolda kendi rızasına uygun işler yapmayı 
bizlere nasip etsin. Bu vesile ile Ramazan-ı 
Şerif’imizi ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramımızı en içten duygularımızla kutlar, sev-
gi ve saygılar sunarım.
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ÖDÜLÜNÜ PERSONELİ İLE BİRLİKTE ALDI

         Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derne-
ği Genel Başkanlığının her sene geleneksel 
olarak düzenlediği ve yaptıkları saha araştır-
maları sonucunda tespit edilerek verilen Yılın 
en başarılı Belediye Başkanı ödülünü alan 
Sivas’ın Divriği İlçesi Belediye Başkanı Hakan 
GÖK ödülünü personeli ile birlikte aldı.Divriği 
Belediyesi Meclis salonunda yapılan törende 
ödülünü Meclis Üyeleri ve personeli ile birlikte 
alan Başkan GÖK bu ödül Divriği Belediyesi 
ailesine verilmiş bir ödüldür diyerek şunları 
kaydetti.’’Biz birlikte yönetimi savunan halkı, 
bütün Meclis Üyeleri, Personeli ile bir aileyiz.
Bir bütün içinde sorumluluklarımızı yerine ge-
tiriyoruz . Kamu Görevlileri ve Çalışanları Der-
neği Genel Başkanlığının her yıl düzenlediği 
Yılın Belediye Başkanı ödülüne bu yıl Beledi-
yemiz layık görüldü yapmış olduğumuz başa-
rılı ve olumlu çalışmalarımızın karşılığını bu 
ödülle aldık bu ödül bize  bundan sonraki ça-
lışmalarımız için şevk ve  moral kaynağı ola-
caktır.Bizler Divriği’de  toplumun herkesimi ile 
barışık her platformda saygı ve uyum içinde 
çalışarak kararlar alıp yasaların bizlere vermiş 
oldu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.Bu 
ödül Başkanlık Makamımızdan işçimize kadar 
uzanan bir birlikteliğin ve başarının ödülüdür.
Bütün Meclis Üyelerimize,Personelimize, Hal-
kımıza ve bizi bu ödülle onurlandıran Kamu 
Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Baş-
kanlığına çok teşekkür ediyorum dedi.
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Mübarek Ramazan-ı 
Şerifinizi ve 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramınızı 

kutlar, Allah’tan sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

ORHAN ÜNSAL’DAN BAYRAM MESAJI

Orhan ÜNSAL
İşadamı 

Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı

ANKARA 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ A. ADAYI
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2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince belediye borçlarına 
karşılık olarak, belediyelere aktarıla-
cak vergi gelirlerinde İller Bankasınca kesinti uygulanmaktadır. Kesinti oranları önce 5. maddede 
belirlenmiş ancak daha sonra varolan oranlar geçici 12. maddeyle düşürülmüştür.

Ancak tüm belediyeler, vergi gelirlerindeki kesinti nedeniyle zorlanmaktadır.

9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, belediye gelirlerindeki kesintiler 
Mayıs ila Ekim arasındaki dönemde yüzde sıfır olarak uygulanacaktır.

İŞTE BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2018/11685
Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borç-

larına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak 
Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan 
Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 25/4/2018 tarihli ve 11512 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 ta-
rihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI 
KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOP-
LAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına 
Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Ke-
sintilere İlişkin Esaslari’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Hazi-
ran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için 
yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hüküm-
ler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak : internet

İLLER BANKASI, 
BELEDİYE 

GELİRLERİNDE 
6 AY KESİNTİ 

YAPMAYACAK

İLLER BANKASI’NDAN PARA YOK DİYEN 
BELEDİYELERE MÜJDE
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İŞTE 4 PARTİ LİDERİNİN İMZALADIĞI  
MİLLET PROTOKOLÜ

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet 
ve Demokrat Parti’den oluşan “Millet İttifakı”nın 
protokol bildirisi ise şöyle: “Farklı yaşam tarzı ve 
siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demok-
ratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, 
milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın 
ön şartıdır. Çünkü demokrasi-
lerde “seçim kanunu kanunla-
rın anasıdır” ve esasında bir 
uzlaşma rejimi olan demokra-
sinin en temel taşıdır.Partiler 
ve seçim kanunlarında yapı-
lan yeni düzenlemeler milli 
iradenin tecellisini engellemek 
üzerine kurulmuş tuzak ve 
hilelerle doludur. Demokrasi 
mücadelesinde millet iradesi-
nin önündeki bu tuzakları or-
tadan kaldırmak demokrasiye 
inanmış siyasi partilerin ilk ve 
temel görevidir.Bu işbirliğinin 
temel amacı tuzak ve hileleri 
aşıp milli iradenin tecellisini 
sağlayarak, mutlak kuvvetler 
ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir 
Türkiye’yi oluşturmaktır.Bu iddia ve amaçla bir 
araya geldik ve milletvekilleri seçimi için bir işbir-
liği kararı verdik ve ittifak kurduk. Bu ittifakımızın 
adı Millet İttifakı’dır.

4 parti temsilcisi YSK’ya giderek seçimde ya-
pacakları işbirliği protokolünü verdi.

Ayrıca ifade etmek isteriz ki, Millet İttifakı’nın 
içinde yer alan biz dört siyasi parti olarak, şüp-
hesiz sorunlara farklı çözüm yollarımızı ve 
farklı dünya görüşlerimizi muhafaza ediyoruz.
Bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor 
koşulların farkında olarak yüce Milletimizin hu-

zurunda, tüm vatandaşlarımızın 
şahitliğinde;Toplumsal ayrışma 
ve kutuplaşmaya son verme, 
halkımızın özlediği huzur, kar-
deşlik ve güven ortamı içinde adil 
ve güvenli bir seçim yapılmasını 
sağlama,Ülkemiz siyasal siste-
mini bir an önce normalleştirme, 
rekabetçi demokratik siyasal 
zemini, tüm lazımeleri ile tekrar 
inşa etme,Hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı-
nı sağlama,Başta ifade ve basın 
özgürlüğü olmak üzere tüm hak 
ve özgürlüklerin hakkıyla kulla-
nılmasını sağlama, ilkelerini ha-
yata geçirmek üzere bir seçim iş-
birliği için bir araya geldik.Farklı 

program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ede-
rek Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İyi 
Parti ve Saadet Partisi olarak, 24 Haziran 2018 
günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimine 
“Millet İttifakı’ adı altında birlikte katılmayı karar-
laştırdığımızı aziz milletimize saygıyla duyuru-
ruz.”  Kaynak : İnternet
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DİNAR BELEDİYE BAŞKANI  
SAFFET ACAR’IN BAYRAM MESAJI
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GENEL BAŞKAN BAŞTUĞ’DAN KUTLAMA MESAJI

Şahsım ve Yönetim Kurulum Adına tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız ve 
yüce milletimizin Ramazan-ı Şerifi ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını 
en içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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ANTALYALI İŞADAMI TARKAN GÖNCÜ’NÜN MUTLU 
GÜNÜ, BİZ KAMU-DER OLARAK MUTLULUKLAR DİLERİZ

Siirtli işadamı Tarkan Göncü ve muhterem 
eşi Makbule Göncü’nün biricik kızları Kaymakam 
Adayı Nazlı Pınar Göncü, hayatını Cumhuriyet 
Savcısı Ercan Menteşe ile birleştirdi.

Dün gece Çorum Arena Düğün Salonunda 
düzenlenen görkemli düğün törenine, Göncü ve 
Menteş aileleri, yakınları ve dostları, iş, bürokrasi 
ve siyaset çevresinden çok sayıda davetli katıldı.

Konfeti eşliğinde düğün salonuna gelen gelin 
ve damadın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 
Davetliler, düğün organizasyonunun çaldığı 
parçalar eşliğinde geç saatlere kadar oyun 
oynayarak, halay çekerek genç çiftin mutluluğuna 
ortak oldu. Pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarının 
çekilmesiyle sona erdi. Tarkan Göncü şahsında 
genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar dileriz.

Siirtli işadamı Tarkan Göncü ve 
muhterem eşi Makbule Göncü’nün 

biricik kızları Kaymakam Adayı Nazlı 
Pınar Göncü, hayatını Cumhuriyet 

Savcısı Ercan Menteşe ile birleştirdi.
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MAYIS 2018 24 BİN 107 KAMU PERSONELİ  
ALIM İLANLARI HEMEN BAŞVUR

Devlet Memur alımları yayınlanmış olup 
Mayıs 2018 yılı alımları için ilanları devam 
etmektedir. Alınacak 24 Bin 107 kamu personeli 
alımı için çeşitli kurum ve kuruluşlar mevcut olup 
kılavuzlar eklenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Sahil Güvenlik 
Komutanlığına istihdam edilmek üzere en az lise 
mezun uzman erbaş statüsünde alım yapılacaktır. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Askeri 
Personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 
personel alımı yapıyor. Başvurular 02 Mayıs 
2018 de başlamış olup 15 Mayıs 2018 de sona 
erecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 99 hemşire, 3 
ameliyathane teknikeri, 5 anestezi teknikeri, 1 
çevre sağlık teknikeri, 5 (ATT) ilk ve acil yardım 
teknikeri, 10 laboratuar teknikeri, 1 odyometri 
teknikeri, 2 patoloji teknikeri ve 1 yaşlı bakım 
teknikeri olarak toplam 127 kamu personel alım 
ilanı yayınladı.

Yurtlar kurumu (memur) kamu personeli 
alım ilanları arasında 10 (on) adet Diyetisyen 
ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak 
üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında 
istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı 
tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) 
adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 
(yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen 
bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 
toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli 
personel alınacaktır.

Yurtlar kurumu müdürlükleri 756 kamu 
personeli alım ilanları yayınladı. Alınacaklar 463 
bayan ve 293 bay olması gerekmektedir. Alımlar 
81 şehre yapılacağı üzere şehrinizdeki alımlara 
başvuru yapabilirsiniz. İllere göre kadro dağılımı 
ve sınav merkezleri kılavuzda yer almaktadır.

PTT Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı 
Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak 
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek 
üzere 5 BİN listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri 

belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli 
personel alınacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesine istihdam 
edilmek üzere 224 kişi sözleşmeli kamu 
personeli (sağlık personeli) istihdam edilecektir. 
KPSS grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 
sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 
şahsen yapılacak olup posta yolu ile başvurular 
kabul edilmeyecektir. Başvurular Üniversiteye 16 
Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılması 
gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi 14 kişi Diğer Sağlık 
Personeli, 1 kişi psikolog, 1 kişi biyolog, 5 kişi 
fizyoterapist ve 4 kişi eczacı olmak üzere toplam 
25 kişi Kamu Personel Alım ilanı 1 Mayıs 2018 
de yayınladı. Başvuracak adaylar Önlisans 
ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. 
Başvuracak adaylar şahsen başvuruyu 14 Mayıs 
2018 kadar yapmaları gerek.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı 
Sözleşmeli 14 Bilişim Personel alımı ve 2 pilot 
alımı yapılacağı 24 Nisan 2018 de duyuruldu. 
Yapılan açıklamaya göre 14 kişi Sözleşmeli 
Bilişim personeli ve 2 kişi pilot olarak istihdam 
edileceği açıklandı. Alınacak personeller Ankara 
adresine alınacak olup başvurular 24 Nisan 2018 
ile 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sütçü İmam Üniversitesi 118 Kamu 
Personel Alım ilanı 30 Nisan 2018 de yayınladı. 
Başvuracak adaylar Lise, Önlisans ve Lisans 
mezunu olmaları gerekmektedir. Başvuracak 
adaylar şahsen başvuruyu 14 Mayıs 2018 kadar 
yapmaları gerek.

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi 
Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya 
göre sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı 
sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 19 kişi sağlık teknikeri, 
2 kişi diğer sağlık personeli ve 80 kişi hemşire 
olmak üzere toplam 101 kişi Kamu Personel Alım 
ilanı 28 Nisan 2018 de yayınladı. Başvuracak 
adaylar Önlisans ve Lisans mezunu olmaları 
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MAYIS 2018 24 BİN 107 KAMU PERSONELİ  
ALIM İLANLARI HEMEN BAŞVUR

gerekmektedir. Başvuracak adaylar şahsen 
başvuruyu 12 Mayıs 2018 kadar yapmaları 
gerek. Başvurular Önlisans ve  Lisans mezunları 
için 2016 KPSS puanı esas alınacaktır.

Zabıta alımı. Yozgat Çayıralan Belediye 
Başkanlığı 3 kişi memur, 1 kişi zabıta memuru ve 
1 kişi mühendis olmak üzere toplam 5 kişi kamu 
personeli alımı gerçekleştiriyor. Başvuruları 
şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek ilana 
başvurular başlamıştır. 21 Mayıs 2018 de sona 
erecek.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
yerleştirilmek üzere toplam 88 kişi Kamu Personel 
Alım (Memur) ilanı 25 Nisan 2018 de yayınladı. 
Başvuracak adaylar Lise, Önlisans ve Lisans 
mezunu olmaları gerekmektedir. 09 Mayıs 2018 
de sona eriyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi 158 kişi Kamu 
Personel Alım (Memur) ilanı 24 Nisan 2018 
de yayınladı. Başvuracak adaylar Önlisans 
ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. 
Başvuracak adaylar şahsen başvuruyu 08 Mayıs 
kadar yapmaları gerek.

Çaykur işletmeleri beden işçisi 32 kişi 
engelli kadrosundan ilkokul mezun personel 
alımı yapıyor. Başvuru son tarih 07 Mayıs 2018 
ve 00004394695 iş ilan numarası ile başvuru 
yapılabilir.

Çaykur rize beden işçisi 10 kişi eski 
hükümlü ve tmy olanların başvuru yapabileceği 
00004394823 iş ilan numarası ile başvuru 
yapılabilir.

Ağrı Belediyesi 1 kişi mühendis alımı için 
lisans mezun olması gerek ve 00004395654 iş 
ilan numarası olarak verilmiştir.

Aydın koçarlı bağarası sulama birliği 5 kişi 
ilkokul, lise ve önlisans mezunu personel alımı 
için 00004396438 ilan numarası ile yapılması 
gerekmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 1 kişi 
00004397774 iş ilan numarası ile lise mezun 
engelli personel alıyor.

Muğla Fethiye Polisevi 00004398913 ilan 

numarası ile ilkokul mezun havuz görevlisi alımı 
yapıyor.

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 12 kişi 
00004399203 ilan numarası ile ilkokul mezun 
işçi alımı gerçekleştiriyor.

Bilecik Yenipazar Belediyesi 1 kişi 
00004399479 ilan numarası ile ilkokul lise mezun 
kepçe operatörü alıyor.

DSİ Amasya Gümüşhacıköy sulama birliği 1 
kişi 00004400006 ilan numarası ile ilkokul lise 
önlisans mezun su kanal işçisi alıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Yalova İl 
Müdürlüğü 1 kişi 00004400705 ilan numarası ile 
lisans mezun büro memuru alımı yapıyor.

Yalova Koru Belediyesi 6 kişi 00004400763 
ilan numarası ile ilköğretim mezun işçi alımı 
yapıyor.

Antalya Kemer Belediyesi 15 kişi 
00004400823 ilan numarası ile ilkokul mezun 
işçi alımı gerçekleştiriyor.

Tokat Cimitekke Belediyesi 1 kişi 
00004400466 ilan numarası ile ilkokul lise mezun 
işçi alımı yapıyor.

Giresun Üniversitesi 1 kişi 00004402273 ilan 
numarası ile önlisans mezun engelli işçi alımı 
yapıyor.

Amasya Göynücek Geldingen Sulama Birliği 
1 kişi 00004402648 ilan numarası ile ilkokul 
mezun su kanal işçisi alıyor.

Denizli Civril Belediyesi 20 kişi 00004402872 
ilan numarası ile ilkokul mezun işçi alımı yapıyor.

Afyon Belediyesi 28 kişi 00004403999 ilan 
numarası ile ilkokul, lise, önlisans ve lisans 
mezun bahçıvan alımı gerçekleştiriyor.

Malatya İnönü Üniversitesi 1 kişi 00004405782 
iş ilan numarası ile ilkokul lise mezun su pompa 
operatörü alımı yapacak.

Bingöl Öğretmenevi 5 kişi 00004405911 ilan 
numarası ile okur yazar çamaşırcı alımı yapacak.

Kaynak : İnternet
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BAŞKAN ÇAYIR’DAN 19 MAYIS MESAJI

 Ilgaz Belediye Başkanı Arif ÇAYIR 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 
bir mesaj yayımlayarak ülkenin geleceği olan gençle-
rin bayramını tebrik etti.

Başkan Arif ÇAYIR; milletimizin tarih sahnesinde 
bir kez daha şaha kalktığı gün olan 19 Mayıs 1919 
tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan 
başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin baş-
langıcı olduğuna söyledi.İnsanımız için umut dolu bir 
başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs’ın, Türk Ulusunu aydınlığa kavuşturan bir dönüm noktası ol-
duğunu ifade eden Başkan Arif ÇAYIR mesajında şu ifadelere yer verdi;   “19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı millet olarak büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. İstiklal 
mücadelemizin sembol günü olan bu günün, geleceğimiz olan gençlere armağan edilmesi son 
derece anlamlıdır. Binlerce şehidimizin kanıyla bizlere emanet olan ülkemizin geleceği, gençle-
rimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla bu güzel 
ülkeyi daha da ileri taşıyarak kendilerinden sonraki nesillere daha güçlü, daha müreffeh şekil-
de emanet edecektir. Mayıs’ta başlayan bu zorlu ve kutsal süreci, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasıyla bitmemiş, milletimizi çağdaş dünya ile bütünleştiren Cumhuriyet rejiminin ku-
rulmasıyla da sürdürülmüştür. Bu mücadele; inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri 
olmayan bir zafere dönüşmüştür.

Gençlerimize düşen en büyük görev ise bu kutsal vatanı tertemiz bir şekilde gelecek nesille-
re teslim etmektir. Çünkü bu vatan bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir. Bu ema-
neti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek tüm 
gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Millet olarak gençlerimizin yarınların so-
rumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.”

Arif ÇAYIR
Ilgaz Belediye Başkanı
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ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLADI...  
657’DE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Kamu 
çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle 
alakalı bir değişiklik söz konusu ol-
mayacak. 657 sayılı devlet memurla-
rı kanunumuzda herhangi bir düzen-
leme söz konusu değil.” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, bir otelde 
Memur-Sen tarafından düzenlenen 
İnsan, Emek ve Küresel Rekabet 
Uluslararası Sempozyumu’nun açı-
lışında, 105 ülkeden sendikacıların 
katıldığı etkinlikten büyük memnuni-
yet duyduğunu söyledi.

İki gün boyunca yapılacak otu-
rumlardan hayırlı sonuçların çıkma-
sını temenni eden Sarıeroğlu, ortaya 
çıkacak sonuçlardan faydalanacak-
larını belirtti.

- “Politikalarımızın odağında insan var”

Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs’ın Türkiye’de “Emek ve 
Dayanışma” adıyla kutlandığını hatırlatarak, “Bu etkinli-
ği onun devamı gibi görüyorum. Değerlerimizde emek ve 
alın terinin yeri kutsal, biliyorsunuz. Bizler, emeğin hakkı-
nın zamanında verilmesini emreden bir medeniyetin men-
suplarıyız. Aynı zamanda ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
anlayışı da bizim temel bakış açımızı oluşturuyor. Bu yüz-
den ortaya koyduğumuz tüm politikaların odağında insan 
var.” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, son 16 yılda AK Parti iktidarlarının, insan 
onurunu korumak, insana yarışır yaşam koşullarını oluş-
turmak anlamında çok büyük işlere imza attığını anlata-
rak, “Son 16 yılda, gerek kalkınma gerek büyüme, hem 
nitel hem nicel, ülkemizin dört bir yanında büyük yatırım-
ların yapmanın yanı sıra insanımıza da yatırım yaparak 
her alanda bütüncül bir gelişme sürecini yaşadığımızı ifa-
de etmem gerekiyor. Hem ekonomimizi büyüttük hem de 
insanımızın hayat standardını iyileştirdik. Bugün Türkiye 
ekonomisiyle geçtiğimiz sene yüzde 7,4’lük bir büyüme 
oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci en fazla büyüyen 
ülke konumunda. Avrupa Birliği OECD ülkeleri içerisinde 
de en fazla büyüyen lider ülke konumunda bulunuyor.” 
diye konuştu.

Türkiye’de sendikal mücadelenin zaman içerisinde 
çok geliştiğini belirten Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmenin 
önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Türkiye’de sendikal örgütlülükte 
yükselmenin söz konusu olduğunu 
aktaran Sarıeroğlu, “Şu anda 164 
işçi sendikamız, 156 tane de kamu 
görevlileri sendikamız var. Örgütlü 
ve faaliyet içerisinde olan sendikalar 
bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüz-
de 71 artmış durumda. 1 milyon 741 
bine ulaşan bir işçi sendikalarına 
üyelik oranına sahibiz. Memur sen-
dikalarımızda da yine 1 milyon 700 
bine ulaşmış bir üye sayısına sahi-
biz.” dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, 
Türkiye’nin iş gücü piyasası açısın-
dan dinamik bir ülke olduğunu vur-
gulayarak, “28 milyonluk bir istih-
damımız var, 32 milyona yaklaşmış 
bir iş gücüne sahibiz. Kamuda, özel 
sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 

22 milyon vatandaşımız var. Bu rakamları dikkate aldığı-
mız zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli ol-
duğunu söyleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan 
sürece de değinen Sarıeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) karşı gerekli desteği göremediklerini vurgulaya-
rak, 105 ülkeden gelen sendikacıları FETÖ konusunda 
uyardı.

- “657’de herhangi bir düzenleme söz konusu değil”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğ-
lu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok 
önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, “Dünya 
ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geli-
yor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamu-
da istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir 
düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda 
taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada 
kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştır-
dığımız kadarıyla söz konusu değil.” diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyon-
ların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, “Kamu çalı-
şanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz 
konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunu-
muzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memur-
larımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan 
sonra da aynı şekilde devam edecek.” değerlendirmesini 
yaptı.

Kaynak : internet

Jülide SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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CHP’Lİ GENÇ BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL 
ÇALIŞIYOR MURATPAŞALI KAZANIYOR

Engelsiz Kafe’ye Ziyaret
Türkiye Sakatlar Derneği genel merkez yöneti-

cileri ve 62 şube başkanı Muratpaşa Belediyesi ve 
Adalya Vakfı’nın birlikte hayata geçirdiği falezler 
üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekare-
lik alan üzerinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz 
Kafe’yi ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla bir-
likte hayata geçirdiği ve kapılarını yüreğinde engel 
taşımayan herkese açan Engelsiz Kafe, Türkiye 
Sakatlar Derneği’ni ağırladı. Adalya Vakfı Müdür 
Cem Kotan’ın eşlik ettiği genel merkez yöneticileri 
ve 62 şube başkanları Engelsiz Kafe çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.  

Kotan, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın titiz 
çalışması sonucunda hayata geçirilen Engelsiz 
Kafe’nin 3’üncü yılını geride bıraktığını söyledi. 
Antalya’nın falez kıyı bandı üzerinde çok değerli 

bir arazisini Başkan Uysal’ın bu çalışmaya tah-
sis ettiğini aktaran Kotan, “Burada insanlık adına, 
toplum adına parantezin hep açık olduğu bir alan 
oluşturmaya çalıştık” dedi.  

7’den 70’e kadar herkesi ziyaret eden başkan çalışıyor, 
Muratpaşa kazanıyor...

Ümit UYSAL 
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI



 17www.kamuder.org.tr  17KAMU-DER   2018 Sayı 24

OHAL KOMİSYONU TARAFINDAN GÖREVE İADE 
EDİLİP HAKLARI ÖDENMEYENLER NE YAPMALI?

OHAL Komisyonu tarafından görevine iade 
edilen fakat parasal hakları verilmeyen Devlet 
Memurları kurumlarına verecekleri dilekçeler ile 
talepte bulunabilirler.

Söz konusu talepleri reddedildiği veya ida-
renin 60 gün boyunca cevap vermediği tarihten 
itibaren gün içinde İdare Mahkemelerinde dava 
açmaları durumunda haklarını kazanabilecekler-
dir.

Aşağıda avukat Osman Yıldız tarafından ha-
zırlanan dilekçe bulunmaktadır.

Dileyenler bu örnek dilekçe ile hukuki girişim-
lerini başlatabilir.

AÇIKLAMALAR :

... sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ihraç edildim. OHAL Komisyonuna yaptığım 
başvuru üzerine .... Tarihli ...... sayılı karar ile 
görevime iade edildiğim tarafıma bildirilmiştir. 
Görevime iade edilmem nedeni ile özlük hakla-
rımın ve parasal/mali haklarımın tarafıma öden-
mesi gerekmektedir. Şöyle ki;

KHK ile göreve iade edilen personele ise geç-
mişe dönük bütün mali hakları ödenmiştir. Bu du-
rum; “Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu 
görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başla-
dıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden 
mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu 
görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi 
bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin 
görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldık-
ları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında 
öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık dere-
celerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak 
suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye iliş-
kin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından 
yerine getirilir.” hükmü ile ifade edilmiştir. OHAL 
Komisyonu tarafından iade edilenlere ilişkin ise 
herhangi bir hak iadesi yapılmamıştır.

Her iki durumda da kamu görevinden çıkar-
ma işleminin haksız olduğu, ilgililerin FETÖ/PDY 

ile herhangi bir irtibat/iltisakının olmadığı halde 
idareden kaynaklanan bir yanlışlık sonucu mağ-
dur edildiği kabul edilmekte, ancak ilkinde geç-
mişe dönük haklar ödendiği halde Komisyon ka-
rarı ile iadelerde ödeme yapılmamaktadır.

Bu durum Anayasanın 10 uncu maddesinde 
düzenlenen eşitlik ilkesine açık bir aykırılık teşkil 
etmektedir.

Bir diğer çelişkili durum ise Komisyon tarafın-
dan başvurusu reddedilenlerden yargı kararıyla 
göreve son verme işlemi iptal edilenler bakımın-
dan ortaya çıkacaktır. Mahkemece kamu göre-
vinden çıkarma işlemin iptali halinde bu durum-
dakiler de açıkta geçen sürelere karşılık bütün 
haklarını alacaktır. Bu durumda Komisyon kararı 
ile göreve iade edilenler cezalandırılmış olmak-
tadır.

Ayrıca Komisyon kararı ile göreve iade edi-
len şahsımın idareden geriye dönük mali hak 
talebinin reddedilmesi halinde mahkeme yoluy-
la bu hakları almam kuvvetle muhtemeldir. Bu 
durumda idareler gereksiz yere faiz, yargılama 
gideri ve vekalet ücreti ödeme yükümlülüğü ile 
karşı karşıya kalacaktır.

Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz 2017 ta-
rihli ve 2016/25923 sayılı Bireysel Başvuruya 
ilişkin Kararında, “47. Sonuç olarak söz konusu 
başvuru yolunun kamu görevine dönüşe imkan 
tanıması, buna ilişkin kararların icra yöntemini 
belirlemesi, anılan kararların icrasının hızlı şekil-
de gerçekleşmesine ilişkin hükümler içermesi ve 
göreve iade halinde mali kayıpların telafi edilebil-
mesine imkan tanıması nedenleriyle potansiyel 
olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de 
sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır.” denilmek 
suretiyle Komisyon kararıyla göreve iadelerde 
mali kayıpların telafisinin yapılacağını açıkça ifa-
de etmiştir.

Sonuç olarak mevcut mevzuat çerçevesinde 
dahi geriye dönük özlük ve mali haklarımın iade-
sini talep etmekteyim.
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Recep ÖCAL 
İşadamı

Samsunlu 
Hemşehrilerim ve 
Yüce Milletimizin 

Ramazan-ı Şerifi ile 19 
Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramını candan 
kutlar, Allah’tan 

sağlık, mutluluk ve 
başarılar dilerim  

Selam ve saygılarımla.

KAMU-DER DİYORKİ; 

Cumhuriyet Başsavcılıklarda 
takipsizlik kararı alan, soruşturmaya gerek olmayan kamu 

görevlileri, kamu çalışanları ve kamudaki Vakıf birlik 
ve derneklerde çalışan morbeyi mağdurları işe hemen 
başlatılmalıdır. Cumhuriyet Başsavcılarımız verdikleri 

kararlar Türk milleti adına verilen kararlardır. Bu kararlara 
tüm kurum yöneticilerimiz ve ilgililer saygı duymak 

zorundadırlar. Başlatmama lüksümüz yoktur. Adalet hukuk 
her zaman herkese lazımdır.

KUTLAMA MESAJI
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ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKiYE

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı

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

ya da esaret ve sefalete terk eder.

Kamu-Der Dergisi Okuyucularımıza Armağanımızdır.
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DR. DENİZ ÖNER RADYASYON VE ÖNLEMLERİ 
HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Radyasyon kazalarının tanı 
ve tedavisi konusunda, doktorlara 
rehberlik etmek üzere bir çeviri ki-
tabım bulunmaktadır. 

Radyasyon kazalarında tıbbi 
müdahalenin, meslek hastalık-
ları uzmanlarının yanı sıra, he-
matolog, onkolog, plastik cerrah, 
dermatolog, damar cerrahları, 
psikiyatristler gibi çeşitli uzmanlık 
dallarından danışmanların katkı-
ları ile yürütülmesinin uygun ola-
cağı pek çok vakada ortaya kon-
muştur. Ancak öncelikle bir sağlık 
kuruluşuna müracaat eden kişinin 
radyasyona maruz kaldığını anla-
mak için yeterli bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir. Radyasyon yanık-
larının, diğer yanık ve yaralardan 
farklı olarak ilk anda yanma, acı 
hissi olmadan sonradan ortaya 
çıkması tedavinin gecikmesine 
neden olabilmektedir.

Radyobiyolog Doktor olarak; Radyasyonun sağ-
lık üzerine etkileri konularında yurt içi ve yurt dışında 
çok sayıda kurs, seminer, konferansa katıldım. Rad-
yasyonla çalışan, tıbbi radyoloji, endüstriyel radyog-
rafi, hurdacılar vb. pek çok meslek grubuna ait kurs-
larda eğitmen olarak görev aldım. Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik ve Nükleer (KBRN eski adı NBC) tatbikat 
ve seminerlerinde görevler aldım.

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merke-
zi Müdür Yardımcılığı görevim (2005-2010 yılları) 
Radyasyon Kazalarının yönetimi ile ilgili en fazla 
tecrübeyi kazandığım dönem olmuştur. Radyasyon 
kontrolleri, çevre ölçümleri, radyasyondan korunma 
eğitimleri, acil müdahale ekipleri eğitimleri gibi rad-
yasyon ölçme ve analizi ile ilgili birçok alanda görev-
ler üstlendim.

Çernobil nedeniyle Karadeniz Bölgesinde Kan-
serler arttı mı?

Dünya’da en önemli çevre felaketine yol açan 
Çernobil Nükleer Reaktör kazasının ülkemizdeki et-
kileri konusunda çalışmalarda, özellikle; Karadeniz 
Bölgesinde Çernobil’in Etkileri konusunda Sağlık Ba-
kanlığı, Kanser Daire Başkanlığı ile Çernobil kazası-
nın 20. Yılı olan 2006’da TAEK adına Biyolojik Doz 
Yükü projesini koordine ettim. 

Çernobil kazası sonrası radyoaktif yağış nede-
niyle en çok etkilenen bu bölgede, kanser tanısı alan 

kişiler ve aile üyelerinde 3 fark-
lı biyolojik yöntemle kromozom 
hasarları incelendi. Sonucunda 
Karadeniz bölgesinde Çernobil 
Reaktör kazasının neden olduğu 
radyoaktiviteye bağlı ilave kromo-
zom hasarı ve kanser vakasına 
rastlanmadı. 

Ülkemizde radyasyon ile ilgili 
en büyük tehlike nedir?

Bana göre, çocuk yaşlardan 
itibaren en küçük bir sağlık şüp-
hesinde, diğer yöntemlerle sorunu 
anlamaya çalışmadan uygulanan 
görüntülemeler en büyük radyas-
yon tehlikesidir. Bilgisayarlı To-
mografiler, sintigrafiler, PET-CT ler 
ile toplum ciddi şekilde radyasyona 
maruz kalabilmektedir. Yine tütün 
ve tütün mamulleri de içeriğinde 
bulunan kimyasal zehirli madde-
ler yanı sıra, radyoaktif maddeler 
(Polonyum-210 gibi) ile de hem bu 

ürünleri tüketenleri hem de çevresindekileri olumsuz 
etkilemektedir.

Kanserden korunmak mümkün müdür? Sağlığı-
mızı korumak elimizde mi?

Emeklilik sonrası bir kanser hasta ve hasta ya-
kını derneğinde gönüllü olarak yöneticilik yaptım. Bu 
esnada pek çok projede aktif bulundum. Ülkemizde-
ki kanser konusundaki istatistikler dünyaya benzer-
lik göstermekte. Kadınlarda en çok görünen meme 
kanseri, tiroit ve kalın bağırsak kanserleri iken, Er-
keklerde akciğer, trake, larinks gibi solunum yolları 
kanserleri ilk sırada, ikinci prostat ve üçüncü sırada 
yine bağırsak kanserleri bulunmaktadır.

Bu bize şunu gösterir ki; özellikle meme kanse-
ri, bağırsak kanserleri için erken tanı ve tarama yön-
temleri ile erken evrede kanserler tanınıp tedavi ile 
yaşam şansı arttırılabilir. 

Sağlıklı ve dengeli beslenme, aşırı işlenmiş gıda 
ürünlerinden uzak durmak, aşırı kilo-obeziteden kaç-
mak, kısa yürüyüşler gibi düzenli hareket etmek, aile-
nin genetik hastalıklarının farkında olmak, sigara ve 
alkolden uzak durmak kanser vakalarının en az üçte 
birine karşı koruma sağlayacaktır.

Sigaranın özellikle solunum yolları ile ilgili kan-
serlerin baş müsebbibi olduğu unutulmamalıdır. Akci-
ğer kanseri tanısı alan kişilerin yüzde 95’inden fazlası 
ortalama 20 sene sigara kullanan kişilerdir.

Dr. Deniz ÖNER
TÜSODER Genel Başkanı
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MÜZİK VE İNSAN 

Fehime SUBAŞI
Kamu-Der Genel Sekreteri

Müziğin insanlar üzerindeki etkilerinin ve tıp bili-
mindeki açıklamalarına göre;

Tedavinin önemine değinilmiş, konunun tarih-
sel gelişimi ele alınırken, Afrika, Amerika, Asya ve 
Avrupa’daki müzikle tedavi gelişmeleri açıklanmış 
ve ayrıca Eski Türklerdeki ve Osmanlı döneminde-
ki müzikle tedavi çalışmalarının tarihsel gelişimine 
yer verilmiştir. Tüm bunların yanında, müziğin insan 
üzerindeki etkileri, müzikle tedavinin uygulanışı so-
nucunda insanlarda oluşan olumlu değişiklikler, mü-
zikle tedavinin tıp biliminde yeri ve müzikle tedavi 
türleri de çalışmanın kapsamında yer almıştır. 

Müzik insan bedeni için çok önemli olan bir un-
surdur. İnsan o günkü ruh haline göre bir parça be-
lirleyip duygularını daha iyi anlatır. Bazen dinlemiş 
olduğumuz bir müzik bizi sevindirirken, güldürürken 
dinlediğimiz bir parça ise bizi ağlatabilir. Müzik saye-
sinde ne olursa olsun insan duygularını dışarı vere-
bilir. Müzik ruhumuzu dinlendirmek için önemlidir. Ve 
bu yüzden “Müzik Ruhun Gıdasıdır” demiş atalarımız.

Müzik, insanları bir araya getirir ve topluluk duygusu yaratır. Bir koro ya da bir grup insanla şarkı 
söylemek eğlendirici ve bağ kurmayı sağlayan bir aktivitedir. İnsanlarla ortak bir deneyim yaşamanızı 
sağlar. Koroda şarkı söylemenin, yetişkinlerde depresyonu önlediğine dair farklı araştırmalar bulun-
maktadır. 

Müziğin insanlar üzerindeki faydaları;
1 Endokrin ve oksitosin salgılanması-
na yarar. 
2 Beyin  fonksiyonlarını arttırır.
3 Daha uzun bir yalam sağlar.  
4 Yüz kaslarını, diyaframı ve interkos-
tal kasları geliştirir.
5 Empati kurmanızı ve farklı kültürleri 
anlamanızı sağlar.
6 Kan şekerini düşürür.
7 Akciğerleri geliştirir ve daha iyi bir 
duruş sağlar.
8 İnsanları bir araya getirir ve topluluk 
duygusu yaratır.
9 Hafızayı  güçlendirir.
10 Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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KUTLAMA MESAJLARI

19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 

Bayramımızı 
ve Ramazan-ı 
Şerif’imizi en 

içten dileklerimle 
kutlar, sevgi ve 

saygılar sunarım.

Mübarek  
Ramazan-ı 

Şerif’inizi ve 19 
Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramımızı 
kutlar, aydınlık 

ve mutlu yarınlar 
dilerim.

ÖZGÜR KOÇAK 
İSTANBUL 2. BÖLGE  

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Hakan GÖK
Sivas Divriği Belediye Başkanı
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SON DAKİKA...  
ALKOLDEN TAPUYA İŞTE YENİ VERGİ ORANLARI

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 
2018/11674 sayılı kararıyla önemli değişiklikler yapıl-
dı. Tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar 
binde 20’den binde 15’e düşürüldü. Kamuda çalışan 
kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. 
Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 
1015 TL oldu. Rakı, cin, votkanın vergi oranı arttı. Ra-
kının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 
lira oldu. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin 
vergi oranları ise düşürüldü.

KREŞ DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu kararı ile birçok önemli alanda vergi-
sel düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete’de yayınla-
nan değişikliğe göre kadınlara istihdama destek için 
kreş desteği arttı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarı-
dan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asga-
ri ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, 
Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıka-
rıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından 
istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yük-
seldi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni 
makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna 

tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı 
amortisman uygulamasına imkan tanındı.

TAPU HARCI DÜŞTÜ

Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 
31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 
KDV oranı %8’e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı 
dönemde %4’ten %3’e düşürüldü. Böylece tapu har-
cında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 ye-
rine 15 oldu. Bu oran sadece konut ve işyeri alım-
larında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise 
geçerli olmayacak. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir 
evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

Kararname ile Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri 
sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel 
tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son 
düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın as-
gari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kap-
larda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi 
tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde 
ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. Likör, 
şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları 
düşürüldü. 2009 yılında Avrupa Birliği’ne, yüksek al-
kollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 
yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti.
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2018 EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI  
NE KADAR OLDU? 

12 milyon emekli yılın ikinci 
yarısında maaşlarına yapı-
lacak artışı merakla bekliyor. 
2018 emekli maaşı temmuz 
zam oranları yaklaşık olarak 
belli oldu. Peki, 2018 Ocak 
ayında yüzde 5.69 oranında 
zam alan emekliler temmuz 
ayında maaşlarına ne kadar 
zam alacaklar? İşte, 2018 
emekli maaşı temmuz zammı 
son dakika haberleri

Enflasyon verilerinin büyük 
ölçüde belirleyici olduğu zam 
oranları ilgiyle takip ediliyor. 9 
milyon emekli vatandaş yılda 
iki kez olmak üzere belirli ve-
riler ışığında maaşlarına zam 
alıyorlar. 2018 yılı ilk ayında 
emeklilerin maaşlarına enflas-
yon verileri hesaba katılarak 
yüzde 5.69’luk zam eklenmiş-
ti. Önümüzdeki tarih ise Tem-
muz ayını gösteriyor. Yılın ilk 
altı aylık enflasyon verilerine 
göre 2018 Temmuz emekli 
maaş zamları belli olacak. En 
düşük emekli maaşının asga-
ri ücretle eşitlenmesi konusu 
gündemde. Peki, ilk altı ay-
lık istatistiklere göre emekli-
ler Temmuz ayında ne kadar 
zam alacaklar? 2018 Temmuz 
emekli maaşları zam oranları 
ne kadar olacak? İşte, 2018 
emekli maaşları son dakika 
gelişmeleri...

2018 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 
BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ma-
aşlarına yapılacak zammın oran-
ları yavaş yavaş tahmin edilmeye 
başlandı. Yılın ilk verisini aldığımı 
2018 yılı programına göre 6 aylık 
enflasyon tahminine göre emek-
liler için temmuz ayında yüzde 

4.02 zam öngörülüyordu. Son-
rasında Merkez Bankası enflas-
yon tahminin yüzde 7 oranından 
7.9’a yükseltmesi öngörüleri de-
ğiştirdi. Bu veriye göre uzmanlar 
emekli maaşlarına yapılacak olan 
ikinci zammına yönelik yüzde 4, 
yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üze-
re 3 tahminde bulundu. Emekli 
maaşlarına yapılacak olan tem-
muz zammının diğer yandan ek 
ödemelerin de zamlanması ile 
artması bekleniyor. Toplu öde-
melerin hesaplanması ile emekli 
maaşı zam oranının yüzde 9 ora-
nına kadar artması da gündeme 
gelebilir.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4,68 
OLDU

Nisan ayı verilerinin açıklanması 
ile birlikte toplamda 4 aylık enf-
lasyon verileri de netleşti. Yılba-
şından bu yana 4 aylık enflasyon 
verisi yüzde 4.68 olarak çıktı. 
Toplu sözleşmeye göre 2018 yılı 
memur ve emeklisine yapılma-
sı planlanan yüzde 4’lük zamma 
enflasyon farkı ket vurdu. Erime 
yaşanması beklenen memur ma-
aşlarına ek olarak enflasyon farkı 
eklenecek. Şimdiki verilere göre 
memur ve emeklisi için yüzde 
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2018 EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI  
NE KADAR OLDU? 

0,68 enflasyon zammı verilmesi gündemde. 

4,68 ENFLASYON İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.68 zamla 
2000’den önce emekli olan bir SSK’lı işçinin en düşük 
maaşı 1643 liraya çıkacak, 2000-2008 tarihleri arasında 
emekli olan işçinin taban maaşı 1289 lira olacak. Bağ-
kur’lu esnafın en düşük maaşı 1388 liraya çıkarken, 
Tarım Bağ-kur’dan emekli olanlara en düşük 1036 lira 
ödenecek. Memur emeklisinin taban maaşı da 2000 li-
raya dayanacak.

6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Maaş zamlarında belirleyici olan en önemli faktör olan 
enflasyonun ilk üç aylık verileri belli oldu. 2018 yılı Ocak- 
Mart enflasyonu 2.77 olarak kaydedildi. Ancak emek-
li maaşı temmuz zammının net oranının belirlenmesi 
için 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkla-
malarını öğrenmek gerekiyor. Emekli maaşını temmuz 
zammında  ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi 
belirleyici olacak. Ayrıca Toplu Sözleşmede memurlara 
yönelik belirlenen yüzde 3.5’lik zamma ek olarak enflas-
yon farkının verilmesi söz konusu.

EK ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Enflasyon verileri ile beraber belirlenen emekli maaş-
ları zamlarına ilaveten ek ödemeler de zamlanabilir. Bu 
durumda maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere 
aylığının yüzde 5’i, üstünde olanlara yüzde 4’ü oranın-
da verilen ek ödemeler de artarsa maaşlara hatırı sayılır 
bir artış yapılır. Türkiye Emekliler Derneğinin talepleri 
doğrultusunda bu oranın en az yüzde 8-9’ a çıkması is-

teniyor.

Tahminlere göre; Ek ödeme yüzde 9’a çıkarılırsa, maaşı 
2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 
lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin lira 
maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya, 4 
bin lira maaşlının ek ödemesi de 160 liradan 360 liraya 
yükselecek.

EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan ayına sayılı günler 
kala emeklilere müjdeyi verdi. Uzun süredir gündemde 
olan emekliye ikramiye konusuna değinen Yıldırım dini 
bayramlar öncesi emeklilere biner lira ikramiye verile-
ceğini duyurdu. Yıldırım açıklamasında, “Emekli olma-
dan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy 
korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramı öncesinde birer ikramiye vereceğiz. Ramazan 
Bayramı öncesinde bin lira, Kurban Bayramı öncesinde 
bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunu bilin-
cindeyiz.” ifadelerine yer verdi. 

TEMMUZDA TÜM ÖDEMELER ARTACAK

Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olanlara öde-
nen 65 yaş aylığı da temmuzda artacak. Yüzde 3.52’lik 
memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825 liraya 
çıkacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağla-
nan destek tutarı da temmuzda memur zammıyla ar-
tacak. Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52’lik zam 
tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur 
emeklisine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında 
zam yapılacak.
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SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR 
‘CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENEBİLİR OLDUĞU ORTADADIR’  

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardım-
cısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, cinsel istismarın tüm 
utanç verici ve tahammül edilemez boyutlarına rağmen 
önlenebilir olduğunu belirterek, “Uzun vadede kalıcı bir 
çözüm istiyorsak, bu sorunun sadece aile içi bir mesele 
değil toplumsal bir sorun olduğunu kabul etmemiz gere-
kiyor. Bu sorunu toplumsal bir mesele olarak ele alırsak 
ailenin yanı sıra sivil toplum, kamu kurumları, adli ma-
kamlar ve yasalar da çözümün bir parçası olmak zorun-
dadır.” dedi.

KADEM tarından düzenlenen Çocuk İstismarının Ne-
denleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı’nda konuşan 
Bayraktar, bugün hala çocuk istismarı diye bir kavra-
mın var olması ve bu şekilde programlara konu olması 
canlarını acıtsa da bu meseleyi sürekli gündemlerinde 
tutarak dirayet ve kararlılıklarını göstermek zorunda ol-
duklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocuk istismarını, çocuğun 
sağlığı, gelişimi veya onuruna fiili veya potansiyel zarar-
la sonuçlanan her türlü fiziksel ve duygusal kötü mua-
mele, cinsel istismar, ihmal ve sömürü olarak tanımladı-
ğını ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

“2017’de yayımlanan ‘Çocuklara Yönelik Kötü Muamele’ 
başlıklı raporlarında dünya genelinde her dört çocuktan 
birinin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Yine aynı 
raporda engelli çocukların ihmal ve istismara uğrama 
oranının engelsiz çocuklara oranla 4 kat fazla olduğu da 
vurgulanıyor. Tahammül sınırlarımızı zorlayan bu veriler 
maalesef ki tüm gerçekliğiyle önümüzde durmaktadır. 
‘Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişi-
ye günah olarak yeter’ hadis-i şerifinin doğrudan muha-
tabı olan bizler, toplumun ahlaki ve vicdani yapısını teh-
dit eden bu vakalara karşı topyekun bir tepki göstermek 
durumundayız. Hepimizin bildiği gibi yakın zamanda art 
arda çocuk istismarı vakaları ile acı bir şekilde yüzleştik. 
Çocuklar emanetimizdir, çocuklar bugünümüzdür, yarı-
nımızdır. Bu kutsal emanete sahip çıkmayı hem dini hem 
ahlaki hem de vicdani bir görev olarak addetmeliyiz.”

“İnsanın en korunmasız, en masum ve kişiliğin en fazla 
şekillendiği dönem olan çocukluğun, geleceğimizin inşa 
edileceği bir dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz.” 
diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstismara maruz kalan çocukların ise gecikmiş bilişsel 
gelişim, zihinsel sağlık sorunları, zayıf okul performan-
sı, okulu terk etme gibi problemlerin yanında ilerleyen 

yıllarda depresyon, bağımlılık, obezite ve şiddete eğilim 
gibi sorunlar yaşadığı hepimizin malumu. Bu bağlamda 
çocukluğu ve çocuklarımızı korumanın sağlıklı bir top-
lum ve sağlıklı bir gelecek inşa etmenin mihenk taşı 
olduğunu da söyleyebiliriz. Cinsel istismarın tüm utanç 
verici ve tahammül edilemez boyutlarına rağmen önle-
nebilir olduğu da ortadadır. Uzun vadede kalıcı bir çö-
züm istiyorsak, bu sorunun sadece aile içi bir mesele 
değil toplumsal bir sorun olduğunu kabul etmemiz gere-
kiyor. Bu sorunu toplumsal bir mesele olarak ele alırsak 
ailenin yanı sıra sivil toplum, kamu kurumları, adli ma-
kamlar ve yasalar da çözümün bir parçası olmak zorun-
dadır. Vicdanlarımızın üzerindeki yükü daha da artıran 
problemlere karşı toplumdaki her aktörün üzerine düşen 
görevi yerine getirmesi gerektiği konusunda şüphesiz 
hemfikiriz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bizler de top-
lumsal sorunlara karşı üreteceğimiz çözüm önerileriyle 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.”

Bayraktar, öncelikle ihtiyaç olan önleyici tedbirleri almak 
gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda aile içinde özellikle 
ilk eğitmen olan annelerin, çocuklarını mahremiyet ve 
değerler konusunda bilinçlendirmesi, çocuğa bakmakla 
yükümlü olan diğer kişilerin, örneğin öğretmenlerin de 
aynı duyarlılıkla çocuğa yaklaşmasının önleyici tedbir-
lerden olduğunu aktaran Bayraktar, şunları anlattı:

“İlgili kamu kurumlarının, alanında uzman sivil toplum 
kuruluşlarının ailelere, ilgili meslek gruplarına ve toplu-
ma yönelik eğitimler vermesi de bir başka önleyici ted-
birdir. Çocuk istismarı suçlarına yönelik cezaları ağırlaş-
tıran düzenlemelerin yanında suçu engellemeye yönelik 
yasal düzenlemelerin yapılması da önleyici tedbirler ara-
sındadır. Burada dikkat çekmek istediğim husus, bu ön-
leyici tedbirlerin iş birliği içerisinde ve birbirini tamamla-
yan nitelikte olmasının çözüm için daha etkili olacağıdır.”

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR 
KADEM Başkan Yardımcısı



ADIMIZ KAMU-DER 
SOYADIMIZ TÜRKİYE

YÖNETİM KURULU

BÜYÜK TÜRKİYE 
GÜÇLÜ KAMU-DER 
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‘TAMAM’ KAMPANYASI DÜNYA BASININDA 
GENİŞ YANKI BULDU

MUHARREM İNCE, 1. MECLİS’TEN SESLENDİ: 
01:30’DA MİTİNGLERİMİZ OLACAK

CHP’de grup kararı ile Cumhur-
başkanlığına aday gösterilen Mu-
harrem İnce, 1. Meclis’te vatan-
daşlara seslendi. İnce buradan 
seçim çalışmalarını başlatarak 51 
günlük seferberlik ilan etti.

Bu milleti bir araya getirmeye gel-
dim. Ben geleceğimizi geri almak 
istiyorum. ben bu milletin evlatla-
rına iş bulacağım aş bulacağım. 
Gençler ve kadınlar sizinle birlikte 
kazanacağım. 51 günlük seferber-
lik ilan ediyorum. Gece 01.30’de 
mitinglerimiz olacak. Uyumak, yo-
rulmak yok. Sloganımız “mazeret 
yok marifet var”. Benim ustam sayın Deniz Baykal’ı 
hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın me-

zarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi 
başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. 
Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün, “Şayet bir gün mil-
letimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çe-
kiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada başlayan 
“TAMAM” mesajları uluslararası basının da dikkatini 
çekti. Birçok medya kuruluşu gelişmeyi, “Erdoğan, 
halk isterse bırakacağını söyledi, Twitter yıkıldı” baş-
lıklarıyla gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardın-
dan sosyal medyada gündeme gelen TAMAM me-
sajları uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. 
Dünyanın farklı noktalarında yayın yapan mecralar, 
ajanslar ve internet siteleri gelişmeyi okuyucularına 
duyurdu.

EURONEWS

Euronews, Erdoğan, “Türkiye ‘Tamam’ derse görevi 
bırakacağını söyledi, Twitter yanıt verdi” başlığıyla 
gelişmeyi duyurdu.

JAKARTA POST

“Erdoğan, tamam denilince bırakacağını söyledi, Twitter’da 
trend oldu” başlığını kullandı. Endonezya gazetesinin ha-
berinde, kısa sürede tweet sayısının 450.000’i bulduğu 
belirtilirken “Tamam” mesajlarının dünyada da en çok ko-
nuşulan konulardan biri olduğunu aktardı.

GUARDİAN

“Tamam: Muhaliflerin, Türkiye’de Erdoğan’ın görevi bırak-
ması için Twitter’daki çabası” şeklinde bir haber derledi. 
İngiliz gazete AKP’nin seçimlere kendinden emin girdiğini 
aktarırken, Türkiye’nin kutuplaştığı yorumunu yaptı. Guar-
dian Meral Akşener ve Muharrem İnce gibi cumhurbaş-
kanı adaylarının da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı 
attığını vurguladı.

AP

Haber ajansı, “Binlerce insan, Türkiye’nin Erdoğan’ına 
Twitter’da ‘Tamam’ dedi” başlığıyla yaşanan gelişmeyi du-
yurdu.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsiz kalan vatandaşların başvurabildiği işsizlik ma-
aşı nasıl alınır? İşsizlik maaşından faydalanmak 
için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Peki işsizlik 
maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kaç ay 
alınıyor? İşte aklınıza takılabilecek soruların cevap-
ları...

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış 
olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işini-
zi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etme-
si gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara 
bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları 
arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 
gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor 
ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigor-
tatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.

Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bu-
lunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabi-
liyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet 
akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisin-
de İşkur’a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız 
İşkur’un resmi web sitesi olan ‘www.iskur.gov.tr’ ye 
online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler 
işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygu-
lamadan faydalanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Edinilen bilgiye göre; işten ayrılmadan önce son 120 
gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30 güne, son 
3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çe-
kilmesi, kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının 
kaldırılması üzerinde duruluyor. İşsizlik maaşının sü-
resinin uzatılması ve tutarının artırılması da gündem-
de. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 

aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Ka-
zancın yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. Maaş, brüt 
asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

İŞSİZLİK MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLE-
NİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 
3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü 
arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün 
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı ola-
rak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigorta-
lı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde 
de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesap-
laması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt ka-
zancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek 
miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini 
geçmiyor.

30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor 
ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yükseği ise 
yüzde 80’i kadar oluyor. Bu yıl rakamlar 711 lira ile 1.422 
lira olarak belirlendi. Bundan sadece damga vergisi kesili-
yor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR’a başvur-
mak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken 
şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan 
için 30 günlük kritik bir süre var.
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KAMU-DER 2018 TALEPLERİMİZDİR

   1-  Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturmaya gerek olmayıp takipsizlik ka-
rarı veren morbeyi mağdurları kamu görevlileri, kamudaki vakıf ve birlik-
lerde çalışanları daha fazla mağdur edilmeden görevlerine iade edilmelidir. 

   2-  Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan lisans ve önlisans mezunlulara 
memur olma imkanı sağlanmalıdır. 

 3- 4-C’liler valilik, kaymakamlıklarda çalışan sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.

 4- Tüm emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

 5- Kamu çalışanları, kamu emeklilerine TCDD, deniz yolu, hava yolu ve do-
ğal 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 2500 TL. olmalıdır.

Sayı - 24
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. 
Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kamu-Der dergisinin yayın kurulu üyeleridir.

Baskı Tarihi : Mayıs 2018

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

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • 11 Mayıs 2018

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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