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“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat
yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve
istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
						

Mustafa Kemal Atatürk
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Kamu-Der Dergisi Armağanıdır.
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KAMU-DER GENEL BAŞKANINDAN
SUNUŞ KONUŞMASI
2018 FAALİYETLERİMİZ
2006 yılında 20 yol arkadaşım ile birlikte
Kamu-Der Kamu Görevlileri ve Çalışanları
Derneğini kurduk. Genel Merkez olarak hiçbir
engelin bu güzel Ülkemizin ve Kurumlarımızın
hizmet aşkından vazgeçilemiyeceği, şartlar ne olursa
olsun, bayrağı en üst düzeye çıkaracağımızı bilmesini
isteriz. İlkelerimiz Ülkemizdir. Sevdamız
TÜRKİYE'dir.
Derneğimizi kurarken bu kadar sendika
varken Derneğe ne gerek var diyenler olmuştur. Bunu
söyleyen arkadaşlarımız, bugün Kamu-Der çatısı
altında Ülkemize hizmet vermektedir. Türkiye
genelinde 25 İl, 35 metropol ilçe toplam 60 İl-İlçe
Temsilciliklerimiz bulunmaktdır. Şükürler olsun, dün
bir fidandık, bugün koca bir çınar olduk. Allah nasip
Cevdet BAŞTUĞ
ederse 12. Yıl kuruluş yıl dönümümüzü Ankara'da
KAMU-DER GENEL BAŞKANI
görkemli bir şekilde kutlayacağız.
Başkanlar
kurulu ile birlikte Anıtkabire giderek Ulu Önder Atatürk huzurunda saygı duruşunda bulunacağız ve Mozeleye
çelenk bırakacağız. Hedefimiz 81 İlde, İl ve İlçe Temsilciliklerimizi Teşkilatlandırmak olacaktır. Evet 2018
Yılında yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacaktır.


Sürekli çıkan Kamu-Der Dergimiz ücretsiz olarak İl Belediye Başkanlarımıza, İl Valilerine,
Milletvekillerine, Bakanlara, Kamu Kurum Yöneticilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına
gönderilmektedir.



Her yıl en az 300 kişilik iftar yemeği verilmektedir. Bu yılda iftar yemeği vermeyi Allah nasip etti.



Tüm üyelerimizin, hasta, düğün, nişan, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya özen göstermekteyiz.



Her yıl en az 3 defa İstişare Bölge Toplantıları yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz.



Yılda bir defa Türkiye'nin en başarılı en çalışkan Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Bürokrat, İş
Adamları, İş Kadınları, Basın Mensupları ve Kamu Görevlileri yaptığımız saha çalışması neticesinde
tespit ederek ankaraya davet edip, basın mensupları karşısında ödüllerini takdim etmekteyiz. Bu da
Türkiye de basında geniş yer almaktadır.



Her yıl yıl sonlarında Kamu-Der Logolu Kalem, Ajanda, Takvim, Saat dağıtmaktayız. Ayrıca 2018
yılında 5000 adet Türk Bayrağı Kamu Görevlilerimize ve Esnaflarımıza hediye ettik.

Üyemiz olsun olmasın mağdur oldukları konularda, eğer bizde mağdur olduklarına inanıyorsak,
konun çözümü için gereken gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Kamu-Der de ayrım kayrım
yoktur. Bunun için ADIMIZ KAMU-DER, SOYADIMIZ TÜRKİYE diyoruz. Biz Kamu-Der yöneticileri
olarak yaptığımız işlerde vicdanen rahatız. Bir Sivil Toplum Kuruluşunun yaptığının en iyisini yaptığımıza
inanıyoruz. Bu duygu ve düşünce Ramazan Bayramının, siz değerli Kamu-Der Dergisi okuyucularına ve
yüce milletimize barış, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
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VİZYONUMUZ - MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ
Üyelerimizi mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden bilinçlendirmek,
mesleki yönden gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,
üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerini hizmet
amacıyla bilgilendirmek ve eğitmek üzere, seminerler, eğitimler, paneller, söyleşiler ve
benzeri faaliyetler düzenleyerek üyelerin sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmektir.
Çağdaş, bilgi ve birikimi kendi kültürel değerlerimizle bütünleştirerek, yaşam kalitesi
yüksek ve topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi, birikim ve
uzmanlığın paylaşılması için ortamlar oluşturmak, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimin
önündeki her türlü engeli kaldırmak, üyelerimizin profesyonel iş yaşamında başarılarına
ortak olmak, topluma değer katacak projeleri hayata geçirmek, üyelerin çok yönlü
gelişimini sağlamak için eğitim ve aktiviteler düzenlemek.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
yapıtaşlarını oluşturan, kamu ve özel sektörde çalışan bireylere gerek mesleki kariyer
planında gerekse sosyal hayatında faydalı olacak bilgi ve tecrübeleri sunmak, çağdaş ve
örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak.

ADIMIZ KAMU-DER
SOYADIMIZ TÜRKİYE
44
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ÖZAY; TANITIM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Tüm Meslektaşlarım
ve Siirtli Hemşerilerimin
Bayramını Candan Kutlar,
Allahtan Sağlık
Mehmet Naci ÖZAY
DİVA-SEN Genel Başkan Yrd. ve
Siirt Şube Başkanı

Mutluluk ve Esenlikler
Getirmesini Dileriz.

DİVA-SEN Siirt Şube Başkanı Mehmet Naci ÖZAY DİVA-SEN tanıtım
ziyaretlerine devam ediyor.
Din Görevlileri Sendikası DİVA-SEN Siirt Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Naci ÖZAY Siirtte Kamu Kurum Yöneticileri tek tek ziyaret ederek sendikasını
tanıtmaya devam ediyor ve Kurum yöneticileri ile bilgi alışverişinde bulunmaktadır.
Özay üyelerinin sorumlarını yerinde tespit etmek için il, ilçe, belde ve köyleri birebir
ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ediyor. Biz Kamu-Der Dergisi olarak kendisine
başarılar dileriz.
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ANKARANIN EN GÖZDE PROJESİ
ÜNSAL GRUOP
ANKARA’NIN EN KAPSAMLI
PROJESİ ERYAMAN’DA
YÜKSELİYOR
Ünsal Gruop güvencesiyle, Ankara
Eryaman’da yüklesen Meva Şehir Projesi,
1800 konut, alışveriş merkezi, göleti, sosyal
tesisleri, yeşil alanları ve proje içinde yer alan
okulu ile Ankara’nın en büyük ve gözde
inşaat projelerinin başında yer alıyor.
Meva Şehir sahip olduğu zengin olanaklar kadar,
bulunduğu eşsiz lokasyonu ile de fark yaratıyor.
Optimum alışveriş merkezinin yanı başında, Ayaş
yolunun üzerinde yer alan Meva Şehir, çevre yolu
bağlantısı ile Ankara'nın tüm noktalarına kolayca
ve trafiğe takılmadan ulaşabilme avantajını sunuyor. Gürültü, trafik ve karmaşadan uzak huzurun ve güvenli yaşamın yeni
adresi Meva Şehir; hem çevreyolu, hem de alternatif yollar ile trafiği sorun olmaktan çıkartıyor. Proje hızlı tren , tren, metro
ve otobüs gibi toplu ulaşım olanaklarının tamamına yakın olan konumuyla da dikkat çekiyor..
HER AİLEYE UYGUN DAİRE SEÇENEKLERİ, HERKESE HER KESEYE UYGUN ALTERNATİFLER MEVA ŞEHİR'DE..
Ünsal Group, Meva Şehir projesinde, farklı aile ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2+1, 3+1, 4+1 gibi farklı daire modelleri
sunuyor. Böylece çekirdek ailelerden, geniş ailelere uzanan zengin yelpazede herkes, Meva Şehir'de kendisine en uygun
daireyi seçebilme imkânına sahip olabilecek. Estetik mimari tasarımıyla dikkat çeken proje, ferah kullanım alanlarına sahip
daire yapısıyla kullanışlı ve konforlu yaşam alanları vaat ediyor.
Ankara'da yükselen cennet misali bir şehir sloganıyla, cennetin ismin olan Meva'dan ilham alarak, her detayını incelikle
planlan projede, çocuklar ve çocuklu aileler içinde pek çok avantaj yer alıyor. Meva Şehir'de öncelikle çocukların güven
içinde büyümesi, emniyeti sağlanan konutlarda yaşaması planlanmıştır. 24 saat kapalı devre güvenlik sistemi, kontrollü
araç-yaya giriş çıkışını sağlayan güvenlik görevlileri ile ailelerin güvenliği üst düzeye çıkartılmıştır.
Çocukların evlerinden çıkar çıkmaz, oyun alanları ve spor alanları ile dopdolu aktiviteler yapabilecekleri, aynı zamanda da
sosyalleşebilecekleri olanaklar sunulmuştur. Böylece doğaya dokunan, dinamik bir gelecek için çocukların mutluluğu üst
düzeyde sağlanmıştır.
Meva Şehir'de yaşayanların sosyal olanaklar kadar eğitim imkânları ile de hayatını kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu
nedenle proje içinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği bir okulda yer almıştır.
Meva Şehir Projesi, bugüne kadar binlerce konutu başarıyla tamamlamış, Eryaman-Etmesgut bölgesinin tanınan yüklenici
firmalarından olan 'Ünsal Group'un vizyon projesi olarak gördüğü, her detayı incelikle planladığı bir projedir.

ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN YATIRIM ŞART

BAKİ ERGÜL BAŞKAN ÇALIŞIYOR

Kullanıcı istek ve beklentilerini esas alan, yatırımcı hedeflerini göz önünde tutan projeleriyle sektöründe ayrı bir
değer oluşturan Orhan Ünsal Türkiye'nin
bir
SİNOPzorKAZANIYOR
dönemden geçtiğini belirterek ''Türkiye olarak son 15
yıldır yakaladığımız büyümeyi durdurmak isteyen içerde
ve dışarda birçok düşmanla yoğun bir mücadele
içerisindeyiz. Birlik olmanın, dik durmanın ve herkesin
kendi imkânı ölçüsünde elini taşın altına koyması
gerektiği bir dönemdeyiz. Bir işadamı olarak bizlere
düşen görevin yatırım yapmaktan korkmayarak, ülke
ekonomisine katkı sağlayacak adımlar atmaya devam
etmektir. Çoğu yatırımcının havanın puslu olduğundan
hareketle durduğu bir dönemde 1800 konuta başlama
kararımızın altında yatan asıl nedenimizde budur'' dedi.
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POLİS, HEMŞİRE,
ÖĞRETMEN
POLİS, HEMŞİRE,
ÖĞRETMEN
GÖSTERGELERİNİ
ÇEKTİ
GÖSTERGELERİNİ
3600’E3600'E
ÇEKTİ

İZMİR GÜMÜLDÜRDEKİ EVİNİZ, OTEL YEŞİLDAĞ

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi
açıklayarak müjdeleri peş peşe verdi. Erdoğan 'Polis, hemşire, öğretmen ve diğer idari personellerin emeklilik
göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi açıklayarak
müjdeleri peş peşe verdi.
Erdoğan 'Polis, hemşire, öğretmen ve diğer idari personellerin emeklilik göstergelerini 3 bin 600'e
çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.
Ekonomide neler yapılacak?
Beyannamede "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında yer alan bölümde neler yapılacağına ilişkin şu
ifadelere yer verildi:
"Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını
doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.
Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.
Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya
devam edilecek.
Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve
teşvikler oluşturulacak.
Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.
Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz."

SAĞLIKLI VE MUTLU
BİR YAŞAM İÇİN
KAMU-DER
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YOKSULLUK SINIRI
5 BİN 500 LİRAYA ULAŞTI
Yoksulluk sınırı 5 bin 500 liraya yaklaştı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda
enflasyonunun mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.34 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık
sınırının 1,686 lira, yoksulluk sınırının ise 5 bin 492 lira olduğunu açıkladı.
Nisanda açlık sınırı 1,680, yoksulluk sınırı 5 bin 473 lira düzeyindeydi.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 84 TL olarak hesaplandı
Türk-İş raporunda, "Döviz fiyatlarındaki artış, çalışanların yoğun olarak tükettikleri temel mal
ve hizmet ürünlerinin fiyatına yansımaktadır. Benzin ve motorin fiyatları -şimdilik- vergiden

karşılanarak kontrol altına alınmış olsa da maliyetlere ve dolayısıyla fiyat artışına olumsuz
yansıyacaktır" denildi.
Rapora göre yaş meyve-sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, mevsim ürünleri
geçmiş yıla göre zamlı satılıyor. Buna göre ortalama kilogram fiyatı 4 TL olan sebze Mayıs'ta
4.19 TL olurken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4.31 TL'den 4.96 TL'ye yükseldi.
Raporda kıyma etin kilogram fiyatının 28.75 TL, kuşbaşı etin fiyatının 31 TL olduğu; ağırlıklı
olarak marketlerde kıyma et fiyatının biraz gerilediği fakat kuşbaşı etin fiyatının arttığı
belirtildi.
88
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6- İzzettin DİKEN (Pervari)

9- Suat ÇELİK (Gökçebağ)

KAMU-DERKAMU-DER
GENEL BAŞKANIMIZI
GENEL BAŞKANIMIZI
TANIYALIM
TANIYALIM

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
1956 Kurtalan doğumlu, İlk ve orta öğrenimini Kurtalan'da tamamladı. Ankara
Sincan Lisesi mezunu, evli ve üç çocuk babası Genel Başkan BAŞTUĞ 1981 yılında
TCDD Genel Müdürlüğünde işe başladı. Fabrikalar Dairesi Başkanlığı, Ticaret Dairesi
Başkanlığı, Harekat Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığında çeşitli
görevlerde bulundu.
TCDD'de çalışırken birçok sivil toplum örgütlerinde görevlerde bulundu. DEMED
18 Şubesi onikibin üyesi bulunan Demiryolu Memurlar Derneği Genel Teşkilat
Sekreterliği ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. En son 2006 yılında görülen
lüzum üzerine 20 arkadaşı ile birlikte Kamu-Der Kamu Görevlileri ve Çalışanları
Derneği kurdular, Derneğin Kurucu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır. Baştuğ
Bakan Danışmanlığı görevlerinde de bulundu,
Genel Başkan Baştuğ kendi isteği üzerine 2009 yılında emekliye ayrıldı, halende
Kamu-Der'in kurucu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır. Halka hizmet, hakka
hizmet sözünü ilke olarak benimsemiştir, kendisi ülkesine ve Milletine Hizmet uğruna
çalışmaya devam etmektedir.

Kamu-Der Sizsiniz
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BAYRAM MESAJLARI
TÜM MESLEKTAŞLARIMIN,
ARDA MÜHENDİSLİK A.Ş. ÇALIŞANLARI
VE YÜCE MİLLETİMİZİN BAYRAMINI
EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR,
BU BAYRAMIN ÜLKEMİZE BARIŞ,
SAĞLIK, MUTLULUK VE ESENLİKLER

RECEP ÖCAL
İŞADAMI

GETİRMESİNİ DİLİYOR BU VESİLE İLE
SELAM VE SAYGILAR SUNARIM

BAYKAN’DA GÖREV YAPAN
TÜM KAMU GÖREVLİLERİMİZİN,
ÇİFTÇİLERİMİZİN VE YÜCE
MİLLETİMİZİN BAYRAMINI
CANDAN KUTLAR
YUSUF TARDU

SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM.

BAYKAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI
KAMU-DER TEMSİLCİSİ
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AYIN KONUĞU
KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ
Sayın Genel Başkanım, öncelikle
sizi tanıyabilirmiyiz?
1956 Kurtalan doğumlu,
İlk ve orta öğrenimini Kurtalan’da
tamamladım. Ankara Sincan
Lisesi mezunu, evli ve üç çocuk
babası Genel Başkan BAŞTUĞ
1981 yılında TCDD Genel Müdürlüğünde işe başladım. Fabrikalar Dairesi Başkanlığı, Ticaret
Dairesi Başkanlığı, Harekat Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi
Başkanlığında çeşitli görevlerde
bulundum. TCDD’de çalışırken
birçok sivil toplum örgütlerinde
görevlerde bulundum. DEMED
18 Şubesi onikibin üyesi bulunan
Demiryolu Memurlar Derneği
Genel Teşkilat
ve Ge- öncelikle sizi tanıyabilirmiyiz?
Sayın Sekreterliği
Genel Başkanım,
Tabiki taleplerimiz, beklentilerimiz vardır. Bu
nel Başkanlığı görevlerinde buseçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyolundum.1956
En son
2006 yılında
görülen
üzerine
Kurtalan
doğumlu,
İlklüzum
ve orta
öğrenimini Kurtalan'da tamamladım. Ankara Sincan
rum. Beklentilerimizin bir kaç tanesi;
20 arkadaşı
ile mezunu,
birlikte Kamu-Der
Kamu
Görevlileri
Lisesi
evli ve üç
çocuk
babası Genel
Başkan BAŞTUĞ 1981 yılında TCDD
ve Çalışanları
kurduk, Derneğin
Kurucu Ge-Fabrikalar Dairesi Başkanlığı, Ticaret Dairesi
GenelDerneği
Müdürlüğünde
işe başladım.
1- Cumhuriyet
Başsavcılıklarında
nel Başkanı
olarak
görev
yapmaktayım.
Baştuğ
Bakan Sağlık
Başkanlığı, Harekat Dairesi Başkanlığı,
Dairesi Başkanlığında
çeşitlisoruşturmaya
görevlerde
gerek
olmayıp
takipsizlikgörevlerde
kararı veren
morbeyin
Danışmanlığı
görevlerinde
de bulundum,
evlibirçok
ve 3 ço-sivil
bulundum.
TCDD'de
çalışırken
toplum
örgütlerinde
bulundum.
görevlileri
ve dernek,
cuk babasıyım.
DEMED 18 Şubesi onikibin üyesi bulunanmağdurları
Demiryolukamu
Memurlar
Derneği
Genelvakıflarda
Teşkilat
çalışanlar
daha fazla
edilmeden
Sekreterliği ve Genel Başkanlığı görevlerinde
bulundum.
Enmağdur
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iade
edilmelidir.
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herlüzumgenel
üzerine
20 sivil
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birlikte Kamu-Der Kamu Görevlileri ve Çalışanları
Sayın
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kuruluşlaiçin lazımdır.
Derneği
kurduk, Derneğin Kurucu Genelkes
Başkanı
olarak görev yapmaktayım. Baştuğ
rına ilginiz
nasıl başladı?
2- Kurumlarda
işçi olarak çalışan lisans ve
Bakan Danışmanlığı görevlerinde de bulundum,
evli ve 3kadrolu
çocuk babasıyım.
Sayın Yıldırım, 1982 yılında TCDD işe baş- önlisans mezunlulara memur olma imkanı sağlanlarken kurumun en büyük derneklerinden olan DE- malıdır.
3- 4-C’liler
valilik,
çalışan sosSayın genel
başkanım,
sivil toplum
kuruluşlarına
ilginiz
nasılkaymakamlıklarda
başladı?
MED Demiryolu
memurlar
derneğinin
üyesi oldum.
Genel merkezde yönetim kurulu üyeliği, genel teşki- yal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanSayın
Yıldırım,ve1982
TCDD işe ların
başlarken
kurumun
en büyük derneklerinden
kadroya
alınmalıdır.
latlandırma
sekreterliği
genel yılında
başkan görevlerinolan DEMED
Demiryolu
derneğinin
oldum.
Genel
merkezde
4- Tüm üyesi
emeklilere
yılda
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tutarında yönetim
ikramiye
de bulundum
ve sendikaların
kuruluşmemurlar
aşamalarında
kurulu
üyeliği,
genel
teşkilatlandırma
sekreterliği
ve
genel
başkan
görevlerinde
gerekli kolaylığı biz sağladık. Böylelikle ilgi duymaya verilmelidir.
bulundum ve sendikaların kuruluş aşamalarında gerekli kolaylığı biz sağladık.
başladım. 2006 yılında da görülen luzüm üzerine de 5- Kamu çalışanları, kamu emeklilerine TCDD, deBöylelikle ilgi duymaya başladım. 2006 yılında
görülen
üzerine
de KAMUniz yolu,da
hava
yolu veluzüm
doğalgaz,
elektrik,
su ve haKAMU-DER’i kurduk.
DER’i kurduk.
berleşmede % 25 indirim yapılmalıdır.
Sayın Genel Başkanım, 24 haziranda seçim yapılacak. 6- Tüm kamu emeklilerine yılda 1 defa mahsus olYeni kurulacak hükümetten beklentileriniz nelerdir? mak üzere tatil ikramiyesi verilmelidir.
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AYIN KONUĞU
KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ
maden
ocaklarında
Sayın Genel
Başkanım, 24 haziranda seçim yapılacak. Yeni kurulacak hükümetten beklentileriniz
yaşam
nelerdir?odaları hayata geçirilmeli işçi
sağlığı Tabiki
ve iş güvenlitaleplerimiz, beklentilerimiz vardır. Bu seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını
ği üzerine
daha
fazla
diliyorum.
Beklentilerimizin bir kaç tanesi;
önem verilmelidir.
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işe
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almalıdır.
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elektrik,
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ve haberleşmede % 25 indirim yapılmalıdır.
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yılda 1 defa mahsus olmak üzere tatil ikramiyesi
9Kurumlar
arası
verilmelidir.
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7- Çalışma şartları daha demokratikleştirilmeli ve maden ocaklarında yaşam
mutlaka giderilmeodaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine daha fazla
lidir.

önem verilmelidir.
8- İşsizliğin önlenmesi için en az bir milyon işsiz genci işe almalıdır. Çünkü
Sayın
Başkanım,
siz bölgede
sayılanbaktığımızda
bir simasınız, kamuoyunun
beklentisi Milletvekili adaylığınız yöAB Birliği
ülkelerin
nüfussevilen
oranlarına
kamuda çalıştıralan
nündeydi.
Bu görevlisi
konuda birTürkiye'dedir.
açıklamnız olacakmı?
en az kamu
9- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka giderilmelidir.

Bu konuda açıklam yapmıştım. Teşkilatımla dostlarımla yaptığım iştişare toplantısı sonucunda yerel
seçimlerde
belediyesiz
başkanı
adayı
olacağımdır.
izin verirsekamuoyunun
2019 yılında belediye
yerel
seçimlerde aday
Sayın Başkanım,
bölgede
sevilen
sayılanAllah
bir simasınız,
beklentisi
Milletvekili
olacağım.
adaylığınız yönündeydi. Bu konuda bir açıklamnız olacakmı?
Sayın genel
başkanım,
dernekyapmıştım.
faaliyetleri hakkınBu konuda
açıklam
Teşkilatımla dostlarımla yaptığım iştişare toplantısı
yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacağımdır. Allah izin verirse 2019
da birazsonucunda
bilgi alabilirmiyiz?

yılında belediye yerel seçimlerde aday olacağım.

Sayın Gül Yıldırım, bir Derneğin yapacağı
Sayın
dernek
faaliyetleri
hakkında biraz bilgi alabilirmiyiz?
en
güzelgenel
işleri başkanım,
biz Kamu-Der
olarak
en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Vicdanen rahatız. DerneğiGül Yıldırım, bir
Derneğinkamu
yapacağı en güzel işleri biz Kamu-Der olarak en iyisini
mize aitSayın
www.kamuder.org.tr
ve facebook
yaptığımıza inanıyoruz. Vicdanen rahatız. Derneğimize ait www.kamuder.org.tr ve facebook
görevlileri ve çalışanları sayfasında faaliyetlerikamu görevlileri ve çalışanları sayfasında faaliyetlerimiz mevcuttur. Büyük önder
miz mevcuttur.
Büyük de
önder
ATATÜRK’ün
de
ATATÜRK'ün
buyurduğu
gibi “başarı
başaracağım diyenindir.” Biz kamu-der yöneticileri
buyurduğu
gibibu
“başarı
başaracağım
diyenindir.”
olarak
işi başardık
başarıyoruz.
Biz kamu-der yöneticileri olarak bu işi başardık
başarıyoruz.
Bu söyleşi için çok teşekkür ederiz.
Bu söyleşi için çok teşekkür ederiz.
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BAŞKAN ÖZAKCAN KİMDİR ?

M. MESUT ÖZAKCAN

ELEKTRİK MÜHENDİSİ - 22. DÖNEM AYDIN MİLLETVEKİLİ T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANI
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 1952 yılında doğan M. Mesut Özakcan, İlkokulu Kuyucak da
okudu. Ortaöğretimini Aydın Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümü’nü, Aydın Vakıflar Yurdu’nda kalarak bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1973 yılında mezun
oldu. Mezun olduktan sonra; Aydın merkezde 5 yıl Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) görev
yaptıktan sonra 25 yıl serbest mühendislik, ticaret ve taahhüt hizmetlerinde bulunarak esnaflık
yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademesinde 2’şer 3’er yıl, İl Saymanlığı, İl Eğitim Sekreterliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2 dönem İl Başkanlığı, Aydın Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2002
yılı Türkiye Genel Seçimlerinde CHP’den 22. Dönem Aydın Milletvekili olarak seçildi. CHP’den
Aydın Milletvekili olarak seçildiği dönemde, TBMM’de 5 yıl Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi iken
başarılı çalışmalara imza attı. 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanun ile merkez ilçe kaldırılarak Aydın’ da 56 köy 5 beldenin de katılmasıyla Efeler ilçesi kurulmuştur. M. Mesut Özakcan,
2014 Türkiye Yerel Seçimlerinde Efeler’ in ilk Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.
14
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DOĞA HARİKASI MESİRE ALANI’NA
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Efeler Belediyesi mezbele haldeki İmamköy Mesire Alanı’nı yenileyerek, düzenlenen
törenle kapılarını vatandaşın hizmetine açtı. 6
dönüm araziyi kapsayan İmamköy Mesire Alanı, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran
bıraktı.
Renklerin dilini, doğanın güzel sesini ve
akan kaynak suyun harika tınısının işitebileceği, doğa harikası İmamköy Mesire Alanı’nın
açılış törenine Efeler Belediye
Başkanı M. Mesut Özakcan ve
eşi Gülay Özakcan, CHP Aydın
eski İl Başkanı Bayram İnci, belediye başkan yardımcıları, meclis
üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar
katıldı.
Yeşili bol olan mesire alanı,
mevsimin değiştirdiği bitki örtüsüyle doğaseverler için görsel
bir şölen sergilerken ortasından
akan su ile seyrine doyumsuz bir doğa harikası oluşturarak, güzelliğiyle de dikkatleri üstüne
çekiyor. Seyrine doyumsuz bir manzara keyfi
de yaşatan İmamköy Mesire Alanı açılışında
konuşan İmamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Direk sözlerine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a ve tüm belediye personeline
teşekkür ederek başladı. Muhtar Direk, “ Köhne halde olan İmamköy Mesire Alanı’nı Efeler
Belediyesi yeniden düzenleyerek hizmete açtı.
İmamköy ve Gölcük mahalleleri olarak, her zaman her yerde Sayın Başkanımızın yanındayız” dedi.
Ülkemizin her köşesinin ayrı güzelliklere
sahip olduğunu vurgulayan ve mesire alanının
doğal güzelliğinden bahseden Efeler Belediye
Başkanı M. Mesut Özakcan, “İçerisinde bulunduğumuz bu alanın yukarısında geçmişte
Bizans ve Roma dönemlerinden çok önemli
tarihi eserlerin var olduğu, yine bu alanın sağlık termal anlamında ılıca olarak kullanılan bir
KAMU-DER 2018 Sayı 25

merkez olduğu biliniyor. Geçmişte ılıca oluşu
dolayısıyla var olan sıcak su kaynakları halen
daha akmaya ve kullanılmaya devam ediyor.
Biz bu termal kaynakların da araştırmasını
yaptık. İzmir Valiliği Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarında gerekli tahlilleri de yaptırdık. Sıcak
su kaynağı içinde yararlı mineraller var. Sağlık açısından da buradan yararlanabiliriz. Uzun
yıllardan bu yana terk edilmiş, mezbelelik halde hatta çöplük halde diyebileceğimiz
bir konumda olan bu güzel doğa harikasını halkımızın, hizmetine açmak
üzere gerekli restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Aydın’da insanların gidip nefes alacağı, serinleyeceği
ve huzur bulacağı çok fazla mekan ve
alan maalesef yok. Aydın halkını tüm
bunları yaşamak için İmamköy Mesire
Alanı’na davet ediyorum. Mesire alanımızın İmamköy mahallemize, Aydın
halkımıza hayırlı olmasını diliyor, herkese sağlık, esenlik, yürekten saygı ve sevgilerini sunuyorum“ ifadelerini kullandı.
Başkan Özakcan konuşmasını Nazım
Hikmet’in ‘Bu Memleket Bizim’ şiirini okuyarak
tamamlarken ardından sergilenen halk oyunları ve dans gösterileri coşkulu anlar yaşattı.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan
ile protokol üyeleri birlikte mesire alanının açılış
kurdelesini keserken, açılışa katılanlara belediye tarafından etli pilav ile keşkek ikram edildi.
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EFELER’DEN TÜM DÜNYAYA
KARDEŞLİK MESAJI
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde Efeler Belediyesi tarafından yapılan
Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı düzenlenen
törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törende Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile Efeler
Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından
dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.
Mimar Sinan Mahallesi’nde Efeler Belediyesince yapımı tamamlanan Bakü Parkı ve park
içerisinde yapılan Hocalı Soykırım Anıtı’nın açılış törenine Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Efeler Belediye
Başkanı M. Mesut Özakcan, 23. Dönem Aydın
Milletvekili ve İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner,
Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Mesim Haciyev, Kültür ve Turizm Aydın İl Müdürü Murat Yılmaz, MHP Efeler İlçe Başkanı Mesut
Gümüş, Aydın Türk Ocağı Başkanı Eyüp Doyuran, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra
Şener, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Sıraç Birol,
diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Azerbaycan ve Türkiye devletler hukukunda
yer aldığı gibi iki dost ülke değildir, diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Bu iki
devlet aynı atadan gelen dini, dili, kültürü aynı
olan iki öz kardeştirler. Çağdaş Azerbaycan kurucusu, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in
‘iki devlet tek millet’ sözünde belirttiği gibi biz tek
milletiz. Karabağ binlerce yıllık eski bir Türk yurduydu. Ermeniler Karabağ topraklarına ilk defa
1828 yılında ayakbastılar ve Çarlık Rusya’sı ile
Azerbaycan topraklarını istila etmeye başladı”
sözleriyle hatırlatmalarda bulundu.
“HOCALI KATLİAMINI DAİMA
HATIRLAYACAĞIZ”
Hocalı katliamını da unutmadıklarını belirten Başkan Özakcan, “Hocalı Soykırımı Anıtı ile 26 Şubat 1992 tarihinde Çarlık ve Sovyet
Rusya’nın desteğini alarak bölgeyi kendi topraklarına katmak isteyen Ermenilerin, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşayan 83 çocuk,
16
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106 kadın, 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere,
toplamda 613 kardeşimizin katledilişini daima hatırlayacağız. Dilerim Karabağ yine Azerbaycan
topraklarına dahil edilerek tüm dünyanın gözü
önünde gerçekleşen haksız işgal son bulur. Büyük Önderimiz Atatürk ‘Yurtta sulh cihanda sulh’
demiştir. Bizim hedefimizde insan var. Din, dil,
ırk, renk, mezhep ayrımı gözetmeden barış içinde, kardeşlik içinde ve geleceğe umutla bakan
toplum ve insanlar olmalarını temenni ediyoruz.
Efeler Belediyesi olarak da tüm yurttaşlarımızı kucaklayan bu anlayış içinde bugüne kadar hizmet
verdik vermeye de devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2018 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle açılışını yaptığımız Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım
Anıtı’nın aramızdaki kardeşliği güçlendireceğini
umuyorum” ifadelerini kullandı.
“ÖZAKCAN, ATATÜRK’ÜN FİKİRDAŞI
OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERDİ”
Daha öce ki bir ziyaretlerinde Azerbaycan
Türkiye kardeşliği üzerine Başkan Özakcan ile
sohbet ettiklerini belirten Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, parkın
yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha
da artıracağını vurgulayan Paşayave, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer
uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün Türkiye’de
Mehmetçiklerimiz de terörle mücadelede ediyorlar. Allah onlara yardımcı olsun. İki devlet bir milwww.kamuder.org.tr

EFELER’DEN TÜM DÜNYAYA
KARDEŞLİK MESAJI
let diyerek Allah Azerbaycan ve
Türkiye’ye yardımcı olsun. Efeler
Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile bir sohbetimizde Azerbaycan adına bir parkın olmasını istemiştik. Orada Karabağ’ın
Hocalı soykırımına anlatan bir
anıtın olmasını söylediğimiz zaman belediye başkanımız ‘büyük memnuniyetle bunu yapacağız’ dedi. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ‘Azerbaycan’ın sevinci
sevincimiz, kederi kederimizdir’ demişti. Belediye Başkanı
Özakcan, Atatürk’ün fikirdaşı
olduğunu bizlere gösterdi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yıl
dönümünde bu güzel Efeler ilçemizde Azerbaycan adına, Bakü’nün adına, Hocalı adına güzel
bir park hayata geçirdi, kendisine teşekkür ediyorum. Siz, Azerbaycan kardeşliğine verdiğiniz önemi bu parkla
birlikte göstermiş oldunuz başkanım” dedi.
“TÜRKİYE’NİN GÜCÜ BİZİM
GÜCÜMÜZDÜR”
Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür diyerek konuşmasını sürdüren Paşayeva,”Biz tek
millet iki devletiz. Bizim sevincimiz de bir acımız da bir. İster
Aydın’da ister Bakü’de nerede
doğmuş olursak olalım hepimiz
Karabağlıyız, Hocalılıyız. Burada tüm dünyaya bu mesaj
verilmiş oldu. Çanakkale’de
Azerbaycan’dan şehitler var.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Aydın’dan şehitlerimiz
var. Edirne’den Kars’a dedelerimiz Azerbaycan’da göğüs göğüse çarpışarak Ermenilere karşı
zafer kazandı. Biz bu coğrafyaKAMU-DER 2018 Sayı 25

nın en büyük milletlerinden biriyiz. Ama maalesef
en çok acısı olan millet biziz. Ancak biz ne kadar
birlik olursak o kadar güçlü oluruz, zafer kazanırız. Biz o zaferi Çanakkale’de kazandık. Ben hiçbir zaman Türkiye Azerbaycan
ayrımı yapmadım. Azerbaycan
için nasıl canımı vermeye hazırsam Türkiye için de gözümü
bile kırpmadan canımı vermeye
hazırım. Çünkü burası benim
vatanım. Buranın ayağına değen taş beni üzer. Türkiye’nin
gücü bizim gücümüzdür. Birimizin gücü, hepimizin gücü. Çocuklarımız atalarını, devletlerini bilsinler. O Yüzden bu park
çok önemli bu nedenle tekrar
başkanıma teşekkür ediyorum”
sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Yapılan
konuşmaların
ardından
Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü
nedeniyle Efeler Belediyesi tarafından yapılan Bakü Parkı ve
Hocalı Soykırım Anıtı protokol
üyeleri tarafından kurdele kesilerek, törenle hizmete açıldı.
www.kamuder.org.tr
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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayında işsizlik oranı önceki yılın aynı
dönemine göre 2 puan düşüşle yüzde 10.6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile
yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç
nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2
puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı %46,6 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon
210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1
milyon 262 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmetler
sektöründe yer aldı.
Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1
puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı
0,1 puan arttı.
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BAYRAM MESAJLARI
Tüm Şabanözülü Hemşerilerim,
Çankırılılar ve Yüce Milletimizin
Bayramını En İçten Dileklerimle
Kutlar, Sağlık ve
Mustafa KARAKAYA
Şabanözü Belediye Başkanı

Mutluluklar Dilerim.

Kamu-Der’in
Tüm İl, İlçe Belde ve Değerli
Üyelerimizin Bayramını En İçten
Dileklerimle Kutlar, Bu Bayramın
Kendilerine Aile Fertlerine Sağlık
Özcan BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel
Teşkilat Başkanı

KAMU-DER 2018 Sayı 25

Mutluluk ve Esenlikler
Getirmesini Dilerim.
www.kamuder.org.tr
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KAMU-DER ‘ LİLER İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI
KAMU-DER liler iftar yemeğinde buluştular.
Kamu-Der geleneksel hale getirdiği iftar yemeklerini ilki Ankara'da verdi. Yemeğe
çeşitli kurumlardan Yöneticiler Kamu Görevlileri Siyasetçiler İş Adamları ve Kamu-Der
üyeleri katıldı.
Yemekte kısa bir konuşma yapan Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ “
Derneğimizin geleneksel hale getirdiği iftar yemeklerinin birincisini burada veriyoruz,
Allah nasip ederse ikincisini de vereceğiz. İftar yemeklerimiz geleneksel hale getirilmiştir.
Amacımız Kamu Görevlilerimizi Yöneticilerimizi ve Kamu-Der lileri bir araya getirip
dayanışma kaynaşma ve moral ve motivasyonu sağlamaktır. Tüm katılımcılara hoşgeldiniz
diyor, yüce Rabbim nice iftar yemekleri nasip etsin, afiyet olsun” dedi
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KAMU-DER ‘ LİLER İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

İFTAR YEMEĞİNDEN KARELER

ORUCUNUZ KABUL OLSUN,
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN
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4/B'YE GEÇEN 4/C'LİLERİN ÜCRETLERİ İÇİN DÜZENLEME

4/B'ye geçen 4/C'lilerin ücretleri için düzenleme
4/B'ye aktarılan 4/C'lilerin ücretlerinin ayın 15'inde ödeneceğine yönelik
düzenleme kaldırıldı.
4/B'ye aktarılan 4/C'lilerin ücretlerinin ayın 15'inde ödeneceğine yönelik düzenleme kaldırıldı.
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2018/11673
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslari'ın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 13/4/2018 tarihli ve 3085 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR ESASLAR
MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Esaslar 15/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
İPTAL EDİLEN MADDE
Geçici Madde 11 - (Ek madde: 30.03.2018 - 2018/11587- BKK/3. md.) YÜRÜRLÜK
657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip
olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar
"anketör" unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar "idari
büro görevlisi" unvanlı, diğerleri ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu
kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.
Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek
kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer
kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı
ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
Bu madde uyarınca atananların ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde ödenir.
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu
madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.
22
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KAMU-DER
BAŞKANINDAN BAYRAM MESAJI

Kamu-Der Diyor ki;
Hayatınız bizim için önemlidir,
Seyir halindeyken emniyet kemerinizi takınız,
Araç kullanırken sollama yapmayınız,
Sigara içmeyiniz ve telefonlada konuşmayınız.
Emniyet kemerinin kaza anında %75’e varan
oranda hayat kurtardığını biliyor musunuz?
Lütfen kurallara uyalım.
KAMU-DER 2018 Sayı 25
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İŞ ADAMI ORHAN ÜNSAL’I TANIYALIM

Ankara iş dünyasında birçok başarılı işe
imza atan ve inşaat sektörünün sayılı kuruluşlarından olan ‘’Ünsal Group’’un Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Orhan
Ünsal, 1 Kasım’da yapılacak seçimler için
aday adayı oldu. Geçmişte siyasette de
birçok çalışması bulunan Ünsal, en son
7 Haziran seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili A.Adayı olmuştu. Ünsal,
1 Kasım’da yapılacak olan genel
seçimler için ise AK Parti’den bu
kez memleketi Gümüşhane’den
aday adayı oldu. AK Parti Genel Merkezine giderek aday
adaylığı başvurusunda bulunan Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
“1 Kasım seçimleri için bu defa
her daim özlemini çektiğim güzel
memleketim GÜMÜŞHANE’den çıktık yola,
Bu kutlu yolculuğu Rabbim’den hayırlı mubarek eylemesini diler,Adaylık sürecinde tüm dost
ve arkadaşlarımdan Dua ve desdeklerini bekliyorum,Selam ve Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

ORHAN ÜNSAL KİMDİR?
1969 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllardır eşi ve çocuklarıyla Etimesgut-Sincan bölgesinde ikamet etmekte
olan Ünsal, kendi şirketinin başında, bölgede başarılı iş adamı kimliğiyle tanınmaktadır. Ünsal, aynı zamanda THK Uçuş Okulu Pilotluk Kursu’nu başarıyla tamamlayarak uçak pilotu
olmuşdu. Siyasi yaşamına 1999-2004 yılları arasında DYP Sincan İlçe Başkanlığı göreviyle
başladı. 2004 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkan Adayı oldu. Başarılı bir kampanya
ile partinin Ankara ortalamasının dört katı kadar oy aldı. 2008-2009 yılları arasında ise Ankara İl Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2009 yılında o dönemki Genel Başkan Süleyman
Soylu ile beraber istifa etti. 2013 yılında Süleyman Soylu’nun teklifi üzerine DP Ankara teşkilatlarını organize ederek ATO’da 2000 kişiyle birlikte AK Parti’ye katıldı. 2014 yılında AK
Parti Ankara İl’de yönetimde görev aldı.
24
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KONUT ALMANIN TAM ZAMANI
MEVA ŞEHİR ANKARA ERYAMANDA

Bayramınızı en içten
dileklerimle kutlar sağlık ve
esenlikler dilerim.
ORHAN ÜNSAL
İş Adamı
KAMU-DER 2018 Sayı 25
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EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM
EMEKLİ MAAŞLARINA
ZAM
Emeklı maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En
düşük emekli maaşı zam oranı
Türkiye’de milyonlarca emeklinin beklediği son dakika
Temmuz zam müjdesi haberi geldi. 12.3 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili
tüm detaylar netleşti. Buna göre Emeklilerin Temmuz
ayında yüzleri gülecek. İlk 6 aylık enflasyon rakamları
doğrultusunda bu yıl Temmuz ayında alacakları
zammın tutarı belli olacak emekliler için uzmanlar
tarafından müjdeli haber geldi.

İlk 4 aylık enflasyon tutarlarına göre emekli maaşına yapılacak zam yüzde 4.69 oranında çıkarken
Emeklı maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı zam oranı
diğer uzmanların son iki aylık enflasyon tutarı tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz ayında
Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği son dakika Temmuz zam müjdesi haberi geldi. 12.3 m
alacağı zam tutarında da ciddi bir artış söz konusu
durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı tahminemeklinin
beklediği
Temmuz
zammı
ilgili tüm
netleşti.
Buna göre Emeklileri
ler, enflasyon verileri ve enflasyon tahminlerine göre merakla
netleşen
emekli
zamları
ileileilgili
tümdetaylar
detayları
haberimayında yüzleri gülecek. İlk 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda bu yıl Temmuz ayında alaca
izde bulabilirsiniz.
zammınlira
tutarıseviyesinde
belli olacak emekliler
için uzmanlar
müjdeli
haber
geldi.
Hali hazırda en düşük emekli maaşı 935,60
bulunuyor.
Bunatarafından
göre ‘ en
düşük
emekli
maaşı ne kadar olacak? ‘ Sorusunun cevabını bulabilirsiniz…
Emeklı maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı zam oranı

İlk 4 aylık enflasyon tutarlarına göre emekli maaşına yapılacak zam yüzde 4.69 oranında ç

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği son
Temmuz
zam
müjdesi
geldi.
12.3
diğerdakika
uzmanların
son iki aylık
enflasyon
tutarıhaberi
tahminlerine
göre
SSK milyon
ve Bağ- Kur emeklileri Tem

KAMU-DER SEVGİ ÇEMBERİDİR
tahminler, enflasyon verileri ve enflasyon tahminlerine göre netleşen emekli zamları ile ilgili tüm

alacağı zam tutarında da ciddi bir artış söz konusu durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun
emeklinin merakla beklediği Temmuz zammıayında
ile ilgili
tüm detaylar netleşti. Buna göre Emeklilerin Temmuz

ayında
yüzleri
gülecek. İlk
aylık enflasyon
rakamları
doğrultusunda bu yıl Temmuz ayında alacakları
Kamu-Der
Etimesgut
İlçe6Temsilcisi
Salihahaberimizde
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bulabilirsiniz.

Kamu-Der
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yaptığı
açıklamada,
“Sevgili
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935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Buna göre ' en düş
zammın
tutarı
belli olacak
emekliler
için uzmanlar
tarafından
haber
maaşıKamune kadar olacak? ' Sorusunun cevabını bulabilirsiniz…
meslektaşlarım soruyorlar Kamu-Der nedir?
Der Sevgi Çemberidir diyorum. Kamu-Der dostluğun,
İlk 4 aylık enflasyon tutarlarına göre emekli maaşına yapılacak zam yüzde 4.69 oranında çıkarken
birliğin, dirliğin, kartdeşliğin adresidir diyorum.
diğer
uzmanların
iki aylık
enflasyon
tutarı taraf
tahminlerine
göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz
Kamu-Der
çatısıson
altında
siyaset
yapmadan
olmadan,alacağı
kanunlara
saygılı bir
ayında
zam tutarında
daşekilde
ciddi birtüm
artışüyelerimizin
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haklı davalarında
yanında
oluyoruz,
haklarını
tahminler,
enflasyonmutlaka
verileri ve
enflasyon
tahminlerine
göre netleşen emekli zamları ile ilgili tüm detayları
korumakla ve kollamakla kendimizi sorumlu hissedihaberimizde bulabilirsiniz.
yoruz. Bu nedenle meslektaşlarım yinede bana soru
Hali ne
hazırda
en düşük emekli
935,60Kamulira seviyesinde bulunuyor. Buna göre ' en düşük emekli
soruyorlar
yapıyorsunuz.
Bendemaaşı
diyorumki
Der Dergisini
okumanızı
istiyorum.
www.kamuder.
maaşı
ne kadar olacak?
' Sorusunun
cevabını
bulabilirsiniz…
org.tr web sitemize bakmanızı istiyoruz. Facebooktan
kamu görevlileri ve çalışanları sayfasına bakmanızı
istiyoruz. Baktığınızda bizim yaptığımız hizmetleri
takdir edeceğinize inanıyoruz. Bu vesile ile tüm
meslektaşlarımızın, yüce milletimizin bayramını kutSaliha GÜLCEMAL
Kamu-Der Etimesgut İlçe Temsilcisi
luyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
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Şabanözü Belediyesinde İftar Yemeği
Şabanözü Belediyesinde İftar Yemeği
Şabanözü Belediyesinde İftar Yemeği

Çankırı Şabanözü’nde Belediye Başkanı Karakaya
ile İftar Yemekleri Daha Güzel Oluyor
Çankırı Şabanözü’nde Belediye Başkanı Karakaya
Belediyemizce 23
Çarşamba ve
24 Mayıs
ile Mayıs
İftar Yemekleri
Daha
GüzelPerşembe
Oluyor günleri Belediye Meclis
Üyeleri ve personele
iftar
yemekleri
verildi.
Çankırı Şabanözü’nde Belediye Başkanı Karakaya
Belediyemizce 23ileMayıs
ve Daha
24 Mayıs
Perşembe
İftarÇarşamba
Yemekleri
Güzel
Oluyorgünleri Belediye Meclis

Belediye
çalışanlarının
eş ve çocuklarının
Üyeleri
ve personele
iftar yemekleri
verildi. katıldığı iftar yemeklerinde, ailelerin birbirleriyle
kaynaştığı
birlik beraberlik
içerisinde,
ve sevginin
paylaşıldığı
iftar yemeğinde,
Belediyemizce
23 Mayıs
Çarşambadostluğun
ve 24 Mayıs
Perşembe
günleri Belediye
Meclis
Belediye
Başkanı
Mustafa
KARAKAYA
tüm
konuklarla
yakından
ilgilenerek
Ramazan
aylarını
Belediye
çalışanlarının
eş
ve
çocuklarının
katıldığı
iftar
yemeklerinde,
ailelerin
birbirleriyle
Üyeleri ve personele iftar yemekleri verildi.
kutladı. birlik beraberlik içerisinde, dostluğun ve sevginin paylaşıldığı iftar yemeğinde,
kaynaştığı
Belediye Başkanı
Mustafa
tümkatıldığı
konuklarla
ilgilenerek
Ramazan
aylarını
Belediye
çalışanlarının
eş KARAKAYA
ve çocuklarının
iftaryakından
yemeklerinde,
ailelerin
birbirleriyle
İftarbirlik
yemeği,
çay ikramı
ve sohbetler
sonrası program
son buldu.
kutladı.
kaynaştığı
beraberlik
içerisinde,
dostluğun
ve sevginin
paylaşıldığı iftar yemeğinde,
Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA tüm konuklarla yakından ilgilenerek Ramazan aylarını
Mustafa
Mustafa
Karakaya
sonrası
program son buldu.
kutladı.İftar yemeği, çay ikramı ve sohbetler
Karakaya
Şabanözü Belediyesi çalışanları
çalışıyor
İftar yemeği, çay ikramı
sohbetler sonrası
program son
buldu.
veveaileleri
ile birlikte
iftar
Şabanözü
yemeğinde buluştu
Kazanıyor

KAMU-DER 2018 Sayı 25

www.kamuder.org.tr

27
27

YÖNTER; Uzman Çavuşların
İş Güvencelerini Meclise Taşıdı
Uzman çavuşlar iş güvencesi istiyor'
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter:
Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona
ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter,
"Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün
sona ermesini bekliyor, iş güvencesi
istiyorlar." dedi.
Yönter, Mecliste düzenlediği basın
toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
(TSK) sözleşmeli olarak görev yapan uzman
çavuşların kadroya geçmek istediklerini
söyledi. Vatan savunmasının sözleşmesinin
olmayacağını belirten Yönter, "Uzman
çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona
İstanbul Milletvekili
ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar.
MHP Genel Başkan Yrd.
Uzman çavuşlarımız en az 3, en fazla 5 yıl
sözleşme imzalıyorlar. Bu kahraman
askerlerimiz, Afrin'e girdiler ancak orduevine giremiyorlar. Böyle bir çelişki olabilir mi?" diye konuştu. Yönter,
babasına karaciğerini veren Şanlıurfalı Müslüm Mızrak adındaki uzman çavuşa iş göremez raporu verilerek,
sözleşmesinin feshedildiğini anlattı.

İZZET ULVİ YÖNTER

"Babasına ciğerini veren bir kahraman, bu devlete, bu millete nelerini vermez ki?" sorusunu yönelten Yönter,
şöyle devam etti:
"Şehadete talip olan bir kahraman, babasını yaşatmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Biz, bu
kardeşlerimize kadro isterken çok şey mi yapıyoruz. Müslüm Mızrak kardeşimiz konusunda İçişleri Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığının gereğini yaptığını öğrendim, kendilerine teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde
Karslı Yılmaz Ölmez kardeşimiz de bir böbreğini annesine verdi. Annesinin hayatını kurtaran bu kardeşimizin
yerinde olsanız aynısını yapmaz mıydınız? Bu fedakarlığın mükafatı sözleşmesinin feshi mi olmalı. Uzman
çavuşlar meselesini temelden bitirmek lazım. Sayıları 87 bini aşan uzman çavuşlarımız yaşadıkları sorunların
çözüme kavuşmasını bekliyor. Vatanın bekası için korkusuzca mücadele eden kardeşlerimiz diğer tarafta iş
kaygısı mı taşısın? 'Yarın ne olacağız' mı desin. Elinizi vicdanınıza koyun bir düşünün bu durum bu insanlara reva
mı? Bu kahramanlar her türlü ihanet odağına karşı yiğitçe duruş gösteriyor, biz onlara kadroyu çok görüyoruz.
Uzman çavuşlarımız külfette en önde, nimette en arkadalar. Lütfen bu insanların sorunlarına kulak verilim."
Yönter, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında çok sayıda Filistinlinin şehit edildiğini, yüzden fazla yaralının
bulunduğunu belirterek, "İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor, ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet,
yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.
Geçtiğimiz günlerde yasalaşan ve bu yasanın çıkmasını bekleyen yüzlerce insanın bulunduğunu anlatan
Yönter, büyük umutlara kapılarak "imar barışından" faydalanmak isteyen vatandaşların rayiç bedel konusunda
da kolaylık beklediğini dile getirdi.
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BAYRAM MESAJI
Ülkemiz demokrasisinin seçimlerle
taçlanacağı günlerden geçmekteyiz.
Seçimlerin adil ve özgür bir şekilde yapılması, hak ve sorumluluklar açısından her vatandaşın eşit olması, hiçbir
kişi ya da zümreye ayrıcalık tanımaması, beraber yaşama arzu ve irademizi güçlendirmektedir.
Kazananın her durumda Türkiye’miz
ve birlik berberaberliğimiz olması
umuduyla; Milletçe sımsıkı kenetlenmeli ve kardeşliğimizi baltalama hedefi güden hiçbir kötü, niyete müsamaha göstermemeliyiz. Bu kapsamda,
Ramazan Bayramı’nın bunun için çok
önemli bir fırsat olduğunun bilinciyle;
Vatan uğruna canların veren şehitlerimizi şükran ve minnet duygularıyla
anıyor, başta şehit yakınları ve gazileriSalim ÇORUK
miz olmak üzere aziz vatandaşlarımın
İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
ve Türk-İslam Dünyası’nın mübarek
Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyor; Bayram’ın barışmaya, kaynaşmaya, dostluğa ve yüreklerin
düğümünü çözmeye vesile olmasını, küslüklerin ve dargınlıklarını son bulmasını temenni ediyor; Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diliyorum.

Ahimesutlular, Etimesgutlular
ve tüm kamu görevlilerimizin,
çalışanlarımızın ve
meslektaşlarımın bayramını
içten kutlar, Ramazan
Bayramı’nın
kendilerine,
aile
BİRLİK
VE BERABERLİĞİN
ADRESİ
fertlerine, sağlık
ve mutluluklar
KAMU-DER
‘
DİR
Aynur ÇANAKCI
Ahimesut
Mahalle Muhtarı ve Kamu-Der
getirmesini dilerim.
Basın Yayın Genel Sekreteri
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KAMU-DER 2018 TALEPLERİMİZDİR
1- Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturmaya gerek olmayıp takipsizlik kararı veren morbeyi mağdurları kamu görevlileri, kamudaki vakıf ve birliklerde 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 dayanışma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.
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 2500 TL. olmalıdır.
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.
(KAMU-DER)

Sayı - 25
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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