KAMU-DER
Haziran 2020 Sayı:41

BÜYÜK TÜRKİYE
GÜÇLÜ KAMU-DER
SaffetBaşkan
ACARSunuş Konuşması2 3
Genel

Selahattin GÜRKAN 12-13

Dilek YAKA

M. Ali DEMİRCİ

17

Saliha GÜLCEMAL

25

Kamu-Der

29

Sait KARABULUT

30

4-5

Bayram Mesajları

6

Kamu-Der Atamalar

7

Emriye KÖSE

10-11

Adımız Kamu-Der
Soyadımız Türkiye

2006

KAMU-DER 2020 Sayı 41

www.kamuder.org.tr

33

Dilek YAKA’dan Pandora Hikayesi
PANDORA
Kadınların hayata 1-0 yenik başladığı inancımı doğrulacak bir
efsane ile yine birlikteyiz. Yunan mitolojisinden günümüze kadar varlığını
sürdüre gelen "PANDORA'nın KUTUSU".
Yunan mitolojisinde, "ilk kadın" olan Pandora tarafından taşınan ve
içinde, yeryüzüne hastalık, açlık, felaket, yaşlılık, ahlaksızlık vs.
kötülükleri ve bunların yanında umudu da getirecek olan kutu,
günümüzde, kötülüklere neden olabilecek gizli saklı şeyleri ortaya
çıkarmak anlamındaki "Pandora'nın Kutusunu açmak" sözünde
kavramlaşıp yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.
Ayrıca, "Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü" sözünün de Pandora'nın
Kutusu ile ilişkili olabileceği üzerinde durulmaktadır. Yunan tarihçisi
Hesiodos'un "Theogonia" (Tanrıların Doğuşu) ile "Works and Days" (İşler
ve Günler) adlı eserlerinde yer alan mitolojik anlatı ise şöyledir:

Dilek YAKA
Ankara Gölbaşı Temsilcisi

Titan İapetos'un dört oğlu olmuştu. Bunlardan Menoitios ve Atlas, Zeuas'a baş kaldıran
Titanlarla beraber olduklarından cezalandırılmışlardı. Menoitios hainliğinden ve cüretkarlığından
dolayı Erebes'e daldırılmıştı. Atlas ise dünyanın diğer ucunda Hesperidesler'in önünde omuzlarına
gök kubbesini yüklenerek ayakta bekleme cezasına çarptırılmıştı. Diğer iki kardeş Prometheus ve
Epimetheus 'un kaderleri diğerlerinden farklı oldu.
Olympos tanrılarının kuvvetine ve kudretine karşılık Promethus'da kurnazlık ve zeka vardı.
Titanların meşhur isyanları sırasında tarafsız davranan ve bir Titan olduğu halde baş Tanrıya isyan
etmeyip saygı gösterdiği için Prometheus Olympos'a ölümsüzler arasına dahil edilmişti. Kendi
ırkını mahveden Zeus'a karşı büyük bir kin ve öfke duyan Prometheus tanrıları inkar edecek, onları
hiçe sayacak, işledikleri kötülüklerle en vahşi hayvanlara bile taş çıkaracak şekilde yapacak,
dünyanın başına bela olacak mahluku, insanı yaratarak intikam almaya karar verir.
Prometheus ilk insanı toprağı gözyaşlarıyla karıştırarak yarattı. Buna aslanın gücünü, tavusun
kibrini, tavşanın ürkekliğini kattı. Fakat insan çıplaktı, kendisini koruyacak hiçbir şeye sahip değildi.
İlk insan çiğ meyvelerle, kanlı etle besleniyordu. (İlk insanlar sadece erkek cinsinden oluşuyordu).
Elbise yerine bitkilerin yapraklarını kullanıyordu. Güneşin faydalarını bilmeden kendilerini
karanlık kovuklarda gizliyordu. Yarattığı mahluklara acıyan Prometheus vahşi hayvanlara karşı
kullanabilecekleri silahları ve toprağı sürmeye yarayacak aletleri yapabilmeleri için madeni
işlemelerini ve ateşi vermeye karar verdi.
İçi baştanbaşa oyuk fakat yanabilir özle kaplı Ferule " şeytan tersi ağacı" isimli bir ağaçtan bir
dal koparıp Lemnos adasına gitti. Hephaistos'un (ateş tanrısı) alev fışkıran ocağına yaklaştı ve
madenleri eriten kızgın ateşinden bir kıvılcım çaldı. Elindeki sopanın özüne sakladı ve ilahi bir
armağan olarak insanlara verdi.
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Dilek YAKA’dan Pandora Hikayesi
Gördüğünüz gibi haksızlıklara karşı duruşu ile tarihin ilk devrimcisi Prometheus.
O günden sonra insanlar ateşin sayesinde güzel ve rahat bir hayat sürmeye başladılar. Yiyeceklerini
pişirebiliyorlar, soğuk da ısınabiliyorlar, karanlık gecelerde birbirlerini görebiliyorlardı. Fakat bir
süre sonra insanlar nerden geldiklerini unutarak kendilerini tanrılarla eş tutmaya başladılar.
Zeus onların bu şekilde şımaracaklarını tahmin ettiği için ateşi insana vermek istemiyordu.
Kendisinin izni olmadan insana ateşi veren Prometheus' a çok kızı ve onu Kafkas dağlarının en
yükseğine gönderdi. Ateş tanrısı Hephaistos'tan onu kayaklıklara çakmasını istedi. İlahi demirci
istemeyerek de olsa Zeus'un emirlerini yerine getirdi. Prometheus'un cezası bununla da kalmadı, her
gün büyük bir kartal geliyor, Prometheus'un ciğerini yiyordu. Akşama kadar yediği ciğer ertesi güne
kadar tekrar yenileniyordu. (karaciğerin kendini yenileyebilen bir organ olduğu hepimizin malumu,
şaşılacak olan bunun mitolojideki yerini alması). Bu işkence bin yıl sürdü. Zeus bunca zaman sonra
Prometheus'a acıdı ve affederek tekrar Olympos'a ölümsüzlerin arasına aldı.
Tanrıların tanrısı Zeus, tanrıların dağı olarak da bilinen Olympos Dağı'ndan ateşi çalıp
insanlara götüren Prometheus'u ve onun yandaşlarını cezalandırmak için, oğlu Hephaistos'a bir kadın
yaratmasını söyler. Hephaistos, bir parça toprağı su ile karıştırıp çamur hâline getirir ve ardından bu
çamura şekil verir. Bilgelik tanrıçası Athena da çamura el becerilerini öğretir ve beline süslü bir
kuşak bağlar. Ardından, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, bu varlığa kadını kadın yapan nitelikleri
verir. Artık bu çamur, güzel, tutkulu, şehvetli ve heyecanlı bir varlık hâlini almıştır.
Daha sonrasında ise Hermes, bu varlığa kötülük aşılar ve onu yalancılık, düzenbazlık gibi
şeytanî duygularla donatır. Son olarak Zeus, dört rüzgar estirerek bu varlığa can verir ve 'bütün
tanrıların armağanı' anlamına gelen "Pandora" ismini koyar.
Bu güzel felaket yaratılınca Zeus onu yeryüzüne indirdi. Böylece kadın erkek arasındaki
çekişme başlamış oldu.
Prometheus Zeus'un yapacaklarını tahmin ederek kardeşi Epimetheus' a tanrıların tanrısından
gelecek armağanları almamasını söyledi . Çünkü Prometheus biliyordu ki öç alma isteğiyle yanan
Zeus onun için çok büyük cezalar planlamaktaydı. Prometheus' un tüm uyarılarına rağmen Pandora
Epimetheus' un sarayına ayak bastığında tüm uyarıları bir anda silmeyi başaran güzelliğiyle kralı
kendine hemen hayran bıraktı. Sarayda yaşadığı günler boyunca kendisine Zeus tarafından verilen
ve kesinlikle açılmaması emredilen sandık onun ilgisini hep çekti. İşte kadının merakı burada
Apollon' un kendisine verdiği bilgelikten ve Athena' nın kendisine verdiği akıldan öne geçerek
Pandora' yı pençesine aldı.
Pandora tüm emirleri unutarak sandığı açtığında yaptığı hatanın ne kadar büyük olduğu geçte
olsa fark etti. .
İnsanlığa zarar verecek olan hastalık, acı, keder, kötülüklerin tamamı çıktı ve insanlığa
musallat oldu . Pandora son anda sandığı kapatmayı başardı ve insanlığın elinde sadece tek güzel
şey Umut kaldı. O günden sonra insanlar tüm kötülüklere umut ederek karşı durmayı başardılar.
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BAYRAM MESAJLARI
Küskünlüklerin barıştığı ayrı düşenlerin kavuştuğu,
safların el sıkıştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin
heyecanla çarptığı, bir bayrama daha ulaştık. Bu vesile ile “
Artırılabilir Orman Varlığı Temiz Çevre Güçlü Türkiye"
Şiarıyla Var Gücüyle Çalışanların, Çevre ve Orman Derneği
İl-İlçe Temsilcilerimizin ve yüce milletimizin
19 Mayıs
Gençlik Spor Bayramını ile Mübarek Ramazan Bayramını
Şahsım ve Yöntem Kurulum adına candan
kutlar,
Allahtan sağlık mutluluk ve esneklikler
dilerim.

Rıdvan SÖYLEMEZ
Çevre Orman Derneği Genel Başkanı

Tüm eş dost, Meslektaşlarım ve hemşerilerimin 19 Mayıs
gençlik spor bayramını ve
Ramazan bayramını en içten
dileklerimle kutlar,
Allahtan sağlıklı ve mutlu
Günler dileği ile saygılar sunarım.

Av. Hülya YÜKSEL
İstanbul Barosu Üyesi

Tüm mesai arkadaşlarımın ve İstanbullu
hemşehrilerim ile yüce milletimizin ramazan
bayramını en içten duygularımla kutlar sağlık,
mutluluk, başarı dileklerimle selam ve saygılar
sunarım.
Fevzi ÜNAL

Eski Belediye Başkanı
İSKİ Avrupa Su İsale ve
Dağıtım Daire Başkanı
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KADIN KAYMAKAM DUYURDU!
GEÇİM KAYNAĞI ÇİLEK OLACAK
Çorum'un Laçin Kaymakamı Emine Karataş
öncülüğünde Laçin Kaymakamlığı Köylere
Hizmet Götürme Birliği ve Laçin İlçe Tarım
Müdürlüğü tarafından ilçede tarımla uğraşan
çiftçilere yönelik çilek projesi yapılacak.
Dodurga ve İskilip'in ardından Laçin'de de
çilek üretimi için çalışmalar hız verdi. İlçe
Kaymakamı Emine Karataş, ilçenin çeltik
üretiminin yanı sıra çilek üretiminden de gelir
kazanması için kolları sıvadı.
Karataş, çiftçilere yönelik hazırlanan çilek projesi tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu.
İlçede uygun iklim koşullarına sahip olan çilek üretimi ile tarımsal kalkınmaya katkı
sağlanması hedefleniyor.

KAMU-DER’DEN ATAMALAR
HAYIRLI OLSUN.

3 bayan atama

Serap Akyüz
İzmir Konak Tem.
Ptt Kamu Görevlisi
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Dilek Yaka

Gölbaşı İlçe Tem.
Enerji Bakanlığı Kamu Görev.

Sevgi Kuru

Antalya İl Temsilcisi
Belediye Başkan E. Yrd.
www.kamuder.org.tr
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KUTLAMA MESAJI

Batman Ticaret Borsası Başkanı
Arif Güneş’ten Bayram Kutlama Mesajı
Tüm Batmanlı hemşerilerim ve Ticeret ve
Borsa üyelerimizin 19 Mayıs Gençlik ve
spor bayramı ile ramazan bayramını en
kalbi duygularımla kutlar bu bayramların
insanlık alemine sağlık, barış, mutluluk ve
esenlikler getirmesini diler sevgi ve saygılar sunarım.

ARİF GÜNEŞ
Batman Tic. Borsası Başkanı

Recep Öcal’dan Bayram Mesajı
Tüm çalışanlarımızın ve sevdiklerimizin
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve
Mübarek Ramazan Bayramını en içten
dileklerimle kutlar bu bayramların çalışanlarımıza, ülkemize sağlık, barış, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim.
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Recep ÖCAL
Arda Müh. Aş. İş Adamı
Kamu-Der Dan. Kurulu Üyesi
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SGK Yeni Genelge Yayımladı Ayda 2230 TL Ödenecek
SGK genelge yayınlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlanan Genelgeye göre 2230 TL ödeme yapılacak. TC Kimlik ile
başvuru yaparak 2230 TL ödeme yapılabilecek. İşte SGK yeni yayımladığı genelge ve detayları. SGK
genelge yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlanan Genelgeye göre 2230 TL ödeme yapılacak. TC
Kimlik ile başvuru yaparak 2230 TL ödeme yapılabilecek. İşte SGK yeni yayımladığı genelge ve detayları.
Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı ve vatandaşlara yapılacak ödemeler, desteklere yer verildi.
Yayımlanan genelgede iş görmezlik maaşı, GSS primleri, çocuk parası, cenaze parası, aile ve çocuk
yardımlarına yer verildi. işte devletten vatandaşlara verilen o desteklerin detayları.
İŞ GÖRMEZLİK
Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan geçici iş görmeklik raporu alan vatandaşlar asgari ücret artışından
faydalanabiliyor. 2020 yılının gelmesi ile birlikte asgari ücret zammı eklendi ve yüzde 15 'lik zamla iş
görmezlik ödeneği günlük 98.10 TL 'ye çıkarıldı. Öğrenci ile çırakların istirahatlı olduğu günlerdeki ödeme
ise 40 TL.
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLAR
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi ve bakıcı olarak çalışan kadınlara ,2020 yılında günlük 1.96
TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim 17.64 TL olacak. 10 gün ve üzeri
çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunların 2020'de ödeyecekleri prim tutarı aylık 956.48 TL
'ye yükseldi.
27 GÜN PRİM YATIRACAKLAR
Sanatçılar, şoförler ve orman işçileri , kendi primlerini kendileri yatırıyor. 27 gün prim ödemesi yapılır ve 30
gün yatırılmış sayılır. Bu kapsamda Orman işçisi 913, şoförler ve sanatçılar ise 860 TL ödeme yapacak ve 30
gün prim ödemiş sayılacaklar. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020'de aylık
toplam 941 lira prim ödeyebilir. Tarım sigortalıların primi ise 478 lira.
İSTEĞE GÖRE SİGORTALILAR
İsteğe göre sigortalı olan Bağ Kur 'lular ise aylık 941 TL ödeme yapacak.
İŞSİZLERE GSS PRİMİ
Sigortası olmayanlar ise GSS 'ye tabi oluyor. Otomatik olarak GSS 'ye dahil edilen bu vatandaşlar ayda 88.29
TL prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
202 TL OLDU
SSK ya da Bağkur 'lu olan kadınlar ile eşi çalışmayanlara, yeni doğan çocuklar için ödeme yapılır. 180 TL
olan bu ödeme bu sene 202 TL 'ye yükseldi. Parayı almak için SGK il Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kalan vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet
akdine tabi olmak,- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası
primi ödemiş olmak, 2020 yılı için işsizlik maaşı en düşük 1168 , en yüksek 2335 TL.Başvuru için işsiz
kaldıktan sonra İŞKUR 'a müracaat edin.
CENAZE YARDIMI
Vefat eden bir kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması, bu ödemenin alınması için yeterli. Ölümün
gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması şartı aranmamaktadır. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var.
Ödenek 31 Aralık'a kadar 716 liraydı. 1 Ocak itibarıyla 801 liraya çıktı. Bunun için dilekçeyle sosyal
güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.
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Emriye KÖSE “SUMDER” Hakkında Açıklaması
Aile İçi İletişim Ve Toplumsal Sorunlar Sakarya Şube Başkanı,
Sakarya Uyuşturucuyla Mücadele Derneği onursal Başkanı
Tüm Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Emriye Köse
Ülkemiz ekonomik tehdit altında olduğu gibi uyuşturucu tehtidi
altındadır.Tamamıyla 81 ilimizde pazarı kurulmuş bulunmaktadır.
Uyuşturucu yaşı 15 ve daha da aşşağıya çekilmektedir.Bizim amacımız
yeni yetişen gençleri bu illetten uzak tutmak,aileleri bilinçlendirmektir.900
nüfuslu bir köyün %100'ü bağımlılık gösteriyorsa bu cidden büyük bir
veridir.Ve bununla mücadele için seferberlik ilan edilmesi gerekir.Biz
başlangıç yaptık polisimize jandarmamamıza destek olup devletimize destek
vereceğiz.
SUMDER hakkında bilgi verirmisiniz,faaliyetleri nelerdir?
Sakarya Uyuşturucuyla Mücadele Derneği uyuşturucuya yönelik
vatandaşlarımıza bilgi vermek ve yardım etmek amacıyla kurulmuştur.Yoğun
çalışma yürüterek gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak için tüm
çabalarımızla gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Emriye KÖSE

Aile İçi İletişim Ve Toplumsal
Sorunlar Sakarya Şube Başkanı

Engellilerle ilgilihalkımızı daha duyarlı davranışa davet etmek için nasıl bir girişiminiz var,bununla
ilgili önerileriniz ne olur?
Tüm ilköğretim okullarında engelliliğin ne olduğunu,engellilere nasıl yaklaşılması gerektiğini
anlatıyoruz.

Engellilerle ilgili halkımızı daha duyarlı davranışa davet etmek için nasıl bir girişiminiz var,bununla
ilgili önerileriniz ne olur?
Yeteri kadar engellilere yönelik yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde çalışmalar içinde
bulunulmuyor.Unutulmamalıdırki herkes bir engelli adayıdır.Engelleri kadlırmak hep birlikte olur.Lüzumsuz
yere düzenlenen festivallere harcanan para ve imkanlar engelli vatandaşlarımıza yapılsa daha doğru bir
hareket olur.

10
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Emriye KÖSE “SUMDER” Hakkında Açıklaması
Ülkemizdeki engellilere karşı halkımızın bakış açısı nedir kısaca anlatırmsınız? Halkımızın bakış
açısı engelliyi dilenci gibi görüyor ve engelliyi toplumun sırtında bir yük gibi görüyor.Yaptığımız
faaliyetlerle bunları gidermeye çalışıyoruz.Engellinin üretken olduğunu sadece fırsat tanınmadığını
anlatıyoruz.Bize balık vermeyin olta verin balık tutmayı öğretin diyoruz. Engellilerin hakları ile ilgili detaylı
açıklama yaparmısınız?
Engelli hakları çok uzun vergi indiriminden,askerlikte muaflı,araba alımda indirime kadar birçok
haklar mevcut.Ayrıca engellilere karşı ayrımcılık yapılamaz diye yasa var.Ama insanın aldığı terbiye,sahip
olduğu ahlak bozuk olduktan sonra yasa olsa ne fayda. Sizce engelli olmak bedenden bir organın olmaması
anlamına mı geliyor?
Engelli olmak sadece bir uzvumuzu kaybetmekle değil insanlığımızı,değerlerimizi,umudumuzu
kaybetmemizle de olur.

Tüm engelliler federasyonu, Aile İçi İletişimi Toplumsal Sorunları Der. Sakarya
Şube Başkanı Emirye KÖSE başkandan
kutlama Mesajı
Tüm üyerimizin aile bireylerimizin dostlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını, Mübarek Ramazan Bayramını candan
kutlar, bu bayramların huzur, barış, sağlık,
mutluluklar getirmesini yüce Allah’tan diliyor,
ülkemizin ve insanlık aleminin bu virüs hastalığından korunmasını diliyor bu vesile ile
sevgi ve saygılar sunarım.
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Emirye KÖSE
Aile İçi İletişimi Toplumsal
Sorunları Der. Sakarya Şube
Başkanı
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BÜYÜKŞEHİR'DEN YAŞLILARA BERBER HİZMETİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara
evlerinde berber hizmeti sunulmaya başlandı.
Koronavirus salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan ileri yaştaki
vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler ve Yaşlı
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Vefa Konağı Birimi ekiplerince berber hizmeti
sunuluyor.
65 yaş üstü vatandaşları
evlerinde ziyaret eden Vefa Konağı
ekipleri, saç sakal kesimlerini yapıyor.
Selahattin GÜRKAN
Gerekli tedbirlerin alınarak sunulan
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
tıraş hizmetinden bugüne kadar 29
vatandaşın yararlandığı belirtildi.
Tıraşı yapılan vatandaşlara ayrıca kolonya hediye edildi.
Evlerinde ücretsiz verilen tıraş hizmeti ve kolonya
hediyesinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar,
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine
teşekkür ettiler.
Atıksu Arıtma Tesisi GES alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan,
TESİSİMİZ BAYRAMDAN SONRA HİZMETE GİRİYOR HAYIRLI OLSUN
X- Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: GES ve HES tesislerimizin hepsi faaliyete
geçtiğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları elektrik alan değil, elektrik satan bir kurum ve
kuruluş hüviyetine bürünecektir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Atıksu Arıtma Tesisi 1
megavatlık GES alanında incelemelerde bulundu.
Karataş: Bir yılda 40 milyon metreküp atıksu arıtılıyor. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş Atıksu Arıtma
Tesisi ve çalışmaları devam eden GES hakkında bilgiler vererek, Atıksu Arıtma Tesisinden yılda ortalama 40
milyon metreküp atıksu arıtıldığını söyledi. Karataş, “Arıtma çalışmalar nedeniyle yıllık ortalama 8 milyon
kilovattan fazla elektrik tüketiyoruz. Bu giderlerimizi asgariye indirmek adına aldığımız bir hibe kapsamında
1 megavat gücündeki elektrik santrali için geçtiğimiz yıl sonu itibariyle çalışmalara başlanmıştı ve şu anda
bitirme aşamasına getirdik” dedi.
Gürkan: Atıksu Arıtma Tesisi Malatya için önemli bir tesistir
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl Kasım ayı içinde
başladıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, “GES projesini kısa süre içerisinde bitme aşamasına
getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arıtma Tesisleri bir toplum için, bir şehir için çok önemlidir.
Malatya Atıksu arıtma Tesisi de Malatya için hakikaten önemli bir tesistir.
Tabi bu tür yatırımların işletme maliyeti de belediyelere çok büyük bir yük getirmektedir. Bu anlamda bizler
bu yükü belediyenin sırtından azaltılması; Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacını kendi gayretlerimiz ve temin
ettiğimiz hibelerle karşılama noktasında yoğun bir çalışma
içerisine girdik. Bu çerçevede, ilk etapta 1 megavat gücünde
elektrik üretecek santralin kurulum çalışmaları başlatıldı, 15
güne kadar üretime başlıyoruz ve Bayramdan sonra da inşallah
açılışını yapıyoruz. Bu tesisin hemen yanında da yine 5
megavatlık yeni bir GES'in kurulum çalışmalarına da başladık.
Bakınız geçtiğimiz yıl Kasım ayında geldik burada yer teslimi
yaptık ve Mayıs Ayı sonu itibariyle de açılışını yapıyoruz.
Gerek Kuyuönü Hes Tesisi olsun ki onunda Ağustos ayı sonu
itibariyle üretime başlıyor, gerek şu anda incelemede
bulunduğumuz 1 Megavatlık GES olsun ve gerekse hemen yanı
12
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Gürkan: Atıksu Arıtma Tesisi Malatya için önemli bir tesistir
başında kurulumu başlayan 5 megavatlik GES sayesinde
Belediyemizin ve şirketlerimizin elektrik giderlerinin kendi imkân
ve gayretlerimizle üretilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisinde
olduk. Bunların hepsi faaliyete geçtiğinde Malatya Büyükşehir
Belediyesi ve bağlı kuruluşları elektrik alan değil, elektrik satan
bir kurum ve kuruluş hüviyetine bürünecektir.
Sadece buradaki 1 megavat ve artı 5 megavatlik GES'lerin ötesinde
ayrı bir çalışma başlattık; özellikle arıtılan suyun baraja deşarjı
sırasında oradaki yükseklik kot miktarını, akışkanlık hızı ve
basıncı temin ettiğimiz takdirde bir bu kadar enerjiyi de orada
üretmeyi düşünüyoruz. Böylece Atıksu Arıtma Tesisinin enerji
ihtiyacı karşılandığı gibi diğer birimlerin de elektrik ihtiyacının da sadece burada yaptığımız çalışmalarla
gerçekleştirileceğini ifade etmek istiyorum” dedi.
Gürkan: Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Malatya emin ellerde ve emin adımlarla ilerliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mevcut yatırımların yanı sıra diğer yerlerde de yurt dışı hibe
kaynaklarının temin edilerek, başka GES santrallerinin kurulması için ilgili ekiplerin yoğun bir çalışma
içerisinde olduklarını belirterek, “İlgili arkadaşlarımız bu tesisleri gerçekleştirdikleri zaman da biz
gerçekleştirildi diyeceğiz. Bugün de buradaki 1 megavatlık tesisimizin Mayıs sonu itibariyle hizmete girmesi
nedeniyle Hayırlı olsun demek için geldik.
Buradaki son çalışmaları da yerinde gördük, değerlendirdik, şu anda da arkadaşlarımız burada çevre
düzenleme çalışması yapıyorlar ve Bayramdan sonra da açılışını gerçekleştireceğimizi hemşerilerime ifade
etmek istiyorum. Malatya'nın emin ellerde olduğunu ve emin
adımlarla mazisine layık istikbale gittiğini herkesin bilmesini ve bu
konuda müsterih olmasını da burada ifade etmek istiyorum.
Bu çalışmaları yürüten MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine ve
yönetim anlamında Genel Sekreterliğimiz ve diğer birimlerimizin bu
konudaki yapmış oldukları katkılardan dolayı, ayrıca burada çalışan
işçilerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu tesisimiz de hibe
yoluyla gerçekleştirilen bir tesistir ve Belediyemiz bütçesinden çok
cüzi bir para çıkarılarak yapılmış ve hizmete hazır hale getirilmiş bir
tesistir, Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.
Horata Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan,
HORATA MALATYANIN SEMBOL MEKÂNLARINDAN BİRİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaz aylarında, serin havası ve soğuk suyu ile
Malatyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği Horata Mesire alanında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.
Horata Mesire alanında yapılan geziye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Tarımsal Hizmetler ve Park
Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Bahçebaşı Mahalle
Muhtarı Cahit Işıldak, Su Mahalle Muhtarı Özkan Koca ile bazı daire müdürleri katıldı.
Horata Malatyalıların yaz aylarında yoğun olarak ziyaret ettiği bir mesire alanı
Horata Mesire alanının Malatyalılar için çok önemli bir merkez olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatyalı
hemşerilerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği, Malatya'nın sembol mekânlarından ve Malatya ile özdeşleşmiş bir
alan olan Horata Mesire alanında başlatmış olduğumuz çevre düzenleme
çalışmalarının yanında, çevre taş duvarları ve kanal
duvarları tamamen yenilendi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Horata Mesire alanında
vatandaşlar için büyük tehlike arz eden yaklaşık 2 bin
metreküp taş duvarı yeniden yaparak, eskiden olduğu
gibi vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile piknik
yapacakları, dinlenecekleri bir mekân haline getirdik.
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BEŞİRİ BELEDİYESİ ATAKTA
Beşiri Belediye Başkanı Sait
Karabulut, 2020 yılında ilçenin
dört bir yanına hizmet ulaştırmaya
devam edeceklerini söyledi. 5 Yeni
minibüsle ilçenin ulaşım sorununun
çözdüklerini belirten Karabulut:
“9000’i aşkın nüfusu olan Beşiri'ye
bir zamanlar belde olan Batman
bağlıydı. Şimdi de Batman'ın
büyük ilçesi olmak istiyoruz” dedi.
İlçeyi doğalgazla buluşturmak
istediklerini söyleyen Başkan
Karabulut: “İlçemizin dibinden
Siirt’e geçen doğalgaz şebeke
hattından ilçemizi de doğalgazla
buluşturmanın çabası içindeyiz.
Enerji sorununu da güneş paneli projesiyle aşmak istiyoruz” diye konuştu.
“2020 HİZMET YILIMIZ OLACAK”
9200 Nüfuslu Beşiri'nin 2020 yılında yeni projelerle buluşması için bir dizi yatırım hazırlığında olduklarını
ifade eden Belediye Başkanı Sait Karabulut: "Yeni yılda ilçede içme suyu, altyapı ve enerji sorunlarını
çözmek öncelikli projemiz olacak" dedi. 5 Yeni minibüsle ulaşım sorununu çözdüklerin kaydeden Başkan
Karabulut, şöyle devam etti: “Daha önce 4 yarım minibüsümüz vardı ama yeterli değildi. İlçe sakinlerimiz,
Batman'a gitmek için eski araçlarda balık istifi gibi yolculuk yapıyordu. Getirdiğimiz 5 yeni minibüsle
vatandaşlarımıza ulaşımda rahat bir ortam sağladık. İlçemizin ulaşımını büyük ölçüde çözmüş olduk.”
“6 MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET GETİRECEĞİZ”
Beşiri'nin hızla kabuğunu kırdığını belirten Başkan Karabulut: "Yeni cezaevi binası tamamlanmak üzere.
İlçemizin yeni gelişen bölgesine şimdiden gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Cezaevi ve hastanenin
olduğu bölgede eksikleri bir bir tespit ediyoruz. Mahallerimizin eksikliklerini çözmeye çalışıyoruz.
Organize Sanayi Bölgesi de ilçemizin sınırları arasında. Gerek Kıra Dağı’ndaki villalar gerekse OSB
çevresindeki yerleşim birimlerinde temizlik çalışmalarını aksatmıyoruz. OSB'nin ihtiyacı doğrultusunda
itfaiye ekibimiz o önemli bölgeye de gönderiyoruz. 6 Mahallemizi de hizmetle buluşturmak için yoğun çaba
sarf edeceğiz" dedi.
“DOĞALGAZLA BULUŞMAK İSTİYORUZ”
Batman'ın Siirt'te giden doğalgaz şebeke hattının Beşiri'ye yakın bir mesafeden gittiğini söyleyen Başkan
Sait Karabulut: "Bu konuda Valimiz sayın Hulusi Şahin'in doğalgazın Beşiri'ye verilmesi konusunda olumlu
bakışı var. Nüfusu artan Beşiri'nin doğalgazla buluşmasını istiyoruz. Yine Belediyemizi rahatlatacak güneş
enerjisi paneli projesinin gerçekleşmesi için de Ankara'da girişimlerimiz oldu. Diyarbakır iller Bankası
yetkilileri bir süre önce yer tespitinde bulundu. Enerji paneli projesini hayata geçirdiğimizde hem belediye
enerji konusunda rahatlayacak hem de ilçe sakinleri rahatlayacak. 1926 yılında Beşiri ‘İlçe’ olmuştu.
1929'da da ‘Belediye’ statüsüne kavuşmuştuk. O dönemler Batman, Beşiri'ye bağlı küçük bir belde idi.
Şimdilerde yarım milyona ulaşan eski ilçemizin, büyük ilçesi olmak istiyoruz. Yeni yatırım ve projelerle
Beşiri'yi 2020 yılında güzel günler bekliyor" dedi. (Kaynak: İnternet)
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TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK RÜYASI OLAN
ILISU BARAJI'NDA ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
2008 yılında temeli atılan 18 milyar
liralık dev elektrik üretim projesi
Mardin'deki Ilısu Barajı hizmete
alındı. Törende konuşan Erdoğan,
''Kendi halkına silah çekenlere en
güzel cevap bu eserdir'' ifadesini
kullandı. Konuşmanın ardından
barajda ilk kez elektrik üretimi
başladı.
Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi
projelerinden biri olan Mardin'deki
Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilki, 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla
katıldığı törenle hizmete alındı. Törende konuşan Erdoğan, ''Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap
bu eserdir'' ifadesini kullandı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nın ülkemize,
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok
engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Karşımızda laf değil,
eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Bu eser, Türkiye'yi yurt dışından şikayet edenlere ve kendi
halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir." dedi.
200 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANILDI
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı asırlar
boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve
kültürel varlıklar korunmuştur. Sadece bu çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştır.
YILLIK 2,8 MİLYAR LİRALIK GELİR BEKLENTİSİ
Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar
lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1
milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Türkiye 2002'de 276
baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.
“17 BARAJ AÇILIŞINI DAHA YAPACAĞIZ”
Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı,
programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri
tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda
yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.
‘'TÜRKİYE 18 YILDA 18 MİLYON DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTI'’
Türkiye 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtı. Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı
tümüyle durdurmak değil insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi
tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı
planlıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser
üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük
potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız. (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır."Konuşmanın ardından
barajda ilk kez elektrik üretimi başladı. (Kaynak: İnternet)
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DANIŞMA KURULUMUZ
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DEMİRCİ; ARİF İLE OTURAN ARİF İLE KALKAR
Çünkü arifle oturan, arif kalkar.
Cahille oturan, cahil kalkar
Sizinle paylaşıyorum
İnsan ancak dostları kadar büyür, dostları kadar gelişir.
İnsanın çapı, dostlarının çapı kadardır.
Bir insanla dost olmak, geleceğinizi o insana emanet etmektir.
Dostlarımızın, boyasıyla boyanır, ahlakı ile ahlaklanırız.
Kişinin kalitesini, dostları belirler.
Kim olduğunu bilmek isterse, kimlerle dost olduğuna bakmalı
insan.
Adaletin önderi Hz. Ömer'in dediği gibi; “Kişinin dostu; aklının
kılavuzudur.”
Herkes, kendi “ayarına”, aklına göre dost edinir.
Her kuş, kendi cinsiyle uçar.
Kartallar kartallarla...
Kargalar kargalarla.

M.ALİ DEMİRCİ

GENEL BAŞKAN YRD.

Hayallerini, umutlarını, hedeflerini gerçekleştirmene destek
veren, seni yüreklendiren, sana omuz veren, seninle aynı yöne bakan, aynı değerlere sahip insanla dost olmalı.
Akıllı insan, kime akıl danışacağını bilen insandır.
Akıl danışacağın insanla dost ol.
İnsanın hayatında, mutlaka kendine öğüt veren gerçek dostları olmalı.
Çünkü gerçek dostlar, insanın "hayat sigortasıdır."
Nasıl bir insan olmak istiyorsan, öyle insanlarla dost ol.
Hayat, yanlış insanlarla harcanacak kadar ucuz değildir.
Bir kişi, ilişkilerinde, hep sosyal statüsüne sığınıyorsa, "karakter kıtlığı" yaşıyor demektir.
Yüreği temiz insanla dost ol.
Edindiğin dostlarının fikirleri kirliyse, senin “kalbin ve fikirlerin” ne kadar temiz olursa olsun, er ya da geç
senin de kalbin ve fikirlerin kirlenir.
Duygular gibi, değerler ve inançlar da kişiden kişiye sirayet eder.
Doğru yolu yanlış insanla yürürsen, yolunu da doğrunu da kaybedersin.
Bir dostta, neyi aradığını bilmiyorsan, kiminle dost olduğunun ne önemi var.
Niçin sevdiğini bilmiyorsan, kimi ve neyi sevdiğinin ne anlamı var.
Bir insana yaptığın fedakarlık, sevgisini değil de "istismarını" artırıyorsa; bu, onun sadece fedakarlığa layık
olmadığını göstermez; aynı zamanda, onun ne kadar "ahmak" olduğunun da göstergesidir.
Fedakarlığı, iyiliği, merhameti, sevgiyi istismar eden kişi, "ahmağın" ta kendisidir.!!!!!
Vefa, sadece "asil ruhlu" insanlarda bulunan bir özelliktir.
Vefası olmayan, duygularını istismar eden ahmak adamdan uzak dur.
Kendisine yapılan bir iyilik karşısında, teşekkür etmeyen ve kendisinin yaptığı hatadan dolayı, özür
dilemeyen insanlardan uzak dur...!!!!
Çünkü teşekkür etmemek ve hatalarından dolayı özür dilememek, "iflah olmaz bir kibrin" göstergesidir...
Asla dikene de güle de aynı değeri verme. Bu senin gülü de dikeni de tanımadığını gösterir.
Usta şair İsmet Özel'in deyimiyle; “Karlı bir gece vakti uyandıracağın” dostlar bul kendine.
Çünkü arifle oturan, arif kalkar.
Cahille oturan, cahil kalkar
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KAMU-DER’İN YAPTIĞI SAHA ÇALIŞMASI SONUCUNDA TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI İLK BEŞ
VALİ LİSTESİNE GİREN VALİLERİMİZİ TEBRİK EDER ŪSTŪN HİZMETLERİNİN DEVAMINI DİLERİZ

ESENGÜL CİVELEK
MUĞLA VALİSİ

EROL AYYILDIZ
İZMİR VALİSİ

ALİ FUAT ATİK
SİİRT VALİSİ

HULUSİ ŞAHİN
BATMAN VALİSİ

MÜNİR KARALOĞLU
ANTALYA VALİSİ

AZİZ YILDIRIM
TEKİRDAĞ VALİSİ
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KUTLAMA MESAJI

Küskünlüklerin barıştığı ayrı düşenlerin
kavuştuğu safların sıklaştığı umutların tazelendiği yüreklerin heyecanla çarptığı bir
bayrama daha ulaştık bu vesile ile “Artırılabilir Orman Varlığı Temiz Çevre Güçlü Türkiye” şiarıyla var gücüyle çalışan Çevre ve
Orman Derneği il ilçe Temsilcilerimizin eş
dost. ve yüce milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile mübarek Ramazan
Bayramını şahsım ve yönetim kurulum adına candan kutlar Allah’tan sağlık, mutluluk
ve esenlikler dilerim, saygılarımla.

RIDVAN SÖYLEMEZ
Çevre ve Orman Der. Genel Başkanı

Hakan SERPEN
27. Dönem AK Parti Şırnak Milletvekili
Aday Adayı, 2019 AK Parti Dursunbey
Belediye Başkan Aday Adayı
ve Kamu-Der Onur Kurulu Üyesi
Tüm Şırnaklı ve Dursunbeyli Hemşerilerim, Meslektaşlarım ve Yüce Milletimizin 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutlar,
Allah’tan sağlık, barış ve mutluluklar dileği
ile sevgi ve saygılar sunarım.
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İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Saliha GÜLCEMAL
Etimesgut Temsilcisi

Filiz KOCAKAYA
Ankara Mamak Tem.

Uğur YILDIZ
İsmail TURAN
İzmir Güzelbahçe Tem. İzmir Seferihisar Tem.

M. Nuri BAŞTUĞ
Kurtalan Temsilcisi

Ali İNAL
Batman Gercüş
Temsilcisi

Suat ÇELİK
Bedri AYAZ
Siirt Gökçedağ Tem. Siirt Gözpınarı Tem.

Ayla NALCI
Antalya Kepez Tem.
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Ümran ŞEN
Dilek YAKA
Ebru YILDIZ
Serdar İNGENÇ
Erhan DEMİRHAN
Ankara 1 Nolu Tem. Ankara 2 Nolu Tem. Ankara Gölbaşı Tem. İzmir Karşıyaka Tem. İzmir Gaziemir Tem.

Muzaffer Çağtay
BAĞRIYANIK
İzmir Çiğli İlçe Tem.

H. Cemgil YILDIZ
İzmir Urla Tem.

Rabia KARATAŞ
Kocaeli Tem.

Rasim CAN
Siirt Atabağ Tem.

Nejdet BAŞTUĞ
Bodrum Tem.

İzzettin DİKEN
Siirt Pervari Tem.

M. Fadıl BİLGİR
Siirt Şilvan Tem.

Metin SAYIN
Siirt Eruh Tem.

Alper Veli Baser Çiğdem ÇOLAKBÜYÜK Yunus BAYATLI
Antalya Döşemaltı Antalya Kemer Tem. Antalya Konyaaltı
İlçe Tem.
Tem.
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Nurettin ÇITAK
Mehmet KARATAŞ
Nilgün KUTLAY
İzmir Menderes Tem. İstanbul Fatih Tem. İst. Anadolu Yakası Tem.

Servet BAŞTUĞ
Bitlis Tatvan Tem.

Fetullah TARDU
Siirt Baykan Tem.

Selami ŞİMŞEK
Dilek YALÇINER
Kırıkkale Bahşili Tem. Gaziantep Şehitkamil
İlçe Tem.

Mustafa YILMAZ
Numan AZUN
Muratpasa İlçe Tem. Muğla Marmaris Tem.

Fikret KIZILKAN
Armutalan Tem.
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ŞİİR KÖŞESİ
Bu Kadar Özleme Anne
Özlemin yakıyor dayanamam ben
Ne olur bu kadar özleme beni
O güzel ruhunu sarmasın elem
Ne olur bu kadar özleme beni
Kimseler tutamaz senin yerini
Dünyada bulamam hiç benzerini
Bırakma, bırakma tut ellerimi
Ne olur bu kadar özleme beni
Sensiz çok yalnızım, yer gök bana dar
Gülüşünle gelir, kırlara bahar
Al beni bağrına sıkı sıkı sar
Ne olur bu kadar özleme beni
Huzur gözlerinin içinde saklı
Senin sevgin farklı, özlemin farklı
Cennet ayağında diyenler haklı
Ne olur bu kadar özleme beni
Kalbinin üstüne çiz beni annem
Aklına, beynine yaz beni annem
Bir daha üzmek yok, sana söz annem
Ne olur bu kadar özleme beni

İbrahim TAŞDEMİR

Ağrı 17. Dönem Milletvekili ve
TNB Birliği Üyesi

Leyla Sensin
Leyla gitti Izi kaldı
Gönüllerde sızı kaldı
Her güzelde nazı kaldı
Şimdi artık Leyla sensin
Efsunlu mu o gözlerin
Uçurumlar kadar derin
Tatlı dilin ne de Şirin
Şimdi artık Leyla sensin
Hep bahar kokar nefesin
Bilmeyenler nerden bilsin
Süreyya'ya benzer sesin
Şimdi artık Leyla sensin
Kerem'i kül etti Aslı
Çoktan bitti aşkın faslı
Her kes bilsin, işin aslı
Şimdi artık Leyla sensin
Ne Yusuf ne de Züleyha
Yaşanmaz bu aşk bir daha
Kıymet biçme, olmaz baha
Şimdi artık Leyla sensin
Ezelden var aşka Arzu
Bitmeyecek hiç bu mevzu
Gösterme artık tevazu
Şimdi artık Leyla sensin
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10 İL’DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
Yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı
mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en
önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne
çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde
zorunlu hale getirildi. Bazı kentlerde ise insan
yoğunluğunun oluştuğu cadde ve çarşılara
maskesiz giriş yasaklandı.
"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar
yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım
araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye
başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan
maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha
kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da
mecburi tutuluyor.
Burdur, Tunceli, Kırıkkale, Rize, Siirt, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce,
Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını
duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe
kuralının da önemi üzerinde durdu.
Giresun Valiliği, şehir merkezindeki iki caddeyi kullanan tüm vatandaşlar için maske kullanma zorunluluğu
kararı alındığını bildirdi.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 12 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan
yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.
Maske takmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 392 TL para cezası uygulanacak
"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız”
Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını
vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans
yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip
koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi
koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret
ettiğini açıklamıştı.
"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her
yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.
"Maske kullanmamak sorumlulukla bağdaşmaz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu
belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış,
"Dışarıya maskesiz çıkmak maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz."
değerlendirmesinde bulunmuştu.
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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
Aralık, Ocak, Şubat aylarını kapsayan Ocak dönemi
işsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 2020 yılı Ocak
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi
azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. Genç işsizlikte ise oran
yüzde 24.5 olarak gerçekleşti. Karantina günlerini kapsayan
işsizlik verisi ise Mayıs ayında açıklanacak.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306
bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9
puanlık azalış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,7 oldu.
İSTİHDAM ORANI %44,0 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi
artarak 27 milyon 266 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %44,0 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken,
sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,0’ı tarım,
%20,7’si sanayi, %5,2’si inşaat, %58,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.
İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %51,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İş gücü 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile %51,0 olarak gerçekleşti.
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %31,0 OLDU
Ocak 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar
içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak
%31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine
göre 1,6 puan azalarak %20,9 oldu.
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla %14,1, tarım dışı
işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,4 puanlık azalışla
%48,6, iş gücüne katılma oranı ise 1,1 puanlık azalışla %56,5 oldu.
GENÇ İŞSİZLİK %24.5
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan
azalışla %24,5, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak %31,0 oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı 1,5
puanlık azalışla %41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla %25,7 seviyesinde gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ %12.6
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak %12,6 oldu. İşsiz
sayısı bir önceki döneme göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 60 bin kişi olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak %45,3 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 101 bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin kişi olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak %51,8
oldu. İşgücüne katılan sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 150 bin kişi olarak tahmin edildi.
Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 32 bin kişi, sanayi
sektöründe 50 bin kişi, hizmet sektöründe 20 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 2 bin kişi arttı.
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AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMALI
Sosyal devlete; her ülkenin insanlarını koruma altına alan bir güvence olarak
bakılmaktadır. Ülkemiz bakımından bir değerlendirme yapıldığında;
anayasamızda sosyal hukuk devleti hüküm altına alınmış; ekonomik, sosyal ve
hukuksal kararların bu esaslara göre yönetilmesi için ülkeyi yönetenlere verilmiş
en temel görev olarak sayılmıştır.
Sağlık, sosyal devletin en önemli yükümlülüğüdür. Toplum sağlığı, her bir
insanımız için vaz geçilmez bir haktır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken sağlık
hizmetlerinin özel sektöre eliyle de yürütülmesi, çeşitli sorunlara yol açmıştır.
Katkı payları ve ilave ücret uygulaması, özel sağlık sistemine erişimi
zorlaştırmıştır. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, devlet eliyle
yürütülmelidir.

Saliha GÜLCEMAL

Kamu-Der Denetim Kurulu Üyesi

Devletimizin bütün kurumlarının ortaklaşa ve eşgüdümlü olarak sürdürdüğü
korona virüse karşı sürdürülen mücadele ile salgının en kısa sürede sona ermesini
diliyorum. İnsan sağlını tehdit eden bu süreçte ekonomik ve sosyal haklar bakımından da zorluklar
yaşanmakta; işsiz kalma endişesi karşısında insanlarımız geleceğe güvenle bakamamaktadır. İstihdamın
korunması konusunda, devletimize de önemli görevler düşmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Emeklilik; kutsal bir hak olduğu gibi, sosyal devletin de en kapsamlı uygulamasıdır. Emeklilik sistemimizin
çeşitli sorunları bulunmaktadır. Emekli aylıkları arasında eşitliğin sağlanamaması, öncelikli sorunumuzu
oluşturmuştur. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, emekli oldukları tarihlere
bakılmaksızın aynı aylık ödenmesi gerekirken, dönemsel farklılıkların olması, sosyal devlet anlayışı ile de
çelişmektedir. Ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevi, sosyal güvenlik sistemini eşitlik kuralına göre
yönetmesidir. Kamu der Derneği, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 2000 sonrasında emekli
olanların intibakının yapılmasını talep etmektedir. Bu yapılmadığı sürece, prim ödeme kazançlarının ve prim
ödeme gün sayılarının değerlendirilmesinde eşitlik kuralı sağlanamamaktadır. Bazı yıllar için farklı
güncellenme katsayı ve aylık bağlama oranlarının olması, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu
nedenle, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibakın yapılması gerekmektedir. Geleceğe de
güvenle bakmak için sosyal güvenlik sistemimiz iyi yönetilmeli, emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek
bir seviyeyi olmalıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenliğin, en önemli koruyu şemsiye olduğu gerçeğini ülkeyi
yönetenler görmeli ve bu yönde politikalar oluşturmalıdır.
Gelir dağılımımın iyileştirilme araçları olan istihdam, ücret, vergi, sağlık ve emeklilik hakları iyi
yönetilmelidir. Bunlar, bir birini tamamlayan halkalar gibidir. Yatırım-üretim-istihdam ilişkisi dengeli
yürütülmeli, özellikle de eğitimli insanların iş bulmasında ciddi zorluklara çözüm bulunmalıdır.
Sendikal hakların daraltılması ve örgütlenme özgürlüğünün etkin olarak işletilmemesi, istihdamı da düşük
ücret politikasına götürmüştür. SGK prim kazançlarının yüzde 43'nün asgari ücret üzerinden ödenmesi,
emekli aylıklarının da düşük hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu yönüyle, ücret-emeklilik bir birini
tamamlayan haklar bütünüdür.
Verginin dağılımına bakıldığında; kaynaktan alınan vergilerin oranı düşmüş, dolaylı vergiler olan
harcamalardan alınan vergilerin oranı yüzde 70'lere yaklaşmıştır. Vergi adaleti, sosyal devletin yerine
getirmesi gereken bir görevdir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerekirken,
sermayenin daha az vergi ödediği gerçeği görülmeli ve her kesimin kazancını esas alan vergi politikalarına
gidilmelidir.
Sosyal devletin uygulamalarının temelini oluşturan ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda etkin kararlar
alındığında, gelir dağılımımız iyileşeceği gibi, toplumun da refahı artacaktır.
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Koronavirüs SON DURUM
19 Mayıs Koronavirüs SON DURUM
tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka
(test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita
istatistiği yayınladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve
yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan

koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam
ediyor. Yurt genelindeki tüm
vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği
Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili
sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca
tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt
genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün
açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu
gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 25.382
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.022
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 28
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.318

TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 1.675.517
TOPLAM VAKA SAYISI: 151.615
TOPLAM CAN KAYBI: 4.199
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 112.895
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Dünyada Corona virüs salgınında son gelişmeler
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi
sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı ise 291 bine ulaştı. Salgından en
fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 82 bin 690'a yükselirken,
vaka sayısı 1 milyon 395 bin, iyileşen sayısı ise 274 bin 902 oldu.
Beyaz Saray, salgın nedeniyle yerleşkeye giren tüm gazetecilere
günlük olarak virüs testi yapılacağını açıkladı.
New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun Kovid-19 ile
bağlantılı olduğu düşünülen "nadir" görülen bir hastalığa yakalandığını
söyledi.
İspanyol hükümeti mahkemeye verildi
İspanya'da ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 920'ye, toplam vaka sayısı 269 bin 520'ye çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 180 bin 470'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının kararına göre, 15 Mayıs'tan itibaren yurt dışından İspanya'ya gelenlerin 14 gün karantinada
kalmaları zorunlu hale getirildi.
Bu arada, salgında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 binden fazla kişi, "salgının yönetiminde yetersiz
tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" suçlamasıyla İspanya hükümetine karşı Yüksek
Mahkemeye başvurdu.
İtalya'da restoran, kafe ve kuaförler planlanandan önce açılacak
İtalya'daki can kaybı 30 bin 911'e, virüs bulaşanların sayısı ise 221 bin 216'e çıkarken, hastalığı atlatanların
sayısı da 109 bin 39 olarak açıklandı.
Hükümet, tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında daha önce 1 Haziran olarak duyurduğu restoran, bar, kafe ve
kuaförlerin açılış tarihini 18 Mayıs'a çekti.
İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye, vaka sayısı ise 226 bin 463'e
yükseldi.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı,
10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi
çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 991, vaka sayısı ise 213 bin 662 oldu. Ülkede 57 bin 785 kişi ise
hastalığı atlattı.
Savunma Bakanı Florence Parly, senatoda yaptığı açıklamada, orduda Kovid-19'a yakalananların sayısının
1771'e çıktığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov da Kovid-19'a yakalandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 232 bin 243'e, can kaybı ise 2 bin 116'ya yükseldi.
Başkent Moskova'da taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve
eldiven takmak zorunlu hale getirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19'a yakalandı.
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 için 100'den fazla aşı adayı olduğunu ancak aşı üretmenin zor olduğunu
açıkladı. Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi, 13 ülkenin daha eklenmesiyle 100'e ulaştı.
Kuzey Makedonya'da camiler yeniden açıldı
Kuzey Makedonya'daki camiler, yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden cemaatle ibadete açıldı.
Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle filosunu küçülteceğini ve
çalışan sayısını azaltacağını duyurdu.
Cezayir hükümeti, karantina uygulamasını 15 gün uzattı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi.
İran'da eğitime başlanıyor
İran genelinde salgın tedbirleri kapsamında 5 Mart'ta kapatılan okulların, 16 Mayıs'ta yeniden açılacağı
bildirildi. Doğu Afrika'daki ada ülkesi Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadığı bildirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'da ilan edilen karantina uygulaması, mayıs sonuna kadar uzatıldı.
Hindistan'da salgın tedbirleri kapsamında durdurulan tren seferleri, bugün itibarıyla yeniden başladı.
Katar'da yaklaşık 50 gün sonra döviz büroları yeniden açıldı.
Kaynak: İnternet
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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan çoklu baro sistemiyle ilgili açıklama;
Çoklu baro ve baroların seçim sistemine
ilişkin açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu "Süreci yakından takip
ediyoruz. Çoklu baroyu tüm barolarımız ve biz çok
sakıncalı görüyoruz" dedi.
Feyzioğlu açıklamasında, "Barolar, hukukun
üstünlüğünün, savunma ve adil yargılanma
hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu sebeple,
baroların seçim sistemine ilişkin başlayan tartışma
sadece avukatları değil, tüm toplumu
ilgilendirmektedir" dedi.
Türkiye Barolar Birliği'nin bu süreçte yaptıklarını
anlatan Feyzioğlu, "İlk olarak şunu ifade
etmeliyim. Tercih ettiğimiz yöntem kavga değil etkili iletişimdir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Barolar Birliği olarak ilk günden itibaren, ilgili her kurum ve yetkili ile yakın temas halinde olduklarını
belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik konusu gündeme geldiğinde Yönetim Kurulumuz barolarımıza,
elimizde her ne kadar somut bir teklif metni olmasa da kamuoyunda tartışılan hususları esas alarak görüşlerini
sordu. Bazı barolarımız bildiri şeklinde, bazı barolarımız da ayrı ayrı gönderdikleri yazılarla görüşlerini ifade
ettiler. Elimize ulaşan görüşleri sözlü olarak ilgili tüm makamlara ilettik. Görüşler tamamlandığında, yazılı
olarak da sunacağız."
'SOMUT BİR METİN YOK'
Baroların seçim sistemine ilişkin yapılması düşünülen değişiklikle ilgili bir teklifin henüz Meclis'e sunulmadığı
için elde somut bir metin olmadığını aktaran Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Öte yandan, basına yansıyan haberler ile sürekli yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde
şunu söylememiz mümkün. Değişikliğe ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar iki alternatif olarak beliriyor:
1) Baro kurullarının seçiminde, tıpkı TBMM'nin oluşumunda olduğu gibi nisbi temsilin getirilmesi ve baroların
delege sayılarının artan avukat sayılarına göre yeniden düzenlenmesi.
2) Çoklu baro. Yani belirli sayıda avukatın bir araya gelerek bir ilde baro kurması. Böylece her ilde birden çok
baro kurulabilmesi."
‘BAROLARIN FARKLI GÖRÜŞLERİ VAR'
Çoklu baronun "Bir ilde dileyen belli sayıdaki avukatın bir araya gelerek baro kurması" olduğunu söyleyen
Feyzioğlu, "Şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de istisnasız tüm barolar, çoklu baro sistemine
karşıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak biz de dünyada örneği olmayan bu 'sistem'in sakıncalarını, konu birkaç
sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu o zaman kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili
her makama çoklu baronun sakıncalarını somut gerekçelerle anlatıyoruz" dedi.
Açıklamasında nisbi temsil konusuna da değinen Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Barolarımızın bu konuda farklı görüşleri var. Barolarımızın bir kısmı sistemin aynen kalması gerektiği
düşüncesinde. Bir kısmı, nisbi temsili destekliyor. Bunlardan bir kısmı sadece TBB delegasyonunda nisbi
temsil olmalı diyor. Bir kısmı da örneğin mensup sayısı 1000'i geçen barolarda değişiklik yapılsın görüşünde."
Açıklamasında tartışmaları, görüşleri ve çeşitli çalışmaları özetlediğini söyleyen Feyzioğlu, "Süreci yakından
takip ediyoruz.
Tüm iletişim kanallarını açık tutarak görüşlerimizi dile getiriyoruz. Gelişmeler hakkında sizi
bilgilendirmeye devam edeceğiz. Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin Türkiye Barolar Birliği'ne yüklediği
sorumluluğu bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da en etkili şekilde yerine getireceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın" diye konuştu.
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Kadın Kotasında Rekor Kamu-Der' de
Sevgili Kamu-Der Dergisi okuyucuları merhaba.
Dergimizin 41. sayısında sizinle olmaktan mutluyum.
Dergimizin bu sayıda sivil toplum kuruluşları içinde
yaptığım araştırmada, kadın kotası rekoru Kamu-Der
'dedir. Sivil toplum kuruluşları, siyasi Parti
Temsilcilerin gittikleri her yerlerden, kongrelerinde,
meydanlarda, kadınlarımıza daha demokratik hakların
verilmesi, seçilme kontenjanının daha fazlasının
verilmesi söylenmektedirler. Doğrusu da bu…
Ama tarafımca yaptığım araştırmamda, TBMM
seçilen milletvekillerinin dağılımını dikkate alındığında,
Mecliste 598 milletvekili varsa, bunun 102 tanesi
kadınlardan ibarettir. Buda % 17.72 eder. Yani %
82.68'i de erkeklerden oluşmaktadır.
Ak Parti kadın milletvekili 54
% 18
CHP kadın milletvekili
17
% 12.37
MHP kadın milletvekili
4.
% 8.16
HDP kadın milletvekili
24
% 40
İyi parti kadın milletvekili 2.
% 5.41
BHDP erkek milletvekili
1
BBP erkek milletvekili
1
SP erkek milletvekili
2
İşci partisinde erkek milletvekili 1
Diğer Sivil Toplum Kuruluşlara baktığımızda ise %6.7'lerdedir
İşte Kamu-Der Tablosu
İl Temsilcisi
23 ilde var
5 hanim efendi
İlçe Temsilcisi
50 ilde var
13 hanim efendi
Yönetim Kurulu
7 kişi var
2'si hanim efendi
Denetim Kurulu
3 kişi
1'i hanım efendi
Danışma Kurulu
7 kişi
3'ü hanım efendi
İl İlçe Genel Merkez dâhil Toplam 90 kişi, bunun 24'ü bayandır Yani bu da % 24.6'ya tekamül eder.
Tabloya baktığımızda rekor Kamu-Der 'dedir.
Buda bizi mutlu ediyor. Kadınlara verdiğimiz önem aşikârdır. Sivil toplum kuruluşlara ilgi duyan, çalışkan
başarılı hanımların, çalışma adresleri bence Kamu-Der' dir.
50 ilçede, 23 il de Teşkilatımız olup, hedefimiz 2022'ye kadar 45 ilde teşkilatlanmak ve kadın kotasında %
45 lere çıkarmak olacaktır.Daha demokratik, hak, hukuk ve adaletli bir çalışma yapmak isteyen kadın erkek
kardeşlerimizi Kamu-Der' e davet ediyoruz. Gelin birlikte ülkemize, insanımıza hizmet edelim.
Çünkü hizmet Kamu-Der kadrolarının işidir.

ER OLARAK TALEPLERİMİZ

3600 ek göster tam verilme zamanıdır
Siyası parti liderleri seçim meydanlarında 3600 ek gösterge vereceğiz diye söz verdiler 2 yıl geçti
halen verilmedi. 3600 ek gösterge imama değil başta sağlık çalışanları ve polis olmak üzere herkese tüm
kamu görevlilerine ve gerçekten geçim sıkıntısı çeken perişan olan emekli sandığı dediğimiz (SGK)
emeklilerine devlete 30 yıl hizmet eden memur emeklisi şef uzman müdür Müdür Yrd. de
ek
gösterge verilme tam zamanıdır ve verilmelidir. Bu vesile ile dünyanın başına bela olan virüs salgınında
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevlerin yaparken şehit olan kahraman sağlık çalışanlarına
Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim.
Sağlık çalışanları başta olmak üzere, subay, ast subay er erbaş ve tüm kamu görevlilerin,
emeklilerin ile yüce milletimizin bayramını en kalbî duygularımla kutlar, sağlık, mutluluklar ve esenlikler
temenni ediyor , Güçlü ve aydınlık bir Türkiye dileği ile sayılar sunarım.
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BAŞKANLARDAN
BAYRAM KUTLAMA MESAJI

Batman Beşiri Belediye
Başkanı Sait Karabulut’tan Bayram Mesajı
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin
birleştiği belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yinede umutlu,
yinede sevgi dolu nice bayramları
SAİT KARABULUT
Batman Beşiri Bel. Başkanı
kutlamak dileğiyle Beşiri halkımızın ve belediye çalışanlarımızın
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını candan kutlar, Allah’tan
sağlık, mutluluklar dilerim. Sevgi ve saygılarımızla.

Salim Seven Kayabağlar Belediye
Başkanı Bayram Kutlama Mesajı
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günler
değerlerinden olan, tüm Kayabağların ve
belediye çalışanlarımızın Ramazan Bayramınızı en içten kalbi duygularımla kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.
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SALİM SEVEN
Kayabağlar Belediye Başkanı
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İL TEMSİLCİLERİ

Beyhan ÜNAL
Ankara İl Temsilcisi

Sevgi KURU
Antalya İl Temsilcisi

Özgür KOÇAK
İstanbul İl Temsilcisi

Ali Rıza YILDIZ
İzmir İl Temsilcisi

Nurettin ÇİTAK
İstanbul An. Yak. Tem.

M. Haluk YILDIZ
Diyarbakır İl Temsilcisi

Mehmet GÜL
İstanbul Av. Yakası Tem.

Yaşar SEZGİN
Kocaeli İl Temsilcisi

Sevil SÜLÜN
Kütahya İl Temsilcisi

Ahmet TAPLAKTEPE
Kırıkkale İl Temsilcisi

Salih SÜL
Muğla İl Temsilcisi

Yaşar TAN
Balıkesir İl Temsilcisi

Uğur DİREK
Mersin İl Temsilcisi

Turabi DEMİRTAŞ
Malatya İl Temsilcisi

Dr. Ubeydullah SEVGİLİ
Niğde İl Temsilcisi

Derya Özer BOZKURT
Samsun İl Temsilcisi

Hamit ÇİFTÇİ
Siirt İl Temsilcisi

Salih GÜVEN
Eskişehir İl Temsilci

Döne Tuna BİLGEHAN
Denizli İl Temsilcisi

Haydar FIRATHAN
Şanlıurfa İl Temsilcisi

Nurettin ÖZBİLGE
Yozgat İl Temsilcisi

M.Nezih BAYRAM
Yalova İl Temsilcisi

Yusuf ANGÜN
Bitlis İl Temsilcisi

İbrahim EROĞLU
Batman İl Temsilcisi

