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FEYZİOĞLU’NDAN BAYRAM KUTLAMA MESAJI
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZI
ZAFERLE TAÇLANDIRAN
30 AĞUSTOS BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN
Gazi Mustafa Kemal
Paşa'nın başkomutanlığında, 26
Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Prof Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU
Ağustos'ta eşsiz bir zaferle
TBB Başkanı
sonuçlanan Büyük Taarruz, bize
vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığını kazandırmakla
kalmamış, ezilen bütün milletler için de umut ışığı olmuştur.
30 Ağustos; mazlumun mağdura, bağımsızlık ruhunun
emperyalizme karşı kazandığı biricik zaferin kesin olarak
noktalandığı gündür.
Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin bir mucizesidir.
Milletimizin kendisini tarihten silmek isteyen işgal güçlerine
karşı, tek yürek, tek yumruk olarak verdiği bağımsızlık
mücadelesi, bütün dünya devletleri için bir ders niteliğindedir.
Dünyanın en haklı ve en meşru savaşında, vatanın
bağımsızlığı için canları ve kanlarıyla mücadele eden atalarımızı,
en az onlar kadar kahraman analarımızı, başta Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm gazi
ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, tüm
yurttaşlarımızın bayramını kutluyoruz.
Türkiye Barolar Birliği
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Demokrasinin Temel İlkeleri
Millî Egemenlik:
Demokrasi ile yönetilen
ülkelerde egemenlik millete
aittir. Millet bu hakkını seçtiği
milletvekilleri aracılığı ile
kullanır. Eşitlik: İnsanlar dini,
inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti
ya da ırkı ne olursa olsun yasalar
önünde eşittir. Yasalar herkese
aynı şekilde uygulanır.
Özgülük: başkasına zarar
vermeden kişinin istediğini
yapabilmesi hürriyettir. İnsan
Haklarına Saygı: Demokratik
yönetimler insan haklarına
dayanır. Bu nedenle temel hak
ve özgürlükler anayasa ile
güvence altına alınmıştır.
Katılımcılık: Demokratik
yönetimlerde halk, seçme ve
seçilme, sivil toplum kuruluşları
kurma vb. yollarla ülke yönetimine katılır. Yönetimin aldığı kararlarda etkili olur.

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı

Hukukun Üstünlüğü: Yöneten ve yönetilenlerin kurallar dâhilinde hareket etmelerini sağlar.
Hukukun üstünlüğü ilkesi ancak bağımsız bir yargı ile mümkündür. Çoğulculuk: Herhangi bir konuda
seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması gerekir. Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin
farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine “çoğulculuk” denir.
Laiklik: devletin tüm din ve inançlara karşı tarafsız eşit mesafede olması devlet yönetiminde
akıl ve bilim kurallarının esas alınması herkese din vicdan ve ibadet hürriyeti verilmesidir farklı din
ve inançların barış içinde bir arada yaşamasını herkesin inancını baskısız riyasız ihlasla yaşamasını
sağlar. Cumhuriyet ise kimsesizlerin kimsesizidir. Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili
siyasal düzen benimsenmiştir. Bende beğeniyorum kamu der de beğeniyor.
Artık Demokratların bu milletin değerlerinin hepsine Milli Dini Cumhuriyet ve Demokratik
değerlerine bir bütün olarak kuruluşundan beri sahip çıktığını Bu değerleri ayrıştıran ideolojilerin
tersine bir bütün olarak görüp kucakladığını birleştirici bir anlayışla bu değerlerin istismarını değil
icraatını yaptığının anlatılması lazım. Genel Başkan BAŞTUĞ Türklük Atatürk Cumhuriyet Dini
değerlerimiz bu değerler bunların hamasetini istismarını yapıp bu değerler üzerinden ayrıştıranlara
bırakılmamalı bu değerlerin bayraktarlığını yapan birleştiren icraatını yapanın 1946 dan beri bu
değerlerin hepsine demokrasi ve hürriyetlerle birlikte sahip çıkanın milletimizdir milletimize de iyi
anlatmak gerek.
Gerek bu vesile ile yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutlar
sağlık ve mutluluklar dilerim.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü
Programında Konuştu, AK PARTİ 19. YILI KUTLU OLSUN
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
“Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere
Allah’tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin
kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak
üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes
sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu
parti Allah’ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve
aynı anlayışla geldi.
“ŞAHSİ EMELLERİNİN PEŞİNE DÜŞENLER, TARİHİN TOZLU
RAFLARINDA”
Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin
tozlu raflarında yer aldı. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti’den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor.
Tek AK Parti’ye saldırmak, Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek.
Hz. İbrahim’in Harran’dan Filistin’e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa’nın Kızıldeniz’e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz.
Muhammed’in Mekke’ye yürüyüşü tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14
Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.
Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7
iklimde barışın kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı Cumhuriyet’in aklıdır.
Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.
“19 YIL ÖNCE NE SÖYLÜYORSAK BUGÜN DE AYNISINI SÖYLÜYORUZ”
19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK
Parti’nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti’nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize
ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele
yürümektir.
“BİZE NASIL TUZAKLAR KURULDUĞUNU HATIRLIYORUZ”
Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize
nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz. 2007
Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun
bedelini de kapatma davasıyla ödedik. Provakatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir.
YUNANİSTAN’A ORUÇ REİS RESTİ
4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin
içine giriyorduk. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur
eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK’sından DHKP-C’sine varana kadar üstümüze saldılar. Bizim Oruç Reis’imize
saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik.
“BİNLERCE BİLİM İNSANI YETİŞTİRİYORUZ”
Sağlıkta hastane tedavi kurumu, 8 bin 500 sağlık tesisini ülkemize kazandırdık. Yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine, nitelikli
yatak kapasitemizi 19 binden 148 binin üzerine çıkardık. Üniversite öğrencileri harçla okuyordu. Biz harcı kaldırdık. Bizimle oldu.
Lisans öğrencilerine biz göreve geldiğimizde verilen burs 45 TL. Biz bunu 550 liraya çıkardık. Yüksek lisansta 1100 liraya çıkardık.
Nereden nereye. 76 olan üniversite sayımıza ilave 131 üniversite kurarak. Üniversite sayımızı toplamda 207’ye yükselttik. Konya ile
birlikte toplam 15 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunduk. Çağın ihtiyaçlarına göre üniversitelerimizi tek tip olmaktan
çıkarıyoruz, çeşitlilik esasında üniversiteler kurduk, kuruyoruz. Robotik nanoteknoloji, aşı, yapay zeka gibi birçok önemli alanda
geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek binlerce doktoralı bilim insanı yetiştiriyoruz. İnşallah yetiştirmeye devam edeceğiz.
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NELER GELDİ GEÇTİ FELEKTEN,
UN ELERKEN DEVE GEÇTİ ELEKTEN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
01.Ağustos.2020 tarihinden itibaren " Salda Gölü " nde sigara içilmesinin yasakladığını
açıkladı...Yeniçağa Gölü ve Sulak Alanı da, aynı bakanlık tarafından korunmaya alınmış
Türkiye'deki ötrofikasyon ve çevre mevzuatı açısından çok önemli alanlardandır.
Yatırım planlama hataları ile yoğun kirlenmeye maruz kalan ve canlılığını yitirmek üzere
olan bu cennet tabiat varlığı için daha da vahim bir hata olarak aşağıdaki düşündürücü ve
üzücü karar alınabilmiştir...
" İlimiz, Yeniçağa İlçesi, Gölbaşı Köyü, Kayabaşı Mevkii, 784 nolu parselde, Beypi
ÖZCAN
Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San.Ve Tic.A.Ş. tarafından yapılması planlanan,"Kümes Çalışma Özer
Bak. E. Müsteşar Yrd.
altlığından elektrik enerjisi üretimi amaçlı atık yakma tesisi" (95 Ton/Gün atık
kapasiteli) projesine Valiliğimizce 03/07/2020 tarih ve 70703704/E-2020137 karar nolu
"Çevresel Etki Değerlendirmesi" gerekli değildir kararı verilmiştir." Başlıktaki veciz halk değişi, bu yaman
çelişkiyi anlatabilmek için seçilmiştir...Aklımın almadığı, beyin yakıcı ve yürek burkucu olan durum, bütün
feryatlara rağmen, Yeniçağa Gölü ve Sulak Alanlardaki çevre katliamının önüne geçilmemesi bir tarafa, artan
bir hızla devam etmesidir....Şimdiden baş gösteren su sıkıntısı ile beraber, yer altı ve yer üstü sularının ve göl
suyunun kirlenmesini, atıkların birikme ve nakliyesi sırasında, yakılması ve sonrasında oluşacak, kül, toz,
duman, buhar, kimyasallar ve nihayet koku ile beraber oluşacak organik kirlilik düşünülmeden; Çevre
değerliliği konusunda ülkemizdeki "20 Gri alandan" birisi olan ve "Ramsar Sözleşmesine" dahil edilen, 200
ün üzerinde göçmen kuşa ev sahipliği yapan, göl ve etrafındaki canlı ve endemik bitki çeşitliliği ile koruma
altında bulunan, torf alanları dolayısıyla karbon yutağı atmosfer özelliğine sahip "Yeniçağa Gölü ve Sulak
Alnında" hayvan ve bitki canlılığı kirlenmeden dolayı tehdit altındadır.
Yeniçağa kapladığı alan itibarıyla Bolu'nun en küçük ilçesidir. Arazisi göl ve etrafındaki yeşil
alandan ibaret Yeniçağa' da kurulu tavuk, civciv ve yumurta kümeslerinde, eğer Çamlık Köyünde kurulmaya
çalışılan 500 Binlik kümesler için de ruhsat verilirse, toplam kümeslerdeki 3 Milyon tavuğun atıkları, avuç
içi gibi çukur ve dar olan bu güzel bölgeyi geri dönüşü olmayacak bir şekilde kirletecektir.
Türkiye'de Bolu, Bolu'dada Yeniçağa metrekareye düşen tavuk yoğunluğu en fazla olan arazi
parçasıdır. Kirlenmenin önüne geçilemez yoğunluğa ulaşmış bu kümesler memleketimizi bitirmeden soruna
çare bulunması, öncelikle kümes yatırımlarının sonlandırılması ve çeşitli nedenlerle devre dışı kalanların
yerine yenilerinin yapılmaması şarttır. Büyük bir sorun halini alan, tavuk atıkları, kesim atıkları, üretim
zayiatlarının, atık yakma tesisi adı altında, termik santral yapılması ise daha vahim sorunlar yaratacaktır.
Yeniçağa gölün en hakim kuzey kıyısındaki Gölbaşı Köyünde 1 Milyon 600 Bin, yumurta üreten tavuk
kümeslerinin yanına, koronalı günlerden istifade ile atıkları yakarak elektrik enerjisi üretecek termik santral
inşaatına başlanmıştır.
Çevre halkının itirazlarına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,büyük emek ve masraflarla
yaptırdığı iki adat kuş gözetleme kulesi, iki adat iskele, göl suyundaki canlılığı yok edecek yeraltı ve yer üstü
sularındaki ve göldeki kirlenmeyi engellemek için yaptığı tesisler ile " Kuş çeşitliliğini tanıtacak" binanın
açılma aşamasında, Bolu İl Genel Meclisi ile Vilayete Bağlı İl Müdürlüklerinin hassas davranmaması,
prosedür izinler ile tehlikeli süreci hızlandırmaktadır. Siyasilerin halkın feryadına kulak asmaması, halkın ve
seçtiklerinin itirazına rağmen ilgi duymamaları güzelim Yeniçağa'yı adım adım çevre felaketine
sürüklemektedir...Çevre felaketlerinin önüne geçmek veya eski güzel günlere geri dönmek pek zor, çoğu kez
de imkansız olmaktadır.
Ne olur yol yakınken un eleyiniz. Deve geçmesin elekten...
Allah aşkına, rant uğruna gözü kararmışlara uymayın, kıymayın Yeniçağa'ya...
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Edremit Kamu-Der’i tanıtmaya devam ediyor
Kamu-Der Edremit ilçe Temsilcisi şehir plancısı Nevin Sayman Akçay Temsilcisi Gürbüz Günbay
Datça Temsilcisi mimar yazar Hülya Ölçekli Arlı ile birlikte Kaymakam Ali Sırma Belediye Başkanı Selman
Hasan Arslan Belediye Başkan Yrd. Metin Tuncer Emniyet Müdürü ve olay gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Ceren Yıldırımı ziyaret ettiler.
Ziyaretle ilgili Yöneticilere Kamu-Der tanıtımı yaptılar. Ayrıca güncel konular hakkında bilgi alış
verişinde bulunuldu. kamu yöneticilerimiz Kamu-Der'in Temsilcilerinin birlikte hareket ediklerinden Mutlu
olduklarını ve Memnuniyetlerini ifade ettiler.
“Kamu-Der Genel Merkez Yönetim kurulu olarakta Yöneticilerimiz başta Kaymakam Belediye
Başkanı Başkan Yrd ve Emniyet Müdürümüze ve Olay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ceren Yıldırım
hanımın gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Teşekkür ederiz.
Kamu-Der Kamu Görevlileri Ve Çalışanları Derneği'dir. Kamuda görev yapanın ve ilgi duyan
herkesin derneğidir. Sloganımız olan adımız Kamu-Der soyadımız Türki'yedir sözde değil özde bağlıyız.”
denildi

BÜYÜK TÜRKİYE GÜÇLÜ KAMU-DER
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AHMET KIRAN KİMDİR ?
Hem siyasi, hem ticari ve iş dünyasında tanınan kimliğinin
yanı sıra Kejan aşiretinin önemli simalarından. Ahmet Kıran 1963
Şanlıurfa/ Siverek Karacadağ- Avurtepe doğumludur.
Ahmet KIRAN bölgedeki en büyük çiftçilerden biri olarak ulusal
ve yerel de sayısız ödül almıştır.
Ahmet KIRAN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekonomi
mezunudur. KIRAN, bölgenin en büyük çiftçilerinden olup 23 bin
dönüm araziye sahiptir.
Arazi üzerinde Özel barajı ile göz önünde tutulmaktadır,
Ahmet KIRAN
bölgede yaklaşık iki bin
insana istidam sağlamaktadır. Ak Teknik Enerji Gıda
Aş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kurutulmuş domates ve domates salçası, sadeyağ dünyada eşi
benzeri bulunamayan Karacadağ Padişah pirinci Yılda ortalama
üç bin ton civarında kurutulmuş domates tarımsal alanlarımızdan elde ediyoruz. Yaklaşık olarak da altı bin ton
civarında domates piyasaya satıyoruz, üç bin ton civarında da Salça fabrikasına gönderiyoruz, bin beş yüz ton
civarında da tatlı acı biber üretimi gerçekleştiriyoruz, pirinç sahamızdan da yaklaşık olarak üç yüz-dört yüz ton
pirinç elde edebiliyoruz.
Ortak iştirak fabrikalarımız; Elazığ Öz Salça fabrikası, yıllık altı bin ton domates alma kapasitesine
sahiptir, ayrıca Siverek'te yine iştirak pirinç fabrikamız yıllık ortalama bin beş yüz ton civarında pirinç
işlemektedir. Ürünlerimizin tümünü Şanlıurfa tarımsal Atlıca çiftliğimizde üretiyoruz.
Ak Teknik Enerji Gıda Aş. Bünyemizde saha içinde ve dışında ortalama iki bin kişiye iş imkanı sağlıyoruz,
Karacadağ Padişah pirinci Çağdaş Marketler zinciri ve Tarım Kredi Birlik marketlerindedir. Ayrıca diğer
ürünlerimize E-Ticaret üzerinden satışa sunulmaktadır. İlkemiz her şeyden önce insan sağlığı, milletimiz için
üretiyoruz hiç bir şekilde kimyevi ilaç gübre kullanılmamaktadır! Ürünlerimiz coğrafi işaretlidir.
Ak Teknik Enerji Gıda Aş. Yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Kıran İş adamı ve Ekonomist ve
Çiftçiliği ile faaliyetlerine devam etmektedir.
KARACADAĞ PİRİNCİ YAPISI ÖZELLİĞİ
Karacadağ Atlıca Tarımsal Çiftliğimiz mart ayı ile birlikte arıkla açılır.Yere serpilir. Eylül ayı sonuna doğru
biçimine başlarız. Bir kısmını geleneksel koşullarla orak ile biçeriz.Düz olan yerleride biçer döver ile biçeriz.
Orakla biçtiklerimizi 3 gün harmanda kuruturuz.Harmanda biçer döverin ağzına atarız.Biçer döver çeltik haline
getirir.4 gün güneşte güneş önünde harmanda kurutulur. Siverekte bizimde ortak olduğumuz çeltik ve pirinç
fabrikasına götürüyorz. Kabuklarından çıkartarak pirinç haline getiriyoruz.25 kg torbalara koyuyoruz.bu
torbaları gerek bir kısmı Ankara'daki merkezimize paketlemeye getiriyoruz.Bir kısmını da Karacadağ Atlıca
Tarımsal çiftliğimizde 1-2-3-5 kg şeklinde paketliyoruz.7 aylık bir meşakkatle bakım
yapıyoruz.Eylül ortasında biçimine başlıyoruz.
ÇELTİĞİN ÖZELLİĞİ
Karacadağ pirinci ve Karacadağ çeltiği 150 yıla yakındır biz bu işi yapıyoruz. Esas bu işi
bize öğretenlerde Ermenilerdir. Bizim bu çeltiğimiz başka coğrafyalarda adaptasyon
sağlamıyor.
Gen yapısı bizim toprağımıza özgüdür.
Diyarbakır-çınar-ergani-mardin-mazidağı-derik-şanlıurfa-siverek-viranşehir bu
bölgelerin dışında kesinlikle yeşermiyor ve olmuyor.
Başka yerlerde Trakya bölgesinde tarlalar tava yapılarak çeltik ekiliyor. Bizde arık
yapılarak ekiliyor. Bunu bize öğretenler Ermenilerdir.

10
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Karacadağ Atlıca Tarımsal Çiftliği Ürünlerimiz
Karacadağ iki milyon dönümlük arazisi tümü ile bizim kontrolümüzde yani Kejan Aşiretindedir.
Güneydoğusunda Mardin- mazi dağı ve Derik Kuzeydoğuda Çınar-ergani Batısında Siverek-viranşehir
Bu yerleşim alanlarının geçim kaynağıdır.
Bir kısmını geleneksel koşullarla yapıyoruz. Gübre ve kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Bu bölgeye bağlı olarak
yıllık üretim ortalama 20.000 ton civarında 2 fabrika Diyarbakır'da 1 fabrika siverek'te Dünyanın en değerli
pirinci olarak kabul ediliyor. Gastronomi Aşçılar tarafından ödül alıyor. Tümü ile doğaldır.
Diğer pirinçlerle taklit edilemeyecek kadar orijinal bir pirinçtir. Yabani bir kuş gibidir. Kendi bölgesinin dışında
yaşama sansı yoktur.
KARACADAĞ PADİŞAH PİRİNCİ
KARACADAĞIN ERİYEN KAR SULARI İLE SULANMAKTADIR.
GELENEKSEL TARIM İLE EKİLİP BİÇİLEN PİRİNCİMİZ TIRPANLARLA BİÇİLDİKTEN SONRA 4
GÜN HARMANLARA SERİLİR. KURUTULDUKTAN SONRA ÇELTİĞİNDEN AYRILIR HİÇ BİR
KİMYASAL VE MAKİNE İŞLEVİ GÖRMEDEN PAKETLENİR.
NİŞASTA ORANI YOK DENECEK KADAR AZDIR. DİYABET HASTALARI RAHATLIKLA
TÜKETEBİLİR. PROTEİN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR.
KARACADAĞ PADİŞAH PİLAVI YAPILIRKEN NİŞASTA ORANI DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN PİLAV
YAPIMINDAN ÖNCE KESİNLİKLE ISLATILMAMALIDIR.1 BARDAK PİRİNCE 2,5 BARDAK SOĞUK
SU İLAVE EDİLİR.
KARACADAĞ KEJAN DOMATES SALÇASI
KARACADAĞIN ERİYEN KAR SULARI İLE SULANMAKTADIR.
DALINDAN TOPLANAN SOFRA DOMATESLERİMİZ SALÇA YAPIMI İÇİN FABRİKAYA
GÖTÜRÜLÜR HİÇ BİR ŞEKİLDE EZİK YADA ÇÜRÜMÜŞ DOMATES SALÇAMIZDA
KULLANMIYORUZ. FABRİKAYA GİDEN DOMATESLERİMİZ ACI SULARINDAN ARINDIRILIP
POSASINDAN SALÇA ELDE EDİLİR.HİÇ BİR KİMYASAL KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ
İÇERMEZ.TUZ MİKTARI YOK DENİLECEK KADAR AZ MİKTARDADIR. TEMİZ KAŞIKLA
KULLANILDIĞINDA UZUN SÜRELİ KORUNABİLİR.
KARACADAĞ KEJAN SADE YAĞ
RAF ÖMRÜ YOKTUR.BEYAZLIĞI KENDİNE ÖZGÜDÜR.YANMA TEHLİKESİ KESİNLİKLE
YOKTUR.HER TÜRLÜ SEBZE-ÇORBA-PİLAV-KIZARTMALARDA AYRICA KAHVALTILARDA
RAHATLIKLA TÜKETEBİLİRSİNİZ.TEREYAĞI İLE KIYASLANAMAZ.TEREYAĞ HAYVANIN
SÜTÜNDEN ELDE EDİLİR. FAKAT SADE YAĞIMIZIN FARKI SÜTÜN KAYMAĞINDAN ELDE
EDİLMESİDİR.BU BAKIMDAN DOLAYI EN SAĞLIKLI VE EN HAFİF YAĞDIR.
KARACADAĞ PADİŞAH PİRİNCİ Çağdaş Marketler zinciri ve Tarım Kredi Birlik marketlerinde satışa
sunulmaktadır. Diğer ürünlerimize ise E-Ticaret üzerinden www.karacadagkejanpirinci.com yada Whatsap
İletişim Hattı 0534 858 44 07 ulaşabilirsiniz
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SALİM SEVEN KAYABAĞLAR BELEDİYE
BAŞKANI’NIN BAYRAM KUTLAMA MESAJI

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, 98
yıl önceki şanlı zaferin yıl dönümünde yurdun her köşesinde hissediliyor.
Akif’in “Korkma sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun
üstündeki en son ocak” dizelerinde haykırdığı hakikatin 98 yıl önce Türk milleti
tarafından dosta düşmana gösterildiği
SALİM SEVEN
bu kutlu günde tüm Kayabağlarlı vatanKayabağlar Belediye Başkanı
daşlarımızın ve Siirt’li hemşerilerimin
30 Ağustos zafer bayramını en içten
dileklerimle tebrik eder büyük önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyor bu vesile ile sağlık mutluluk ve başarılar temeni eder, sevgi ve saygılar sunarım.
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İl Temsilcisi SEVGI KURU
Kamu Der Antalya da kadın erkek eşitliği Sağladık
Kamu-Der Antalya il ve ilçe Temsilcilikleri
kurmakla görevlendiren döşem altı eski Belediye Başkan
Yrd. Sevgi Kuru Kamu Der dergisine yaptığım
açıklamasında Genel Merkez Antalya il ve ilçeleri kurmamı
istenmişti yaptığım saha çalışmalarım sonucunda Murat
paşa Konyaaltı kepez kemer ve döşem altı koruktali
kepez ilçelerine ;
Toplamda 4 bayan 4 erkek toplam 8 yeni Temsilci
Ataması Genel Merkeze teklif ettim atamalarımız
06.07.2020 Tarih Yönetim kurulun 188. sayılı kararı ile
atamalarımız yapılmıştır. Bu konuda Genel
Başkanım Sn Cevdet BAŞTUĞ ve Yönetim Kurulu
üyelerini Teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşlarda ve
siyaset dahil yönetimlerde kadın kotası % 8.ile % 15
geçmiyor kamu der genel Merkezimizde ise kadın kotası
% 27 ulaşılmıştır ama Antalya'da ise % 50 dır.
Yönetimde kadın erkek eşitliği Antalya kamu-der
sağlanmış olduk dedi.
Antalya kamu der il Temsilcisi Sevgi kuru 8
ilçemize temsilci ataması yaptık. Değer ilçelerimizde yeni
atamalar yapacağız Antalya'da ve Türkiye'de kamu deri
liyakatli iş bilen insanlara emanet edeceğiz. Sevgi Kuru ülkesini Milletini Seven hak hukuk adalet isteyen
ve eşit işe eşit ücret savunan Sosyal adalete adil paylaşım isteyen hanim efendilerin bey efendilerin
yegane çalışma adresleri kamu der dir .
bizlerde işte bunun için kamu-der sizsiniz diyoruz
il Temsilci Sevgi KURU
Antalya'da ve Türkiye'de kamu deri sevgi ile büyüteceğiz. Önümüzdeki günlere de Genel Başkanımız
Antalya ya davet edip bir dizi Ziyaretler yapacağız. Akıbetinde kamu-der il ilçe Temsilcilerimiz birlikte
basına tanıtım Toplantısı yapacağız ve hep birlikte başaracağız.
Adımız kamu - der
Soyadımız Türkiye
büyük Türkiye güçlü kamu- der sloganımız sözde değil özde bağlıyız dedi il Temsilcisi Sevgi KURU
lütfen T.M.M. yani Temizlik Maske ve Mesafeye dikkat edelim çünkü hayatiniz Aileniz ve bizim için
önemlidir. diyerek sevgi ve saygılarını sundu.

ADIMIZ KAMU-DER
SOYADIMIZ TÜRKİYE
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MİSYON VE VİZYONUMUZ
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.
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 - 42
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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Subaşı: Emekli ek ödemeleri kaç TL oldu?
Maaşlara 2020 göre zamlı Bağ-Kur SSK emekli ek ödeme tablosuEmekli maaşı ek
ödemeleri ne kadar oldu? Her ay emeklilerin net maaşının yüzde 4-5 oranında yapılan
ek ödeme miktarında artış oldu. Bağ-Kur ve SSK ve memur emeklilerine Temmuz
ayında yüzde 5,75 oranında zam yapıldığı duyurulmuştu. Bu zamla birlikte emekli ek
ödemeleri de yükselmiş oldu. İşte 2020 Temmuz zammı sonrası emekli maaşı ek ödeme
tablosu...ABONE OL
GİRİŞ 14.07.2020 17:27GÜNCEL
Emeklilerin Temmuz maaş zammı belli oldu. Milyonlarca emekli ise emekli maaş
zamları ile birlikte her yıl artış gösteren emekli ek ödemelerinin merak etmeye başladı.
Bağ-Kur ve SSK ve memur emeklisi vatandaşlara Temmuz ayı enflasyon farkı ile
birlikte yüzde 5,75 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Yapılan zamla birlikte her ay
net maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme tutarı da beraberinde yükselmiş oldu. Peki
Temmuz zammı sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ek ödemeleri ne kadar?
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin maaşlarına her ay net maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme
gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte artış gösteren net
emekli maaşlarında ek ödemeler de beraberinde yükselme gösteriyor. Merak edilen
emekli maaş ek ödemelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Fehime SUBAŞI
Kamu-Der Genel Sekreteri

YENİ ZAM SONRASI EMEKLİ EK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
İşte Temmuz zammı sonrası her ay ödenen emekli maaşı ve ek ödeme tablosu;
- 7.121.72 TL emekli maaş alanlar 302,25 TL ek ödeme alacak.
- 6.527,77 TL emekli maaşı alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak.
- 6.018,56 TL emekli maaşı alanlar 254,59 TL ek ödeme alacak.
- 5.509,36 TL emekli maaşı alanlar 233,05 TL ek ödeme alacak.
- 5.000,28 TL emekli maaşı alanlar 211,51 TL ek ödeme alacak.
- 4.505,34 TL emekli maaşı alanlar 190,58 TL ek ödeme alacak.
- 4.024,39 TL emekli maaşı alanlar 170,23 TL ek ödeme alacak.
- 3.515,32 TL emekli maaşı alanlar 148,70 TL ek ödeme alacak.
- 3.006,11 TL emekli maaşı alanlar 127,16 TL ek ödeme alacak.
- 2.505,52 TL emekli maaşı alanlar 105,98 TL ek ödeme alacak.
- 2.013,28 TL emekli maaşı alanlar 85,16 TL ek ödeme alacak.
- 1.578,46 TL emekli maaşı alanlar 66,77 TL ek ödeme alacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.
İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda, 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli
maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba
dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
16
16

KAMU-DER 2020 Sayı 42

www.kamuder.org.tr

BAYRAM KUTLAMASI

CEVDET BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI

Tüm imkansızlıklara rağmen, iman ve teslimiyetle
yedi düvele karşı vatanımızı savunarak, bağımsızlık
mücadelesinden zaferle ayrılan aziz ceddimizi,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını
rahmet ve minnetle anıyorum.
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Nilgün KAYA’dan Yeni tip Koronavirüs Hastalığı ile ilgili açıklamalar
Yeni tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin'in Wuhan
Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında görülmeye başlamış, daha sonra yapılan
araştırmalar sonucunda Ocak 2020'de tanımlanmıştır. Hızla tüm dünyaya
yayılarak etkisini göstermeye devam etmektedir. Günümüze kadar, tüm
dünyada yaklaşık 16 milyon insana bulaşmış, 640 bin kişi hayatını
kaybetmiştir. Hızla artan vaka ve ölüm oranlarına karşı henüz kesin bir tedavi
bulunamamasına rağmen, ilaç ve aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca
hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara
diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.
En sık görülen belirtiler; ateş, öksürük ve nefes darlığıdır Daha ciddi
vakalarda, pnömoni(zatürre), ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek
Nurgül KAYA
yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ölüm hızı % 3,8 olarak bildirilmiştir. Kamu-Der Danışma Kurulu Üyesi
Tüm dünyadaki vakalar incelendiğinde ortalama kuluçka süresinin 5-6 gün
(2-14 gün) olduğu, bazı vakalarda 14 güne kadar uzayabileceği gözlenmiştir. COVID-19'un bulaştırıcılık süresi
kesin olarak bilinmemektedir. Şikayetlerin başlamasından 1-2 gün önce başlayıp kaybolmasıyla sona erdiği
düşünülmektedir. Koronavirüsler genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir.
Gerek DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) gerekse T.C. Sağlık Bakanlığı, hastalıktan korunmak için alınması
gereken tedbirleri şu şekilde sıralamaktadır; -El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca
sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. -Eller
yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. -Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır. (mümkün
ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). -Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra
eller sık sık temizlenmelidir. -Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine
gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt
mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer
girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. -Çiğ veya az pişmiş hayvan
ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. -Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve
hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık
kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
Yaşanılan tüm vakalar değerlendirildiğinde özellikle toplumdaki bazı kişilerin daha yüksek risk altında
olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler; -60 yaş üstü olanlar -Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: Kalp
hastalığı Hipertansiyon Diyabet Kronik Solunum Yolu Hastalığı (KOAH) Kanser -Sağlık Çalışanları Özellikle
kronik rahatsızlığı olan bu kişilerin alması gereken tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz; Genel Öneriler:
*Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. *Sosyal temastan kaçının, evinize ziyaretçi kabul etmeyin.
*Hasta kişilerle aynı ortamda bulunmayın. *Kalabalık ortamlara girmeyin, girmek zorunda kalıdığınız
durumlarda mutlaka maskenizi kullanın. *Sosyal mesafenizi korumaya azami özen gösterin. (En az 1,5-2
metre) *El yıkama sıklığını arttırın, en az 30-40sn bol su ve sabunla ellerinizi yıkayın. *Kişisel hijyeninize özen
gösterin.
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Nilgün KAYA’dan Yeni tip Koronavirüs Hastalığı ile ilgili açıklamalar
Takı, aksesuar kullanmayın. Sakal, bıyık, tırnak uzatmayın. *Yaşam
alanınızın hijyenine özen gösterin. Yüzey temizliğini 1:100 oranında
çamaşır suyu ile yapabilirsiniz. *Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.
*Dengeli beslenin ve bol bol su için. *Pandemi süresince sigara ve alkolden
uzak durun. *Gereksiz ilaç kullanımından kaçının. *Uyku düzeninize dikkat
edin. *Mümkün olduğunca stresten uzak durun. Vaktinizi kendinizi
rahatlatıcı aktivitelerle geçirin. *Hareketsiz kalmayın ve evde size uygun
egzersizler yapın. Solunum Yolu Hastalıkları:
*Sigara ve diğer tütün ürünlerinden mutlaka uzak durun, sigara içilen
ortamda bulunmayın. *Sigara, solunum yollarını tahrip ederek virüsün
yerleşmesini ve alt solunum yollarına daha kolay ilerlemesini sağlar.
*KOAH'lı hastaların inhaler veya oral kortikosteroid kullanımından
kaçınmaları gerektiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
Hastalar düzenli olarak tedavilerine devam etmelidir. Dolaşım Sistemi
Hastalıkları:

Nurgül KAYA
Kamu-Der Danışma Kurulu Üyesi

*Evde bulunulan zaman içinde hareketsizlikten kaynaklanabilecek bacak toplardamarlarında pıhtı
oluşması ve pıhtının hayati organlara atması riskine karşı hareketsiz kalmamaya çalışın. Evden çalışıyorsanız
30 dakikada bir birkaç dakika hareket edin. *Hipertansiyon hastalarının kullandıkları bazı ilaçların Covid-19
hastalığının seyrini ve hastalık şiddetini kötü etkilediğine ilişkin kanıta dayalı yeterli veri yoktur. Hastalar
ilaçlarını rutin düzeninde kullanmalıdır.
Kanser Hastaları: *Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için genel tedbirleri uygulayın.
*Kanser hastalarının bu süreçte tedavilerine devam etmelerinde bir sakınca yoktur. *Aktif olarak kemoterapi,
immünoterapi ve radyoterapi tedavileri alan tüm hastaların çok dikkatli olması gerekir. *Aktif tedavi almayan
hastalar rutin kontrollerini doktorları ile iletişime geçerek erteleyebilir.
Diyabet ve Obezite: *Kan şekeri yüksekliği bağışıklık sistemini olumsuz etkilemekte ve vücudu
enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakmaktadır. *Tüm genel sağlık tedbirlerini uygulayın. *Bu süreçte diyet
disiplinine uyun, günlük kalori alımına dikkat edin. *Ara ara kan şekeri ölçümleri yapın. *Evde haraketsiz
kalmamaya ve uygun egzersizleri yapmaya özen gösterin.
Nörolojik Hastalıklar: *MS hastalarının kullandığı bazı ilaçların bağışıklık sistemini baskılayacağı,
beyaz kan hücrelerinin sayısını azaltacağı bilinmektedir. Bu sebeple evde kalmaları, sosyal teması azaltmaları,
sosyal mesafeye(2 metre) azami özen göstermeleri gerekmektedir. *Demans hastalarının bakımını üstlenenler;
bu hastalar beraberinde şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi birçok ek hastalıklarının olması ve çoğunlukla
ileri yaşta olmaları nedeni ile toplumun kalanına göre daha büyük risk altında olduğunu unutmamalıdır.
*Epilepsi hastalarının Covid-19'a yakalanma riskinin genel topluma göre daha yüksek olduğunu gösteren bir
kanıt bulunmamaktadır. Genel korunma önlemlerin alınması, stres ve endişeden uzak durulması önemlidir.
Bu hastaların uyku sağlığına dikkat etmesi önemlidir, uykusuzluğun nöbetleri tetiklediği
unutulmamalıdır.
Hepinize sağlıklı günler dileriz.

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ KAMU-DER
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden gelen başkan seçildi
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyunu alarak altıncı kez
Genel Başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşmasında 83
milyona hizmet etmek inancından hiçbir zaman
vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Kavga ve ayrışma değil, beraber olma zamanı olduğunu belirten
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat
çalışırım. Bu taahhütlerimizi dostlarımızla birlikte yerine
getireceğimizi söyledik. Kavga zamanı değil, ayrışma zamanı
değil, beraber olma, birlikte olma zamanıdır. Elbette herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Ama her düşünceye
saygı göstermek de bizim görevimizdir. Biz farklı düşünceleri her zaman dinlemeliyiz. Bakın biz ne kadar
hoşgörülüyüz. Ayrışma yok. Ayrıştırmak, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz
bunlardan olmayacağız. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık ve bu anlayışla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz
oyun benim açımdan doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Bu ülkeye hizmet etmek benim için mübarek
bir görevdir. Ben bu görevi mutlaka yerine getireceğim."
CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya:
İlhan Cihaner konuşmasından önce "CHP'de çok ilginç dakikalar yaşıyor. Delege iradesine böyle bir baskı
tarihimizde yok. İmzanıza sahip çıkın" mesajını atmıştı. Bugün itibariyle buldukları imzalardan bazı geri
çekilmeler söz konusu. Belli ki genel başkan adaylığı için gereken sayının altına düşmüş durumda.
Hali hazırda kurultay başkanlığına imzaların sunulma süreci devam ediyor. Cihaner, delegelere son bir çağrı
yaptı 'cesaretli olun, imzanızın arkasında durun' diye.
Şu sözü ilginçti. "Hepinizden imza aldık. Ancak Belediye başkanları o delegeleri aşı ve işiyle tehdit etti"
dedi. "Bu bir alçaklıktır" ifadesini de kullandı. Genel merkeze, yönetime yönelik sert sözleri de vardı.
CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner açıklamalarda bulundu. Cihaner'in sözleri şu şekilde:
Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz
geleceğimizi kurmak için toplanacağız.
Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden birisi sözde kadınların
temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle
yapıyoruz böyle yapıyoruz.
Burayı böyle görünce öfkelendim. Bana genellikle marjinal derler, ütopik konuşuyor derler. Ama ben size bir
kaç marjinal şey anlatayım.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi
marjinal, buna karşı çıkmak mı marjinal? İmza vermeyen 20 milletvekilinden birisi benim.
300 delege yokken kabul edenler, etmeyenler denilerek CHP'nin divan başkanına ana avrat küfür edilerek bir
kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday
gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar?
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Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin
oyunu alarak altıncı kez Genel Başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşmasında 83 milyona hizmet
etmek inancından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Kavga ve ayrışma değil, beraber olma zamanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım. Bu taahhütlerimizi dostlarımızla
birlikte yerine getireceğimizi söyledik. Kavga zamanı değil, ayrışma zamanı değil, beraber olma, birlikte
olma zamanıdır. Elbette herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Ama her düşünceye saygı göstermek de bizim
görevimizdir. Biz farklı düşünceleri her zaman dinlemeliyiz. Bakın biz ne kadar hoşgörülüyüz. Ayrışma yok.
Ayrıştırmak, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız. Yeni
bir siyaset anlayışını başlattık ve bu anlayışla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz oyun benim açımdan
doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Bu ülkeye hizmet etmek benim için mübarek bir görevdir. Ben bu
görevi mutlaka yerine getireceğim."
CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya:
İlhan Cihaner konuşmasından önce "CHP'de çok ilginç dakikalar yaşıyor. Delege iradesine böyle bir baskı
tarihimizde yok. İmzanıza sahip çıkın" mesajını atmıştı. Bugün itibariyle buldukları imzalardan bazı geri
çekilmeler söz konusu. Belli ki genel başkan adaylığı için gereken sayının altına düşmüş durumda. Hali
hazırda kurultay başkanlığına imzaların sunulma süreci devam ediyor. Cihaner, delegelere son bir çağrı yaptı
'cesaretli olun, imzanızın arkasında durun' diye. Şu sözü ilginçti. "Hepinizden imza aldık. Ancak Belediye
başkanları o delegeleri aşı ve işiyle tehdit etti" dedi. "Bu bir alçaklıktır" ifadesini de kullandı. Genel
merkeze, yönetime yönelik sert sözleri de vardı. Ankara Kongresi'nde divan başkanlığını yapan, partimizin
eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir, Adana, Mersin
kongresi? Böyle olan delegeyle biz demokrasiyi mi kuracağız? Genel başkanın saydığı maddeler
içerisindeki, ekonomiyi yeni oluşacak demokrasi ittifakıyla düzelteceğiz dedi. Şuandaki ekonomiyi batıran
Ali Babacan ile mi yapacağız bunu arkadaşlar? Bir başlık da dış politikaydı. Stratejik derinliğin sorumlusu
kim? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Babacan, yeni ittifak ortağımız.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında şunları söyledi:
"Bütün dünyaya ışık verecek olan bu kurultaydan ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sizleri
değişmez önderimiz, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetmizin
kurucuları, ebediyete intikal etmiş genel başkanlarımız, partililerimiz ile tüm şehitlerimiz için bir dakikalık
saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bir dilekçe geldi. "Biz aşağıda
imzası bulunan kurultay delegeleri, kurultayı yönetmek için Özlem Çerçioğlu'nu öneriyoruz. saygılarımızla"
39 arkadaşımızın imzası var, sayın Özlem Çerçioğlu'nu kurultayı yönetmek üzere oylarınıza sunuyorum. İki
arkadaşımızın dışında diğer delegelerin katılımıyla sayın Çerçioğlu'nu davet ediyorum."
3 ADAY ADAYI VAR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6'ncı kez
aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, 3 de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı
aday adayı olduklarını açıkladı. Ancak kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı
biliniyor.
MASKESİZ DOLAŞILMAYACAK
Başkentteki Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi, CHP kurultayı için
hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oy kabinleri bahçeye
kuruldu. Sandık ve kabin sayıları da arttırıldı. 44 sandık ve bu
sandıklara bağlı 132 kabin hazırlandı. Her kabinde 10 kişi yer alacak.
Oturma düzeni de sosyal mesafeye göre yapıldı.
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Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş çalışıyor
Batman Kazanıyor....
Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş,
bu yıl aşırı yağışların fıstık üretimini yaklaşık yüzde 70 oranında
düşürdüğünü söyledi.
Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş, eylül
ayında yapılması planlanan fıstık hasadı ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Bu yıl aşırı yağışların fıstık üretimini yaklaşık yüzde 70
oranında düşürdüğünü belirten Akdaş, bunun çiftçiyi ciddi
anlamda mağdur ettiğini söyledi.
Aşırı yağışların hububat ürünlerinde olduğu gibi fıstıkta da ürün
kaybına neden olduğunu vurgulayan Akdaş, geçen yıla oranla
fıstık rekoltesinde yarı yarıya bir düşüşün olduğunu kaydetti.

Hifzullah AKDAŞ
Batman Fıstıkçılar Birliği Başkanı

Batman'da son yıllarda fıstık ekiminin giderek
yaygınlaştığını, yaklaşık 80 bin dönüm ekili alanın olduğunu
aktaran Akdaş, katma değerinin yüksek olmasından dolayı fıstıkçılığın kentte bir geçim kaynağına dönüştüğünü
ifade etti. Fındığa verilen desteğin fıstık için de verilmesini talep ettiklerini dile getiren Akdaş, yetkililere
seslendi.
“Önlem almaya çalıştıysak da kaybın önüne geçemedik”
Bu yılki fıstık hasadının eylülün ilk haftasından itibaren başlayacağını belirten Akdaş, “Bu yıl ürünlerde yüzde
70 oranında bir kaybımız var. Bu durum aşırı yağışlardan kaynaklanmaktadır. Fıstıkta döllenme süreci 20-25
gündür. Bu süreçte sürekli yağmur yağdığından dolayı, döllenme sistemi de ağaçlarda tozlanma sistemiyle
olduğu için döllenme olmadı ve bu yüzden yüzde 70 oranında bir kayıp var. Bunun önlemini alıp, çiftçilerimizi
bilinçlendirmeye çalıştıysak da o dönemde yağmurlar nedeniyle yapay döllenme sistemini devreye
geçiremedik. Bu da ürün kaybına neden oldu.” diye konuştu.
“Üründe büyük bir kayıp var”
Yaşanan kayıp nedeniyle çiftçinin büyük bir mağduriyet yaşadığını aktaran Akdaş, “Yüzde 70 verimde
kayıp çiftçiyi epey etkiler. Fıstık fiyatı arttı ama keşke ürün olsaydı da fiyatlar daha düşük olsaydı. Çiftçi daha
fazla kazanırdı. Fıstığın şu an tarlada verilen fiyatı kilosu 60-70 liradır. Rekoltemiz bu yıl 3 bin, 3 bin 500 ton
civarındadır. Geçen yıla göre çok düşüş var. Geçen sene rekoltemiz 7 bin 500 ton civarındaydı. Üründe yarı
yarıya neredeyse bir düşüş var. Bahçe sayılarımız arttı, buna rağmen bile rekoltemizde yüzde 50 bir düşüş var.
Bu büyük bir mağduriyet oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki sene için ümitliyiz, iyi bir rekolte yakalayacağız.”
dedi.
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Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş çalışıyor
Batman Kazanıyor....
“Fıstık geçim kaynağı oldu”
Son 5 yıldır Batman'da fıstıkçılığın hızla yaygınlaştığına dikkat çeken
Akdaş, “Şu anda kayıtlı ve kayıt dışı toplamda yaklaşık 80 bin dönüm ekili
alanımız var. Bu rakam Batman merkez ve tüm ilçeleri kapsıyor. Fıstıkçılık
Batman'da son yıllarda hızla yayınlaşmaktadır. Biz iki yıl önce birliği
kurduğumuzda 21 bin dönümdü, şu anda ise yaklaşık 80 bin dönümdür. Daha
da hızla artıyor ve ekimi yaygınlaşıyor. Fıstıkçılık Batman'da bir geçim
kaynağı olmuş durumda. Katma değeri yüksektir.” ifadelerini kullandı.
“Fıstıkta ürün desteğinin verilmesini istiyoruz”
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık için verilen desteğin fıstık için de
verilmesini istediklerini vurgulayan Akdaş, şunları söyledi:
“Ürün desteği verildiği takdirde çiftçilerimiz daha fazla bu işe emek sarf
edecektir. Çiftçilerin ülkenin ekonomisine büyük katkısı vardır. Çiftçiye
destek ülkenin kalkınması demektir. O yüzden fıstıkta ürün desteğinin
verilmesini hükümetten talep ediyoruz. Sonuçta fıstık ekimi yapan bir çiftçimiz ilk 8 yıl hiç verim almıyor. 8
yıldan sonra 2 yıl ancak masrafını çıkarıyor. 10 yıl sonra daha yeni yeni gelir elde edebiliyor. İlk defa fıstık
ekecek çiftçilerimiz için de 10 yıl süreyle destek verilmesini istiyoruz.
Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş Batman da 1990 lı yıllarda güvenlik ve
ekonomik sıkıntılardan dolayı şehre göç eden boşalan köylerimiz katma değeri yüksek olan Fıstık ekimi ile
birlikte şehirden köylere dönüşler başladı.
Tarım İl Müdürlüğümüz ve Batman Fıstık üreticileri birliği olarak Fıstık ekimi yaparak yeni bahçe eken
çiftçilerimize bilinçli ekim yapmaları için eğitimler ve seminerler düzenlendik.
Fıstık fidanının 7 yıldan sonra ürün verme aşamasına gelmektedir. Fıstık çok maliyetli ve çok emek
isteyen bir üründür. Dolayısıyla 7 yıl ürün vermemesi bakanlığımızca da bilinmektedir. Karadeniz'de fındık
üreticileri ne verilen destek Fıstık üreticileri için de verilmelidir. Yeşil altın olarak adlandırdığımız Fıstık
Batman ekimine ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır.
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TAHSİN TARHAN İLE SÖYLEŞİ
Soru 1) Sayın Tarhan siyasi kariyeriniz
hakkında ne söylemek istersiniz, daha önce hangi
görevlerde bulundunuz?
Tahsin Tarhan) Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hem
yerel düzeyde hem ulusal çapta katkı sundum. SHP
Gebze İlçe Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği yaptım.
Bir dönem CHP örgütlerden sorumlu genel başkan
yardımcısı danışmanlığı görevini sürdürdüm. 25, 26 ve
içinde bulunduğumuz 27. Dönemde ise TBMM'de
milletvekili olarak partimi ve vatandaşlarımı temsil
ediyorum.
Uzun bir süre CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptım. Halihazırda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi
olarak görev yapıyorum.
Soru 2) Türkiye'nin temel soruları hakkında
ne düşünüyorsunuz? Vatandaşı ilgilendiren en esaslı
mesele nedir?

Tahsin TARHAN

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ

Tahsin Tarhan) Tabii ki ekonomi. Türkiye ekonomisi zor durumda. Vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor. Milli
gelirdeki sert düşüş kötüye gidişin vahametini ortaya koyuyor. 2012'de milli gelir 12. 500 dolardı, şimdi ise 8.
500 dolar. Nüfus artıyor olmasına rağmen istihdam seviyemiz artmıyor. 85 milyon nüfusa karşılık 21 milyon
çalışan var. Dahası artık kronikleşen bir işsizlik sorunu tüm vatandaşları derinden etkilemekte. Dar tanımlı işsiz
sayımız 4 milyon 300 bin. İşsizlik oranımız 12. 8. Geniş tanımlı işsizlik oranımız ise bu sayıların çok üstünde. 8
milyondan fazla işsiz var bu ülkede. Bu 8 milyon rakamının % 25'i genç işsiz. Son 6 ayda istihdam edilenlerin
sayısı 2. 5 milyon kişi azalmış durumda. Ne yazık ki işsizliğin en yüksek olduğu dünyadaki 5 ülkeden biri
Türkiye. İstihdam ve işsizlikteki sürekli kriz durumu gelir dağılımı da oldukça olumsuz etkiliyor. Toplumun en
zengin % 20'lik kesiminin geliriyle en fakir % 20'lik kesiminin geliri arasındaki fark 7.7 kat kadar. 11 milyon
kişinin yıllık geliri 7 bin liranın altında. Bu rakam açlık sınırının bile altında.
Tahsin Tarhan) 27. Dönemde 9 tane kanun teklifi verdim.
Kanun tekliflerim çeşitli alanlardaki sorunlara işaret ediyor. 2018 yılında meclis gündemine
sunduğumu bir teklifle futbol
kulüplerinin aşırı borçlanması
durumunda yöneticilerin bu istenmeyen
sonuçtan sorumlu tutulmasını önerdim.
Yi n e 2 0 1 8 y ı l ı n d a e l e k t r i k
faturalarından kesilen TRT payının
kaldırılmasını TBMM gündemine
getirdim.
Aynı yıl verdiğim bir diğer teklifle
tüketicilerin kendileriyle alakalı
olmayan kayıp kaçak ve sayaç okuma
bedeli gibi maliyetlerden muaf
tutulmalarını amaçladım.
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TAHSİN TARHAN İLE SÖYLEŞİ
2019 yılında TBMM'ye sunduğum ilk kanun teklifi
parayla satımına başlanan plastik poşetlerdeki reklam
ve logoların yasaklanmasına yönelikti. 2019 yılındaki
bir diğer kanun teklifim devlet üniversiteleriyle vakıf
üniversitelerinde çalışan akademisyenler arasında
hususi pasaport alımında yaşanan eşitsizliği gidermeyi
amaçlamıştı. 2019 yılındaki bir diğer önemli kanun
çalışmam ceza infaz koruma memurlarının emekli
olduktan sonra bedelsiz ve süresiz bir şekilde silah
taşıma ruhsatına kavuşmalarını amaçlamaktaydı.
2019 yılında TBMM gündemine getirdiğim son
iki teklifimden ilki cezaevinde kalan mahkumların
tahliye sonrası ödemekle yükümlü oldukları harçları
kaldırmaya yönelikti. 2019 yılının son teklifi ise
Kocaeli ilinde Beylikbağı adıyla bir ilçe kurulmasını
önermektedir.

Tahsin TARHAN

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ

Bu sene pandemi nedeniyle epey bir süre çalışmalarına ara veren TBMM'ye Gebze adıyla yeni bir il ve
Mollafeneri ile Hereke adıyla yeni iki tane ilçe kurulmasını teklif ettim.

SUBAŞI
‘EMEKLİLERİN
EKONOMİ
DURUMUoluşmuyor.
İÇLER ACISIDIR’
DEDİve Soru
Soru
4) Bilindiği
üzere yasama çalışmaları
sadece kanunlardan
Meclis Araştırması
Önergesi gibi denetim yollarını bu yasama dönemi içinde kullandınız mı? Sorduğunuz sorularla ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Tahsin Tarhan) Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra yasamanın yürütme
üzerindeki denetiminde bir işlevsizlik yaşansa da, hala, özellikle de muhalefet milletvekilleri için soru
önergeleri ve meclis araştırmaları yasama faaliyetleri içinde önemli bir kalemi teşkil etmekte. Bu bağlamda
kullandığım denetim yolları hakkında konuşmam gerekirse 27. Dönemde 74 soru önergesi verdim. Bu
önergelerden 26 tanesi 2020 yılı içerisinde bakanlıklara soru olarak yöneltildi. Milli Piyango çekilişleri, S-400
hava savunma sistemlerinin radar ağlarına entegre edilmesi
süreci, Kocaeli Şehir Hastanesinin tamamlanma sürecinde
yaşanan sorunlar, Kocaeli ilinin Derince ilçesinde kurulması
planlanan petrol depolama tesisinin bölge halkına ve çevreye
olan olumsuz etkileri 2020 yılı içerisinde sorulan soruların
konularına karşılık gelmekte.
Yasama faaliyetleri kapsamındaki bir diğer önemli
denetim yolu ise meclis araştırmaları. 27. Dönemde ilk
imzacısı olduğum 16 meclis araştırması önerisi TBMM
gündemine sunuldu.
Meclise sunduğum en son araştırma önergesi Türkiye
sanayisinin öncü sektörlerinden olan otomotiv alanında
yaşanan sorunlarla ilgili. 1997'den beri doğrudan yabancı
sermaye yatırımı çekmeyen ve son üç yıldır sürekli bir
şekilde küçülen otomotiv piyasasının araştırılmasını Türk
sanayisinin geleceği için oldukça önemli görmekteyim.

KAMU-DER 2020 Sayı 42

www.kamuder.org.tr

25
25

Demirci’den Ekonomi Açıklaması
TL'nin dolar karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri,
son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve dolar/TL yeniden 7
seviyesini aştı. Yılbaşından bu yana TL, dolar karşısında yüzde 16
değer kaybetti. Peki kur neden yükseliyor?
Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 16 değer
kaybetmiş durumda.
Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve dolar/TL kurundaki
yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor. Enflasyonun çift hanelerde kalmaya
devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika
faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin
cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı
M.ALİ DEMİRCİ
belirtiliyor. Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin
Genel Başkan Yrd.
sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna
gelmiş durumda.
SON 10 YILDA MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKA FAİZİ VE ENFLASYONUN SEYRİ
Bir diğer gerekçe ise Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin Türkiye'nin TL'yi destekleme kapasitesine olan
güveni azaltması olarak dile getiriliyor. TL'nin baskı altında olmasına yol açan bir diğer neden ise koronavirüs salgını
nedeniyle ülkeye döviz girişinde yaşanan düşüş olarak öne çıkıyor.
Reuters haber ajansı, para piyasası traderlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının
2019'un başından bu yana TL'yi desteklemek için piyasaya yaklaşık 110 milyar dolar sattığını aktarıyor. Bu yolla
piyasadaki döviz likiditesinin artırılması ve TL'nin desteklenmesi amaçlanıyor.
Yaz sezonunda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, turizm gelirlerinin geçen yılların oldukça
gerisinde kalmasına yol açmış durumda. Son açıklanan Turizm ve Kültür Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 96 düştü.
Koronavirüs, etkisini ihracatta da hissettiriyor. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da talebin salgınla paralel
gerilemesi sonucu Türkiye'nin ihracatında da beklenen seviyeler yakalanamadı ve ihracattan elde edilen döviz geliri de
azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarında ihracat yüzde 40'ın üzerinde düştükten
sonra Haziran'da yüzde 15 artmıştı.
TL'DE DEĞER KAYBI NELERE YOL AÇIYOR?
Dış ticaret açığı veren ve enerjide dışa bağımlı olan bir ülke olan Türkiye için TL'nin değer kaybetmesi, ithalat
maliyetlerini artırıyor. Özellikle enerji ithalatı maliyetlerinin yükselmesi sonucu doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki
yükseliş, genel üretim maliyetlerini artırıyor. Üretim maliyetlerindeki artış işe TL'deki değer kaybının enflasyonu
yükseltmesine yol açıyor. 2018 yılında Türk Lirası, ABD doları karşısında hızlı değer kaybı yaşamış ve ardından
enflasyon yüzde 20'nin üzerine tırmanmıştı.
TL'deki değer kaybının bir diğer etkisi ise TL geliri olan ancak dövizle borçlanan özel sektörde hissediliyor. Türk
Lirası'nın değer kaybetmesi, hem şirketlerin döviz borçlarını geri ödemesini hem de borçların çevrilmesini zorlaştırıyor.
Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün 12 ay içerisinde geri ödemesi gereken döviz borcu 162 milyar dolar
seviyesinde.
LONDRA SWAP PİYASASINDA TL FAİZLERİ NEDEN YÜKSELDİ, NEDEN DÜŞTÜ?
4 Temmuz Salı günü, Türk Lirası'nın değerini desteklemek adına uluslararası piyasalardaki TL likiditesi kısıldı. Böylece
Londra swap piyasasındaki TL faizleri yüzde yüzde 6,8'den yüzde 1050'ye kadar yükseldi. Para piyasası uzmanları,
Türkiye'nin swap piyasalarında TL likiditesini kısarak Türk Lirası'na karşı pozisyon almanın maliyetini yükselttiğini ve
bu yolla TL'nin desteklendiğini belirtmişti. Bu yolla dolar/TL'nin psikolojik sınır olarak kabul edilen 7 seviyesini aşması
salı günü engellenmiş oldu. Ancak swap piyasasında TL bulamayan yatırımcılar bu sefer ellerindeki hisse senedi ve tahvil
gibi diğer TL cinsi varlıklarda satışa gitti. Borsa İstanbul 100 endekasi TL swap faizinin yüzde 1050'yi gördüğü günü,
yüzde 5'lik kayıpla tamamladı. Bu sabah ise swap piyasasında faizler yeniden normal seviyelere geriledi.
Reuters'a konuşan Aberdeen Standard yatırım bankası analisti Viktor Szabo, swap faizlerideki artış için “Bu sürdürülebilir
bir strateji değil. Ya TL'nin değer kaybetmesine izin verecekler ya da olumsuz senaryoda sermaye kontrollerini devreye
sokacaklar. Sermaye kontrolleri kanamayı durdurur ancak para piyasalarını da tamamen dondurur” dedi.
TL İÇİN BEKLENTİLER NELER?
Türk Lirası'nın ABD doları karşısında kısa vadede toparlanması beklenmiyor. Rabobank'tan kıdemli stratejist Piotr
Matys, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda “Gelecek birkaç ay içerisinde Türkiye ekonomisine dair beklentilerin
ciddi biçimde toparlanmaması halinde, Dolar/TL'nin 7'nin üzerinde kalıcı olması olası” diyor.

26
26

KAMU-DER 2020 Sayı 42

www.kamuder.org.tr

YOKUŞ’UN EMEKLİLER İLE İLGİLİ
MECLİSE VERDİĞİ KANUN TEKLİFİ
Sosyal devlet, devlettin vatandaşlarının
toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek için
vatandaşlarına olanaklar sunmaktadır. Sosyal
devlette; vatandaşların fırsat eşitliği, gelir dağılımı
ve asgari yaşam şartlarını sağlayarak sorumluluk
üstlenmesi sosyal devletin önceliğidir.
11.05.2018 tarihinde yapılan düzenlemeyle
birlikte Bayram ikramiyesi, sosyal devlet ilkesi
çerçevesinde emeklilere Ramazan ve Kurban
Bayramlarında ödenen bir ödeme şekli haline
gelmiştir. 5510 Sayılı Kanuna ek madde eklenerek
“Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er
TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.” Hükmü ile
sadece emekli olan vatandaşlarımız yararlanacağı
şekilde geçici değil kalıcı olarak kanunlaşmıştır. Bu
kanuna göre de her yıl iki bayram öncesinden emekli
FAHRETTİN YOKUŞ
vatandaşlarımız 1.000 TL bayram ikramiyesi
almaya devam edeceklerdir.
İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
Sosyal devlet anlayışında, vatandaşların
fırsat eşitliği ilkesine göre çalışan memurlarımıza da
bayram ikramiyesi düzenlenmesi gerekmektedir. Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim memurlardır.
Bu durum adalete hakkaniyete uygun değildir.
Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görev yapan çalışanlara 11/7/1956 tarih
ve 9355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6772 sayılı Kanun uyarınca, ücretlerine ek olarak
ilave tediye ödenmektedir. 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143
sayılı Kanunla da Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara
Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira bayram ikramiyesi ödenmektedir. Dolayısıyla kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan işçiler ve bütün emekliler maaş ve ücretleri dışında ilave bir ödeme ile
desteklenmekteyken yalnızca kamu görevlilerine herhangi bir ilave ödeme yapılmamaktadır. Bu durum
Anayasamızın özünü teşkil eden eşitlik ve adalet ilkeleri ile çelişmekte, kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin
artarak devam etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi bir
zorunluluktur.
Bunun yanında 7143 sayılı Kanunla 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, maktu bir
ödeme olması nedeniyle ilerleyen yıllarda sabit kalmış, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir.
2018 ve 2020 Mayıs arasında tüketici fiyatları endeksindeki artış %40,6'ya ulaşmış dolayısıyla bayram
ikramiyesinin reel değeri de aynı oranda azalmıştır. Bu durum yıllar içinde söz konusu ikramiyenin emeklilerin
bütçesine olan katkısını bütünüyle yitirmesine neden olacaktır. Bu sebeple 7143 sayılı Kanun uyarınca
ödenmekte olan bayram ikramiyesindeki erimenin karşılandıktan enflasyonun yol açtığı erimeden bir daha
etkilenmemesi için her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları kadar artırılması gerekmektedir.
Bu nedenle yapılacak olan yeni düzenleme ile emekli vatandaşlarımızla birlikte çalışan memurlarımıza
da bayram ikramiyesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte emekliler için halihazırda düzenlenmiş olan kanunda
bayram ikramiyesinin miktarı sabit kalmıştır. Memur ve emeklilerin gelir ve gider adaletsizliği de aşikardır. Bu
düzenlemeye göre de enflasyon oranı ile birlikte bayram ikramiyesinin değerini kaybetmeden ödenmesi esas
olmalıdır.
Bu kanun teklimiz ile memurların da “Bayram İkramiyesi” alması, kamu görevlilerinin yıldan yıla eriyen
alım gücünü bayramlar vesilesi ile bir nebze olsun yükseltilmesini sağlayacak, çalışma barışına ve adaletin
tecelli etmesine de katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte “qmemurların ve emeklilerin ekonomik sorunlarına bir
nebze çözüm üretilmesi amacıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.500 TL ikramiye verilmesi ve tüketici
fiyatları endeksi artışı oranına göre her yıl artırılması öngörülmektedir.
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EĞİTİM-İŞ GENEL BAŞKANINI TANIYALIM
ORHAN YILDIRIM
1967 Osmaniye /Kadirli doğumludur. İlkokul,
ortaokul ve lise eğitimini Adana ve Mersin'in farklı
ilçelerinde tamamladı.
1984 -1985 yıllarında okuduğu Ankara üniversitesi
elektrik -elektronik bölümünü, 1980 darbesinin
üniversitelerdeki karışıklık etkisinde çıkan siyasi olaylar
sebebiyle bırakmak zorunda kaldı.
1986 da girdiği KTÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya
öğretmenliği bölümünde rektörlüğü protesto
gerekçesiyle bir yıl okuldan uzaklaştırma cezası aldı.
1993'te mesleğe başladı.
Askerlik görevini 1994-1995 yılları arasında
Isparta-Eğirdir dağ komando sonrası uzun dönem (17 ay)
olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin farklı
illerinde Teğmen rütbesiyle tamamladı.

Orhan YILDIRIM
Eğitim-İş Genel Başkanı

Emek mücadelesinde sırasıyla;
2005 yılında 7200 üyesi bulunan Eğitim-Sen Mersin Şube
Başkanı iken şube başkanlığından istifa ederek EĞİTİM-İŞ sendikasının kurulmasında aktif rol aldı.
17 Ekim 2005 yılında kurulan Eğitim-İş sendikasının kurucu Genel Sekreteri, 2006 yılındaki ilk
olağan seçimde yeniden seçilerek 2008 yılına kadar Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
Eğitim-İş Genel Sekreteri iken BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU kurulması için oluşturulan
kurucu komisyon başkanlığını yaptı. 2008 yılında BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU
kuruldu.
2011 yılında Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Basın Yayın Sekreteri olarak görev yaptı.
2012 yılında Birleşik Kamu-İş Konfederasyon Genel sekreterliği görevine devam ederken, 2005 yılında 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yaptığı basın açıklaması nedeniyle hakkında verilen 18 ay hapis
cezası Yargıtay tarafından onanınca 2012 yılı Ağustos ayında meslekten ihraç ile birlikte tutuklanarak
cezaevine konuldu.
Yoğun hukuk mücadelesi sonrasında, Adalet Bakanlığı tutuklama gerekçesi olan 2911 sayılı toplantı
ve gösteri yürüyüşleri yasa maddesinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Yasanın değişmesiyle beraber
Adalet Bakanlığı hakimin keyfi yorumuyla verilen hapis kararının hukuksuz olduğunu kabul etmek zorunda
kaldı.
Mersin ve Ceyhan cezaevlerinde 4 ay hapis yattıktan sonra tüm hakları iade edilmek şartıyla beraat kararı
verildi ve cezaevinden çıktı. Hukuksuz olarak tutuklama kararını veren mahkeme heyeti ve Adalet Bakanlığı
ile ilgili olarak AİHM'de açılan dava hukuksuz tutuklama sebebiyle 2020 yılında tazminat ödenmesi kararı
ile sonuçlanmıştır.
2016 -2017 yıllarında Eğitim-İş sendikası Genel Mali Sekreterlik görevini yürüttü. .
2017 yılında yapılan Eğitim-İş 'in 5. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu'na girdikten sonra
oy birliği ile Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı seçilmiştir.
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EĞİTİM-İŞ GENEL BAŞKANININ
AÇIKLAMASI
Eğitim-İş sendikası 1980 askeri darbesinden sonra kurulan ilk
kamu çalışanları sendikasıdır (28 Mayıs 1990). Yasaklar ve korku
iklimine rağmen mücadele geleneğini TÖS ve TÖBDER 'den alan
Eğitim-İş Sendikası, eğitim işkolunda hızla örgütlenerek kısa zamanda
eğitim alanında en örgütlü ve etkili sendika durumuna gelmiştir. Darbe
sonrasındaki yıllarda siyasi, idari baskıların devam ettiği ortamda
kendisinden sonra kurulan sendikalarla güçlerini birleştirerek yola
devam kararı almıştır(1995).
Ancak Türkiye'nin siyasal atmosferi ve sermaye sahiplerinin
emekçilerin çalışma hayatındaki kazanımları birer birer yok etmesi
karşısında birleşmeden beklenen 'daha güçlü' karşı mücadelenin
örülememesi, emeğin siyaseti yerine faklı partilerin siyasal
mücadelesinin sendika içinde egemen olması nedeniyle birlikteliğin
sonlandırılması kararı alınmış ve 17 EKİM 2005 tarihinde EĞİTİM İŞ
SENDİKASI yeniden emek mücadelesi içinde yerini almıştır. 2020
yılına geldiğimizde, mücadelesini EMEK-EYLEM-DİRENİŞ
çizgisinde hiçbir siyasi partinin arka bahçesi durumuna düşmeden
Orhan YILDIRIM
demokratik zeminde en önde gerçekleştiren Eğitim-İş sendikası hızla
Eğitim-İş Genel Başkanı
eğitim çalışanlarının güvenini kazanmış ve kurulduğundan bugüne üye
sayısını sürekli arttırarak 52.000 üye sayısıyla Türkiye'nin eğitim
alanında en büyük 4. sendikası olmayı başarmıştır.
Eğitim-İş Sendikası'nın kuruluş amaç ve ilkelerinde; eğitim çağı içerisindeki tüm çocuklarımızın okul öncesinden
üniversite sonuna kadar bütün eğitim basamaklarında devletin öncülüğü ve sorumluluğunda ÇAĞDAŞ, BİLİMSEL,
LAİK, ULUSAL, KAMUSAL, KARMA eğitimi PARASIZ almasını savunmaktadır. Ayrıca; ATATÜRK'ün önderliğinde
kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, ulus ve ülke bütünlüğünü savunur. Her Eğitim-İş üyesi tüm
vatandaşlarımızın barış ortamında bir arada kardeşçe yaşamasının, coğrafyamızın bizlere getirdiği sorumluluk olduğunu
kabul eder. Bu Dünya'da insan olmanın en önemli değer olduğu bilinciyle, ülkemizde yapay olarak oluşturulmaya çalışılan
inanç ve etnik temelli ayrıştırma ve ötekileştirme oyunlarına karşı, yüzyıllardır bizleri birleştiren ORTAK KÜLTÜREL
DEĞERLERİMİZİN ZENGİNLİĞİ üzerinden KARDEŞLİĞİMİZİ öne çıkarmanın ülkemiz için en doğru yaklaşım
olduğunun bilinciyle İNSAN SEVGİSİ temelli çalışmalarda bulunmaktadır. Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de
sermaye sahipleri emekçinin alınteri üzerinden zenginliklerine daha çok zenginlik katma peşindedir.
Ne yazık ki ülkemizi yöneten siyasal iktidar da kendi çalışanlarının ezilmesine çıkardığı EMEK KARŞITI
YASALAR ile destek olmaktadır. Emekçinin lehine hiçbir karar çıkartmayan iktidar, son olarak KIDEM TAZMİNATINI
KALDIRMAYI planlamış ancak çalışanların ortak tepkisi ile ŞİMDİLİK rafa kalkmıştır. Hangi parametre ve kıstas ile
karşılaştırma yapılırsa yapılsın başta eğitim çalışanları 15-20 yıl öncesinin çok altında alım gücü seviyesine düşmüştür.
Çalışanların aldığı ücret kira, elektrik, su, doğalgaz ve kalırsa gıdaya ayrılmaktadır. Ne yazık ki uzun süredir ülkemizi
yöneten siyasal iktidar ülkemizi küresel sermayenin UCUZ İŞGÜCÜ PAZARINA ÇEVİRMİŞTİR. Bugün açlık sınırının
altında 2500 TL asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca emekçinin artık dayanma gücü kalmamıştır. İnsanca bir yaşam
beklentisinden başka isteği olmayan insanlarımız için de Eğitim-İş sendikası sokakta ve sahada yapılan her alınteri
mücadelesine üyesiyle destek olmaktadır. Türkiye'deki tüm fabrikaların, bankaların, finans kuruluşlarının, yolların,
köprülerin, barajların, hava alanlarının küresel sermayenin kontrolüne girdiği ülkemizde gelinen durum itibarıyla insan
gibi yaşamak için emperyalizme ve kapitalizme karşı çıkmak her emekçinin ve sendikaların birincil sorumluğudur.
Dünya'da başlayan ve ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını sebebiyle zaten yüksek olan işsizlik rakamları ne
yazık ki zirve yapmıştır. Ekonomiyi iyi yönetemeyen siyasal iktidar bu salgın krizinde işsiz kalanlara yeterince destek
olamamış ve vatandaşlarımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmıştır. Köylü, çiftçi, esnaf, memur, işçi ve tabi ki işsiz
milyonlarımız ülke kaynaklarının kötü yönetilmesi sebebiyle son yılların en kötü günlerini yaşamaktadır.
Ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının eşit ve adil bir şekilde vatandaşlarımızın yaşam düzeyini
artırmak için kullanılması için ekonomik ve siyasal TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZI hayata geçirmekten başka bir çözüm
yoktur. Bu süreçte EZİLEN EMEKÇİLERİMİZ VE İŞSİZLERİMİZ için demokratik zeminlerde en üst düzeyde mücadele
etmek tüm sendikaların ortak sorumluluğudur. Bizler diyoruz ki; tüm çocuklarımız çağdaş, bilimsel, laik eğitim yapılan
okuluna kavuşmadan, her çocuğumuza yurt imkanı sağlanmadan, çocuk işçiliği son bulmadan, okuldan her mezun
çocuğumuza yeteneği ve eğitim gördüğü alanda iş bulmadan bizlerin sorumluluğu bitmeyecek.
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KAMU-DER’DEN MERAL AKŞENER’E
ZİYARET
Kamu Der den iyi Parti Genel Başkanına ziyaret
Kamu Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ kamu der 0nur kurulu üyeliğine seçilen genel Başkan
Yrd. ve eski Devlet Bakanı M Salim Ensarioğlu Makamında ziyaret ederek 0nur kurulu belgesini takdim etti.
Genel Başkan Yrd. M Salim Ensarioğlu 0nur kurulu belgesini aldıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu
Kamu Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, 30 yılık dostum dur kardeşim gibidir dedi ve memnuniyetleri
ifade etti kamu der yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan Yrd. Sn. M Salim Ensarioğlu ile birlikte iyi Parti
Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile ziyaret ettiler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret için
mutlu olduğu ifade etti.
Günün anısına Kamu-Der yönettim kurulu adına Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ Tarafında Sn.
Meral Akşener hanim efendiye Teşekkür plaket takdim etti.

KAMU-DER DİYORKİ;
HAK İÇİN DİRENENLER TARİHE GEÇER
İLKELERİMİZ ÜLKEMİZDİR
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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

Mehmet KAPLAN
Gaziantep İl Tem.

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
Haydar FIRATHAN
Denizli İl Temsilcisi
Şanlıurfa İl Temsilcisi

Nurettin ÖZBİLGE
Yozgat İl Temsilcisi

M.Nezih BAYRAM
Yalova İl Temsilcisi

Yusuf ANGÜN
Bitlis İl Temsilcisi

İbrahim EROĞLU
Batman İl Temsilcisi

Hülya ÖLÇEK ARLI
Balıkesir İl Temsilcisi
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