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Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’un 
 Sunuş Konuşması

7 Haziranda yapılan Genel Seçim-
de toplam 20 siyasi parti ve 115 bağım-
sız aday seçime katılmışlardır. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun açıklamasında 4 
parti barajı aştı, hiçbir bağımsız aday-
da seçilemedi. Ak Parti %40.87 ile 
258 Milletvekili, CHP %24.95 ile 132 
Milletvekili, MHP %16.29 ile 80 Millet-
vekili, HDP %13.12 ile 80 Milletvekili 
toplam 550 Milletvekili. 56.608.817 
kişi kayıtlı seçmenden 47.507.389 
kişi oy kullandı. 1.346.340 oyda ge-
çersiz sayıldı. Seçime katılma oranı 
ise % 83.92.

Değerli dostlar demokrasi denilen 
bu ! İşte çobanında başbakanında bir 
oy kullanma hakkına sahiptir, bu se-
çimlerde bana göre demokrasi kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır, yüce milletimiz 4 siyasi 
partiye oy verdi, uzlaşın dedi. Uzlaşma kültürüne hep birlikte alışacağız. Seçilen tüm 
milletvekillerimizi şahsım ve yönetim kurulum adına tebrik ediyor, ülkemize ve milleti-
mize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

25 Nisan’da Kamu-Der derneğimizin 10. yıl kutlaması Ankara’da yapıldı. Kamu-Der’in 
il, ilçe temsilcileri yeni dostlarının katılımıyla 60 kişilik heyet Anıtkabir’e giderek Atatürk 
Mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Anıtkabir özel 
defterine günün anlamını belirten yazımızı yazdım. Defterde; büyük önder aziz Atatürk, 
Kamu-Der Derneğimizin Genel Merkez Yöneticileri, İl - İlçe Temsilcileri Kuruluşumuzun 
10. yıl münasebetiyle manevi huzurunda saygıyla bulunmaktayız. Aziz Atatürk; Bize 
bıraktığınız büyük eserlerinizin yılmaz bekçileri olarak şahsınıza ve silah arkadaşlarınızı 
minnetle ve saygıyla anıyoruz, Ruhunuz şad olsun... Saat 12.30’da Kamu-Der kuruluş 
yıl dönümü nedeniyle 200 kişilik yemek verildi. 10. yıl dönümü yaş pastası kesimi Prof. 
Dr. Aysun Akalın, Emekli Tüm General Melih Tunca, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet 
BAŞTUĞ, Milletvekili adaylarıyla birlikte yaş pasta kesimi yapıldı. TRT Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Dilek Karadağ’ın sunduğu güzel türküleri dinledik. Tüm katılımcılara tarafımız-
ca teşekkür belgesi takdim ettik. Kuruluş yıl dönümüyle ilgili fotoğrafları dergimizin 7, 8, 9, 
10. sayfalarında bulabilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılar sunarım.

7 Haziran Seçiminde Demokrasi Kazandı

KAMU-DER 10. yıl kuruluş yıl dönümü Ankara’ da kutlandı. Kutlu olsun...

GÜÇLÜ VE MUTLU BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER



 4 www.kamuder.org.trKAMU-DER   2015 Sayı 9 4

KAMU-DER 10. Yıl Dönümü kutlama nedeniyle ANITKABİR’deyiz...

Nice 10. Yıllara KAMU-DER

Büyük Önder Aziz Atatürk; 
Kamu-Der Derneğimizin Genel Merkez Yöneticileri, İl İlçe Temsilcileri Kurulu-

şumuzun 10. yıl münasebetiyle manevi huzurunda saygıyla bulunmaktayız. Aziz 
Atatürk; Bize bıraktığınız büyük eserlerinizin başta cumhuriyet olmak üzere eserleri-
nizin yılmaz bekçileri olarak şahsınıza ve silah arkadaşlarınıza minnetle ve saygıyla 

anıyoruz, Ruhunuz şad olsun...

KAMU-DER 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
Kutlu Olsun...
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Nice 10. Yıllara KAMU-DER

KAMU-DER 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
Kutlu Olsun...
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GÜÇLÜ VE MUTLU 
BİR YAŞAM İÇİN KAMU-DER

ADIMIZ KAMU-DER SOYADIMIZ TÜRKİYE

Nice 10. Yıllara KAMU-DER

10. Yıl yaş pastamızı E.Tüm General Melih 
Tunca ve Kamu-Der Genel Başkanı 

Cevdet Baştuğ birlikte kestiler.

10. Yıl yaş pastamızı Prof. Dr. Aysun Akalın İş 
Adamı Ömer Yılmaz Milletvekili Adayı Handan 

Şermin ve ANA Parti MYK Üyesi Hayretin 
Tartar ile birlikte kestiler.

Yeni Kamu-Der’lilere rozetleri verildi

KAMU-DER 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
Kutlu Olsun...
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TRT  Türk Halk Müziği Sanatçısı Dilek Karadağ konuklarımıza 
müzik ziyafeti çekti.

KAMU-DER 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
Kutlu Olsun...
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7 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN MİLLETVEKİLİ 
GENEL SEÇİMİ GEÇİCİ SONUÇLARI

YSK’nın 7 Haziran’da yapılan milletvekili seçimine ilişkin açıkladığı sonuçlara göre AK 
Parti yüzde 40.87, CHP yüzde 24.95, MHP 16.29, HDP ise yüzde 13.12 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 7 Haziran’da yapılan milletvekili seçimine ilişkin geçici 
sonuçları açıkladı.

YSK’nın açıklanan geçici sonuçlara göre kayıtlı 56 milyon 608 bin 817 kişiden 47 milyon 
507 bin 389 kişi oy kullandı.  46 milyon 161 bin 49 geçerli oy kullanılırken, 1 milyon 346 bin 
340 geçersiz oy kullanıldı. Seçime katılım oranı yüzde 83, 92 olarak açıklandı.

Geçici sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 18 milyon 863 bin 832, 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 11 milyon 518 bin 404,  Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 7 
milyon 519 bin 103, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise 6 milyon 58 bin 150 seçmenden 
oy aldı. Buna göre, AKP yüzde 40.87, CHP yüzde 24.95, MHP 16.29, HDP ise yüzde 13.12 ile 
Meclis’e girdi.

Türkiye genelinde bağımsızlar ise 488 bin 187 oy aldı.

YSK sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99’unu tarayarak siyasi partilere ulaştırdı.

YSK’nın ayrıca belirtilen itiraz süreleri sonunda, kesin seçim sonuçlarını 10 gün içinde 
ilan etmesi bekleniyor.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsızlara dağılımı ve bu dağılımın 
oranları şöyle:

%40.87
258 Mv.

%24.95
132 Mv.

%16.29
80 Mv.

%13.12
80 Mv.

AKP CHP MHP HDP
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7 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN MİLLETVEKİLİ 
GENEL SEÇİMİ GEÇİCİ SONUÇLARI

KAMU-DER GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ OLARAK YAPILAN SEÇİM  
ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN. KAZANAN TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ
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İnsanın olduğu her yerde kurumlar ve işlet-
meler bulunmaktadır. Kurum ve işletmeler belli 
kurallar dâhilinde sistematik ve hiyerarşik bir 
sistem içinde varlıklarını devam ettirirler. Ba-
şarılı kurum ve işletmelerin başarılı mı? Yok-
sa başarısız mı? Olduklarını sonuçlarından an-
lamaktayız. İşletmelerin başarılarını girdi çıktı 
analizinden, kurumların başarılarını ise hizmet 
alanların memnuniyet ve istenilen hedefe ulaşıp 
ulaşmadığından anlarız. Her başarının ve ba-
şarısızlığın arkasında bir yönetici ve çalışanlar 
vardır. Özellikle yönetici; yönlendirme ve işlerin 
doğru bir şekilde yürümesi, çalışanların moti-
vasyonunun artırılması, istenildik hedeflere en 
doğru ve en kısa yoldan ulaşması bakımından 
çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir okulda, mü-
dürün olmadığını düşünelim en kestirme yol-
dan ve ya müdür var da ha varlığı ha yokluğu. 
Aynı imkânlara sahip, aynı öğrenci profiline sa-
hip iki okulu düşünelim. Hangi okulun müdürü 
gerçekten müdür ise o okul ile çakma müdürün 
arasındaki farkı varın siz düşünün. Bu konuyu 
bir de tersten düşünelim. Müdür gerçekten mü-
dür ancak öğretmen çakma ise işte o zaman 

çakma öğretmeni olan okul ile çakma öğretmeni olmayan okulu yine siz düşünün. Verilen 
hiçbir görevi kabul etmeyen, sürekli bahaneler üreten, tükenmişlik sendromu içerisinde 
olan, kesin hükümlerle görevleri reddeden, sürekli geçmişi örnek gösteren, çalışma ar-
kadaşları bakımından seçici olan, sürekli savunma içinde olan, kendisini bulunmaz Hint 
kumaşı sanan çalışanlar yok mu? Hem de oldukça fazla. Müdürünüzle iyi bir koordinasyon 
için;

1- Müdürler genellikle yapılması gereken bir işin kimin yaptığından öte işin yapılıp ya-
pılmadığına, yapıldı ise doğru yapılıp yapılmadığına, yapılırken kanunlara uyulup uyulmadı-
ğına (ilerde başına bir iş açmasın diye) bakarlar. Bundan dolayıdır ki size herhangi bir görev 
verilmişse sizin göreviniz olmasa bile en iyisi siz yapın. Siz ‘‘bu benim işim değil’’ derseniz 
sizin göreviniz olan bir işi bulmak çok kolay.

2- İş yapma konusunda yetersiz olduğunuz intibakını uyandırmamak için işiniz olsa 
da olmasa da işinizin olduğunu, hiç zamanınızın olmadığını, sürekli dile getirip durmayın, 
“madem çok yoğunsunuz bu işi de yap o zaman’’ diyerek sizi daha da yoğunlaştırmak iste-
nebilirsiniz. Bundan dolayı çok yoğun olduğunuzu söyleyerek boşuna yorulmayın.

MEHMET ALİ DEMİRCİ
Kamu-Der Genel Başkan Yrd.

ÇALIŞANLAR, BUNLARA DİKKAT!
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ÇALIŞANLAR, BUNLARA DİKKAT!

3- Görev size verilir verilmez, size verilen teslim tarihi için ‘‘bu tarih çok erken, hayatta 
bitiremem’’ gibi ani çıkışlar yapmayın. Şikâyetçi konumuna kendinizi sokmayın, işi alın, 
planınızı yapın ki bitiremeseniz de ek süre istemeye yüzünüz olsun. Bu işi alacaksın kuzu 
kuzu da bitireceksin. Ama öyle ama böyle.

4- ‘‘Mümkün değil, olmaz’’ gibi bir cümle asla kullanmayın. Müdürün tansiyonunu yük-
seltirsiniz. Siz müdürün gözünde bu işler için para alıyorsunuz. Sizin işiniz bu.

5- Yeni müdürünüze, ‘‘eskiden denemiştik ama olmadı’’ gibi cümleleri asla kurmayın. 
Yöneten kişi farklı olacağından farklı yöntemlerle deneyin kesinlikle başarılı olacaksınız, 
önceden tecrübeniz var. Müdürler kendilerinden önce ne yapıldığını duymaktan hiç hoşlan-
mazlar. Eski eskimiştir yeniye bakınız. Dün dündür bu gün bugündür.

6- Müdürler kendi kurallarını kendileri koyarlar. ‘‘biz hep böyle yapıyoruz’’ gibi bağnaz 
düşüncelerden, yeniliğe kapalı cümlelerden vazgeçin. Bu cümle sizi müdürün gözünde bi-
tirir.

7- Özellikle gurup çalışmalarında, çalışacağınız kişiyi seçmeye çalışmayın. Gurubunuz 
belirlenmişse, şikâyet etmektense, sevmediğiniz kişilerden kurtulmanız için bir an önce işi 
bitirin ve kurtulun.

8- Hatalı olduğunuzda suçu başkalarının üzerine atmaya çalışmayın, yaptığınız hatala-
rın sorumluluğunu alın ve düzeltmek için çaba sarf edin. Gerçek elbet bir gün ortaya çıkar 
ve daha da zor durumda kalmaktansa kahraman olun.

9- Bilmediğinizi belirten cümleler kurmayın. Bileceksiniz, bilmek zorundasınız. Çünkü 
siz bu işi yapıyorsunuz.

10- Siz olmasanız işlerin kötüye gideceğini hiç düşünmeyin. Sizin yerinize çalışacak 
dışarıda binlerce insan var hem de en iyisinden ve en ucuzundan.

11- Siz siz olun ‘‘gelmem’’ demeyin. Sıfırlanırsınız.

Son olarak da siz siz olun müdürünüzle didişmeyin, iyi geçinin, sonuçta o müdür.

ADIMIZ KAMU-DER
SOYADIMIZ TÜRKİYE !
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AYIN KONUĞU KAMU-DER GENEL BAŞKANI
CEVDET BAŞTUĞ

Cevdet BAŞTUĞ 
Kamu-Der Genel Başkanı

YENİ KURULACAK 
OLAN HÜKÜMETİMİZDEN 

İSTEĞİMİZ

Asgari Ücret 1800 TL.
Emekliye 2 maaş ikramiye
Kredi kartlarının faizlerinin 

silinmesi

İSTANBUL’DAN OTOMOBİLLER 
GÜL KARDEŞLER OTOMOTİV’DEN ALINIR.

Sayın Genel Başkanım sizi tanıyabilirmiyiz?
Tabiki: 1956 Kurtalan Doğumlu, İlköğre-

timi Kurtalan’da bitirdi. Ankara Sincan Lisesi 
mezunu, 1981 yılında Devlet Dairesin-
de görev aldı. Sincan Meslek Lise-
si Öğrenci ve Okul Koruma Der-
neği Başkanlığı yaptı. Birçok 
yeniliklere imza attı. Çalıştığı 
kurumlarda çeşitli birimlerde 
görevlerde bulundu. 30 yıl 
hizmetten sonra kendi isteği 
ile emekliye ayrıldı. Sivil top-
lum kuruluşlarında yönetim 
kurulu üyeliği, Genel Örgüt-
lenme sekreterliği, Genel sek-
reterlik ve Genel Başkanlık gö-
revlerinde bulundu. Ayrıca DEMED 
18 şubesi, 8500 üyesi olan Demiryolu 
Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevin-
de bulundu. 2006 yılında gördüğü lüzum üze-
rine 20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der’i kurdu. 
Halende kurucu Genel Başkanlık görevini yü-

rütmektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça 
dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babası 
olup Türkiye Sevdalısı Kendisini tamamen 
insanlığın hizmetine adamış, “Halka Hizmet, 
Hakka Hizmeti” ilke benimsemiştir.

- Sayın Genel Başkanım bilindiği gibi 
2015 yılında genel seçimler yapıldı, seçimler-
le ilgili bir değerlendirmede bulunabilirmisi-
niz?

Teşekkür ederim. Genel seçimler yapıldı, 
demokrasi budur. Seçimlere 26 parti katıldı, 
sonuçlar açıklandı. Milletimize hayırlı olsun, 
hepimiz demokrasiye alışacağız. 

Sayın Genel Başkanım yeni kurulacak 
hükümetten beklentileriniz nelerdir?

Çok teşekkür ederim, tabiki her vatandaş 
gibi, her sivil toplum kuruluşu gibi Kamu-
Der’inde beklentileri vardır. Bu beklentileri-
mize cevap verilirse ve gereği yerine getirilir-
se Türkiye kazanacaktır. 

- Seçimden önce vaat edilen tüm emekli-
lerimize yılda iki maaş tutarında ikramiyele-
rin verilmesini.

- Asgari ücretin en az 1800 TL. olmalıdır. 
Tüm kamu emeklilerine ayda herkese en az 
500 TL. acilen zam yapılmalıdır. Çünkü ger-

çektende emeklilerimiz çok mağdur-
lar.

- Ülkemizde tüm vatan-
daşlarımızı, emeklilerimizi, 
çalışanlarımızı kapsayacak 
şekilde bir defaya mahsus 
olmak üzere banka kredi 
kartlarının faizlerinin silin-
mesi, biriken borçların 6 eşit 

takside bölünmesi talebimiz-
dir.

- Seçimden önce vaat edilen 
17 - 27 yaşları arası uçak seyahat-

lerinde %30 indirim yapılacaktır sözleri 
tüm emeklilerimizede kapsanmasını istiyoruz.

- Emeklilerimize, asgari ücretle çalışanla-
ra, taşeron işçiliği yapanlara, doğal gaz, tele-
fon, uçak, elektrik %30 sağlanmalıdır.
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GÜL 
KARDEŞLER
OTOMOTİV

İSTANBUL’DAN OTOMOBİLLER 
GÜL KARDEŞLER OTOMOTİV’DEN ALINIR.

Yüzyıl  Mah. Auttomail l  Sitesi 3.  Sokak C/33
Bağcılar -  İstanbul

M. Siraç GÜL Tel :  0532 488 79 27
M. Beşir GÜL Tel :  0533 712 74 30



Başkentin en büyük metropol ilçelerinden Çanka-
ya Belediyesi genç ve dinamik yapısı ile Çankayalıya 
hizmet üretmeye devam ediyor. Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taşdelen yönetimindeki belediye ilk bir 
yılında gerçekleştirdiği hizmetlerle uluslararası kent 
hizmetlerini Çankaya’ya taşımanın yanı sıra sosyal 
belediyeciliğe dayanan hizmet anlayışı ile de diğer 
belediyelere örnek olmaya devam ediyor.

 Yaklaşık bir milyon yurttaşın yaşadığı Çankaya’da 
hizmet anlayışı kalite, hız ve devamlılığa dayanıyor. 
Belediyenin ilk bir yıl içerisinde sergilediği perfor-
manslar arasında yer alan hizmetler ise şu şekilde:

HOŞ GELDİNİZ MASASI

Hoş Geldiniz Masası ile Çankayalıların, belediye 
ile ilgili işlemleri daha hızlı, daha kolay yapılıyor. Gün-
de 1000 kişiye hizmet verebilme kapasitesi olan Hoş 
Geldiniz Masası’nın, dakikada hizmet süresi ise sa-
dece 3 dakika 50 saniye.  Kamu kurumlarındaki “bu-
gün git yarın gel” anlayışını sonlandıran Hoş Geldiniz 
Masası’nda Belediyenin alanında uzman 40 kişilik 
ekibi hizmet veriyor. 

MAHALLE TOPLANTILARI

Yerel seçimler sonrası halkın en fazla yakındığı 
konulardan biri olan Belediye Başkanına ulaşamama 
sorunu da Alper Taşdelen ile Çankaya’da son buldu.  
Vatandaşın sorununu dinleyip, yerinde müdahale et-
mek amaçlı düzenlenen “Mahallenize Geliyoruz” top-
lantıları bugüne kadar 12 farklı bölgede gerçekleştiril-
di. Başkan Taşdelen, ekibiyle birlikte Cebeci, Dikmen 
İlker, Sokullu, Seyran Bağları, Çayyolu, Yıldız, Gazi 
Osman Paşa, Bahçelievler, Kızılay, Ayrancı ve Balgat 

bölgelerini ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

ÇANKAYA HALK SAĞLIĞI MERKEZİ

Mithatpaşa Caddesi No.52’de bulunan ek hizmet 
binası da sağlığın temel hak ve parasız sağlık olması 
gerektiği ilkesiyle vatandaşlara birinci basamak sağ-
lık hizmeti vermek için “Çankaya Halk Sağlığı Mer-
kezi” olarak hizmete sunuldu. Halk Sağlığı Merkezi 
ayda yaklaşık 1000 kişiye, Evde Sağlık, Evde Temiz-
lik, Hasta Nakli Hizmeti, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 
Aile Danışmanlığı, Aile Sağlığı kapsamında Anne ve 
Çocuk Sağlığı, Cenaze Hizmetleri ve eğitim salonları 
ile hizmet veriyor.

ÇANKAYA KALDIRIMI

Çankaya Belediyesinin yeni dönem örnek proje-
lerinden biri ise renkli desenli asfalt kaldırım çalışma-
ları oldu. İlk etapta Sakarya Yaya Bölgesi’ni yeniden 
cazibe merkezi haline getirmek için gerçekleştirilen 
çalışmalar, bölgeye farklı bir hava getirdi. Vatandaş-
lardan gelen yoğun talep üzerine kentin diğer nok-
talarında da renkli desenli asfalt çalışmaları yapıldı. 
Ankara için bir ilk olan daha uzun ömürlü, renkli ve 
desenli asfalt uygulamasıyla zemin iyileştirilerek aynı 
zamanda farklı bir görsel güzellik de sağlandı.

ÇANKAYA’DA YEŞİL ORANI ARTIYOR

Sahip olduğu parkları revize etmenin yanı sıra 
yeni parklar yaparak kentin yeşil oranını artırmayı he-
defleyen Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen yöneti-
minde 9 yeni parkın açılışını gerçekleştirdi. Çankaya 
Belediyesi ayrıca Ahlatlıbel Mesire alanına biyolojik 
gölet yaparak Ankara’da bir ilke imza attı.  Canlı ve 
doğal nesnelerle kendi kendini temizleyen biyolojik 
gölet, 518 m² alan üzerine inşa edildi.

ÇANKAYA’DA EĞİTİM BİR BAŞKA

ANKARA ÇANKAYA’DAN ALPER TAŞDELEN DÖNEMİ

Alper TAŞDELEN 
Ankara - Çankaya Belediye Başkanı
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11 gündüz çocuk bakımevi ve 3 etüt merkezi bulu-
nan Çankaya Belediyesi eğitim alanında da çalışma-
larıyla fark yaratmaya devam ediyor. Gündüz bakım 
evlerinde ve etüt merkezlerinde deneyimli öğretmen-
ler eşliğinde verilen hizmet, çocukların sağlıklı, hijye-
nik ve kaliteli eğitim almalarını sağlarken ailelerin de 
güven ve huzur içinde çocuklarını bırakabilmelerine 
olanak sağlıyor.

Çankaya Belediyesi bunun yanı sıra 2014-2015 
eğitim öğretim yılında 45 bin öğrenciye kırtasiye mal-
zemesi hediye etti. Belediye ayrıca çocuklara okuma 
alışkanlığı kazandırmak için çeşitli konularda Çanka-
ya Çocuk Kitapları serisi hazırlayarak 10 kitaptan olu-
şan Bilim Hikayeleri serisini 100 bin çocuğa ulaştırdı. 
Belediye Yaz Spor Okulları, Doğaya Dokunuyorum, 
Mahalle Sporları organizasyonlarıyla da çocukların 
yaz tatillerini keyifli geçirmelerine olanak sağlıyor.

SANATIN ADRESİ DE ÇANKAYA

Sahip olduğu galeriler ve tiyatro sahneleriyle An-
karalı sanatseverlere hemen her hafta farklı bir heye-
can yaşatan Çankaya Belediyesi düzenlediği konser-
lerle de yurttaşların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.  
Özellikle yaz aylarında düzenlenen Açık Hava Film 
Festivali, Gelin Birlikte Söyleyelim Konserleri halkın 
beğenisini topluyor.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB ile işbirliği içerisinde olan Çankaya Be-
lediyesi düzenlediği Girişimcilik Eğitimi Sertifika Prog-
ramı çerçevesinde 57 vatandaşa kendi işinin sahibi 
olma fırsatı sundu.

Belediye, devam edecek eğitimlerle 90 kişiye 
daha bu eğitimi vererek iş ve istihdam yaratma konu-
sunda adımlar atmayı sürdürecek.

“ŞANSLI” PROJELER

Çankaya Belediyesi, 20 bin sokak hayvanının ya-
şadığı Başkent’te tek hamlede 10 farklı projeyi hayata 
geçirdi. “Her canlının yaşama hakkı vardır” ilkesiyle 
çalışmalarına devam eden belediye sokak hayvan-
larının kısırlaştırılması, aşılanması, belirli noktalara 
besleme alanı kurulması, sahip olduğu hayvan barı-
nağının rehabilitesi gibi birçok noktada etkin projeye 
hayat verdi.   

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN DOST ELİ, YARIM 
ELMA

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma 
Derneği (ÇAYED) Yarım Elma

7 bin 500 kayıtlı üye dışında 11 bin 800 kişiye 
gıda, giysi ve eşya yardımında bulundu.

Dar gelirlinin yanında olan Çankaya Belediyesi 
‘Yarım Elma’ ile gönülleri kazandı.

Yarım Elma ile gıda, giysi ve eşyaya ihtiyacı olan 
binlerce vatandaşa destek olundu. 

ANKARA ÇANKAYA’DAN ALPER TAŞDELEN DÖNEMİ

Çankaya’nın 

genç ve çalışkan 

Başkanı 

çalışıyor...
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Bağlanan emekli aylıklarının aktif çalışma döneminde elde 
edilen gelire göre düşük kalması emekliler için genel bir 
sorun olarak değerlendirilmektedir. Bazı kamu görevlerinin 
çalışma şartlarının niteliğinden dolayı aktif çalışma 
döneminde aldıkları aylıkları ile çalışmaları sona erdikten 
sonra bağlanan emekli aylıkları arasındaki fark ise daha 
da yüksek olabilmektedir. Bu durumun giderilebilmesini 
teminen 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı “Değişik Adlar 
Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara Ve Sözleşmeli 
Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun” 9 uncu maddesi ile düzenleme yapılmış ve 5434 
sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa Ek 81inci madde 
eklenmiştir. Madde ile;
•	 Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

ile çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarından emekli olan-
lardan makam tazminatı ödenmesine hak kazanmayan-
lara her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında 
ayrıca ödeme yapılacağı,

•	 Ancak söz konusu ödemenin, sosyal güvenlik destek pri-
mi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara yapılmayacağı,

•	 Ek ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenlerin bu du-
rumu en geç bir ay içinde bildirmekle yükümlü olduğu,

•	 Ek ödemenin, yararlanma şartlarının kaybedildiği tarihi 

takip eden aybaşından itibaren kesileceği,
•	 Zamanında bildirimde bulunmayanlardan yapılan öde-

melerin kanuni faizi ile birlikte geri alınacağı,
•	 Dul ve yetimlere de aynı şartlar altında aylıktaki hissele-

ri oranında ek ödeme yapılacağı,
hususları düzenlenmiştir.
Bunun yanı sıra, maddenin son fıkrasında, yapılan ödemelerin 
izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil 
edileceği düzenlenerek yapılan ek ödemeler primli sistemin 
dışında tutulmuştur.
Takip eden dönemde 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunla 
maddenin birinci fıkrasına yapılan ekleme ile fıkrada sayılı 
sınıf ve kadrolarda yer alıp derece ve kademe yükselmesine 
tabi (Sanal İntibak) olmayan vazife malulleri ile adi malûller 
de ek ödeme kapsamına alınmıştır. Ancak, 12/7/2013 tarihli 
ve 6495 sayılı Kanunla tüm vazife malullerinin sanal intibak 
kapsamına alınması üzerine, maddede yine 6495 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklik ile vazife malulleri 100 TL ek 
ödeme kapsamından çıkartılmıştır.
5538 sayılı Kanun ile ayrıca, 100 TL ek ödemenin, 5454 
sayılı Kanun gereği ödenen % 4 veya % 5 oranlı ek ödeme 
(vergi iadesi) matrahına dahil edilmeyeceği düzenlenmiştir.
Ek ödeme hükümlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılan sigortalılar ve 
bunların hak sahipleri için de uygulanacağı 1/7/2006 tarihli 
ve 5754 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.
Son olarak, 11/02/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanun ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman 
jandarma ve uzman erbaşlara da 100 TL ek ödeme yapılacağı 
düzenlenerek kapsam genişletilmiştir.

MEVCUT DURUM VE UYGULAMA
Mevcut haliyle Ek 81 inci madde aşağıdaki şekildedir.
“Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 Md.)
Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına 
dahil kadrolar (Ek İbare: 11/02/2014-6519/7 Md.) ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman 
jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi 
kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya (Mülga 
ibare:12/7/2013-6495/94 Md.) adi malûllük aylığı 
ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı 
ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli 
aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından 
sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle 
çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden 
yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde 

İsmail ERTÜZÜN
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanı

EK ÖDEMEDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR 
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durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle 
yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden 
aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında 
bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi 
ile birlikte geri alınır.
(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 Md.) Hizmet 
sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına 
girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul 
ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; 
ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki 
oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.
Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini 
izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil 
edilir.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 Md.) Bu madde uyarınca 
yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 
1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına 
dahil edilmez.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 Md.) Yukarıdaki hükümler 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak 
sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.”
Buna göre 100 TL ek ödeme;
•	 Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
•	 Emniyet Hizmetleri Sınıfı
•	 Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uz-

man jandarma ve uzman erbaş
•	 Çarşı ve mahalle bekçisi
kadrolarından emekli veya malullük aylığı bağlanmış 
kişilerle bunların aylık ödenen dul/yetim veya hak sahiplerine
o Emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesi-

ne hak kazanılmamış olması
o Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle olsa dahi 

herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalı-
şılmaması

şartıyla, aylıklarıyla birlikte ödenmektedir. Dul/yetim 
veya hak sahiplerine aylıktaki hisseleri oranında ek ödeme 
yapılmaktadır.
Ek ödemeden yararlanma şartlarının kaybedilmesi 
durumunda (yeniden çalışmaya başlama vb.) şartların 
kaybedildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ek 
ödeme yapılmasına son verilmektedir. Diğer taraftan, ek 
ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenlerin en geç 
bir ay içerisinde başvuruda bulunarak durumlarını 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. 
Aksi takdirde yapılan ek ödeme yasal faiziyle birlikte geri 
alınmaktadır. Fazla ödenen tutar, 5510 sayılı Kanunun 
“Yersiz ödemelerin geri alınması” başlıklı 96 ncı maddesinde 

yer verilen hüküm doğrultusunda gelir ve aylıklardan % 25 
oranında kesilerek tahsil edilmektedir.
Ek ödemeden yararlanma şartlarını kaybettikten sonra 
söz konusu şartları yeniden sağlayanlara ise, takip eden 
aybaşından itibaren aylıklarıyla beraber ek ödeme yapılmaya 
başlanmaktadır.
Örneğin; hali hazırda kendisine aylığıyla birlikte ek ödeme 
yapılmakta olan bir emeklinin 26/05/2015 tarihinde SGDP’ye 
tabi olarak veya herhangi bir statüde çalışmaya başlaması 
durumunda ek ödemesinin takip eden aybaşı olan 01/06/2015 
tarihinden itibaren kesilmesi gerekmektedir. İlgilinin, durum 
değişikliğini bir ay içerisinde yani 26/06/2015 tarihine kadar 
SGK’ya bildirmesi halinde geri alınacak ek ödeme tutarı için 
herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Söz konusu bildirimin 
zamanında yapılmadığı ve durum değişikliğinin 04/12/2015 
tarihinde bildirildiği ya da Kurum tarafından tespit edildiği 
varsayılırsa, ilgiliye 01/06/2015 ila 01/12/2015 tarihleri 
arası ödenen 7 aylık ek ödeme tutarı her ay için kanuni faiz 
işletilmek suretiyle toplam olarak hesaplanacak ve ilgilinin 
aylıklarından % 25 oranında kesilecektir.Bu kez, ilgilinin 
03/01/2016 tarihinde SGDP’ye tabi olarak veya herhangi 
bir statüde çalışmayı bıraktığı varsayılırsa, 01/02/2016 tarihi 
itibariyle aylığıyla birlikte ek ödeme yapılmaya yeniden 
başlanacaktır. 

SONUÇ
100 TL ek ödeme uygulaması, çalışırken almakta oldukları 
aylıklarının, emekli olduklarında azalması nedeniyle oluşan 
mali kayıpların giderilmesi amacıyla ilk olarak Millî 
İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil 
kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçileri için başlatılmış, 
uygulamanın kapsamı zaman içerisinde genişleyerek 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman 
jandarma ve uzman erbaşları da içine almıştır.
Uygulamanın, kapsamdaki emekliler için olumlu sonuçları 
olmakla birlikte, şartları taşımadığı halde süresi içinde 
gerekli bildirimde bulunmayan emekliler için çeşitli sıkıntılar 
ortaya çıktığı görülmektedir. Karşılaşılan sorunlardan 
en önemlisi süresinde bildirimde bulunulmaması sonucu 
yersiz ve fazla surette ödenen tutarların kanuni faiziyle 
birlikte ilgililerin aylıklarından % 25 oranında kesilerek geri 
alınması olmaktadır.
Ortaya çıkabilecek bu ve benzeri mağduriyetlerin önüne 
geçilmesi için; ek ödemeden yararlanma şartlarını yitiren 
emeklinin en geç bir ay içinde durumu hakkında Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yazılı bildirimde bulunması, 
tereddütte kaldıkları konularda ise Sosyal Güvenlik Kurumu 
Rehberlik ve Danışma Servisleri ile ALO 170 Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine başvurmaları kendileri 
lehine büyük önem arz etmektedir.

EK ÖDEMEDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR 
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Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Türkiye’nin seçimleri hayırlı uğurlu ol-
sun. Kazanan adayları kutluyorum.

Adaylardan avukat olanların, avukatlık-
tan geldiklerini hiç unutmamalarını, mesle-
ğin sorunlarını daha güzel bir Türkiye adına 
çözmek için bizlerle irtibat içinde olmalarını 
diliyorum.

Provokasyon çabalarını boşa çıkaran 
sağ duyulu halkımıza, demokrasiye bağlılı-
ğımızı bir kez daha kanıtladığı için teşekkür 
ediyorum.

Oy ve Ötesi, Türkiye’nin Oyları ile 
Ankara’nın Oyları gruplarına, görev alan 
64.000 gönüllüye, 6000 meslektaşımıza, 
tüm barolarımıza ve Merkezde görev yapan 
arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  
SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN İYİ ÇALIŞTI
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Hepimizin bildiği gibi canlılar dünyası insanlardan, bitkiler-
den ve hayvanlardan oluşur. İnsanlar eskiden beri hayvanlarla il-
gilenmişlerdir. Çünkü hayvanların, insan yaşamında büyük önemi 
vardır. İlk evcilleştirilen hayvanın köpek olduğu sanılıyor. Sonraki 
zamanlarda ise koyun, keçi, at, boğa, tavuk ve kedi gibi hayvan-
lar evcilleştirilmiştir.

Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve 
sevgi gibi duyguları geliştirir. İnsanların gelişiminde, hayvanla-
rın ve doğanın, özellikle de evcil hayvanların sanıldığından fazla 
olumlu etkileri vardır. Çocuklarımızın sosyalleşebilmeleri ve ge-
lecekte iyi bir insan olabilmeleri için batı ülkelerinde olduğu gibi 
hayvan sevgisi aşılanması şarttır. 

Her canlının, doğadaki dengenin korunmasında muhakkak  
bir rolü vardır. Soyları bilinçsizce tüketilen canlılardan sonra, do-
ğada büyük sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Artık günümüzde, 
nesilleri tükenmekte olan hayvanları korumak için büyük gayret-
ler gösterilmektedir. 

Hayvanlara daha iyi davranılmasını sağlamak isteyen İngiliz 
hayvan severler, hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi ko-
şullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla,1825 yılında “Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. 
Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de “Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu 
oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i “Hayvanları Koruma Günü” olarak ilan etti.

Ülkemizde “Hayvanları Koruma Derneği “ilk olarak 1955 yılında Ankara’da  kuruldu.Bu gelişmelerin 
akabinde Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler 
tarafından 21-23 Eylül 1977 tarihinde Londra’da hayvan hakları konusunda 
yapılan üçüncü uluslararası toplantıda Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 
metni kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ise, Paris’te UNESCO 
Sarayında 15 Ekim 1978 tarihinde törenle ilan edildi. 

Çevre Bakanlığı’nca hazırlanan ve TBMM Genel Kurul günde-
minde bulunan “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı”, hayvanla-
rın korunması ve yaşama haklarının güvence altına alınması amacıy-
la hazırlandı. Kanun tasarısının amacı, başta evcil hayvanlar olmak 
üzere tüm hayvanların, insan ve doğa kaynaklı mağduriyetlerinin ön-
lenmesini, gözetilmesini, bakımlarını, kötü muamelelerden uzak tutul-
malarını, üremelerini, canlarının ve sağlıklarının korunmasını sağlamak. 
      Unutmayalım; hayvan sevmek aslında doğayı sevmek demektir. Doğa 
sevgisi de yeşili ve hayvanları sevmekle başlar. Hayvan sevgisi olmayanın, 
başka sevgileri taşıması da pek olası değildir! Yani hayvan sevmeyen, in-
sanları da kolay sevemez! Oysa toplumun sevgiye o kadar çok ihtiyacı var 
ki son günlerde! Hadi bu gün bir hayvanı mutlu edelim… Hayvanları mutlu 
edelim, hayvanlarda insanlar gibi bir canlıdır.

Fehime SUBAŞI
Kamu-Der Genel Başkan Danışmanı

ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ ve DİRLİĞİ İÇİN
KAMU-DER 

HER CANLININ, DOĞADAKİ DENGENİN KORUNMASINDA 
MUHAKKAK  BİR ROLÜ VARDIR
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Mehmet GÜL
Kamu-Der İstanbul 

Avrupa Yakası Temsilcisi

Kamu-Der İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Mehmet 
Gül Kamu-Der dergimize gönderdiği açıklamasında 7 ha-
ziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimin ülkemize, yüce 
milletimize hayırlara vesile olsun. Yeni seçilen tüm millet 
vekillerimizi tebrik ediyorum. Mehmet GÜL kamuoyunun 
dört partinin barajı aştığını, tüm siyasi parti liderleri başta 
olmak üzere ve biz kamu çalışanları dahil uzlaşma kültü-
rüne alışmalıyız ve ülke menfaatleri doğrultusunda alış-
mak zorundayız. 

Mehmet GÜL zaman kaybetmeden hükümetin bir an 
evvel kurulmasını istiyoruz. Siyasi parti liderlerimizin se-
çimden önce vaat ettikleri emekliye iki maaş tutarında ik-
ramiye 4/C’lilere kadro verilmesi, asgari ücretin 1500 TL 
olması sözlerinin bir an evvel yerine getirmesini temenni 
ediyoruz. Seçimde kaybeden yoktur, Türkiye kazanmıştır, 
demokrasi kazanmıştır. Milletin verdiği karara herkesin 
saygı duyacağına inanıyorum. Türkiye’nin birliği, dirliği 
için bir an evvel hükümet kurulmalıdır dedi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel SÖYLEMEZ 
kamu kurum ve kuruluşlarında açılışlar için gele-
cek teklifleri değerlendireceğini söyledi.

İrtibat Tel : 0 506 154 66 61

Emel Söylemez Kamu Kurum ve Kuruluşları için Söyleyecek

GÜL UZLAŞMA KÜLTÜRÜNE ALIŞACAĞIZ
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KADIN OLMAK!

Neler sığdırmıştı yıllara.Sordum karşı koyamadığım bir me-
rakla.Kadın olmak zor deyip başladı anlatmaya...

Neler anlattığı önemli değil.Hep aynı sorunlar.Onca yıl oku-
duktan sonra işhayatına atılmıştır kadın.Kalabalık bir işyerinde ça-
lışmaktadır.Bir yandan evi eşi bir yandan işini en iyi şekilde yapma 
çabasındadır.Nedense hedef olur her zaman.Güzel ya, kadınya.Ya 
birilerinin sayesinde terfi almıştır.Ya da yüz vermediği için kedinin 
uzanamadığı ciğer mundar misali karalar çalınmıştır.Her zaman 
despot olmalı kadın çalışıyorsa.İş arkadaşı ile bir öğlen yemeği 
yiyemez hemen fısıltı gazetesinin manşetinde son baskı olur.

Kadın olmak zor.Neden düşünmezler bilemem.Herkesin anne-
si kadın ve her kadın anne..

Düşündüm!Kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha çok 
olduğu bir ülkede neden milletvekili kadın bu kadar az diye...Evet 
balık baştan kokarmış.

Kadın ve erkek,insani pencereden baktığımız zaman,bir elma-
nın yarısı erkek, bir elmanın yarısı kadın,

Biri gündüz ,biri gece, biri yer, biri gök, biri tahıl, biri toprak, aralarındaki fark,

Erkeğin kas gücü fazla, kadınında zekası,önde

Sosyal gerçeğimiz etnik farklılıklarıyla, inanç çeşitleriyle, genci ile yaşlısıyla ve en önemlisi kadını 
ve erkeği ile bütün çalışma ve çabalarımız, siyasetimiz ve edebiyatımız barış ve huzur olmalıdır.. 

KADINLAR NE İSTER diyorsanız hâla,

KADINLAR SADECE İNSAN OLMAK 

İNSAN YERİNE KONMAK

VE İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTERLER

Hayatım tüm zorluklarını tek başına gögüslemiş bir kadın olarak,kadınların ne kadar güçlü olduk-
larını fark etmelerini isterim.

Tartar Kamu-Der Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Siirt’te ikamet eden emekli öğretmen Ana Parti, MYK Üyesi, İl baş-
kanı Hayrettin TARTAR Kamu-Der Genel Merkezi’ne gelerek Genel Baş-
kan Cevdet BAŞTUĞ ile görüştü. Kamu-Der Dergisine konuşan Tartar, 
Kamu-Der Başkanımız eski bir dostumdur, çok severim. Nezaketen ziya-
rette bulundum. Şahsıma gösterdiği ilgi ve alakaya çok teşekkür ederim 
dedi. Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ’un yaptığı açıklamada Hayrettin 
TARTAR emekli bir eğitimcidir, iş adamıdır, siyasetçidir. Ondan çok öğre-
neceğim şeyler vardır. Ziyareti için kendisine çok teşekkür ederim dedi.

Beyhan AYAN
KAMU-DER üyesi ve

Danışman

KADIN 
OLMAK!



KONUT ALIMINDA DOĞRU ADRES 
EKŞİOĞLU İNŞAAT



KONUT ALIMINDA DOĞRU ADRES 
EKŞİOĞLU İNŞAAT
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TCDD ‘NİN  GAZİ İSTASYONU , BEHİÇBEY İSTASYONU VE 
MARŞANDİZ GAR SAHASINDA BULUNAN 96 LOJMANLARI  GE-
NEL MÜDÜRLÜK EMRİ OLMADAN 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TA-
RAFINDAN KEYFİYETEN   YIKTIRILMAK  İSTENİYOR.

TCDD’nin Ankara da bulunan bütün lojmanlarına ve 
2. Bölge Müdürlüğü binasına Deprem Dayanıklık Testleri 
yaptırıldı. Bu testler Devlet Kuruluşu Yerine özel sektör-
de bir limited şirkete yaptırıldı. Yaptırılan test raporları 
Gazi üniversitesinde öğretim üyesine onaylattırılarak ku-
ruma verildi. TCDD 2. Bölge Müdürlüğü bu raporlardaki 
güçlendirme kararına uymayıp Behiçbey’deki  96 daireli 
A-B-C Blok lojmanlarının  C  Blokunu boşaltıp  alelacele 
yıktırımıştır. Ayrıca Kuyu suyu kestirilerek yeşil alanda-
ki 30 yıllık ağaçlar ve yeşil alandaki tüm yeşilliklerin ku-
rumasına sebep olunmuştur. 96 Lojmanlarında oturanla-
rı çıkarmak için kış günü lojmanlarda oturanlara 3 defa 
yazı yazıp baskı uygulayıp huzursuz edilmiştir. A ve B 
Bloklarda oturanlara 15 Nisan’a kadar boşaltmalarını, bo-
şaltılmadığı takdirde kalorifer, sıcak su, soğuk su, tele-
fon ve elektriklerini keseceğini yazıda baskı aracı olarak 
kullanmıştır. 96 Lojmanlarına raporlara göre güçlendirme 
yapılacağına boşaltıp  Keyfiyeten  yıktırılmak istemekte-
dir.                                                                                                                                              

TCDD 96 LOJMANLARI A-B-C BLOK RAPORLARI:

10 mart  2004 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 96 lojmanları 
A-B-C blok için TÜBİTAK’a yaptırılan Deprem dayanık  testlerinde Temelleri  Radye temel üzerine kurulu 
tam güvenli sağlam bir yapıdır raporu verilmiştir. Bu binalar domates mi  10 yılda çürüsün. Raporu vardır.

96 Lojmanları için Limited şirkete yaptırılan deprem dayanıklık testi raporunda A ve C blok için  güç-
lendirme  B Blok için yıkılıp yeniden yapılmalı raporu verilmiştir. Raporu yazı ekindedir.96 daireli Lojmanlar  
A ve C Blok ve 76 daireli lojmanlar için güçlendirme raporu verildiği halde 76 daireli lojmanlarda üst düzey 
bürokratlar oturduğu için 76 Lojmanlara ayrımcılık yapılarak güçlendirme 96 daireli lojmanlarda gariban 
memurlar otuduğu için baskıyla boşaltırılmak suretiyle yıktırılmak istenmektedir.                                                                                                             

DEPREM DAYANIKLIK TESTLERİ YAPILAN LOJMANLARIN  TEST RAPORLARI

1-) TCDD 96 LOJMANLARI  RAPORU :                                                                                                                                                
        10 mart  2004 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 96 lojmanları 
A-B-C blok için TÜBİTAK’a yaptırılan Deprem dayanık  testi 1- Temelleri  Radye temel üzerine kurulu tam 
güvenli sağlam bir yapıdır raporu verilmiştir.  Raporu yazı ekindedir.

96 lojmanları A-B-C blok için limited şirkete yaptırılan Deprem dayanık  testi 2-  A ve C blok için  güç-
lendirme B Blok için yıkılıp yeniden yapılmalı raporu verilmiştir. Raporu yazı ekindedir.

2-) TCDD 76 LOJMANLARI RAPORU :

Güçlendirme raporu verilmiştir. Raporu yazı ekindedir.                                                                                                            

3-)TCDD ÇARDAK SOKAK LOJMANLARI :   

Güçlendirme raporu verilmiştir. 

4-)TCDD CTC LOJMANLARI :   

 Yıkım raporu verilmiştir. Raporu yazı ekindedir.

Hamdi BERBER 
Kamu-Der Genel Mali Sekreteri

BU BİNALAR DOMATES Mİ 10 YILDA ÇÜRÜSÜN
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5-)TCDD BEHİÇBEY İSTASYON LOJMANLARI : 

Güçlendirme raporu verilmiştir. 

6-)TCDD DEMİRLİBAHÇE LOJMANLARI : 

Güçlendirme raporu verilmiştir. 

7-)TCDD SİNCAN LOJMANLARI : 

Güçlendirme raporu verilmiştir. 

8-)TCDD ANKARA GAR LOJMANLARI : 

Güçlendirme raporu verilmiştir. 

TCDD 96 Lojmanları site yönetimi deprem dayanıklık testlerinin limited  şirket yerine bir devlet kuruluşu 
ve üniversirtesi tarafından yeniden yaptırılması için  yazdığı yazıya Etüd Proje ve yatırımlar Dairesi tarafın-
dan verilen karar raporlara uyulması yani güclendirme yapılması  yönündedir. 2.Bölge müdürü konuyla ilgili 
daire başkanlarını arayıp yıkım kararı verin diyerek baskı yapmaktadır. Site yönetimi yazısı ve ilgili dairelerin 
yazıları yazı ekindedir.                                                                                                                                                     

Bütün bunlara rağmen 2. Bölge Müdürlüğü  Behiçbey istasyon sahasında bulunan 8 Adet lojmandan 5 
adedini yıktırıp 3 adet lojmanı ve Gazi istasyon sahasında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet lojmanın 2 adedi-
ni 2. Bölge müdürüne yazlık ve kışlık olarak kullamak üzere. Diğer iki adet lojmanı torpilli  2 müdürüne  tahsis 
etmek için çok büyük masraflar yapılarak restore ettirilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında ilgililerin devlet 
malını şahıslarına münhazır hale getirdiği  sincan tren güzergahında oturup banliyö trenini kullanan persone-
lin gözlemleri dahilinde geçekleşmekte olan bu keyfi uygulamanın bir an evvel durdurulması emri ile gerekli 
inceleme sonunda ilgililerin ne yapmak istediği personele ve kamuoyuna sunulmasını arz ve rica ederim.

TCDD
Lojmanların yıkımına 

hayır!
Güçlendirmeye 

evet!
diyoruz.

HAMDİ BERBER; LOJMAN YIKIM KARARLARI 
TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN !
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O askerdi. 25 Nisan Kamu-Der’in 10. kuruluş 
yıldönümü Ankara’da kutlandı. Kamu-Der İl ve İlçe 
Temsilcileri Özcan Başkan nerde diye sordular. O 
şimdi asker dedik.

Paralı askerlik şartları tutmasına rağmen, pa-
ralı askerliği reddeden, 3-5 nöbeti tutmayan asker 
olamaz ben o zevki tatmak istiyorum diyerek Po-
latlı Topçu ve Füze Komutanlığı’na 5 ay 17 gün kısa 
dönem askerlik yapmak üzere teslim oldu. Fotoğraf-
tanda anlaşıldığı üzere Kamu-Der’den aldığı bilgi ve 
deneyimi asker ocağında da sergilemiştir. 4 haziran 
günü terhis olan Kamu-Der teşkilatlanma genel sek-
reterimiz Özcan Bey’e aramıza hoşgeldin diyoruz. 15 
hazirandaki Kamu-Der yönetim kurulu toplantısında 
aramızda olacağını kamuoyuna arz ediyoruz.

VATAN GÖREVİNİ BİTİRDİ KAMU-DER 
GÖREVİNE BAŞLADI

Özcan BAŞTUĞ 
Kamu-Der Genel Teşkilatlanma Sekreteri
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KAMU-DER YÖNETİM KURULUNDAN TÜRK HAVA KUVVETLERİ 
ETİMESGUT MÜZE KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Kamu-Der Yönetim Kurulu Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ başkanlığında “istikbal göklerdedir“ 
büyük önder Atatürk’ün bu sözlerini hatırlayarak Türk Hava Kuvvetleri Etimesgut Müze Komutanlığını 
ziyaret ederek müze komutanı ile görüştüler daha sonra müzeyi gezdiler. Müzedeki bulunan uçakları 
incelediler “istikbal göklerdedir” sözünün ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha hatırladılar. Müze 
komutanına teşekkür ederek ayrıldılar.
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VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ
Üyelerimizi mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden bilinçlendirmek, mesleki 

yönden gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında so-
syal 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.

GÜÇLÜ
VE MUTLU

BİR TÜRKİYE
İÇİN

KAMU-DER

Sayı - 9
KAMU-DER adına sahibi

Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ

Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER

Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

(KAMU-DER)

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
Derginin Yazı Kurulu Kamu-Der  Derneğinin Yönetim Kurulu Üyeleridir. 

Baskı Tarihi : HAZİRAN 2015
Yönetim Yeri 

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

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • HAZİRAN 2015

ATALAY KONFEKSİYON MATBAA VE REKLAM İNŞAAT TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyüksanayi  1. Cad. Sütçü Kemal İşhanı  No: 7/236-237  İskitler/ANKARA 

Tel: 0 312 341 51 05 - Faks: 0 312 341 99 61 
www.atalaymatbaacilik.com 

tasarim@atalaymatbaacilik.com
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KAMU-DER ÖDÜLLERİ UĞUR GETİRİYOR

Seyit  TORUN /  Ordu Belediye Başkanı 
idi ,  CHP Mil le tveki l i  o ldu.

Prof .  Dr.  Numan KURTULMUŞ /  Has 
Part i  Genel  Başkanıydı ,  Başbakan 

Yardımcısı  ve Ordu Mil le tveki l i  Oldu

Tülay SELAMOĞLU /  AK Part i  Ankara 
Mil le tveki l i  id i ,  tekrar  Mil le tveki l i  o ldu.

Özgür  ÖZEL /  Manisa Mil le tveki l i  id i , 
tekrar  Manisa CHP Mil le tveki l i  o ldu.

Tahsin TARHAN /  İş  adamı idi , 
Kocael i  CHP Mil le tveki l i  o ldu.

Tekin BİNGÖL /  Eski  Mil le tveki l i  id i , 
CHP Genel  Başkan Yardımcısı  ve An-

kara Mil le tveki l i  o ldu.

Prof .  Dr.  Yasin AKTAY /  SDD Başkanı 
idi ,  Si i r t  Ak Part i  Mil le tveki l i  o ldu.

Oğuz Kaan KÖKSAL /  Emniyet  Genel 
Müdürü idi ,  Ak Part i  Kır ıkkale  Mil le t-

veki l i  o ldu.

Kamu-Der Derneğimizin ödül  verdik ler i  i ş  adamlar ı ,  bürokrat lar 
ve  belediye  başkanlar ımız  mi l le tveki l i  oldular,  Kamu-Der ödül ler i 

uğur  get ir iyor.  Hayır l ı  ve  uğurlu  olsun,  tebr ik  ediyoruz.
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