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Kamu-Ses dergimizin 13. sayısında yine sizlerle ol-
manın haklı kıvancını yaşamaktayım. Bu Ağustos 
sıcaklığında sizlerle daha farklı konular ile karşını-
za çıkmak isterdim. Fakat ülkemizin kanayan yara-
sı işsizlik böyle baş gösterirken biz bu konuya kayıt-
sız kalıp, farklı bir şekilde karşınıza çıkmayı düşüne-
mezdik. 

KAMU-SEN, KESK, TÜRK-İŞ ve KAMU-DER’in 
yaptığı kamuoyu araştırmasına göre 4 kişilik bir aile-
nin asgari geçim tutarı 2627 TL’dir. Ülkemizde asgari 
ücret bu rakam olması gerekirken, asgari ücret ile ça-
lışan yurttaşlarımız aldıkları asgari ücret 599 TL’dir. 
Bu para ile 4 kişilik aile nasıl geçinecek, yetkililere 
sormak isterim. Bir reçete, bir formül istiyoruz bu üc-

retle nasıl geçinilecek? %2.5’luk zamlarla emeklilerimiz, diğer bir deyişle bu ülkeye hizmet edenler ne şe-
kilde nasıl geçinsin. Hayat standardı nasıl artsın, dengeli ve sağlıklı bir yaşamı nasıl sağlasın. Ayda bir kilo 
kırmızı eti bırakın, bir kilo beyaz eti dahi evine götüremeyen, mevsimin meyvesini doyasıya yiyemeyen bu 
emekçilere yapılan zulüm değil de nedir? Allah aşkına. Bu komik zamlar ne zaman son bulacak. 

Kamu görevlilerimizin çektiği çile bir an evvel son bulmalıdır. Son günlerde medyada memur maaşları-
nı abartarak kamuoyuna servis edenlere soruyorum; Genel müdürler, milletvekilleri, müsteşarlar ve Sa-
yın Semra ÖZAL, Sayın Rahşan ECEVİT gibi üst düzeyde görev yapan ve emekli olan bürokratlar memur 
ve emekli olarak gösterilip emekli maaşlarını kamuoyuna sunulmaktadır. Bana göre zikrettiğim isimler ne 
kamu emeklisidir, ne de memurdur. Bunlar üst bürokrat ve eşleri olup, 80 milyon kişiden parmak ile göste-
rilen saygıdeğer insanlardır. Bunlar memur sayılmaz. Bunlar kaymağı yiyen insanlar. Fakat gel gelelim as-
gari ücret ile çalışanlarımız ve emeklilerimiz bırakın kaymağı, yoğurttan dahi nasiplenmeyen kesim olmuş 
oluyor. Her seçim veya referandum öncesi kamu görevlileri ve çalışanları için ciddi bir çalışma içinde ol-
duğuna dair bir mesaj yansıtılamaya çalışılsa da icraata geçilmeyen sözde vaatlerden öteye gitmiyor bun-
lar. Sıcak gündemi sık sık alakası olmayan suni gündemler ortaya atılarak konu farklı boyutlara taşınma-
ya çalışılsa da, artık bu halk bazı şeylerin farkına vardı. Ben tekrar söylüyorum ülke yönetimi ağlama du-
varı değildir, ülkeye icraat istiyoruz, gelen ağlıyor giden ağlıyor, onun için diyorum ki ülke yönetimi ağla-
ma duvarı değildir. 

Emeklilerimizin, çalışanlarımızın hakkını istiyoruz. 4 kişilik aile geçim endeksi ne kadar ise o kadar maaş 
istiyoruz. Sistemin sağlıklı ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılmalı, %2.5, %3 lük zamlar çözüm de-
ğildir. Her şeyi Avrupa standartlarına göre yapılandırıyoruz, kanunlarımızı ona göre uygulaya gayreti içeri-
sinde oluyoruz, Avrupa üyesi ülkelerinde ise hiç çalışmayan bir işsizin maaşı 1500 dolardır. Bu sistemin ül-
kemizde de mutlaka uygulanması gerektiğine inanıyorum. Suni gündemleri değiştirmek kimseye yarar de-
ğil, zarar getirir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif’inizi ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten 
dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI

Değerli Kamu Görevlileri,
Saygıdeğer KAMU-SES 

Okuyucuları
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KURTULUŞ SAVAŞININ MERKEZ ASKERİ HASTANESİ;
ANKARA NUMUNE HASTANESİ…

“NUMUNE RUHU”

Yıl 1881… Dışarıda ‘hasta adam’ olarak nitelenmeye başlanan Osmanlı, son yüzyılın getirdiği gerileme ve tükenme yıllarına 
inat, Anadolu topraklarında sağlık alanında büyük yatırımlar ve atılımlar yapma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, 
Anadolu’nun birkaç ilinde ‘Gureba Hastanesi” adı altında hastaneler açılmaya başlandı.
Bu hastanelerden biri ise, ilerde Anadolu’nun ‘var olma’ yolunda vereceği mücadele olan ‘Kurtuluş Savaşı’na başkomutanlık 
merkezi ve sonrasında başkentlik yapacak olan Ankara’da kuruldu. 1881 Yılında ‘Ankara Gureba Hastanesi’ adı altında açılan 
hastanemiz, ‘Namazgah Tepesi’ olarak bilinen mevkide kuruldu.
Yıl 1919... Dünyaya nizam verme ideali ile var olmuş olan Osmanlı, yüz yıllar içerisinde yorgun düşmüş, topraklarının üçte 
ikisini kaybetmiş, sadece öz vatanı olan Anadolu topraklarına hapsedilmiş idi. Fakat 1. Dünya Savaşı’nın galip devletleri, 
Anadolu’yu da Türklere bırakma niyetinde değillerdi. Onların amacı, Anadolu’yu işgal edip, yönetimleri tamamen kendilerine 
tabi olacak, etnik temelli küçük devletler oluşturup ülkemizi parçalamaktı. Artık Anadolu da tehdit altında idi… Artık Anadolu 
da ‘var olma’ mücadelesi ile karşı karşıya idi…
İstanbul işgal altında idi… İzmir işgal altında idi… Adana işgal altında idi… Antep işgal altında idi… Maraş işgal altında idi… 
Anadolu işgal altında idi… 
Anadolu liderini, kurtarıcısını bekliyordu… İşte bu lider, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak, Anadolu’ya geçecek, 
gönüllerde bağımsızlık idealini tekrar tutuşturacaktı. Bu lider Gazi Mustafa Kemal idi…
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde teşkilatlanan Kuva-yi Milliye Hareketi’ne Anadolu’nun tüm 
illerinden aydınlar, halk önderleri, din adamları destek vermişler ve başlarını, canlarını ortaya koyarak katılmışlardı.
Anadolu’nun her köşesinde kurtuluşa giden yolda Kuva-yi Milliye Hareketi’ne katılımlar olurken, Ankara halkı kayıtsız 
kalamazdı ve kalmadı. Ankaralılar tüm varlıklarıyla Gazi Mustafa Kemal Paşaya kucak açtı, Ankara Gazi’ye yurt oldu. Ankara, 
Milli Mücadeleye önderlik edecek il oldu, başkent oldu…
Ankara’da yakılan bu bağımsızlık hareketinin toplu gösterilerine ev sahipliğini ise hastanemiz yapacaktı. Hastanemizin 
bulunduğu Namazgah Tepesi, Ankaralıların askeri ile sağlık personeli ile sivil halkı ile birlikte dua ettiği, namaz kıldığı bir 
alan olacak,  bağımsızlık yolunda yakılan ateşin desteklendiği, körüklendiği bir ruhu taşıyacaktı. 
Binlerce, onbinlerce yürek Namazgah Tepesi’nde buluşacak, eller hep birlikte semaya doğru,  açılacaktı. 5 Ekim 1919 Cuma 
Namazı’nda Namazgah Tepesinde, Ankaralılar Beynamlı Hacı Mustafa Efendi’nin halkı milli mücadeleye çağıran hutbesi 
dinleyip, vatanın kurtarılması için hep bir ağızdan ant içtiler.
Bağımsızlık ruhu şahlanmıştı, artık durdurulamazdı. Ankara, tüm Anadolu’nun kurtuluşu için çıkılan kutlu yolda, Kurtuluş 
Savaşı’na her alanda merkez olmuştu. Gerek askeri alanda gerekse sağlık alanında merkez artık ve sonuna kadar Ankara idi. 
Hastanemiz, Kurtuluş Savaşı sırasında Merkez Askeri Hastanesi’ne muadil olarak, Merkez Mülkiye Hastanesi ismini alarak, 
bu kutlu yolda büyük bir boşluğu doldurmuştu. Hastanemiz, artık Kurtuluş Savaşı’nın cephe gerisindeki stratejik bir üssü idi.
Kurtuluş Savaşı’nda yaralanan askerlerimiz cepheden trenlerle Ankara’ya getiriliyor, hastanemizde tedavi ediliyordu. Gerek 
sağlık personeli bakımından, gerekse hastane anlamında kısıtlı imkanları olan ordumuza, Merkezi Askeri Hastanesi olarak 
hizmet veren hastanemizin imdadına yine Ankaralılar koştu.
Hastane personelimize destek vermek için Ankaralılar seferber olmuşlardı. Yaralı Mehmetçiklere yakın ve yoğun ilgileriyle, 

Doç. Dr. Nurullah ZENGİN
ANEAH Başhekimi
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sohbetleriyle moral aşılayan, yaralarını saran, temizliklerini yapan, yemeklerini yediren gönüllüler ile hastanemiz yekvücut 
olmuş, bugün bile bizleri şevklendiren ‘Numune Ruhunu’ o günlerden perçinlemişlerdi.
Yunan askeri Anadolu’yu yakıp yıkarak, dünya üzerinde görülmemiş, insanlık onurunu ve erdemini ayaklar altına alan 
vahşet uygulamalarını sergileyerek Ankara’ya doğru yaklaşıyordu. Kurtuluş Savaşı’nın gazileri, yaralı Mehmetçiklerimiz 
hastanemizde tedavi edilirken, Yunan askerleri artık Polatlı önlerine kadar gelmişlerdi. 
Bu elim tablo karşısında Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha güvenli bir ile Kayseri’ye taşınması tartışılıyordu. 
Kurtuluş Savaşı’nın lideri, bağımsızlık ruhunu ateşleyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM’de yaptığı konuşmada 
3 aylığına Meclisin yetkileri ile donatılarak kurtuluşa giden yol tekrar aydınlanacaktı.
Kurtuluş Savaşı’nın en çetin günlerinde hastanemiz personeli, hastanemiz etrafında konuşlanan askerlerden cephe hakkında 
en güncel bilgileri alıyor, hep birlikte, aynı yüreği taşıyorlardı. 26 Ağustos 1921 tarihinde Ankara halkı, hastane personelimiz 
ve askerlerimiz Namazgah Tepesi’nde Sakarya Savaşında ordumuzun başarısı için birlikte dua etmişlerdi. 
O günleri Hastanemiz Baştabibi Ömer Vasfi Bey hatıralarında şöyle anlatıyordu:
“Hadise Yunanlıları denize döken Büyük Taarruza takaddüm eden günlerde vaki olmuştur. Hastanemizin arkasındaki lise 
binasında Erkanı Harbiye ve Milli Müdafaa Vekaleti yerleşmişlerdi. Ankara boşaltıldığından biz hekimler bekar olarak 
hastanede kalıyorduk. Ekseri geceler Erkânıharp zabit arkadaşlarla buluşarak sohbet ederdik. Zabit arkadaşlar bize cephe ve 
harekât hakkında malumat vererek ‘Afyon Cephesinin kilidi bulunan Doker İstasyonu eğer bir hamlede geri alınırsa, Afyon 
yolu açılarak askeri harekât lehimize döner’ diyorlardı. Bizler de bu telkinin tesiri altında idik. Nihayet taarruz başladı ve ilk 
ağızda Doker İstasyonu istirdat edildi. Aşırı derecede sevindik. O gece 5-6 teneke gazyağı tedarik ederek kül ile yoğurduktan 
sonra hastane çevresinde yakıp ‘icra-yı şamudani’ ettik. Diğer resmi dairelerde ve şehirde hiçbir sevinç tezahürü yoktu. Yalnız 
gece yarısına doğru Merkez Kumandanı merhum Fuat Bulca’nın tertibi ile 15-20 asker fener alayı yaptılar.”
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık alanında yaptığı ilk hamlelerde yine 
hastanemiz ön plandadır. 1924 Yılında hastanemizin doğrudan doğruya ‘Sıhhat ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti’ne bağlanmış 
ve adı Ankara Numune Hastanesi olmuştu. Hastanemizin adı bizzat Kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa 
tarafından konulmuştu. Gazi Mustafa Kemal, hastanemizin Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu yararlar ve genç cumhuriyet 
için teşkil ettiği önemi her durumda belirtmiş, defalarca hastanemizi ziyaret etmişti. 
Nüfusu hızla artan genç başkente yeterli ve daha verimli bir hizmet verebilmesi ve modern tıbbı her alanda takip edebilmesi 
için yine bizzat Atatürk ve Bakanlar Kurulu kararları ile hastanemize ek yatırım kararları alınmıştı.
Hastanemizin, Avrupa’daki hastanelere göre yenilenmesi, modernleşmesi için hastane Baştabibimiz Dr. Ömer Vasfi Aybar 
1927 yılında Viyana, Münih, Paris, Brüksel şehirlerini kapsayan inceleme gezilerine gönderilmişti.
Hastanemizin akademik personelinin Avrupa’da öncü olacak yeterlilikte olması için yine Gazi Mustafa Kemal’in direktifleriyle 
çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmalar sonucunda 1935 yılında Prof. Ernst Magnus dahiliye, Prof. Max Mayer Kulak Burun 
Boğaz, Prof. Echstein çocuk, Prof. Laqueur fizik tedavi kliniklerinde görevlendirildiler. 1936 yılında Prof. Melchior hariciye 
ve 1938 yılında ise Prof. Marchionini cildiyede görevlendirilmişlerdi. Yine aynı yıllarda yabancı memleketlerde yetişmiş genç 
Türk doktorlar hastanemiz akademik kadrolarında yer almışlardır. 
Hastanemiz personeli olan bu akademik kadro, daha sonrasında Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulmasında görev alarak, genç 
doktorların yetişmesini sağlamışlardı. Hastanemiz Avrupa’da haklı bir şöhreti bünyesinde barındıran akademik kadrosu ile 
genç Cumhuriyetin tıp kadrolarının yetişmesine öncülük etmişti. 
Günümüzde ise, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ünvanı alarak uzmanlık düzeyinde tıp eğitimine devam etmekte olan 
hastanemiz, her alanda etkin bir yeterliliğe sahip olan akademik kadrosu ve modern üniteleri ile öncü olmaya, örnek olmaya 
devam etmektedir. 
Hastanemiz bünyesinde görev alan tüm personeli ile ‘Numune Ruhunu’ diri tutmakta ve gelecek nesillere gururla aktarmaktadır.
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Yerel yönetimler, dünyanın her yerinde kamu yönetimi içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. 
Bugün bütün demokratik ülkelerde yerel yönetimler, geleneksel ilkelerin, anlayışların ve modellerinin 
değiştiği bir dönemin öne çıkan kurumlarıdır. Diyebiliriz ki yerel yönetimler demokrasinin “kılcal damar” 
niteliğindedir.
Yerel yönetimlerimizin bu dönemde en büyük sorunlarının kaynak sorunu olduğunu biliyoruz. Ancak 
önceki istismar edilen konuların artık son bulması içinde bir takım düzenlemeler yapılmalıydı. Nüfus 
büyüklüklerinin olmadığından farklı gösterilmesi birçok yerleşim yerinin haksız gelir elde etmelerine 
ve sosyo-ekonomik açıdan bölgesel farkların ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Biz AK Parti olarak 
bu farklılıkların en aza indirilmesi, geliri az olan belediyelerin daha çok pay alması için yukarıdaki 
düzenlemeleri yaptık. Bu durumdan bazı belediyelerimiz mağdur oldu. Özellikle nüfusu azalan, dışarıya 
göç veren yerleşim yerlerimizin sıkıntıları giderek çoğaldı. Bunun farkındayız.
Biz AK Parti olarak halkın yönetime katılmasını, şeffaf ve denetlenebilir bir yerel yönetim anlayışını 
benimsediğimizi, ilke edindiğimizi en başından ifade ettik. Hatta bunun için Kent Konseylerinin kurulması 
için yasa bile çıkarttık. Kentlerimizin, yaşadığımız çevrenin daha güzel daha yeşil ve daha yaşanabilir 
olması için yerel yöneticilerimizin çok çalışması gerekmektedir.
Küresel rekabette artık, ülkeler, medeniyetler değil, şehirlerimiz, kentlerimiz yarışmaktadır. Bu yeni süreçte 
YEREL YÖNETİMLERİN önemi büyüktür. 
Artık sıradan bir yerel yönetim anlayışı yerine Yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek, ulusal ve uluslararası 
ilişki kurma kapasitesi artan kentler oluşturacak bir vizyona, hizmet odaklı ve insan merkezli bir anlayışa 
ihtiyaç vardır. 
Yerel Yönetimler ülkelerin, bölgelerin aynası gibidir. Yerel Yönetimlerin gelişmiş olduğu ülkelerde 
demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin de geliştiğini görebilirsiniz.

Sağlıklı bir çevrede yaşam için, yerel yönetimler eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve yardım gibi temel 
kamu hizmetlerine, kamusal alan sorumluluğu ile yaklaşmalıdır. Kente yaşayanların kentsel hizmetlere eşit 

AYIN KONUĞU: Hüseyin Tanrıverdi

Hüseyin TANRIVERDİ
Manisa Milletvekili Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 

ve Yerel Yönetim İşleri Başkanı



ulaşma hakkına sahiptir. Hangi siyasi partili olursa olsun kentte yaşayanlar o belediye başkanının emanetidir. 
Yerel yönetimler konusunda AK Parti hükümetleri öncesinde yani 1980 sonrasındaki bütün hükümetler, 
koalisyonlar yerel yönetimleri güçlendirmek, mali ve idari yönden kapasitelerini artırmak adına birçok konuyu 
gündeme getirdiler, hatta yasal düzenleme çalışmalarında bulundular.
Hükümet programlarına ve koalisyon protokollerine bunu aldılar. Ancak hiç biri bunu hayata geçiremedi. 
Oysa AK Parti iktidara geldiği ilk dönemden itibaren Yerel Yönetimler Reformu sürecini başlattı.
58-59 ve 60. hükümet dönemlerinde Yerel Yönetimler Reformu Sürecinde gerçekleştirilen düzenlemeler:

1- Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı,
2- İl Özel İdaresi Kanunu 
 22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı,
3- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
 26/05/2005 tarihli ve 5355 sayılı,
4- Belediye Kanunu 
 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı
5- İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 22/05/2004 ve 5173
6- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı 
7- 5747 sayılı Büyükşehir Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 
Bu yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerimizin;

1. İdari, mali ve teknik kapasiteleri güçlendirilmiş,
2. Hizmet maliyetlerinin düşürülmüş ve kaynak israfının önüne geçilmiş,
3. Büyükşehir belediye teşkilatı bulunan yerlerde güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek ilçe belediyelerinin 
oluşturulması sağlanmış,
4. Çarpık kentleşmenin önlenmesi imkanlar sağlanmıştır,

Özellikle belde belediyelerin kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İller 
Bankasından başka bir geliri olmayan bu belediyelerimizin halkına daha sağlıklı bir kent ve kent hizmetleri 
sunabilmesi için imkanlar getirilecektir.
Hükümetimizin yerel yönetimlere bakış açısı çok açıktır. Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapmış olan Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yerel yönetimlere özel 
olarak yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda da yukarıda dile getirdiğim yasal düzenlemeler ivedilikle 
çıkarılmış ve yerel yönetimler alanındaki yasal eksiklikler giderilmiştir. Bizim yerel yönetimler başkanlığı 
olarak belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde iletilen sorunları 
gündeme getiriyor, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla temasa geçerek çözüme kavuşturuyoruz. Bu konuda gerek 
hükümetimizin gerekse bakanlıklarımızın gösterdiği duyarlılık çok olumludur. Demokrasinin tabana yayılması 
ve tüm süreçlerde işletilmesi, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ülke demokrasimiz açısından da büyük 
önem taşımaktadır. 
Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu dönemde de çalışmalarımız artarak sürecektir. Bu dönemde özellikle 
belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmalara, projelerine destek vereceğiz.

KAMU-DER  KAMU GÖREVLİLERİDİR



Genel Başkanımız

İngilteredeki Kamu Görevlileri ile

Marmaris’te buluştu

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ tatilini, Marmariste geçirdi. Tatil esnasında İngilterede 
Marmaris’e tatile gelen kamu görevlileri ile tanışarak dostane bir şekilde eğlendiler. Genel Başkanımızı 
İngiltereyede davet ettiler. Genel Başkanımızda bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür etti. Fotoğraflarda 
görüldüğü gibi misafirperverliğini meslektaşlarına gösterdi. 



GO-KART Marmaris’te Datça Yolu üzeri 
Değirmendere’de yeni açılmıştır. Görmeye 
değer bu bölgeyi sizin de gezmenizi tavsiye 
ediyoruz. 

KAMU-DER Genel Başkanımızın GO KART sevgisiKAMU-DER Genel Başkanımızın GO KART sevgisi
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KAYBOLAN BAYRAMLAR

Bayram denince hep o eski bayramlar gelir aklımıza. Bizim çocukluğumuzda bayra-
mlar böyle değildi, ayrı bir güzelliği vardı. Bayram öncesi mutlaka alışverişe çıkılırdı, 
ilk alınanların başında çocuklar için kıyafet gelirdi saçlara takılan tokalara ve ren-
kli çoraplara kadar alınırdı, sonra sırasıyla şeker, çikolata, kolonya gibi bayramda 
gerekli olan malzemeler alınırdı. Bayram kıyafetleri son bir kez giyildikten sonra 
bayram gününe kadar saklanırdı. Uzaktaki akrabalara renkli kartpostallar alınır, he-
men postaya verilirdi. Şimdi ise gelişen teknoloji ile bırakın telefon açmayı bir mesaj 
bile gönderilmiyor.
Bir hafta önceden büyük temizlik yapılır, arife günü mutfaktan hiç çıkılmazdı, başta 
sütlaç ve hoşaf olmak üzere bayramda misafirlere sunulacak tatlılar ve yemekler özen-
le hazırlanırdı. Kolonya ve şeker salonda masanın üzerinde her zamanki yerini alırdı, 
bayramlaşmaya gelecek olan çocuklara şekerler ayrıca hazırlanırdı. Televizyonlarda 
kısıtlı bir yayın akışı olduğu için (fazla çocuk programları yoktu) erken uyunurdu. 

Bayram sabahı bayramlık kıyafetlerimizi bir an önce giymek için çok erken uyanırdık. Büyüklerden bayram harçlığı al-
mak için namazın bitimi beklerdik, alınan harçlıklarla sanki evde hiç yokmuş gibi çikolata, şeker ve oynamak için maytap, 
çatapat, uçan balonlar alır, eğlenmek için soluğu oyun parklarında (lunapark) alırdık, çocuk ruhumuzla o güneşin altında 
saatlerce eğlenirdik. Çok neşeli ve lezzetli bir bayram yaşardık. 
Mahallelerin boş alanlarına kurulan gezici dönme dolapların yerini şimdi büyük iş merkezlerinde klimalı serin salonlarda 
kurulan elektronik oyun makineleri aldı. Annelerimizin yaptığı bez bebeklerin yerine ise şimdi vitrinleri, bir düğmesine 
bastığımızda konuşan oyuncak bebekler ve robotlar dolduruyor. Açık hava sinemalarında seyredilen siyah beyaz Türk 
filmlerinin bile bir lezzeti vardı. Şimdi bırakın sinemaya gitmeyi, istediğimiz filmi alıp evimizde plazmanın karşısına 
geçip çayımızı veya kahvemizi yudumlayarak izliyoruz. 
Bugün o bayramlar yok artık, onları hiç birini göremiyorum, sokakta oynayan kapı kapı dolaşıp şeker toplayan çocuklar yok 
artık, apartman komşularımızı bile tanımıyoruz. Her çocuğun elinde bir diz üstü bilgisayar evlerinden dışarı çıkmıyorlar, 
evlerine gelen misafirlere bile hoş geldiniz demiyorlar, kapı eşiğinden bir merhaba deyip odalarına bilgisayarın başına 
geçiyorlar. O eski güzellikleri şimdi göremiyorum. İyi ki o bayramları yaşamışım, belki de çocuk olduğum için bana çok 
güzel gelirdi. Aslında değişen bizleriz. Buda normal, o çocuklar büyüdü şimdi harçlık alan el öpen değil, harçlık veren el 
öptüren olduk, kısacası büyüdükçe dünü özler olduk. Yaşları ilerleyenlerin her bayram söyledikleri sözler hep aynı “ah 
nerede o eski bayramlar” evet haklılar nerede o günler.
Bugünkü bayramların da ayrı bir güzelliği var. Çalışanlar için tatil oluyor, bu nedenle uzakta olan aileler bu vesileyle 
bir arada oluyorlar. Bayram günlerinde nedense insanlar hep bulundukları yerlerden uzaklaşırlar uzak yerlerde geçirirler 
bayramlarını, oysa aileleriyle, dostlarıyla daha da önemlisi aile büyüklerini ziyaret etmekle 
geçirseler daha mutlu olurlar. Bayramlardır insanları bir araya getiren. 
Aile büyükleri ilk gün dışarı çıkmazlar, çocuklarını ve torunlarını beklerler. Büyüklere 
yapılan bayram ziyaretlerinde sofralar her zamankinden farklı olur, Türk mutfaklarının en 
güzel yemekleri bayram boyunca misafirlere ikram edilirdi. Konuklara sunulan çaylar, kah-
veler, şekerler, tatlılar her zamankinden farklı olur, bayramda ikram edilenler daha lezzetli 
olurdu. Eski bayramlardan günümüze değişmeyen tek gelenek bu olsa gerek.   
Dünyanın neresinde olursa olsun bayramlar önce çocuklarındır. Bayramın güzelliğini önce 
çocuklar fark eder ve onlar yaşar. Ah zaman, ne çabuk harcadın bizleri, o çocukluk ma-
sumiyetimizi, güler yüzlü, elma şekerli bayramlarımızı. Değişen zaman mıydı, bizler miy-
dik çözemedim. Hep zamanı şikayet ederiz ama ne demiş İmam Şafi (r.a)  “Zamana kusur 
buluruz, oysa zaman konuşacak olsa utanırız”.  
Bırakalım artık sızlanmayı, bayram aynı bayram, değişen sadece bizleriz. Her neyse yine 
bayram geldi çattı, ne mutlu bize bir bayramı daha görebildik, ama ne kadar çabalarsan 
çabala o eski bayramlar gibi olmayacak. Yaşımız ilerledikçe ve eski bayramlara özlem duy-
dukça hep “ ah nerede o eski bayramlar” diyeceğiz. 

Narin TENEKECİ
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Ankara ile Konya arasındaki Yüksek Hızlı Tren projesi 2 ay içinde tamamlanacak. 
Yol 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 
alt yapısı ay sonunda, üst yapısı ise 2 ay içinde tamamlanacak. Ankara-Konya ara-
sında seyahat süresini 1 saat 15 dakikaya indirecek hattın, yıl sonuna kadar açıl-
ması planlanıyor. Toplam uzunluğu 306 kilometre olan Ankara-Konya YHT hattı-
nın Ankara-Polatlı arasındaki 93 kilometresi Ankara-İstanbul YHT projesi kapsa-
mında inşa edildi. Ankara-Konya YHT hattının 213 kilometrelik etabının 135 ki-
lometresinde raylar döşendi, direkler dikildi ve elektrik hattının çekilmesine yö-
nelik çalışmalar sürdürülüyor. Hattın 40 kilometrelik bölümünde ise altyapı, 38 

kilometrelik bölümünde ise ray döşeme çalışmaları devam ediyor. 

Hattın, Konya’da şehir içinden geçen 10 kilometrelik kısmında yapımı devam eden 21 adet geçidin yapım çalışma-
larının de ay sonunda bitirilmesi amaçlanıyor. TCDD yetkilileri, Temmuz ayı sonuna kadar Ankara-Konya YHT hat-
tının alt yapı çalışmalarının, üst yapı işlerinin ise 2 ay içinde tamamlanmasını öngörüyor. Hattın alt ve üst yapı çalış-
malarının bitirilmesinin ardından hattın testleri yapılacak. Yetkililer, hattın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendi-
ğini kaydetti. 

Terörden daha fazla can kaybına sebep olan trafik kazalarını önlemek için 
hazırlanan yeni kanun tasarısı, alkollü sürücüyü affetmiyor. Önümüzde-
ki yasama yılında Meclis’te görüşülecek olan tasarı kanunlaşırsa, 1,01 pro-
mil ve üzeri alkollü yakalanan şoförler, 1 ila 3 yıl hapisle cezalandırılacak. 
Zaman’ın haberine göre, bir yılda 5 kez kırmızı ışık ihlali yapanların da ehli-
yetlerine 3 ila 6 ay el konulacak. İçişleri Bakanlığı yeni hazırlanan Karayol-
ları Trafik Kanunu tasarısında alkollü araç kullananlarla ilgili önemli deği-
şikliğe gidiyor. Almanya’daki Trafik Kanunu örnek alınarak hazırlanan tasa-
rı ile 1,01 promil ve üzeri alkollü yakalanan sürücülere cezaevi yolu görünü-
yor. Tasarı ile bir yılda 5 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetlerine 3 ya 

da 6 ay süreyle el konulması da öngörülüyor. Böylelikle trafik ışıklarında yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedef-
leniyor. Önümüzdeki yasama yılında Meclis’e sevk edilmesi beklenen tasarı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İzzet Öz-
genç ile Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından hazırlandı. 138 maddelik tasarı için 40’ı aşkın kamu kurumu, kuruluşu, 
Barolar Birliği, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alındı. Tasarıya göre, 1,01 promil ve üstü alkol-
lü araç kullanırken yakalanan sürücüye ciddi miktarlarda para cezası kesilecek ve ehliyetlerine el konulacak. Dene-
timlerde 1,01 promil alkollü çıkan sürücüler hakkında ‘trafiği tehlikeye düşürmek’ suçundan 1-3 yıl hapis cezası is-
temiyle kamu davası açılacak.

Uygulamadaki Karayolları Trafik Kanunu’nda üç defa alkollü araç kullanırken yakalananlar hakkında 6 ay ile 1 yıl 
arasında hapis cezası isteniyordu. Yeni tasarıda 1,01 promil ve üstünde alkollü araç kullandığını belirlenen sürücüler, 
doğru Trafik Mahkemesi’ne sevk edilecek. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre denetimlerde ilk de-
fada 0,50 promil ve üstü alkollü çıkan sürücülere 548 lira, ikinci defada 687 lira idari para cezası uygulanıyor. 3 ve 
3’ten fazlasında ise bin 101 lira ceza kesiliyor ve en az 6 ay hapis istemiyle dava açılıyordu. Alkollü araç kullananla-
ra ayrıca adli ve idari para cezası dışında 20 puan cezası uygulanıyor. Geriye doğru 5 yıl içinde; 1. defada 6 ay, ikin-
ci defada 2 yıl, 3 ve 3’ten fazlasında ise 5 yıl (mahkemece) ehliyeti geri alınıyor. İki defa alkol aldığı tespit edilen sü-
rücüler, Sağlık Bakanlığı’nca ‘sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine’ tabi tutuluyor. Eğitimi başarıyla tamamla-
yanların ehliyetleri, yasal süre dolduğunda iade ediliyor. 3 ve 3’ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendir-
me ve psikiyatri muayenesinden geçiriliyor.

Ankara-Konya Arası 1 Saat 15 Dakika

ALKOLLÜ YAKALANAN YANDI!
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ÖZCAN DİYOR Kİ: 
 
Ben Siirtliyim Kamu-Der Genel Başkanı Sn. Cevdet Baştuğ Siirt ilimize yakışan bir 
isimdir hepimiz onu milletvekili olarak görüyoruz Sn. Baştug devlete hizmet etmiş, 
topluma mal olmuş bir isimdir haydi Siirtli seçimi iyi yap!!!

KENAN AKAR DİYOR Kİ: 
Ben Marmaris’ten KENAN AKAR burdan öncelikle Siirt halkına selamlar.
Cevdet Bastuğ Bey’i destekliyorum ve bana göre Siirt halkına yakışır bir millet ve-
kili olacağına inanıyorum BAŞARILAR DİLERİM.

MEHMET ATA ÖZTÜRK DİYOR Kİ: 
21 Temmuz 2010, 19:29 
Ne yazık ki ülkemizin büyük sorunlarından biride kalifiye Milletvekillerinin olmamasıdır, bu sorunu çözmek için 
en önce biz seçmenlere büyük görevler düşmekte, bu nedenledir ki oy verirken, milletvekili aday adayların kariye-
rine, liyakatine, ekibine ve ülkemizi temsil yeteneğine sahip olmasına titizlikle dikkat edilmeli. Oy verirken vekil 
adayının kalifiye olmasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle yukarıda ki listedeki adaylara baktığımda Sayın Cevdet 
BAŞTUĞ’un yukarıda belirttiğim kriterleri fazlasıyla taşıdığı görülmekte… Sayın Cevdet BAŞTUĞ, KAMU-DER 
gibi saygın bir Sivil Toplum Kurulunun Genel Başkanlığını yapması ve bunun yanısıra uzun süre devletin değişik ku-
rumlarında üst düzey yöneticilik yapması ve genç ekibiyle kalifiye milletvekili aday adayı olduğunu göstermektedir. 
Bu nedenledir ki! KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’un TBMM’deki yerine geçerek, ülkemizin sorun-
larını çözemesi için biz seçmenlere de onu seçme görevi düşmektedir. İşte size kalifiye milletvekili… Şimdiden Va-
tana Millete hayırlı olsun ben, ailem ve doslarımın oyu onundur.

KAMU-DER GENEL BAŞKANI’NA PARLAMENTO YOLU GÖZÜKÜYOR

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI

CEVDET BAŞTUĞ (14%, 1.462 Votes)

İZZETTİN İÇİN (12%, 1.237 Votes)

MUHTASIM AYDIN (2%, 171 Votes)

CUMHUR KILIÇÇIOĞLU (1%, 99 Votes)

ALİ İLBAŞ (1%, 95 Votes)

SEYFETTİN AYDIN (1%, 52 Votes)

FEVZİ SEVGİLİ (0%, 29 Votes)

PRF.DR.YASİN AKTAY (0%, 24 Votes)

ERKAN İZGİ (0%, 19 Votes)

GÜVEN KUZU (0%, 13 Votes)

NEVZAT KARAATAY (0%, 9 Votes)

EROL AVCI (0%, 7 Votes)

Kaynak: www.siirtanket.net / 09.08.2010 - 11:30
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, yapılacak olan 
referandumda neden ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını anlattı. Kamu-Der Genel Merke-
zini ziyaret ederek Kamu-Ses dergisine   bir  açıklamada bulunan CHP Milletveki-
li Şevket Köse, Adıyaman’ın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve mecliste yakla-
şık 200 yazılı ve sözlü önerge, 30’a yakın yasa teklifi sunduğunu ifade etti. Kendi-
sinin önümüzdeki günlerde siyasi ve kültürel içerikli ABD gezisine katılacağını ve 
Adıyaman’ı burada da en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Şevket Köse, refe-
randum konusunda önemli açıklamalarda bulundu.  Köse, referandumun sonuçla-
rı hakkında konuşmanın çok erken olduğunu belirterek, partilerin halka gitmesinin 
ardından vatandaşın daha bilinçli hareket edeceğini ve referandumun sonucunun o 
zaman şekilleneceğini vurguladı. Köse, “Referandum genel sorunların ancak yüz-
de 5’ini kapsıyor. Yani yüzde 95’lik sorunun çözümü referandumda yok. Yolsuzluk, 

yoksulluk, YÖK, etnik kimlik ve daha bir çok konuda değişiklik yapılması gerekiyor. Bu referandumda sadece 12 
Eylül Askeri Anayasası’ndan alıp siyasi vesayet altına alınacak. Demokratik bir anayasa değil. Biz mevcut ana-
yasanın değişmesini istiyoruz ama bu şekilde değil. ABD’de anayasa 7 yılda değiştirilmiş ama bizimkiler 7 gün-
de değiştirmeye çalışıyor” dedi. 

29 maddelik anayasanın tek tek oylanması halinde 26 maddeye parti olarak ‘Evet’ diyebileceklerini fakat toplu 
halde referanduma sunulduğu için ‘Hayır’ diyeceklerini belirten Köse,”Biz bu konuda halka sormadan bunun so-
nucunu bilemeyiz. Vatandaşlarımız bir siyasi partinin fikrine göre bu referanduma ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ demesin. 
Ülkenin geleceği için doğru düşünmek ve ona göre karar vermek zorundadır” şeklinde konuştu. Terör olaylarıy-
la ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Köse, “Bu kanın durması gerekir. Bu kan sadece askeri operasyon-
larla durdurulamaz, bunun yanında siyasi projeler gerekmektedir. Bu projelerin başında ise Doğu ve Güneydoğu 
Bölgesinde kamu yatırımlarının özel yatırımlarla birlikte yapılması gerekmektedir. Bölgede istihdam ve ekono-
mik gelişmişlik artarsa terör biter. Teröre taviz vermeden birlik ve beraberliğimizi bozmadan temel hak ve özgür-
lüklere değer verilmelidir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kimse terör ile Kürt halkını aynı anmasın. Sos-
yal barışın sağlanması ve insanların yabancılaştırılmaması gerekir” diye konuştu. 

ADIYAMAN - CHP MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE,
NEDEN ‘HAYIR’ DİYECEKLERİNİ ANLATTI 

CHP’Yİ ANKARA YÖNETİYOR

CHP  yapılan Genel Kurultayda parti meclisine seçildikten sonra görev dağılımında ise Ankra Milletvekilleri 
ağırlıkta görülmektedir. Kendilerini kutlar, başarılar dileriz. 

KAMU-SES DERGİSİ

Hakkı Suha Okay
CHP Ankara Milletvekili
Genel Başkan Yardımcısı

Önde Sav
Ankara Milletvekili

CHP Genel Sekreteri

Dr. Tekin Bingöl
Ankara Milletvekili

CHP Genel Sekreter Yrd.

Şevket KÖSE
CHP Adıyaman Milletvekili



KİT’LERDEKİ AMİRLERİN EK ÖDEME MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ 
657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar açısından yaşanan “memurdan daha düşük zam alan amir” durumu, 12 Ocak 
2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile düzeltilmişti. Ancak, KİT’lerde yaşanan söz konusu mağdu-
riyetin giderilmesi için, YPK’nın karar alması gerekmekteydi. Bu hususu, 28 Ocakta haberleştirmiştik. YPK’nın al-
dığı karar 28 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemede ayrıca, makinist yardım-
cısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan unvanlarında çalışanlara yüzde 5’lik bir iyileştirme ya-
pılmıştır.
28 Temmuz 2010 00:20

________________________________________
2010 yılı YPK kararının ilgili maddesi şu şekildedir:
2010 YILI KARARI
Ek ödeme 
MADDE 5 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik ek 3’üncü maddesi çerçe-
vesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayı-
lı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü per-
soneli hariç) ile 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31’inci maddesine göre ücretleri be-
lirlenen sözleşmeli personele, aşağıda pozisyon unvanları için belirlenen oranların en yüksek Devlet memuru aylığı-
na (ek gösterge dâhil) uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilir. 
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik 
şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, 
diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tababet Uzm. Tüz.’ne göre) %68,
b) Sağlık teknisyen yardımcısı % 39,
c) Diyetisyen, tekniker % 34,
ç) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, kons-
trüktör, revizör ve sürveyan % 33,
d) Halı eksperi ve diğer unvanlar % 28.
(2) Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa 
olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
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________________________________________
2009 yılı YPK kararının ilgili maddesi şu şekildedir:
2009 YILI KARARI
Ek ödeme
MADDE 5 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik ek 3 üncü maddesi çerçe-
vesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayı-
lı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü per-
soneli hariç) ile 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri be-
lirlenen sözleşmeli personele, aşağıda pozisyon unvanları için belirlenen oranların en yüksek Devlet memuru aylığı-
na (ek gösterge dâhil) uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilir.

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı ve bunlardan müdür yar-
dımcısı, teknik şef, atölye şefi olanlar, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman % 68,
b) Sağlık teknisyen yardımcısı % 39,
c) Diyetisyen, tekniker % 34,
ç) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist % 33,
d) Halı eksperi ve diğer unvanlar % 28.
(2) Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa 
olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

________________________________________
DEĞERLENDİRME
1- Yapılan düzenleme ile; mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı kökenli amirler ile teknik hizmetler sınıfından 
olmayan amirler arasındaki maaş farkı giderilmiştir. “Bunlardan” ibaresi kaldırılmıştır. Buna göre, 1/1/2010’dan iti-
baren tüm müdür yardımcısı, atölye şefi, başeksper, eksperler ek ödemelerini yüzde 68 üzerinden alacaktır. Ayrıca, 
başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tababet Uzm. Tüz.’ne 
göre)ların ek ödemesi de %68 üzerinden ödenecektir.
2- Makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan unvanalarında çalışanlar daha önce 
yüzde 28 üzerinden ek ödeme almaktayken, yapıaln düzenleme ile 1 Ocak 2010’dan itibaren % 33 üzerinden ek öde-
me alacaktır.
3- Yukarıda yer verilen oranlar en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmaktadır.
En yüksek devlet memuru aylığı şöyle hesaplanmaktadır?
=(Gösterge+ ek gösterge)* Maaş katsayısı
= (1500+8000)* 0,059445
= 9500*0,051448
= 564 TL
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BİZ KAMU-DER’İZ
Genel merkezimizi arayarak “siz kimsiniz?” diyenler için işte cevap;
Biz kamu görevlileriyiz,
Biz kamu çalışanlarıyız, 
Biz devlete 30 yıl hizmet eden onurlu kamu emeklileriyiz,
Biz kamularımızın yılmaz bekçileriyiz,
Biz KAMU-DER’iz, 
Biz Türkiye’yiz.
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Kurumumda çalışan bir personelin çok sayıda evi olmasına rağmen evini kiraya vere-
rek görev tahsisli lojmanda oturmaktadır. Bildiğim kadarıyla lojmanların amacı evi ol-
mayan memurlara imkan sağlayarak onların mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak-
tır. Mevzuatta evi olanların lojmanda oturmalarını önleyecek bir düzenleme var mıdır? 

Memurları en fazla rahatsız eden konulardan birisi de birden fazla konutu olmasına rağ-
men hala kamu konutunda oturmalarına izin verilenlerdir. Kamu Konutları Yönetmeli-
ğinin Özel tahsisli ve görev tahsisli konutlarda oturabilmek için personelin görevli ol-
duğu il sınırlarında birden fazla evi olsa da bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durum 
ise çok ciddi bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklamak 
gerekirse bir kamu kurumunda görev tahsisli bir konutta oturan bir kamu görevlisi o 
görevde bulunduğu sürece bu konutta oturma hakkına sahip bulunmaktadır. Bazı du-
rumlarda bu personel, kamu görevine başladığında konuta oturmakta ve emekli olun-

ca konutu boşaltmaktadır. Binlerce düşük gelirli kamu görevlisi sıra tahsisli konut beklerken görev tahsisli konutlar-
da oturanlara böyle bir ayrıcalığın verilmesinin ve bu zamana kadar da hiçbir vicdanı sızlatmamasının mantığını an-
lamak mümkün değildir. Buradan memur sendikalarına sesleniyoruz ve bu adaletsizliği sizler nasıl olurda toplu gö-
rüşmelerde gündeme dahi getirmezsiniz. Yoksa bu durumdan haberiniz mi yok. Eğer haberiniz yoksa işte haberiniz 
oldu. Hatta toplu görüşmeleri dahi beklemeyin ve düşük gelirli memurların haklarını savunun. Eğer gerekli düzenle-
me yapılmazsa Yönetmeliğin 2 sayılı cetvelinde bulunan bir memurun 500 adet evi olsa dahi görev tahsisli konutta 
oturmasına hiçbir engel olmayacaktır. 

Peki görev tahsisli konutlarda kimler oturmaktadır? 
Kamu Konutları Yönetmeliğinin ekli 2 sayılı cetvelinde belirtilen unvanlara Görev Tahsisli Konutlarda oturma imka-
nı verilmiştir. Örneğin Başbakanlıkta: Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri, Başbakan-
lık Müşaviri, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Genel Müdür, Başkan, Basın Müşaviri, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel Mü-
dür Yardımcısı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basımevi Döner Serma-
ye İşletmesi Müdürü, Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Şube Müdürü, 1, 2, ve 3 üncü derece şahsa bağlı kadrolarda bu-
lunanlar. Bu cetvelde çok sayıda unvan listesi bulunmaktadır. İşte bu unvanda bulunanlar görev tahsisli konuta otur-
duktan sonra kendi isteği dışında bu unvanda bulunduğu müddetçe konuttan çıkarılması mümkün değildir. 

Sözleşmeli personel adaylarının mağduriyetine kim dur diyecek? 
Kamu kurumları almış oldukları sözleşmeli personelini uzun süreli çalıştıramamaktadır. Bir nevi sözleşmeli pozis-
yonlar doldur boşalt rolü üstlenmektedir. Daha önce benzer durumlar KİT personeli için geçerliydi. Yani KPSS so-
nuçlarına göre kamu kurumlarının memur kadrosuna veya sözleşmeli pozisyonuna yerleşenler aynı puanla başka bir 
kurumun kadrosuna veya pozisyonuna da müracaat etmekte ve yerleştirilmekteydi. Kamu Görevlerine İlk Defa Ata-
nacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde yapılan bir değişiklikle bu so-
runa son verilmiş ve atama bekleyen bir çok aday için yeni bir ümit ışığı doğmuştur. Yani bazı personeller kurum be-
ğenmezken bir çok aday açıkta bulunmaktaydı. Ek 2 nci maddede; “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan 
merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki per-
sonel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.”hükmüne yer verilerek bir çok ada-
yın mağduriyeti giderilmiştir. 

Aynı durumun 4/B sözleşmeli personel yerleştirilmesinde de uygulanması gerekmektedir. Bu durumu örneklendir-
mek gerekirse; aynı KPSS puanıyla hem sözleşmeli personel yerleştirmesine başvuru yapılmakta hem de kadrolu 
personel yerleştirmesine başvuru yapılmaktadır. Bunun sonucunda da yüksek puan alanlar hem sözleşmeli personel 
olarak hem de kadrolu olarak yerleşebilmektedir. Bu durumda da kişi kadrolu atanmayı seçerse sözleşmeli pozisyon 
boş kalmaktadır. Düşük puanı olanlar ise ne sözleşmeli pozisyona nede kadroluya yerleşebilmektedir. Bizim demek 
istediğimiz şudur, yüksek puan alan aday istediği yere yerleşebilsin ancak bir daha bu puanı kullanamasın aksi tak-
dirde düşük puan alıp da iş ihtiyacı olanlar yerleşemeyeceği için ciddi bir kamu kaynağı israfına sebep olunacaktır. 
Bu halde tercih yapacak aday daha dikkatli olacaktır ve çalışmayacağı kadroyu veya pozisyonu tercih etmeyecektir. 
Nitekim uygulama da bir adayın hem sözleşmeliyi hemde kadroluyu tercih etmesi ve her ikisini de kazanması nede-
niyle yüzlerce sözleşmeli personel pozisyonu boş kalmıştır. Yapılacak ise yukarıda yer verilen genel yönetmelikte kü-
çük bir değişiklik yapmaktır. Umarız Devlet Personel Başkanlığı gerekli hassasiyeti göstererek soruna çözüm bulur.

Orhan ÖZBEK
Kamu-Der Genel Sekreteri

Bir Memur Emekli Oluncaya Kadar Kamu Konutunda Oturabilir mi? 
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Tartışma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünissa Gül ve Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’ne 
türbanla girmesiyle başlamıştı. Soruşturmada verilen takipsizlik kararına 
yapılan itiraz reddedildi. 

Kararı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ver-
di.Şikayetçi Sultan Atıcı, Hayrünissa Gül ve emine Erdoğan’ın “Türki-
ye Anayasası’na, Türk Ceza Kanunu’na, İnkılap Kanunlarına ve Anaya-
sa Mahkemesi kararlarına aykırı hareket ettiğini” iddia etmişti.Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmişti.Sincan 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlik kararına yapılan itirazı değerlendirdi ve reddetti.

Gerekçe olarak da, şikayetçi Sultan Atıcı’nın “doğrudan suçtan zarar görmemesini” gösterdi. Bu kararla 
birlikte, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Resmi Konutu gibi alanlarda türban giymenin suç olmadığı ke-
sinleşmiş oldu.

“KAMUSAL ALANDA TÜRBAN”
 KONUSUNDA YARGI SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ VE ‘EVET’ DEDİ.

• 3 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle korunmasız güneş altında bırakılmamalıdır.

• Özellikle çocuklarda su kaybını önlemek amacıyla yeterli miktarda su içme  
sağlanmalıdır.

 • Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu 11.00 ile 16.00 arası güneşe çıkılmamaya 
özen gösterilmelidir.

• Gölgede oturulmalıdır. Şemsiye ya da şapka kullanılmalıdır, açık renkli ve bol 
giysiler giyilmelidir.

• Çocuklarda yüksek faktörlü koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

• Güneşlenme sırasında oluşabilecek güneş yanıklarına kesinlikle yoğurt... vb.  
maddeler sürülmemeli, soğuk kompres uygulanmalı aşırı durumlarda hekime 
başvurulmalıdır.

SAĞLIK KÖŞESİ / İrem Nehir
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KAMU GÖREVLİLERİMİZİN, 
KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN, 
KAMU EMEKLİLERİMİZİN,
KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN, 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
MENSUPLARIMIZIN 
“RAMAZAN-I ŞERİFLERİNİ”
VE 
“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI”
EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 
SAYGILAR SUNARIZ.

KAMU-DER YÖNETİM KURULU

KUTLAMA
Kaynak: Güneş Gazetesi/10.08.2010

Yeni komutanlarımızı Tebrik Eder, 
Üstün Hizmetlerin Devamını Dileriz.

KAMU-DER
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1.Derece Kadrolu Bakanlık Müşavirliğine
Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
Cihangir KÖKSAL’ın

1.Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdür
Yardımcılığına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Erol AYYILDIZ’ın

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine 
Cihanbeyli Kaymakamı İhsan KARA’nın

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine 
Koçarlı Kaymakamı Suat DERVİŞOĞLU’nun

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine 
Ankara Vali Yardımcısı Mehmet KURDOĞLU’nun

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine,
Kayseri Vali Yardımcısı Fahri OLUK’un

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine, İzmir 
Vali Yardımcısı Ferhat ÇAĞLAR’ın

1.Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine,
Ankara Vali Yardımcısı Faruk IŞIK’ın

1.Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanlığına, Beypazarı Kaymakamı Hikmet AYDIN’ın

1.Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürlüğüne, Çayeli Kaymakamı Mehmet AKTAŞ’ın

1.Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Şube Müdürlüğüne, Alaca Kaymakamı Şahin ARSAL’ın

1.Derece Kadrolu Dernekler Dairesi Başkanlığı Şube
Müdürlüğüne, Boğazlıyan Kaymakamı Osman 
KIVANÇ’ın
1.Derece Kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürlüğüne, Ardeşen Kaymakamı Cemil KILINÇ’ın

1.Derece Kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına
Ankara Vali Yardımcısı Erdoğan AYGENÇ’in,

1.Derece Kadrolu Konya Vali Yardımcılığına
Isparta Vali Yardımcısı Bekir KAYA’nın,

1.Derece Kadrolu Bartın Vali Yardımcılığına
Tekirdağ Vali Yardımcısı Erdoğan ÖZDEMİR’in,

1.Derece Kadrolu Burdur Vali Yardımcılığına
Sinop Vali Yardımcısı Nadi KILINÇARSLAN’ın,

1.Derece Kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına
Mersin Vali Yardımcısı Recep UZAL’ın,

1.Derece Kadrolu Osmaniye Vali Yardımcılığına
Kırıkkale Vali Yardımcısı Ali ÇAĞLAR’ın,

1.Derece Kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına
İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali ULUTAŞ’ın,

1.Derece Kadrolu Kütahya Vali Yardımcılığına
İstanbul Vali Yardımcısı Levent GÜNÇAL’ın,

1.Derece Kadrolu Çorum Vali Yardımcılığına
İzmir Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU’nun,

1.Derece Kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına
Ankara Vali Yardımcısı Fevzi GÜNEŞ’in,

1.Derece Kadrolu Edirne Vali Yardımcılığına
Kırşehir Vali Yardımcısı Nedim ÖZIRMAK’ın,

1.Derece Kadrolu Kırıkkale Vali Yardımcılığına
Ankara Vali Yardımcısı Yusuf Ziya KARACAEV’ın 
atanmasına karar verildi.

2009 yılında  Kamu-Der’in ödül verdiği Isparta Yalvaç Kaymakam’ı Nevzat Taşdan İstanbul Çatalca ilçe-
sine atandı. Sırasıyla diğer atananlar;

2009 yılında  Kamu-Der’in ödül verdiği Siirt Kurta-
lan Kaymakam’ı Mustafa Gündüz Kayseri Yeşilhisar 
ilçesine atandı. 

ATAMALAR ATAMALAR ATAMALAR
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Genel Sekreteri iken 
25.07.2009 tarih ve 2009/11095 Sayılı Müşterek Kararna-
me ile Akyurt Kaymakamlığına atanan Şeref ATAKLI’ya 
ait bu hükmün iptali ile 1.Derece Kadrolu Hukuk Müşa-
virliğine, 

Diyarbakır Vali Yardımcısı iken 25.07.2009 tarih ve 
2009/11095 Sayılı Müşterek Kararname ile Marmara 
Kaymakamlığına atanan Suat SEYİTOĞLU’na ait bu 
hükmün iptali ile 1.Derece Kadrolu Amasya Vali Yar-
dımcılığına,

Sivaslı Kaymakamı iken 25.07.2009 tarih ve 2009/11095 
Sayılı Müşterek Kararname ile Oltu Kaymakamlığına 
atanan Sedat YILDIRIM’a ait bu hükmün iptali ile 1.De-
rece Kadrolu Ardahan Vali Yardımcılığına,

Karpuzlu Kaymakamı iken 25.07.2009 tarih ve 
2009/11095 Sayılı Müşterek Kararname ile Arıcak Kay-
makamlığına atanan Bilal ÖZKAN’a ait bu hükmün ip-
tali ile Murgul Kaymakamlığına,

Akkuş Kaymakamı iken 25.07.2009 tarih ve 2009/11095 
Sayılı Müşterek Kararname ile Sarıyahşi Kaymakamlığı-
na atanan Murat SARI’ya ait bu hükmün iptali ile Tuz-
luca

Ardahan Vali Yardımcılığına Bitlis Vali Yardımcısı Ah-
met KARATEPE’nin,

Van Vali Yardımcılığına Darende Kaymakamı Murat 
UZUNPARMAK’ın,

Erzurum Vali Yardımcılığına Şenkaya Kaymakamı Ömer 
Hilmi YAMLI’nın,

Batman Vali Yardımcılığına Pazaryeri Kaymakamı Meh-
met Şamil HORASANLI’nın,

Elazığ Vali Yardımcılığına Arsin Kaymakamı Ercan 
ÇİÇEK’in,
Tokat Vali Yardımcılığına Reşadiye Kaymakamı Cihan-
gir GÜLER’in,

Erzurum Vali Yardımcılığına Köprüköy Kaymakamı Öz-
gür ASLAN’ın,

Kars Vali Yardımcılığına Akyaka Kaymakamı Karahan 
DAŞTAN’ın,

Hakkari Vali Yardımcılığına Maden Kaymakamı Önder 
BOZKURT’un,

Erzincan Vali Yardımcılığına Çukurca Kaymakamı
Abdullah ÇİFTÇİ’nin,

Van Vali Yardımcılığına Özalp Kaymakamı
Hüseyin DEMİRBAŞ’ın,

Van Vali Yardımcılığına Van/Saray Kaymakamı
Meral DEMİRBAŞ’ın

Gümüşhane Vali Yardımcılığına Çaldıran
Kaymakamı Armağan ÖNAL’ın,

Diyarbakır Vali Yardımcılığına Eruh Kaymakamı
Ahmet DALKIRAN’ın,

Bitlis Emniyet Müdürü İbrahim BIÇAKÇI’nın
Bingöl Emniyet Müdürü Ahmet UZUNÇAKMAK’ın
Isparta Emniyet Müdürü Yahya BAL’ın
Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer ALTINPARMAK’ın
Karabük Emniyet Müdürü Arif AKKALE’nin
Kilis Emniyet Müdürü Kadir ESİR’in
Ordu Emniyet Müdürü Ali TOM’un
Siirt Emniyet Müdürü Celali TOPUZ’un
Tunceli Emniyet Müdürü Metin KALAYOĞLU’nun
Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet MERT’in Başka Bir 
Göreve Atanmak Üzere Emniyet Müdürlüğü Emrine 
Alınması
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Sinop Emniyet Müdürü 
İbrahim DEMİRCİ’yi
Sinop Emniyet Müdürlüğüne Mardin Emniyet Müdürü 
Serdar MERİÇ’i
Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mus-
tafa AYGÜN’ü
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü 
Halil İbrahim DOĞAN’ı
Bingöl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü
Ahmet AKBAL’ın
Bursa Emniyet Müdürlüğüne Gaziantep Emniyet Müdü-
rü Halil YILMAZ’ın
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Erzincan Emniyet Mü-
dürü Süleyman OĞUZ’u
Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet müdü-
rü Mehmet TÜZEL’i
Siirt Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü 
Recep GÜVEN’i

2009 yılında  Kamu-Der’in ödül verdiği Isparta Yalvaç kaymakam’ı Nevzat Taşdan İstanbul Çatalca 
İlçesine Atandı.Sırasıyla diğer atanan kaymakamlarımız

ATAMALAR ATAMALAR ATAMALAR
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BİR DEMET MUTLULUK
Mutluluk üzerine binlerce yazı yazılmış, binlerce yorum yapılmıştır. İnsanoğ-
lu mutlu olmak için çok çaba harcamış, çeşitli yollar aramıştır. Oysa mutluluğu 
uzaklarda aramamalı, mutluluk insanın yanıbaşında, iç dünyasındadır. Mutluluk 
insanın kendisiyle barışık olması ve sevgisini diğer insanlarla paylaşmasıdır. Her 
şeye rağmen insan mutlu olmayı başarabilmeli, gülümsemeyi ve kazanmayı ba-
şarabilmeli, başarırsan kazanırsın. Kazanan insan mutlu insandır. 
Hayat çoğu insana farklı sevinçler, mutluluklar gösterir. Siz tokken komşunuz 
aç kalırsa üzülürsünüz. Komşunuzun mutlu olması için elinizden geleni yaparsı-
nız, o komşunun sevinci sizin mutluluğunuz olur. Aşılan her zorluk, arkasından 
mutluluğu getirir. Kimi insan küçük olaylarla mutlu olurken, kimileri de dünya-
nın bütün güzelliklerini önüne serseniz mutlu olmaz. Olmak yada olmamak, işte 
bütün mesele bu.
Mutluluğu tarif eder misiniz diye sorduklarında, herkes farklı yorumlar yapabi-

lir. Her insanın bakış açısı farklıdır. Bana mutluluğu sorduklarında söyleyeceğim tek bir cevap var, Yüce Rabbimin bana 
sunmuş olduğu sonsuz güzellikler. Ben kendi açımdan, evet çok mutluyum diyebiliyorsam bunlar içindir. Sabahları ay-
naya bakıp, gülümseyerek kendime günaydın diyebiliyorsam, sokağa çıktığımda gökyüzüne bakıp Allah’ıma teşekkür 
edip, şükürler olsun diyebiliyorsam, her gün kızımın, eşimin, dostlarımın ve ailemin seslerini duyabiliyorsam, yanımda 
dağ gibi ailem duruyorsa işte o zaman dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum.
Ben kendi açımdan mutluluğu bir demet halinde sunmak istedim. 

MUTLULUK 
Yalnız kaldığında kapını çalan bir dosttur. 
Pazar sabahı sevdiklerinle yapılan güzel bir kahvaltıdır. 
Küçük bir çocuğun kalbini kazanmak, sevindirmektir. 
Bir arkadaşınla karşılıklı içilen bir fincan kahvedir. 
Bir bardak çay, bir sıcak simit, bir dilim peynirdir. 
Yardıma ihtiyacı olan bir yaşlının elinden tuttuğunda onun yüzündeki sevinci görmektir.
İyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir anne olmaktır. 
Sabahın köründe seni uyandıran küçük bir çocuğun masum gülümsemesini görmektir.
Hayatın her aşamasından keyif almak, değerini bilmek ve yaşamaktır.
Seni candan seven ve samimi dostlarının olmasıdır.
Karşılık beklemeden yapılan bir iyiliktir. 
En çaresiz gününde seni yalnız bırakmayan kardeşlere sahip olmaktır. 
Güzel bir haber aldığında, sevincini ailenle paylaşmaktır.
Başkalarının mutluluğunu görüp mutlu olmaktır.
Çok sevdiğin bir insanla dertleşmek, sohbet etmektir.
En zor zamanında bile bir umut ışığının olmasıdır.
Mutluluk bir duygudur, evdeki huzurdur.  
Dünyaya iyimser bakıp, hayatın tadını çıkarmaktır. 
Sana verilen sevgi ve saygıdır. 

SAYI - 12
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BİR İŞLETMECİ GÖZÜYLE

Atabağı  KAMU-DER Temsilcisi  Rasim CAN; 
“Gelin canlar KAMU-DER’de buluşalım.” dedi.
 

   KAMU-SES dergisine yaptığı açıklamada kamu görevlilerimize, kamu çalışanlarımıza seslenerek, 
“Gelin canlar KAMU-DER çatısı altında buluşalım. Bu çatı altında ülkemize, çalışanlarımıza hizmet 
edelim. KAMU-DER ülkemize mal olmuş bir sivil toplum kuruluşudur. KAMU-DER’in yaptıkları 
yapacaklarının teminatıdır, rahatlıkla diyebiliriz. Bunun için diyorum ki gelin canlar KAMU-DER’de 
buluşalım. Onurlu mücadelemizi verelim. Can Atabağı’nda en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak 
KAMU-DER’dir. İnşallah bu birinciliği tüm Türkiye’ye yayacağız. Bu vesile ile ulusumuzun ve 
camiamızın Ramazan-ı Şerifi ve 30 Ağustos Zafer Bayramın en içten dileklerim ile kutlar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım.” dedi.

Son zamanlarda gelşişen, büyüyen bir Türkiye deniliyor. Televizyonlar, gazeteler böyle diyor. biz 
işletmeciler de bunları kabullenirken yaşadığımız sıkıntılar gözönüne geliyor. Peki bunlar nelerdir;

1. Piyasada küçük esnafın ortadan kaldırılması, kendi hayatını bu düzene göre ayarlayan, istikbalini 
buna göre kuran esnafın sıkıntılarını gözönünde bulundurmadıklarına şahit oluyorum.
2. Ekonomiye baktığımızda bankaların kredilerinin faktörlere çalıştığını görüyorum. Yani zenginlere. 
3. Düzenli gördüğüm güçlü ve güçsüz iki sınıf yaratıldı;
 a. Güçlü zengin üreten devletleşen kesim,
 b. Güçlenen devletleşen firmalarda işe girmek isteyenler bunlara talip insanları görüyorum çare-
sizce.
4. Ben siyasi konuşmuyorum, toplumumuzun yaşadığı sıkıntıları dile getiriyorum. Bunlara çözümler 
üretilmesi esnafa yardımcı olacak ilgililere KAMU-SES Dergisi aracılığıyla duyurmaya çalışıyorum.
5. Gelişen, büyüyen bir Türkiye demek için bu tür sıkıntılar olmamalıdır. Gelişen Türkiye’nin 
herşeyiyle her kesimiyle, esnafıyla, çalışanıyla, işletmesiyle, her sınıfıyla hep beraber bir şeyler göz ardı 
etmeden büyümeli diye düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle esnafımızın, KAMU-DER camiasının ve ulusumuzun Ramazan-ı şerifini 
kutlar, nice ramazanlar dilerim.

Hasan SARI
İşletme müdürü

Rasim CAN
Atabağı KAMU-DER 

Temsilcisi
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Erkan AKDEMİR
Avea Genel Müdürü

Avea Genel Müdürü Erkan AKDEMİR 
KAMU-SES Dergisine Açıklamalarda Bulundu

1. Avea’nın kamu çalışanlarına yönelik en 
geniş ürün ve hizmet portföyüne sahip ope-
ratör olduğu biliniyor. Avea, kamu sektörü-
ne yönelik nasıl bir strateji doğrultusunda 
hareket ediyor? 

Avea olarak, Türkiye’nin bilişim ülkesi olma 
vizyonunun Türkiye’nin geleceği açısından 
değer taşıdığına inanıyoruz. Telekomünikas-
yon sektörü de Türkiye’nin bilgi toplumu 
olma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı 
olarak önem arz ediyor. Bu alana yatırım ya-
parak gelişen ekonomilerin, geleceğin dünya-
sında daha etkili bir yere sahip olacağı kaçınıl-
maz... Bu hedef doğrultusunda başarılı olabil-
mek için sektörün sağlıklı bir şekilde büyüme-
si gerekiyor. Biz de Türkiye’nin öncü operatö-
rü olarak yatırımlarımızı tüm kesimleri kapsa-
yacak şekilde planlıyoruz. Kamu sektörü, bu 
anlamda bizim için çok değerli…
Avea olarak kamu sektörünü sahiplenmemiz 
ve bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 
da müşterilerimiz tarafından takdir ediliyor. 
Kamu çalışanları ve emeklilerinin beklenti ve 
ihtiyaçlarını yakından takip ederek yıllardır 
bizimle beraber olan bu değerli müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya çalışıyoruz. Kamu çalışan-
larına ve emeklilerimize avantajlar sunmayı bir sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Onlar da bu 
yaklaşımımızı, ürün ve servislerimize gösterdikleri taleple takdir ediyor.

2. Avea, kamu çalışanlarına yönelik bugüne kadar nasıl projeler hayata geçirdi?

Avea olarak bugüne kadar kamu çalışanlarına yönelik pek çok projeye imza attık. Her dönemde, kamu 
çalışanlarına yönelik çok seçenekli, özel tarifeler geliştiriliyoruz. Çeşitli kampanyalarla kamu çalı-
şanlarına yönelik avantajlı paketler geliştiriyoruz. Ayrıca bilgi servisleri, lokasyon bazlı servisler, 
SMS-MMS kampanyaları, WAP ve web servisleri de kamu çalışanlarına yönelik bugüne kadar sundu-
ğumuz projeler arasında yer alıyor.

Avea Genel Müdürü Erkan AKDEMİR, KAMU-SES dergimize konuk olarak 
şirket hakkında kamu çalışanlarına yönelik yaptıkları hizmetleri bizimle 
paylaştı.
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3. Kamu çalışanlarına yönelik şu an gündemde olan projeler neler?

Yeni tarifemiz ‘‘657’’ ile kamu çalışanları ve emekliler, bütün vergiler dâhil sadece 35 TL’ye milyon-
larca Avealı kamu çalışanı ile 6000 dakika ve her yöne 657 dakika konuşma avantajına sahip oluyor. 
Avea olarak Kamu çalışanlarının ailelerini ve çevrelerini de düşünüyoruz ve müşterilerimizin referans 
olacakları 3 yakınlarının da bu tarifeden faydalanmasını sağlıyoruz.
Üstelik kamu faturalı tarifelerinden yeni hat alan aboneler, 44,04 TL’lik ilk abonelik vergilerini 12 eşit 
taksitte ödeyebiliyor. 
Müşterilerimize ayrıca benzersiz SMS paketleri de sunuyoruz. Örneğin; 1.000+10.000 SMS paketi-
miz ile bireysel faturalı, bireysel faturasız ve kamu tarifesi müşterileri vergiler dahil ayda sadece 9 
TL’ye her yöne 1.000, tüm Avealılara ise 10.000 SMS gönderebiliyor. Ayrıca sevdiklerine hoşluk yap-
mak isteyen müşterilerimiz SMS paketlerini hediye etme şansını da sunuyoruz. Avealılar SMS pake-
tini faturasız Avea’lı sevdiklerine de hediye edebiliyorlar. 

4. Avea, mobil devlet uygulamaları konusunda neler yapıyor?

Avea olarak mobil devlet uygulamalarının hayatın içine entegre edilmesine aracılık ediyoruz. Örne-
ğin müşterilerimiz, M-Devlet uygulamamız ile e-Devlet kapısından; www.turkiye.gov.tr’den sunu-
lan devlet hizmetlerine cep telefonları üzerinden erişebiliyor. Avrupa E-Devlet Ödülleri’nde birincilik 
ödülü alan Adalet Bakanlığı UYAP İnteraktif SMS Servisi’miz ile Adalet Bakanlığı bünyesinde bu-
lunan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) portalları aracılığıyla vatandaşlar ve avukatlar birçok bilgiye 
kolayca ulaşabiliyorlar. 
Bu servis ile mahkemeler; Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştiri-
len ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurular SMS aracılığı ile anında ve kolayca alına-
biliyor. 
SSK Bilgi Servisimiz ile Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) bağlı sigortalı, emekli ve hak sahipleri, 
Avea hatlı cep telefonlarından SSK hizmetleri ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. 
Bunların yanında, Avea Mobil Devlet Servisleri kapsamında TUİK Sorgulama Servisi’ne ulaşan 
müşterilerimiz, 17 farklı kategoriden istatistikî bilgiye kolayca erişebiliyor, TEDAŞ Mobil Bilgi 
Servisi’miz ile de TEDAŞ fatura bilgilerini; cep telefonlarından kısa mesajla öğrenebiliyorlar. 
Ayrıca, geçtiğimiz dönemde Lokasyon Bazlı Servisler alanında NeNerede, KimNerede ve MobilSa-
ha servislerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. Avea olarak konum bilgisini kullanan bu katma 
değerli servisler ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve fark yaratan çözümler sunmayı amaç-
lıyoruz. 
KimNerede servisimiz ile Avea müşterileri web, wap ve SMS kanallarından izinleri dâhilinde istedik-
leri abonenin yerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, önceden belirttikleri bir alan içine giriş yapan müşterile-
rin bilgisine bu servis sayesinde erişebiliyorlar. 

KAMU-SES Dergisi olarak bize konuk olduğunuz için teşekkür ederiz.

KAMU-DER
Sizsiniz. Sizlerle Büyüyor!
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Adalet Bakanlığı, yapılan yasal düzenleme sonrasında banka hesaplarında biriken yol tazminatlarının nasıl 
hesaplanacağı konusunda bir genelge yayımladı. Genelgede, biriken paraların eski mevzuat hükümleri 
gereğince ödeneceği ve çalışma süresinin esas alınacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’ndan 3717 Sayılı Kanun 
Hakkındaki 146 Nolu Genelge
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KAMU-DER Unvanlar Arasındaki Ücret 
Adaletsizliğini Mahkeme Kararı ile Kazandı

KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet 
BAŞTUĞ, çalıştığı kurumda unvan-
lar arasındaki ücret adaletsizliği ile 
ilgili 10. İdare Mahkemesine dava 
açtı. 10 . İdare Mahkemesi kararı 
aleyhimize verdi. BAŞTUĞ davayı 
temyiz ederek Danıştay’a müracaat 
etti. Adalet yerini buldu, 10. İdare 
Mahkemesinin kararını bozdu. Un-
vanlar arasındaki ücret adaletsizliği 
ile ilgili kararını dergimizde 
yayınlıyoruz. Kamu çalışanlarımıza 
hayırlı olsun.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ‘’İş adamlarımız, kazandığı birikiminin belli bir 
kısmını, kendi memleketine hayır işleri için yönlendirse, bugün Türkiye’nin durumu çok farklı olurdu’’ 
dedi.
Ziyaret ve temel atma töreni için Malatya’ya gelen Babacan, Darende ilçesinde, belediye, Darendeliler 
Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı (DASEV) ile hayırsever iş adamlarının desteğiyle yapılacak Meslek Yüksek 
Okulu ile TOKİ tarafından ilçeye yaptırılacak 90 adet sosyal konutun temel atma törenine katıldı.
Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin birçok yerinde iş adamlarının kendi memleketinde güzel 
hizmetler kazandırdığını belirterek, ‘’Türkiye genelinde belli bir noktaya gelmiş, belli bir refah seviyesini 
yakalamış iş adamlarımız, kazandığının, birikiminin belli bir kısmını kendi memleketine hayır işleri için 
yönlendirse, bugün Türkiye’nin durumu çok farklı olurdu’’ diye konuştu.
Darende’yi ilk defa ziyaret ettiğini söyleyen Babacan, şunları kaydetti:
‘’Ben ticaretin içinden geldiğim için Darende denilince aklıma, hep ticaret gelir, iş gelir. Hayırseverlik ve 
vefa kavramlarını da bu çatı altında görüyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, çok sayıda iş adamımız 
hayırseverimiz geliyor, kendi memleketinde güzel hizmetleri, hayırlı hizmetleri devam ettiriyor. Bu haslet, 
işte burada olduğu gibi, Türkiye’nin dört bir köşesinde örnek alınması gereken bir durumdur. Belli toprak-
larda yetişip, tamamen sırtını dönüp giden, bir daha uğramayanlar da belki var, ama hep özümüzü, aslımızı, 
nereden geldiğimizi mutlaka hatırlayacağız. Ülkemizin genelinde belli bir noktaya gelmiş, belli bir refah 
seviyesini yakalamış iş adamlarımız, kazandığının, birikiminin belli bir kısmını kendi memleketine benzer 
yatırımlar, hayır işleri için yönlendirse, bugün Türkiye’nin durumu çok farklı olurdu. Kuşkusuz, bu işlerde 
devletin önemli görevi var. Kültür, sağlık, eğitim deyince akla ilk devlet geliyor. Devletin yapması bekleni-
yor, ama pek çok gelişmiş ülkeye baktığımızda öyle değil. Artık özel girişim, sivil inisiyatif, bunlar da 
bu konularda son derece aktif. Bu ruhu Türkiye genelinde yakalamamız gerekiyor. Bir yandan devlet, bir 
yandan da özel sektör ve sivil inisiyatif olmalı. İkisi ne kadar uyumlu çalışırsa, güzel eserler ortaya çıkıyor. 
Burada olduğu gibi beraberlik, birlik çok önemli. Birlikte kenetlenerek çalışmak güzel eserleri de meydana 
getiriyor.’’
Meslek Yüksek Okulunun Darende’ye kazandırılmasında emek veren herkesi kutlayan Babacan, DASEV 
Başkanı Nazım Turgut’a teşekkür plaketi verdi. Babacan ve beraberindekiler, daha sonra TOKİ tarafından 
ilçeye yaptırılacak 90 adet sosyal konutla birlikte Meslek Yüksek Okulunun temelini attı.
Bakan Ali Babacan, Darende ilçesindeki temaslarında, Somuncu Baba Türbesinin yer aldığı külliyeyi de 
gezerek incelemelerde bulundu. Cami, türbe ve yeni yapılan ilave kısımla ilgili bilgiler alan Babacan, Dar-
ende Somuncu Baba Tanıtım Merkezini de ziyaret etti. Burada ziyaretçi özel defterini imzalayan Ali Baba-
can, ilk defa ziyaret ettiği Darende’de, Hulusi Efendi Vakfı’nın güzel çalışmalarına şahit olduğunu belirt-
erek, tarihi mirasa sahip çıkan vakfın güzel hizmetlerinin devamını diledi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
Babacan daha özel yurt açılışına katıldıktan sonra Malatya’ya hareket etti

Bakan Babacan,
Kayısı Diyarı  
Malatya’da
Temel Attı
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2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya 
kazandı. Aynı yıl içinde İspanya’da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 
12.98’lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; 
böylece Esen Kızıldağ’a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre 
engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg’da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm 
Şampiyonası’nda yarışan 4x100 metre bayrak takımında yer aldı.
2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu, 
gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland’ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları’nda ikinci oldu. 2007 
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu 
geliştirdi. Mart 2008’de İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 
metre engellideki 8.09’luk derecesiyle yarı finale yükseldi.
2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk 
Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.
Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya 
kazandı.
Nevin Yanıt, hem elinde tuttuğu Türkiye rekoru hem de Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe yerışında yarı fi-
nale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk Atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri 
sayılmaktadır. Halen 100 metre engellide 12.76 ve 60 metre engellideki 8.00’lik dereceleriyle iki Türkiye rekorunu 
da elinde tutmaktadır. 2007-2008 arasında Vestel adına yarışan Yanıt 2008’den beri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
sporcusudur. Antrenör Cüneyt Yüksel ile çalışmaktadır.
60 metre engelli ve 100 metre koşularında da başarılı olan Yanıt’ın asıl başarılı olduğu branş 100 metre engelli 
yarışlarıdır.
2010 Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası’ndaki 100 metre engelli koşusunda 12.74 saniyelik de-
recesiyle kendine ait rekoru kırarak, dünya şampiyonu İrlandalı Derval Orourke’un önünde şampiyon oldu.
Nevin Yanıt, Barcelona’da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşusunda yarı 
final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorlarını yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu.

Alkışlar Nevin Yanıt’a
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ANKARA İL İ

RAMAZAN İMSAKİYESİ 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 7.04 

Hicri Tarih  Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 11 5 49 13 01 16 49 20 01 21 31 
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 12 5 50 13 01 16 48 19 59 21 29 
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS   CUMA  4 13 5 51 13 01 16 48 19 58 21 27 
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 15 5 52 13 00 16 47 19 57 21 25 
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS   PAZAR 4 16 5 53 13 00 16 46 19 55 21 24 
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 18 5 54 13 00 16 46 19 54 21 22 
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS   SALI  4 19 5 55 13 00 16 45 19 53 21 20 
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 20 5 56 13 00 16 45 19 51 21 18 
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 22 5 57 12 59 16 44 19 50 21 17 
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS   CUMA  4 23 5 58 12 59 16 43 19 48 21 15 
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 24 5 59 12 59 16 43 19 47 21 13 
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS   PAZAR 4 26 6 00 12 59 16 42 19 46 21 11 
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 27 6 00 12 58 16 41 19 44 21 10 
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS   SALI  4 28 6 01 12 58 16 40 19 43 21 08 
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 30 6 02 12 58 16 40 19 41 21 06 
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 31 6 03 12 58 16 39 19 40 21 04 
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS   CUMA  4 32 6 04 12 57 16 38 19 38 21 02 
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 34 6 05 12 57 16 37 19 37 21 00 
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS   PAZAR 4 35 6 06 12 57 16 36 19 35 20 59 
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 36 6 07 12 56 16 36 19 34 20 57 
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS   SALI  4 37 6 08 12 56 16 35 19 32 20 55 
22 RAMAZAN 1 EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 39 6 09 12 56 16 34 19 30 20 53 
23 RAMAZAN 2 EYLÜL   PERŞEMBE  4 40 6 10 12 56 16 33 19 29 20 51 
24 RAMAZAN 3 EYLÜL   CUMA  4 41 6 11 12 55 16 32 19 27 20 49 
25 RAMAZAN 4 EYLÜL   CUMARTESİ  4 42 6 12 12 55 16 31 19 26 20 47 
26 RAMAZAN 5 EYLÜL  PAZAR 4 44 6 13 12 55 16 30 19 24 20 46 
27 RAMAZAN 6 EYLÜL   PAZARTESİ  4 45 6 14 12 54 16 29 19 22 20 44 
28 RAMAZAN 7 EYLÜL   SALI  4 46 6 15 12 54 16 28 19 21 20 42 
29 RAMAZAN 8 EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 47 6 16 12 54 16 27 19 19 20 40 

KAMU-DER RAMAZAN-I ŞERİF’İNİZİ KUTLAR, 
SAĞLIK, BARIŞ VE MUTLULUKLAR DİLER.

KAMU-DER



1-Son bir yılda Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlere özellikle 7. tebliği ile sağlık reformu 
adı altında gerek kamu görevlilerinin gerekse SSK çalışanlarının ve bu sağlık güvenceleri altında 
emekli olmuş emeklilerimizin sosyal hakları gasp edilerek gelir kaybına neden olmuştur.

Örneğin; kişilerden katılım payı altında sağlık kuruluşuna muayene için gittiğinde 25-30 TL üc-
ret alınması, çok sayıda önemli ilacın paralarını devlet ödemiyor ya da bazı ilaçlardan fark ücre-
ti alınmakta, en ucuz gözlük ve çerçeve bedeli piyasada 250 TL’ye satılırken devletin verdiği be-
del 30 TL gibi komik rakamlar olmaktadır. Aynı uygulama diş tedavileri için de uygulanmaktadır.

Daha bunun gibi birçok sağlık adı altında kesinti yapılarak geçinmekte zorluk çeken çalışanları-
mız, emeklilerimiz ve bunların bakmakla mükelleflerin sosyal hakları gasp edilerek bu genelgeler 
sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin giderilmesi için Maliye Bakanlığı 7. tebliğini ve Sos-
yal Güvenlik Kurumu Başkanı 25.03.2010 tarih 27532 sayılı tebliğinin iptalini istiyoruz.
 
2- Kurumlar arasında aynı unvanla çalışan personelin aylık maaşları arasındaki ücret adaletsizli-
ği mutlaka giderilmelidir. Maaşlar arasındaki fark oranları %40-%50 leri bulmuştur. 

3- Görevlilerinin 25 yıllık emeklilikleri sonucunda işçilerin toplu ikramiyeleri 60-70 bin TL iken 
25 yıllık kamu görevlisi, memur emeklisi 30 bin TL toplu ikramiye almaktadır. Zaten çalışırken 
kıt kanaat geçinen memur bir tek odalı ev dahi alamıyor. Bu mağduriyetin bir yasa ile eşit hale ge-
tirilmelidir.

4- Tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine yılda bir kez dinlenme yardımı yapılsın.

5- Kamuoyunda Kemal Derviş Yasası olarak bilinen ve yasaklanan kurumlar servis ve parasız 
permi hakkı tekrar verilsin.

6- Tüm kamu görevlilerimiz devletçe işletilen ulaşım, elektrik, doğalgaz, telefon ve uçaklarda %50 
oranında indirim sağlansın.

7- Devletin gelir kaybına neden olduğu için, üst kurumlar kaldırılsın kurumlarda çalışanlara eşit 
iş, eşit ücret politikası adil bir şekilde hayata geçirilsin.

8-Tüm kurumlarda çalışan sözleşmeliler B, C4 ve benzeri unvanlar ve valilik, kaymakamlık ve 
özel idarelerde çalışan personellerin geçici işçilerde olduğu gibi kadroya acilen alınmalıdır.

9- Emeklilik intibak yasası mutlaka çıkarılmalıdır.

10- Çalışanlarımızdan kesilen sağlık giderleri insan hakları ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğundan, son 
zamanlarda çıkan sağlık uygulama tebliğinin iptalini istiyoruz.

11- En düşük memur maaşı ve emekli aylık maaşı 1650 TL olmalıdır.

İŞTE KAMU-DER 2010-2011 TALEPLERİ
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BÜTÜN KAMU
657’YE TABi

0555 444 1 500avea.com.tr avea içi 500 avea bayileriavea.com.travea.com.tr avea bayileri

35TL

HER YONE
657 DK

6000 DK
TUM AVEA KAMULULARLA

Avea Kamulu isen
657 yaz 2010’a mesaj gönder.

Avea Kamulu olmak için
Kamu kimliğinle bir Avea bayisine gel.

Tarifeden sadece kamu çalışanları ve emeklileri yararlanabilir. Kamu çalışanı olmayanlar, Avealı kamu çalışanı veya emeklisi bir yakınları 
tarafından referans gösterilerek tarifeden yararlanabilir. Bir kamu çalışanı en fazla 3 kişiyi referans gösterebilir. Kullanılmayan ücretsiz 
dakikalar bir sonraki fatura dönemine devretmez. Ücretsiz dakikalar yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetleri, bilgi ve danışma numaralarına, 
444 ile başlayan numaralar hariç özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, 
faks, data, WAP aramalarını, görüntülü aramaları kapsamamaktadır. Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir. Ayrıntılı bilgi, www.avea.com.tr
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