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KAMU-DER SİZSİNİZ

BÜTÜN KAMU
657’YE TABi
TUM AVEA KAMULULARLA

6000 DK
HER YONE

657 DK

35 TL

Avea Kamulu isen
657 yaz 2010’a mesaj gönder.
Avea Kamulu olmak için
Kamu kimliğinle bir Avea bayisine gel.

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

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

Cevdet BAŞTUĞ

KAMU-DER GENEL BAŞKANI

D

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN
TEMİNATIDIR

eğerli Kamu Görevlileri, Değerli Kamu-Ses Okuyucuları;

KAMU-SES dergimizin 14. sayısında yine sizlerle birlikteyim. Bu sayımızda Kamu-der in yaptıkları yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Değerli okuyucular bizler Kamu-der’i 27.11.2006 tarihinde 20 arkadaşımızla birlilikte kurduk. Biz kurduk hep beraber sizlerle büyüteceğiz. Kamu-der i neden kurdunuz ne gerek var 2 ay
sonra kapatırsınız diyen meslektaşlarımız bugün bizlerle birlikte kamu-der çatısı altında ülkesine ve memleketine hizmet etmektedir. Allah’ıma şükürler olsun ki kurduğumuz Kamu-der i bu günlere getirebildik. Dün bir
fidandık bugün kocaman bir çınar olduk. Yaptıklarımız faaliyetlerin bir kısmını anlatmak istiyorum.
Her yıl Kamu-der rozeti, kalem, takvim, çanta vb eşantiyonlar üyelerimize dağıtıyoruz.
Her yıl ramazan ayında 400 kişilik iftar yemeği veriyoruz.
Yılda en az 2 defa kamu-der temsilcileri ve yakın dostlarıyla Anakarada istişare toplantıları yaparak bu toplantılarda belirlenen sorunlar hakkında komisyon oluşturup sorunları ilgilendiren ilgili kurumların genel müdürlüklerine veya ilgili bakanlarına arz etmekteyiz. Kamu-der olarak haklı gördüğümüz ve mağdur olan meslektaşlarımızın sorunlarını çözümleyene kadar konunun takipçisi oluyoruz.
Bizim ana görevimizde kamu görevlilerimizin mağduriyetlerinin gidermek özlük haklarını korumak ve kollamaktır.
Her yıl basından takip ettiğiniz gibi Mayıs veya Temmuz ayında kamu-der web sayfasında yayınlanan anketlerdeki oylamamlar sonucunda iş hayatındaki motivasyonu artırmak için yılın en başarılı Bakan, Milletvekili,
Müsteşar, Genel Müdür, Genel Müdür yrd. Daire Başkanı, Daire Başkan yrd, Müdür, Hastane Başhekimi, Doktor, Şef, Memur ve Dağıtıcı olmak üzere çalışanlarımıza ödül takdim etmekteyiz.
Derneğimizin tanıtımını yapmak için bildiğiniz gibi her ay yayın organımız olan kamu-ses dergisini çıkarmaktayız kamu kurum yöneticilerimize, TBMM ye, ilgili Bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına, Kamu-Der il temsilciliklerine ve tüm kamu görevlilerimize ücretsiz olarak dağıtmaktayız.
Bunun için bu sayımızda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Faaliyetlerimizin bir kaç tanesini belgelemek üzere bu sayımızın 24.-25. sayfalarında görebilirsiniz. Değerli meslektaşlarım değerli dostlar
kısa bir süre çerisinde 18 yerde teşkilatlanmış bulunmaktayız hedefimiz türkıyenın 81 ilinde teşkilatlanmak
olacaktır. İkinci bir arzumuzda sorumluluğunun bilincinde olan bir STK olarak iç Anadolu’nun ve Güney Doğu
bölgemizin birer okulunda sosyal sorumluluk projesi olarak okullarımızın bakım, onarım, teknolojik donatım
desteğimizi sürdürmek olacaktır. Kamu-der sizsiniz çünkü sizlerle birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız bizim gibi sağduyulu düşünen tüm kamu görevlisi meslektaşlarımızı Kamu-Der’e davet eder ve bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle tüm kamu görevlilerimizin ve ulusumuzun bayramını kutlar sevgi ve saygılar sunarım.
www.kamuder.org.tr
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1.650 TL OLMALIDIR

K

amu-Der genel eğitim sekreteri Ümran Şen KamuSes dergisine yaptığı açıklamada emekçilerimizin
ekonomi durumları içler acısıdır. Hükümetin bir an evvel
emeklilerimize intibak hakkı verilmelidir. Şen bu konuyla
ilgili açıklama şunları söyledi;
“Bu ramazan ayında et, tavuk, gıda, sebze fiyatları %40
artmıştır. Bu da kamu emeklilerimizi perişan etmiştir.
Kamu çalışanlarımızı perişan etmiştir. 4 Kişilik bir aile
mutfağının aylık gideri 2.675 TL’dir. Durum böyle iken
emeklilerimizin bir kısmı 600 - 700 - 900 - 1.100 TL maaş
alanlar vardır. Bir an önce maaşların düzeltilmesini istiyoruz. Emeklilerimize yılda bir defa olmak üzere tatil yardımı
yapılmalı. En düşük kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık maaşları 1.650 TL olmalıdır. Buna mutlaka
çare bulunmalıdır.” dedi.

Ümran ŞEN

Kamu-Der genel eğitim sekreteri Ümran Şen “Ülkemizde
gün geçtikçe büyüyen işsizler ordusuna mutlaka dur denilmelidir. Avrupa ülkelerinin nüfus oranına göre en az kamu görevlisi çalıştıran ülke Türkiye’dir. Bir defaya mahsus olmak üzere ve TBMM de uygulandığı gibi 25 hizmet yılını doldurana kendi istekleriyle emekli
olmaları halinde, birinci derecedeki yakını işe alınırsa, 1 milyon insan emekli olacaktır. Bunun yerine 1 milyon
genç nüfusun işe yerleştirilmesi gerçekleşecektir. Bu durumda insanlarımız aş, iş sahibi olacaktır. Dolayısıyla
terörde de azalma olacaktır. Türkiye kazanacaktır.” dedi. Şen, Bu vesile ile yüce milletimizin bayramını kutlar
sevgi ve saygılar sunarım.
Kamu-Der Genel Eğitim Sekreteri

KAMU-DER SİZSİNİZ!
SİZLERLE BÜYÜYORUZ...

Baskı Tarihi: EYLÜL 2010
SAYI - 14
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşler Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve kamu kurumlarımıza ve sivil toplum
kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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NEREYE GİDİYORUZ

E

ski türk filmlerinde mahllenin kabadayısı vardıya;
Akşamları içergeceleri naralar atardı...
“Heeeyyyyyttttt... Anasını kesen ben.. Babasını kesen ben...” diye devam ederdi.
Kimse çıkıp, “ne yapıyorsun” demezdi...
Kabadayı, bağırır çağırır giderdi...
Şimdi ise, bağırmak yok, naralar atmak yok...
Peki ne var; İcraat...
Gazetelerin üçüncü sayfalarına bir bakın;
- Para vermeyince, annesini boğdu...
- İstediği kızı alamadı, ailesini katletti...
- Babasının zoru ile öğretmeninden özür diledi, daha sonra intihar
etti...
- Birlikte rakı sohbeti yaptığı arkadaşını, elektrikli testere ile kesti,
parçalarını ayrı yerlere attı.
Gazete sayfalarında, TV haberlerinde ön plana çıkan haberler bunlar...
Kan... Gözyaşı... İhanet... Parasızlık... Sadakatsızlık... İşsizlik...
Diğer taraftan terörün ayak sesleri mayına basarak şehit olan askerlerimiz yürekleri dağladı.

M.ALİ DEMİRCİ
Kamu-Der Genel Başkan Yardımcısı

Değerli oyucularım, yaz geldi...
Kanlar kaynıyor, yürekler oynuyor...
Siyaset kaynıyor, meydanlar coşuyor...
Ülkemizde içte ve dışta sıkıntılı günler yaşıyor...
Bu zor günlerin atlatılması ve gelecekte huzurlu bir yaşam için neler gerekir?
İşte reçete; Anne ve babalara sesleniyorum...
- Evlatlarınızı yetiştirirken, lütfen Allah korkusunu kalplerine yerleştiriniz...
- Vicdanına merhameti aşılayın...
- Vatan millet sevgisini anlatın...
- Kul hakkı yememeyi söyleyin...
- Çalışmayı, okumayı, saygıyı, sevgiyi, sadakatı, vefayı öğretin...
İşte o zaman, bugün olmazsa gelecekte büyük yarar göreceksiniz...
Bu duygularla Ramazan Bayramınızı candan kutlar, saygılar sunarım...

Önce
Yerli Malı Kullanmak

VATAN

ULUSAL BİR GÖREVDİR
KAMU-DER

www.kamuder.org.tr
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MEMUR İŞÇİ AYRIMI

D

evlet dairelerinde çalışanlar arasında olan
adaletsizliğin giderilmesinin zamanı gelmedi mi? Aynı iş yerinde hatta aynı işi yapanlar
arasında olan işçi memur ayırımı büyük haksızlıklara neden olmaktadır. Biri devletin öz evladı
olan memur, diğeri üvey evlat bile sayılamayan
işçi. En vasıfsız kadrolarda çalışan memur bir şekilde en üst mevkilere gelebilirken daha önce vasıflı ve kalifiye olarak işe giren işçi yerinde sayıyor ve vasıfsız olarak işe giren memurun emrine giriyor. Mesela memurlukta en alt kademe sayılan hizmetli (Özür dileyerek bu örneği veriyorum. Yaptıkları iş sonuçta ekmek parası) olarak
işe giren bir memur vatandaş daha sonra dışarıMurat BAŞTUĞ
dan tahsilini tamamlayarak bir şekilde üst düzey
KAMU-DER SİİRT İL TEMSİLCİSİ
memur olabiliyor. İşçilerin ise böyle bir şansı yok
her ne kadar okul okursa, yüksek tahsilini de yapsa sonuç değişmiyor.
Bu haksızlığın biran önce giderilmesi lazım, eğitim durumuna göre memur yükselebilirken eğitimli işçi bu
haktan faydalanamıyor.
Öbür yandan özelleşme sonucu işçi işinden olabiliyor ve sömürü yasası diyebileceğimiz 4C li olarak düşük ücretlerle çalıştırılmak zorunda kalabiliyorlar. Ama memurlarda bu durum söz konusu değil. İstediği kuruma gidip maaşında herhangi bir kesinti olmadan çalışabiliyor.
Devlette çalışanlar arasında ücret ve statü adaletsizliğini gidermek için işçi–memur ayrımı kaldırılması lazım. Kamu çalışanlarının hepsi “kamu personeli” olarak adlandırılsın. Kamu personelinin ücretlendirilmesinde “eşit iş” prensibi ve eğitim durumu esas alınmalıdır. Hükümetten şimdide yeni bir açılım bekliyoruz. Kamu
personeli açılımı adı altında insanların refah seviyesini yükseltilebilir. Anayasada bulunan eşitlik maddesi gerçektende bu anlamada yerini bulacaktır. Kamu-Der’in talebi personel yasası yeniden cesur ve adil bir şekilde
tekrar yapılandırılmasıdır. İşçi Memur ayrımının ortadan kaldırılması, eşit işe, eşit ücret uygulamasının hayata geçmesidir. Bu vesile ile tüm kamu çalışanlarımızın ve ulusumuzun Ramazan Bayramını kutlar saygılar sunarım.

KAMU-DER SİZSİNİZ
SİZLERLE BÜYÜYOR
6
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İYİ BİR EĞİTİM İÇİN

T

oplum olarak içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmemiz ve küreselleşen dünyada önemli bir yere
sahip olabilmemiz için eğitim çok önemli unsurdur. Eğitimin kalitesinin yüksek olması demek, nitelikli işgücü ve
dinamik bir toplum anlamına gelir. Böyle bir toplum içinde yer alan bireyler de, uygun koşullar sağlandığında ülkenin gelişimine katkıda bulunacaklardır. Bu nedenledir
ki, eğitimde yapı taşı görevini gören okullar, nitelikli insan yetiştirmede ve ülkenin refah düzeyinin artırılmasında hayati bir önem taşımaktadır.
Eğitim insanın doğumundan ölümüne kadar süregelen
bir olgu olup, toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, seçilmiş
ve kontrollü bir çevrenin özellikle okulun etkisi altında
sosyal yeterlilik ve bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir
süreç önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir.

Orhan ÖZBEK
KAMU-DER GENEL SEKRETERİ

İnsanın, toplumun bir parçası olarak ailede başlamak üzere çevresindeki sosyal yapıdan aldığı eğitim: geleneklere, dine, sınıfa bağlı olan değer yargılarının yapısını oluşturur ve bir şekilde toplumun devamını sağlar
daha sonraki yaşamında da beşeri ilişkileri veya kariyer anlamında da aldığı eğitim çok önemlidir.Atalarımızın
;eğitim beşikten mezara kadar devam eder ; atasözünden de anlayacağımız gibi yaşantımızın her safhasında
gerekli olup insani değerlerimizin gelişmesinde en büyük katkıdır.Fakat bizi yönetenler zaman zaman eğitim
kalitesinin yükselmesi için yaptıkları reformlar istenilen düzeyde olmayıp bazen aksi yönde etki yapar.
İyi bir eğitimin temel noktasını okula yeni başlama yılları oluşturur dolayısıyla herkesin kendi okulunu seçme
hakkı olmalı diye düşünüyorum. Şimdiki sistemde hangi mahallede oturuluyorsa oradaki okula kayıt yapılması zorunludur. Bana göre tamamen yanlış bir uygulamadır. Çünkü bütün okulların başarı seviyesi aynı değildir.
Öğrenci istediği okula kayıt yapma imkanı bulursa severek ve isteyerek eğitim hayatına ilk adımı başarıyla atmış olur ve sonraki eğitimleri istenilen başarıyı yakalamada öncü olacaktır. Bunun yanında orta öğretimdeki
sınav sistemleri de tamamen allak bulak olmuştur. Her iki üç yılda bir yenilen ortaöğretime giriş sınavı sistemleri öğrencilerimizi adeta şaşkın ördeklere çevirmektedir.
Mesela yıllardır uygulanan SBS sınavları çocuklarımızı test ve tost arasında sıkıştırıp bıraktı. Okulda tost yiyip evde test çözmekten yoruldular. Kendilerine ayıracakları zamanları kalmadı adeta, dolayısıyla kendilerine olan özgüvende de azalma olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki Sayın Milli Eğitim Bakanı bu yanlış uygulamayı fark edip önümüzdeki yıldan itibaren SBS nin kaldırılacağını müjdesini verdi. Yerinde bir karar olmuştur. Diğer bir konuda, yüksek eğitime geçiş sistemini ele alalım.
Bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde bırakın üniversiteye girmek için bile herhangi bir sınav uygulaması, herhangi bir katsayı uygulaması bile olmadığı söyleniyor. Eğer öğrencinin başarısı varsa zaten kendisini lisedeki derslerde gösterecektir. Hangi bölümlerde (sayısal veya sözel) puan ortalaması yüksek ise üniversiteye girerken
onunla ilgili bölümlere yerleşme şansı bulacaktır. Şayet öğrencide cevher varsa ve okuma arzusu varsa, başarıyla eğitimini tamamlayacaktır. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum neden öyle bir uygulamayı kendi ülkemizde yapmayalım. Yaşantılarını etkileyecek olan eğitim sistemini tamamen çocuklarımıza uygun hale
getirmeliyiz.

www.kamuder.org.tr
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BÖLGEMİZDE İSTİKRAR OLMASI İÇİN

H

içbir hükümet, Türkiye’nin meselelerine, ülkeyi bir organizma gibi düşünüp bütünlüğü içinde bakamadı. Dolayısıyla,
terör de diğer meselelerimizden bağımsız, ferdî bir mesele gibi
değerlendirildi.
Bana göre fakirlik ve işsizlik terörün doğrudan sebebi ve onu
besleyen faktörlerdendir. Bu sebeple, bir yandan terörle mücadele edilirken, diğer yandan ekonomik ve siyasal alt yapının hızla
güçlendirilmesi ve yatırımlara biran önce başlanması lazım.
GAP’ın hâlâ tamamlanamaması, üstüne üstlük, yanlış özelleştirme politikaları ile bölge halkı deyim yerindeyse adeta fakirleştirildi.
Bu nasıl olur? diye sorabilirsiniz.Birkaç örnek vereyim size. Doğu
ve Güneydoğu’daki Et ve Balık Kurumu’nun et kombinalarının kapatılmasıyla bölgede hayvancılığın yok olması tehlikesinin baş
göstermesi, kamu iktisadî teşekkülleri (KİT) ve kâr maksadı taşıSERVET KIZILKAN
mayan iktisadî devlet teşebbüslerinin satılması, bazı devlet üretBatman İl Temsilcisi
me çiftliklerinin kapatılması hatadan başka bir şey değildir. Çünkü
bölge insanın en büyük geçim kaynağı olan hayvancılık bu şekilde
yok olmaya terk edildi ve halkın en iyi anladığı iş sektörü zayıflatıldı.
Özelleştirme, Güneydoğu bölgemizde işsizliği artırmaktan başka bir şeye yaramamıştır, özel sektör bölgede
işletme sahibi olmaktan kaçmaktadır.
Hemen belirteyim ki, bu açığı devlet gidermelidir, zarar etse de güneydoğunun milli gelirden aldığı payın
yükseltilmesi için acil olarak yatırımlara başlanması ve yeni iş sahaları yaratılmalıdır.İşsizliğin giderilmesinde
bir nebze faydası olacağını düşündüğüm ILISIU BARAJI hızla bitirilmelidir. Baraj yapımında binlerce insan istihdam edileceğinden işsizlik biraz da olsa azaltılacaktır.Ama barajın suları Hasankeyf”i içine gömecek kadar
değil ayaklarına kadar gelmeli ve burası sular altında kalmamalı. Böylece Hasankeyf”e yapılacak turizm yatırımlarıyla bölgenin tarihî dokusundan dolayı baraj etrafında yapacakları etkinliklerle bölgeye turist getirebilir.
Güneydoğu’da halk ve onun gerçek temsilcileriyle tam temas kurulup, halkı ve bölgeyi temsil eden insanlarla defalarca görüşmesi gerekirken istenilen manada olmadı. Herkesin özgür, onurlu ve temel hakları güvence altına alınmış demokratik bir ülke, bölge halkının şikâyet ettiği sorunları ortadan kaldıracak yegâne çözümdür. Demokratik açılımın içeriği kuvvetlendirilerek aynen yola devam edilmeli. Terörün artık bölgesel olmaktan çıktığını ve ulusal boyuta ulaştığını son yapılan saldırılarda bunu görmemiz lazım.
Bir de, terör ve onunla mücadele dahil ülkenin ciddî meseleleriyle ilgili yapıcı ve tamir edici hiçbir fikri olmayan ve uygulandığı yıllarda terörü artırmanın yanı sıra, bölge insanını küstürmekten ve sindirmekten ve devlete kin besletmekten başka işe yaramayan OHAL isteyebilen her şeye ister olumlu ister olumsuz olsun hayır
diyen bir muhalefet var.
Muhalefet yarının iktidar partisi ve lideri de başbakan olabilir düşüncesiyle bugün dedikleri yarın başını ağrıtabilir.Muhalefeti biran önce aklını başına alıp böyle bir meselenin milli bir mesele olarak görülmesi ve yapacakları önerilerin gerçekten uygulanabilir olması demek yapacakları olumlu katkılarıyla çözüme yaklaşılabileceği demektir.
Zaman oy avcılığı zamanı değil, bu gemide beraber yaşıyorsak su almaması için hepimize düşen görev layıkıyla yerine getirmektir.
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BİR KAHVENİN KIRK GÜN HATIRI VARDIR

Y

ıllarca sürecek olan uzun ve kalıcı dostlukların başlangıcı, yalnızlığın
dostu, bazen acı bazen tatlı bir yudum mutluluk. Neden bahsettiğimi
anladınız, daha görüntüsünü görmeden mis gibi kokusuyla gelişini hemen
anlarsınız. Kavrulurken ayrı, pişince ayrı bir kokusu vardır. Hele birde tadını
alınca derin bir oh çekersiniz. Kimimiz orta, kimimiz şekerli kimimiz de sade
kahve içeriz. Yemek sonrası hiçbir tat onun yerini dolduramaz, eskiden bir
kahve içerdik kırk gün hatırı vardı nerde o eski güzel günlerimiz, yorgunluğu
alır, yatıştırır, mideyi rahatlatır.
Keyifli sohbetler için bir yudum sevgi, dinlenmek ve yalnız kalmak için tatlı
bir mola. Sabah ayılmak için, öğle yemeğinden sonra kolay sindirim için, akşam ise keyif verici olan kahve Türk insanının vazgeçemeyeceği muhteşem
bir içecektir. Güzel bir gün geçirmek için bir fincan doping. Asırlık alışkanlığımız Türk kahvesinden bahsediyorum.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Halk arasında dostluğun önemini
Derya DORGUT
vurgulayan bir atasözümüzdür. Yalnız kaldığınızda, kapınızı çalan bir dostunuzla içilen bir kahvenin yerini hiçbir şey tutmaz. Bir anda yalnızlığınızı unutursunuz, kahvenin kokusu, dostunuzun sohbeti sizi mutluluk yolculuğuna çıkarır. Gelen dostunuz sizin yalnızlığınızı paylaşır. Arkadaşınızın veya dostunuzun gelmesi için kahve güzel bir bahanedir. Söylenen hep aynı sözdür, “geçerken uğrayıp bir kahveni içeyim dedim” derler. Aslında kahve görüşmek için bir vesiledir, dostluğun
devamı için mis kokulu bir ortaktır.
Ne demişler “gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül bir dost ister kahve bahane”. Her ne kadar kahve bahane olsa bile, bir dostla yapılan hoş bir sohbetin yanında aranılan tek bir şey vardır, mis kokulu bir fincan sıcak kahve. Bir yudum kahve sohbet sırasında ortama gizem, sevgi, saygı, huzur ve nostaljik bir hava katar. Bir
çok insanın sohbet sırasında vazgeçemeyeceği gizemli hoş bir içecektir. Kokusu bile insana zevk verir. Telefon veya bilgisayarda yapılan sohbetlerin değil, bir dostla oturup karşılıklı içilen kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
Çoğu insan kahve içerek yapılan dost sohbetlerine daha çok önem verir. Bir dostumuza rastladığımızda “bir
kahvemi içmeye bile gelmedin” diye sitem ederiz. O anda dostumuzun sohbeti bizi ilgilendirir, kahve bahanedir, gönül dostunu ve sohbetin özlemiştir.
Her insan için yeri çok farklıdır. Kimi insan için vazgeçilmez bir dert ortağı, kimi insan için mutluluğunu, sevincini, heyecanını paylaştığı bir tat, kimi insan için de yıllar öncesine götüren nostaljik bir içecek. Gerginliğimizi bir nebze de olsa ortadan kaldıran vazgeçilmezimizdir.
Her kahvenin tadı aynı değildir. Nerede, hangi ortamda ve kiminle içiyorsan ona göre değişir. Bir dostunla içtiğin kahvenin tadı duygu doludur. Tek başına içtiğinde hüzün verir, yalnızlık kokar. Çocuğunla içtiğinin tadı neşelidir. Anne ve babayla içilenin tadı huzur verir. Kardeşle içilenin tadı ise sevgi kokar. Aslında kahve aynı kahvedir, içilen ortam ve zamandır tadını değiştiren. Siz nasıl bir kahve istersiniz.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır diye sesleniyorum arkadaşlarıma ve dostlarıma. Bir kahve içecek zamanımız olsaydı eğer, demeyin. O zamanı siz yaratabilirsiniz, daha sonrası için “hiç kahve içecek zamanımız
olmadı, artık çok geç” dememeniz için dostlarınızı mutlaka arayın, sizleri sevgiyle pişirilen bir kahve içmeye
davet eden birileri mutlaka vardır. Dostlukla içilecek bir yudum kahve molası verin. Sizi davet eden yoksa sakın üzülmeyin. Türkiye’ de yaşıyorsanız, mangalda ve bakır cezvede bir fincan Mehmet efendi kahvesi içecek
bir dost mutlaka bulunur.
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ANKARA’NIN EN GENÇ İLÇESİ, EN GENÇ
KAYMAKAMI DR. AHMET CENGİZ’İ TANIYALIM

1

Dr. Ahmet CENGİZ
Pursaklar Kaymakamı

964 yılında Aydın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Aydın’da tamamladıktan sonra 1986 yılında İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni, 1988 yılında ise
Polis Akademisi’ni bitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde
bir süre komiser yardımcılığı, Polis Akademisi’nde araştırma görevliliği yaptı. 1989 yılında mülki idare amirliği mesleğine başladı. Aynı yıl bir süre Sultanhisar kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’deki bir yıllık eğitimden sonra
Cihanbeyli kaymakam vekilliği, Aksaray-Ağaçören, OrduÇatalpınar, Van-Edremit ve Konya-Kulu kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2006 yılında Ankara vali yardımcılığına, 04. 06. 2008 tarihinde ise Pursaklar kaymakamlığına
atandı. Yeniçağ tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. 2008 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Üç ayrı sivil toplum örgütü tarafından 2009’da YILININ KAYMAKAMI seçildi. Halen
Pursaklar Kaymakamı olarak görev yapmakta olan Ahmet
CENGİZ evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ankara’nın en genç ilçesi Pursaklar 2 Yaşında..
Pursaklar, 5747 sayılı Kanunla kurulan Ankara’nın 25’nci ilçesidir. Tarihi oldukça eskidir. Keçiören ilçesine
bağlı bir köy iken 1987 yılında belde olmuştur. 1988 yılında 2 bin 200’ler- de olan nüfus, örneği az görülür bir
hızla bu gün yüz bini geçmiştir. Gelecek yıllarda hızlı gelişeceği değerlendirilmektedir.
22 Mart 2008’de 5747 sayılı Yasa ile ilçe olan Pursaklar’a Keçiören ilçesinden Saray Belediyesi, Çubuk ilçesinden Sirkeli Belediyesi, Altındağ İlçesinden Altınova Belediyesi bağlanmıştır. Bu yasa ile Saray, Sirkeli ve Altınova Belediyelerinin belediyelikleri kaldırılmıştır.
22 Mart 2008 tarihinde kurulan Pursaklar’a, 4 Haziran 2008 tarihinde Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet CENGİZ kurucu Kaymakam olarak atanmıştır.
25.06.2008 tarihinde göreve başladıktan sonra ilçenin teşkilatlanmasına hızla başlanmıştır. Pursaklar Belediyesi hizmet binası Hükümet Konağı olarak tahsis edilmiş, ilçe birimleri peyder pey kurulmuştur. Bu gün itibariyle kurulması zorunlu birimlerin hepsi kuruluşlarını tamamlamıştır. Havaalanı ve Protokol Yolu üzerinde
olan Pursaklar, Ankara’nın gelişim akslarından birinin üzerindedir. 156 km2’lik yüzölçümü ile de Ankara merkez ilçelerinin büyüklerindendir. İmara açılmamış boş alanların çokluğu ilçenin avantajlarındandır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Pursaklar sınırlarında hizmete soktuğu Aile Yaşam Merkezi, Saray bölgesindeki spor kompleksi bölgeyi hareketlendirecektir.
Pursakların bir özelliği de çok sayıda göç almasıdır. İlçede özellikle Çankırı’dan, Yozgat’tan ve Kalecik’ten göç
eden çok sayıda hemşerimiz mevcuttur. Nüfusunun ağırlığı gençtir. Bu da gelişime katkı yapacak olumlu bir
faktördür.
Pursaklar Belediyesi son dönemlerde yapmış olduğu kültürel ve sportif faaliyetlerle ilçenin adını duyurmuş,
tanıtımına katkı yapmıştır. İmar çalışmaları devam etmekte olup tamamlanmasından sonra inşaatlarda hızlı
bir artış olacağı tahmin edilmektedir.
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Yeni yapılanmadan sonra Pursaklar 18 mahalleden oluşmuştur. 2009 sonu itibariyle resmi nüfus 100.732’dir.
Hızlı nüfus artışı sürmektedir.
İlçede birçok ulusal gazetenin baskı tesisleri vardır. Bunun yanında çok sayıda ve büyük ölçekte olmamakla
birlikte sanayi tesisleri de mevcuttur.
İlçe sınırlarında 5 yıldızlı 1 adet otel mevcuttur.
İlçe genelinde yedi toplum sağlığı merkezi, bir 112 acil istasyonu, üç özel tıp merkezi, bir semt polikliniği, bir
özel hastane, iki anaokulu,16 ilköğretim okulu, bir lise, iki Anadolu lisesi, beş meslek lisesi, üç özel okul, beş
dershane vardır. 2009 -2010 Eğitim – Öğretim yılından itibaren Ankara’nın ikinci fen lisesi Pursaklar’da açılmıştır.2009-2010 eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan öğrenci yerleştirme sınavlarında ilçe büyük bir atak yapmıştır. Ayrıca Türkiye’nin zihinsel engellilere yönelik en büyük Rehabilitasyon Merkezi Pursaklar’dadır.
Pursaklar’da kamu hizmetlerinin vatandaşa hızlı, kolay ve etkili biçimde ulaşması konusuna Pursaklar
Kaymakamlığı’nca özel bir önem verilmektedir. Buna yönelik olarak personel ile sık sık toplantı düzenlenmektedir. Kaymakamlığa ve diğer kurumlara vatandaşların görebileceği yerlere Kaymakamlık hizmet ilkelerini
özetleyen: “Pursaklar Kaymakamlığı zorlaştırmayan, kolaylaştıran, sevgi ve saygıya dayanan, hoşgörülü ve güler yüzlü çağdaş bir hizmet taahhüt eder.” levhaları asılmıştır. Yine vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini ölçen anketler düzenlenmektedir. Muhtarlara yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bir eğitim programı düzenlenmiş, muhtarlara görevleri anlatılmış temel bilgisayar bilgileri verilmiştir.
Pursaklar genç bir ilçe olarak Ankara’da ve Türkiye’de iyi bir şekilde temsil edilmenin çabası içinde olacaktır.
Bunu sağlamak için vatandaş devlet kaynaşmasına önem verilecek; kültürlü, huzurlu ve güvenli bireylerin yaşadığı örnek bir ilçe olmayı kendisine hep hedef edinecektir.
www.kamuder.org.tr
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PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL’DAN
ÖRNEK BİR ATAK DAHA

Ptt Genel Müdürü Osman Tural sözleşmeyi, Gazi Üniversitesi
rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’la imzalarken.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE GİTTİLER…

P

TT Sağlık Yardım Sandığı Üyesi olan personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin her türlü sağlık ve sosyal imkandan azami ölçüde istifade edebilmelerini temin edebilmek, sağlık kurum ve kuruluşlarından daha kaliteli ve daha ucuz hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde PTT
Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında PTT Sağlık Yardım Sandığı ödemelerine ilişkin bir protokol imzalandı.
Konu ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde yer alan Kır evi sosyal tesisinde düzenlenen
kahvaltılı imza törenine PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman TURAL, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rıza AYHAN, PTT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları Yusuf TOPRAK, Özay ATBAŞ,
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Duran ALTIPARMAK, Prof.Dr. Metin AKTAŞ, Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Derviş YILMAZ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Peyami CİNAZ, PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet RÜZGAR ve diğer misafirler katıldılar.
Söz konusu protokol; PTT personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yaptıracakları diş tedavisi randevu alımlarında öncelik tanınması, diş tedavilerinde ödenen
fark ücretlerinde büyük ölçüde indirim yapılması, personelin Sağlık Yardım Sandığınca karşılandığı durumlarda herhangi bir ücret ödemeden tedavilerinin yapılması, Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden ödemelerini alabilmek için gerekli evrakları tamamlamakla uğraşmaması gibi personelin işgücünü yükselten ve zaman kaybını asgari düzeye indiren hizmetleri kapsamaktadır.
Ayrıca protokol ile PTT personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin tedavilerinde Sağlık Kurum
ve Kuruluşlarınca uygulanan fark fiyat tarifesi üzerinden indirim sağlanarak, PTT Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğünün giderlerinin önemli ölçüde azaltılması da amaçlanmış olup, Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğünce
ödenmeyen tedavi kalemlerinde de %30 indirim sağlanarak, PTT personelinin daha az ücret ödemesi amaçlanmıştır.
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AYIN KONUĞU “Evrim ARAS”
1-) Sizi tanıyabilir miyiz Sayın Aras?
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2008’de görevi devir aldım.31 yaşında evli ve bir çocuk annesiyim.Aras
Holding bünyesinde şubeden,müşteri hizmetlerine,genel
müdürlük birimlerinden,Aras Kurye genel müdürlüğüne
kadar birçok yerde görev yaptım.Satış Pazarlama ve İK genel müdür yardımcılığı sorumluluklarımdan sonra Aras
Kargo genel müdürlüğünü üstlendim.Halen 10.000 kişilik
Aras ailesinin yönetiminde olmaktan gurur duyuyorum.
2-) Aras Kargo ne zaman kuruldu, kaç kişi çalışıyor?
Her ne kadar Aras Kargo resmi olarak 1989’da kurulduysa da şirketin asıl temelleri 1979’da Ankara’da küçük bir
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı
dükkânda atıldı. O tarihlerde kapıdan kapıya halı, televizyon, züccaciye malzemeleri satılıyordu.Ülkenin ‘Doğrudan Pazarlama’ kavramına yabancı olduğu bir dönemde ‘Aras Yürüyen Mağazalar Zinciri’ dev bir pazarlama
organizasyonuna dönüştü. Şirketin 10. yılı kutlanırken 800 kişilik kadro ve 200 araçlık filosuyla Türkiye’nin
45 noktasına ulaşılıyordu. 1995’te Aras Kargo Genel Merkezi İstanbul’a taşındı. 1999’un ikinci yarısında, Aras
Holding organizasyonunun nüvesini oluşturacak olan Aras Şirketler Grubu yapılanmasına geçme kararı alındı. 2003 yılı Aras Kargo tarihinde ‘değişim ve yeniden yapılanma yılı’ olarak yerini aldı. Lojistik yatırımları hızla devam ederken, bir yandan da kargoculukta yepyeni bir dönem başlatıldı.
Aras Kargo bugün, 19 Bölge Müdürlüğü, 29 Transfer Merkezi, 769 İrtibat Bürosu, 2500 araçlık filosu ve 7.700
kişilik uzman kadrosuyla her ay 6 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veriyor. Ülkemizin bütün il ve ilçelerinde 1.500’ü aşkın yerleşim birimine hizmet ulaştıran Aras Kargo, ayrıca 800’e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren Mobil Servislerle, sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek hizmet vermeye devam etmektedir.

Evrim ARAS

3-) Ülkemizde ekonomik kriz yaşandı sizce teğet geçti mi, bu kriz şirketinizi etkiledi mi?
Küresel krizin ülke ekonomisine teğet geçtiğini söylemek mümkün değil. Ancak, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bardağa dolu tarafından bakmaktan yanayım. Çünkü, yaşanan krizden büyük dersler alındığını düşünüyorum. Krize hazırlıksız yakalanan firmaların büyük zararlara uğradığı ortada. Kriz öncelikle şirketlerin iş
yapış biçimlerini etkiledi. Kurumsallaşmış yapılar krizden en az hasarla çıkmak ya da krizi avantaja çevirmek
için önlemler aldı. Aras Holding açısından ise kriz tek kelimeyle fırsat yarattı. Babam Celal Aras’ı Ocak 2008’de
kaybettiğimizde bir anlamda bizim için kriz yönetimi de zorunlu hale gelmişti. Bu dönemde yeniden yapılanma sürecini başlattığımız için bir anlamda küresel krize hazırlıklı yakalandık. Kriz, zaten planladığımız birtakım değişimleri hızla gerçekleştirmemiz için uygun bir zemin oluşturdu. Ekonomideki dalgalanmalara rağmen
kararlı adımlarla yeniden yapılanma çalışmalarımızı başarıyla uyguladık ve % 35’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Aras Holding olarak kriz döneminde omuz omuza büyük zorlukların üstesinden geldik.
4-) 2010 yılında Kamu-Der’in başarılı işkadını ödülü aldınız, aldığınız diğer ödülleriniz
neler?
2010, tüm çalışmaların meyvelerini topladığımız bir yıl. Aldığımız her ödül 10 bin kişi14
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lik Aras ailesinde büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yaptığımız işlerin takdir edilmesi bizi daha da yüreklendiriyor. Halkla İlişkiler Derneği TÜHİD tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Kurumsal İletişim ve Sponsorluk İletişimi - Spor
Dalı’nda olmak üzere iki dalda ödül sahibi olduk. Aras Kargo’nun geçen yıl kuruluşunun 30. yılı kapsamında çalışan motivasyonuna yönelik
hazırladığı ve bir yıla yayılan “30. Yıl Kurumsal İletişim Projesi”nin ödül
getirmesi özellikle çalışanlarımızı çok gururlandırdı, çünkü bu başarıda
hepimizin emeği var.
Ekonomist dergisi tarafından bu yıl 19’uncusu yapılan “Yılın İş İnsanları” araştırmasında Zirveye Çıkanlar Yarışması’nda 2009’da ‘Yılın Girişimcisi’ kategorisinde ikincilik ödülünü kazandım. İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Kulubü’nden de “Yılın Girişimci İş Kadını” ödülüne layık görüldüm. Türkiye’nin en büyük anket sitelerinden biri olan www.kimolsun.
com sitesinin düzenlediği ‘2009 Ödülleri’ yarışmasında 2009’un En İyi İş Kadını seçildim.
5-) Aras Kargo şirketinin baba emaneti olduğunu biliyoruz, çıtanın daha yükseğe çıkması için ne gibi faaliyetlerde bulundunuz?
Aras’ta mükemmellik yolculuğu kesintisiz sürüyor. Babamızın bize bıraktığı emanete sahip çıkıyor, ondan
devraldığımız bayrağı gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Aras’ın 100. yaşını deviren bir çınar olması,
dünya markalarıyla yarışması ve lojistikte dev bir marka haline gelmesi için bir yol haritası belirledik. Lojistikte Fillo markamız başarıdan başarıya koşup kısa zamanda hızla yol aldı. Kalite, kârlılık ve verimliliğe odaklı bir
yönetim anlayışım olduğu için son iki yıldır bu alanda önemli adımlar attık. Operasyonel ve insan kaynakları
alanında büyük iyileştirmeler gerçekleştirdik. İnsan kaynakları alanında sektörümüze de öncülük edecek girişimlerde bulunduk.
Kalite yolculuğunda başarımız Kal - Der’in 18. Kalite Kongresi’nde EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi ile
ödüllendirildi. Acentelerin yeniden yapılanmasında da önemli bir yol kat ettik. Şu anda Türkiye çapında faaliyette bulunan acentelerimizin yüzde 70’ine yakınını Aras Kargo’nun eski çalışanları yönetiyor. Hedefimiz yakın bir gelecekte acentelerimizin yüzde 100’ünü franchise haline getirmek. Çalışanlarımızın girişimci olmalarını destekliyoruz. Tam anlamıyla bir kazan - kazan modeli uyguluyoruz.
Aras’ı yeniden yapılandırırken hem insan kaynağına, hem de teknolojiye büyük yatırım yaptık. Hayatı kolaylaştıran hizmetlerle sektörde farklılık yarattık. Kargo taşımacılığında büyük bir yenilik olarak gördüğümüz el
terminali uygulamasını ilk olarak başlattık. Bugün el terminalleri sayesinde gönderilerin dakika dakika ne aşamada olduğunu görebiliyoruz. Aras Kargo’da yönetici eğitimlerinin yanı sıra kuryelerin eğitimine de önem veriyoruz. Sektörde bir ilk olan Aras Akademi sayesinde kargoculuğu gerçek bir mesleğe dönüştürme çabası içindeyiz. Türkiye çapında tüm kuryelerimizi üniversitelerle işbirliği halinde eğitimden geçiriyoruz. Bu, bizim için
bir anlamda sosyal sorumluluk projesi. Kuryecilikte çıtayı yükseltmek için yola çıktık, daha da yükseltmeye devam edeceğiz.

MUTLUYUZ, ÇÜNKÜ
KAMU-DER’LİYİZ
www.kamuder.org.tr
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TARİHLER DİYARI “MARDİN”

M

ardin’in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyorsa da kuruluşu eski yakın doğu tarihine göre Subariler zamanına kadar dayanmaktadır. Alman Arkeologu Baron Marva Oppenheim’in 1911-1929 yılları arasında yaptığı kazılardan elde edilen sonuçlara göre: Subariler’in Mezopotamya da
(MÖ.4500- 3500) yaşadıklarını bu tespite sebep olarak da Sümer ve Babil katları
arasında buldukları kiremitleri göstermiştir. Gırnavaz örenyerinde 1932 yılında başlayıp 1991 yilina kadar sürdürülen Arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda Gırnavaz’ın MÖ.4000’den M.Ö
7. yüzyıla kadar sürekli olarak yerleşme alanı olduğu anlaşılmaktadır.MÖ.4000 sonlarına tarihlenen Geç Uruk
Devri, Gırnavaz kalıntılarının en alt kültür tabakasını oluşturmaktadır.Bu Kültür tabakasının üzerinde yer alan
Er Hanedanlar Devri Mimari tabakaları daha çok ölü gömme adetleri açısından araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Tespit edilen mezarlara göre ölüler bu devirde eski Mezopotamya geleneklerine göre açılan çukurlara
dizler karınlarına çekik olarak yatırılmakta daha sonra yakılan hafif ateşle manevi temizlik sağlanarak dünyevi ilişkiler kesilip çukurlar kapatılmaktadır.Mezar içinde şahsi eşya olarak metal silahlar, Metal süs eşyaları ve
mühürler kült ve seramik kap örnekleri çok sayıda tespit edilmiştir.
Mardin’de Gezilecek YerlerTarihi-Turistik-Seçkin Mekanlar
Dara Harabeleri:
Mardin’in güneydoğusunda 30 km. uzaklıkta Oğuz Köyü’ndedir. Burası eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü
kentidir.
Dara Kent Kalıntıları, kayalar içinde oyulmuş çevresi 8-10 kilometreyi bulan geniş bir alana yayılmıştır. Buralarda mağara evler vardır. Kent kalıntıları içinde kilise, saray, çarşı ve depoları, zindan, tophane ve su bendi
halen görülebilmektedir.
Ayrıca köyün etrafında kayalara oyulmuş 6-7 kadar mağara eve rastlanır. Bunların tarihi Geç Roma (Erken Bizans) dönemine kadar gider.
Midyat : Mardin gibi bir müze kent olan Midyat, Mardin’den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta yer alır. Mardin’e benzer evlerin, taş konakların, kemerli geçitlerin, minare gibi yükselen çan kuleleriyle Süryani kiliselerinin bulunduğu Midyat, bir ortaçağ kentini andırmaktadır. Bölgeyi Süryanilerin yavaş yavaş terk etmesi ve göç almasıyla
şehir merkezi 2 km ötedeki Estel’e kaymıştır. Telkari diye bilinen taş işçiliğinin en güzel örnekleri Midyat’taydı.
Bir kaç telkari ustası Midyat çarşısında mesleklerini sürdürmekte direniyorlar. Mutlaka izlemelisiniz….
Mardin’in bu çok önemli ilçesi gümüş işçiliğiyle de ünlüdür. El sanatları açısından önemli bir yöre olan ilçe turistik açıdan oldukça çekicidir. İlçenin 18 km. doğusunda bulunan Deyrulumur Manastırı M.S.397 yılında inşa edilmiştir.M.S.640 yılında Hz. Ömer zamanında Arap-İslam ordusu Süryanilerle işbirliği yaparak Mezopotamya’ya girince,özellikle bu
eserin korunması için Hz. Ömer’ in emri ile ayrıcalık tanımıştır. Manastırda eskiden içinde zengin bir kütüphane bulunmaktaydı. Ayrıca için16
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MARDİN
de binlerce öğrencinin eğitim aldığı bir teoloji fakültesi bulunmaktadır. Midyat’ta Meşe, Bitim, Antepfıstığı
gibi ürünler ve kendine has acur, kavun yetiştirilir. Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştiği kavşak noktasıdır.
Mardin Kalesi:
M.S.975-976 tarihlerinde Hamdaniler tarafından inşa ettirilmiştir. Kalede, cami, hamam, mahzen ve birçok
ambar bulunmaktadır.
Dara Kalesi:
Mardin’in 30 km. uzaklığındadır. Kale, İran Hükümdarı tarafından inşa ettirilmiştir
Cami, Kiliseler ve Manastırlar :
Önemli bir İnanç Turizmi merkezi olan Mardin’de merkezde Ulu Cami, Meryemana Kilisesi ve Patrikhanesi, Mor Yusuf Kilisesi (Surp Hovsep), Deyruülzzafaran Manastırı (Mor Hananya), Deyrulumur Manastırı (Mor
Gabriyel), Mor Yakup Manastırı (Nusaybin), Midyat Meryemana Manastırı ve Mor Dimet Manastırı görülmeye değerdir.
Zinciriye Medresesi:
Mardin merkezde olup, 1214 ‘de inşa edilmiştir.
Kasımiye Medresesi:
Mardin’in güneybatısında yer alan Medrese, Mardin yapılarının en büyüklerindendir. 1469-1503 yıllarında
yaptırılmıştır.
Mağaralar :
Mardin Gızzelin Mağarası (İplik Dokuma), Midyat Linveyri Şifa Mağarası, Mardin Şakolin ve Firiye, Midyat Kefilsannur, Midyat Şenköy Kefilmelep, Kefilmardin, Midyat Hapisnas, Midyat Tınat, Savur Kıllıt, Kızıltepe Hanika
ve Salah, Nusaybin Hessinmeryem ve Sercahan, Mazıdağı Gümüşyuva ve Avrıhan, Derik Derinsu, Dırkıp, Haramiye Mağaraları Mardindeki mağaralardır.
NE ALINIR ?
•Gümüş işlemeli Telkari…
•Badem şekeri..Leblebi…
•Ceviz sucuğu
Ne Yenir ?
Mardin’in çok özel yöresel yemekleri mevcuttur. Özellikle kıbbe, çiğ köfte, keşkek, zerde, cevizli sucuk, helva
çeşitleri, cevizli tatlılar yenebilir.
Yapmadan Ayrılma :
•Mardin Müzesi, Deyrulzaferan Manastırı ile Kasımpaşa Medresesi görmeden,
•Şiir gibi işlnemiş taş işlemeli yapılarını fotoğraflamadan,
•Badem şekeri, leblebi, ceviz sucuğu tatmadan,
•Telkariden gümüş işleme almadan,
•Kiraz Festivaline gitmeden…
Dönmeyin.

www.kamuder.org.tr
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Anneler Babalar Çocuklarımız Birer Çiçektir.
İlgi ve sevgi ister.

18

KAMU-SES 2010

www.kamuder.org.tr

KAMU-DER GENEL BAŞKANIMIZI TANIYALIM

ÖZGEÇMİŞİM
1956 Kurtulan doğumlu ilköğretimi Kurtulan’da bitirdi. Ankara Sincan lisesi mezunu, 1981 yılında Devlet Dairesinde görev aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul Koruma Derneği başkanlığını yaptı. Birçok yeniliklere
imza attı. Çalıştığı kurumda çeşitli birimlerde görevlerde bulundu. 30 yıl hizmetinden sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği Genel örgütleme sekreterliği, genel sekreterlik ve
genel başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca Demed 18 şubesi, 8500 üyesi olan Demiryolu Memurlar Derneği genel başkanı görevinde bulundu. 2006 yılında gördükleri lüzum üzerine 20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der’i kurdu. Halende kurucu Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça dillerini bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
www.kamuder.org.tr
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KAMU-DER’İN 2009 YILINDA ÖDÜLLENDİRDİĞİ
ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ CAN AKIN
ÇAĞLAR BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Z

iraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Eylül
veya Ekim ayında sınavla 1250 kişiyi işe alacaklarını,
sınavın bankanın şubelerinde, personelin çalıştığı ekranlarda yapılacağını kaydetti.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, gazetecilerle iftar
yemeğinde biraraya geldi.
Bu yıl bin 500 kişiyi işe aldıklarını, Eylül veya Ekim ayında
bin 250 kişi daha alacaklarını bildiren Çağlar, bin kişinin
memur, diğerlerinin bankacılık okulu, müfettişlikle ilgili
departmanlar için alınacağını kaydetti.

Can Akın ÇAĞLAR
Ziraat Bankası Genel Müdürü

Bankanın KPSS şartını kaldırarak, şubelerinde personelin çalıştığı ekranda sınava girilen ve sınavdan 10 dakika
sonra sonuçların öğrenildiği, 70 ve üzeri puan alanların
mülakata çağrıldığı yeni sınav sistemini değerlendiren
Çağlar, bu sistemin ciddi şekilde maliyet ve zaman tasar-

rufu sağladığını anlattı.
Öğrenciliğinde, Ankara’da yapılan hiçbir sınava gelmediğini anlatan Çağlar, uyguladıkları yeni sınav sisteminin fırsat eşitliği sağladığını, birçok şubede uygulanan sistemle Erzurum’da, Van’da yaşayan kişilerin başka
şehre gitme, otel, yol parası vs gibi maliyetler olmadan sınava girebildiklerini dile getirdi.
-İNTERNET ÜZERİNDEN SINAVBu sınavın daha ileri bir aşamasını uygulamak istediklerini de kaydeden Çağlar, ‘’internet üzerinden sınav
yapmak için çalışma yürüttüklerini’’ söyledi. Çağlar, çalışmalar sonuçlanınca bankanın eleman sınavlarını
internet üzerinden yapacağını, belli puan üzerindekileri yine kendi sistemlerine davet edeceklerini anlattı.
Çağlar, bunun Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi.
Bir gazetecinin, ‘’İnternet kafede oturup, soruları arkadaşına çözdürürse’’ sözleri üzerine Çağlar, sınavdan
sonra mülakat yapılacağını, giren kişinin yeterli becerisi yoksa bunun mülakatta ortaya çıkacağını kaydetti.
Birçok kişinin Ankara, İstanbul gibi sınav merkezlerine gelip sınava girmenin zorluğunu yaşadığını anlatan
Çağlar, ‘’O yüzden KPSS icat edildi. Özel sektör KPSS’ye itibar etmiyor. Daha çok kamu personeli alınıyor’’ dedi.
Çağlar, 2003’te yükselme sınavı yaptıklarını, birkaç sınav merkezi oluşturduklarını, sınavın maliyetinin
bugünkü rakamlarla 4,5 milyon lira olduğunu belirterek, bugünkü sistemin, donanım, yazılım vs dahil 247 bin
liraya mal olduğunu anlattı.
‘’İnternet üzerinden yapılacak sınavın Eylül veya Ekim ayında yapılacak sınavda uygulanıp uygulanmayacağı’’
sorusu üzerine Çağlar, o tarihte uygulanabileceğini düşünmediğini, söz konusu sınav uygulamasında, soru için
süre konulması, süre bitince o soruya geri dönülmemesi gibi parametreler olduğunu anlattı.
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ANKARA’YA 32 YENİ BANLİYO TRENİ

A

yaş ile Sincan arasında sefer yapacak 32 banliyö treni, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da katılımıyla
Ankara Garı’nda düzenlenen törenle hizmete alındı. Sayın
Karaman açılış konuşması yaptıktan sonra sözü ulaştıma
bakanımıza bıraktı.
Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında, trenlerin AyaşSincan hattında 10 binlerce Ankaralıya hizmet vereceğini
söyledi. Trenlerde her türlü konforun bulunduğunu belirten Yıldırım, ‘Artık Ankara’da seyahat, bir çile olmaktan
bir zevke dönüştü. Hep bir şey söylüyoruz, insanı yücelt ki
devlet yücelsin. Ne yapıyorsak vatandaşlarımız, insanımız
için yapıyoruz’ dedi.
Demiryollarının tekrar büyüme, gelişme sürecine girmesinin Türkiye’ye, Türk insanına, mühendisine, işçisine,
esnafına da faydası olacağını kaydeden Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
Binali YILDIRIM
‘Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çankırı’daki yüksek hızlı tren
Ulaştırma Bakanı
makas fabrikası Türkiye-Avusturya ortaklığı olarak faaliyetine bir yıl sonra başlayacak. Burada 150 işçi istihdam edilecek ve yüksek hızlı trenin makasları Çankırı’da
yapılacak. Demiryolları bağlantı elemanları da Almanların Erzincan’da kurduğu fabrikada, Türkiye’de yapılıyor
ve demiryollarımızda kullanılıyor. Yeni projelerimizle birlikte Türkiye’de üç tane özel travers üretimi yapan
fabrika kuruldu. Tekerlek sistemi yurt dışından ithal ediliyordu. Bunların da Türkiye’de yapılması için MKE’ye
görev verdik.
Onlar da bunun imalatını gerçekleştirecekler. Bu araçların yerli katkıyla yapılmasını da önemsiyoruz. Onun
için Sakarya’da yüksek hızlı tren setleri, metro ve banliyö setleri üretecek fabrikayı da Korelilerle birlikte kurduk. Marmaray için 440 tane tren seti ihale ettik. İhaleyi Rotem firması kazandı. 100 tanesini Kore’de, 440 tanesini ise Türkiye’de yapacaklar. Eskişehir lokomotif fabrikasında yeni nesil lokomotif üretmek için Amerikalılarla
bir anlaşma yaptık ve 30 tane sipariş alındı. Bir yandan demiryollarımızı ayağa kaldırırken, bir yandan da
demiryolları milli sanayimizi kuruyoruz.’
-YENİ BANLİYÖ TRENLERİHer türlü konfora ve güvenlik sistemine sahip yeni banliyö trenlerinin azami hızı saatte 140 kilometre. 173
koltuk bulunan tren 747 yolcu kapasitesine sahip.
Trenler yolcuların daha güvenli seyahat edebilmesi için kapalı devre
kamera sistemiyle donatılmış. Kabinlerdeki kameralardan alınan
görüntüler kumanda kabininde makinistler tarafından izleniyor ve kayıt
altına alınıyor. Trenlerin hem makinist kabinleri hem de yolcu bölümlerinde klima bulunuyor. Bu sayede ısıtma, soğutma ve havalandırma
sistemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Trenlerde vagonlar arası
geçiş imkanı da bulunuyor. Trenlerde engelliler için özel bir bölüm ve
rampa sistemi yer alıyor. Trenlerde yolcu bilgilendirme panoları ve
anons sistemi de bulunuyor.
Trenlerde makinistin görevini yapamaması durumunda ya da sinyale
Süleyman KARAMAN
uyulmaması halinde treni durduran cihaz ile ATS ve acil fren sistemi
TCDD Genel Müdürü
bulunuyor. Kapılar kapanmadan da tren hareket etmiyor.
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TEK TİP ASKERLİK GELİYOR

Y

eni tek tip askerlik uygulaması herkesin eşit süre
askerlik yapmasını öngörüyor. Her asker 45 gün silah
eğitimi alacak.
Bugün itibariyle Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner’in
yeniden gündeme getirdiği tek tip askerlik uygulamasının
detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre zorunlu askerlik hizmetini sadeleştiren tek tip askerlik düzenlemesinde dokuz aylık bir süre üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni model
hayata geçtiğinde dört yıllık üniversite mezunu olanlar
ile olmayanlar aynı sürede vatani görevini yapacak. Kısa
dönem askerlik sistemini rafa kaldıracak bu modelde, dokuz ay boyunca herkes aynı karavanadan yemek yiyecek.
Önceki gün görevini Orgeneral Erdal Ceylanoğlu’na
devreden Org. Koşaner, devir teslim töreninde yaptığı
Sebahattin Işık KOŞANER
konuşmada, tek tip askerlik düzenlemesine biran önce
Orgeneral
geçileceğini belirtilerek, “Vatan hizmetinin herkes için eşit
şartlarda yapılması, ayrıca eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına
imkan yaratılması önem arz etmektedir” demişti.
45 gün özel silah eğitimi
Yeni uygulamayla eğitim sisteminde de bazı değişikliliklere gidilecek. Terörle mücadelenin yoğun olduğu
bölgelerde görev yapan er ve erbaşların eğitimsiz olduğu eleştirilerini dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri,
tek tip askerlik düzenlemesinde askerlere özel bir silah eğitimi verecek. Acemilik döneminden sonra herkes 45 gün süren özel silah eğitimi alacak. Yeni uygulamayla yedek subaylık da tarihe karışacak. Hazırlıkları
iki yıl önce başlayan tek tip askerlik çalışması tamamlandıktan sonra kanun taslağı TBMM’ye gönderilecek.
Tek tip askerliğin taslak çalışmasına göre 9 aylık sürede acemilik ve usta birliği dönemleri de komutanlık ve
birliklere göre değişiklikler içerecek. Bu süreyi kuvvetler belirleyecek. Planlamaya göre acemi eğitimi 20 ile
30 gün arasında verilecek. Yemin töreninden sonra ikinci döneme geçilecek. Bu dönemin ise 45 gün sürmesi
planlanıyor. Bu süre içinde askerler özellikle silah kullanma konusunda özel eğitimden geçirilecek. Bu sürenin
sonunda da personelin birlik görevlendirilmesi yapılacak.
Yedek subaylık tarih oluyor
Yeni düzenlemeyle, TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda dört yıllık üniversite mezunları arasından seçilen yedek subaylık dönemi de sona erecek. 12 ay süreliğine takım komutanı olarak kıtalarında gören yapan yedek
subaylar da er statüsüyle zorunlu askerlik hizmeti yapacaklar. Takım komutanları ise mesleği askerlik olan
sözleşmeli subaylardan oluşacak. Bedelli askerliğin çıkmaması için gerekçe gösterilen TSK’daki asker açığı da
tek tip askerlik uygulaması sayesinde kapanmış olacak. Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, 29 Nisan 2009’da
düzenlediği İkinci İletişim Toplantısı’nda 2008 yılı itibariyle TSK’nın asker ihtiyacının ancak yüzde 65.49’unu
karşılayabildiklerini açıklamıştı. Asker açığının kapanması halinde bedelli askerliğin yeniden gündeme
gelebileceği öngörülüyor. Türkiye’de 400 bin dolayında kişinin bedelli askerlik beklediği belirtiliyor.
5 farklı uygulama var
Askerlik çağına gelmiş kişiler, kısa dönem, yedek subay ve uzun dönem askerlik yapabiliyor. Buna göre
ilköğretim ve lise mezunu vatandaşlar 15 ay askerlik yapıyor. Üniversite mezunu olanlar ise askerliklerini 6 ay
kısa ve yedeksubay olarak 12 ay yapabiliyor. Yurtdışında yaşayanlar ise 28 günlük paralı eğitimle askerliklerini
tamamlayabiliyor. Gündemdeki bedelli askerlikte ise parayı yatıranlar 28 günlük eğitim alıyor.
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EVET DE HAYIR DA KAZANDI HAYIRLI OLSUN
Başbakan Tayyip Erdoğan, referandum
sonuçlarını, 2007 genel seçim sonrası
AK Parti Genel Merkezi’nin balkonundan
yaptığı konuşmaya benzer bir üslupla
değerlendirdi.
Erdoğan, “Bugün evet diyenler de, hayır
diyenler de kazanmıştır. Ben de gerçekten
birilerini incittiysem özür diliyorum. Artık
geçmişe takılıp kalmadan ileri bakalım”
mesajı verdi. Erdoğan, İstanbul Ak Parti İl
Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada özetle
şunları söyledi:
Tüm irade saygıdeğerdir
Başımız, alnımız dik olarak diyoruz ki;
halk oylamasında milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Evet diyenlerin iradesi de hayır diyenlerin iradesi de,
sandığa gitmeyenlerin tercihi de saygıya değerdir. Hiç kimsenin bu iradeyi küçümseme, yok sayma, görmezden
gelme hakkı yoktur; olamaz. Demokrasi, halkın iradesini kabullenmekte, bu iradeyi yönetime yansıtmakta, her
türlü farklılığı siyasal sürece katmakla anlam kazanır. Halk oylamasında iradesini ortaya koyan vatandaşlarımız
öncelikle Türk demokrasisine olan güvenlerini ortaya koymuş, güç vermişlerdir. 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur.
İncittiysem özür dilerim
Meydanlarda, ekranlarda maksadı aşan beyanlar da oldu. Bütün bunları geride bırakıp yeni bir sayfa açmak
zorundayız. Maksadı aşan, yanlış anlaşılan ifadelerden mümkün olduğunca kaçındım. Şahsıma, partime yönelik hakaretler, şık olmayan yakıştırmalar nedeniyle ben hakkımı helal ediyorum. Ben de gerçekten birilerini
incittiysem ben özür diliyorum. Artık geçmişe takılıp kalmadan ileri bakalım. Siyasi parti genel başkanlarını bu
kutlu yolculuğa, demokrasi sürecine ülke menfaati için işbirliğine davet ediyorum. 12 Eylül 2010 tarihi milattır.
Büyük kapı açılmıştır, inşallah ardına kadar açılacaktır. Yeni sayfa açıldı, yeni bir şafak söktü.
Kaybeden darbeci anlayış
Bugün evet diyenler de kazanmıştır, hayır diyenler de kazanmıştır. Çünkü ileri demokrasi herkes içindir.
İsteseler de, istemeseler de her vesayetçi anlayış kaybetmiştir. Bu akşam kaybeden darbeci anlayış olmuştur.
Değişime ve değişimin getireceklerine direnen anlayış kaybetmiştir. 12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine
bir dönüm noktası olarak geçecektir. Darbe anayasasıyla kirlenen 12 Eylül tarihi veya başlayan süreç bu halk
oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe parlak sayfa açmış bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
Hevesleri kursağında kalacak
Türkiye’de artık zihniyet itibariyle darbe heveslilerinin hevesleri kursağında kalacaktır. Türkiye’de artık milli
iradenin gücü her türlü kirli oyunu bozacaktır. Türkiye’de artık değişime engel olanlar hiç birşeyin yanlarına
kar kalmayacağını daha iyi anlayacaktır. Türkiye’de artık çetelerden, terör örgütlerinden medet umanlar hayal
kırıklığı yaşayacaklardır.
Güvenoyu değildir
Çıkan sonuç herhangi bir partiye verilmiş bir destek bir güvenoyu da değildir. Muhalefet partilerinden bir tanesi
bir güvenoylaması diyordu. Acaba bundan sonrasını ne olarak izah edecek merak ediyorum. Ülke aydınlıktan
karanlık bir döneme girmiştir diye yine bugün bir açıklama var. Tam aksine ülke karanlıktan aydınlığa çıkıyor.
Ama siyaseti öğrenmeleri gerekiyor. Bu vesileyle öğrenecekler. Zira bugün partiler oylanmamıştır. Bugün
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partiler arasında bir hesaplaşma yaşanmamıştır. Rahat olun. Bugün ortaya konan irade, farklı görüşlerden
insanların inandıkları doğrulara verdikleri bir destektir.
Yeni anayasa çalışması
12 Eylül nasıl tarihi bir milat olduysa 13 Eylül de yeni anayasa çalışmaları için bir milat olacak. Yarından itibaren Burhan (Kuzu) Bey çalışmalara başla. İlgili kurullarımızda değerlendirerek, yeni anayasa için nasıl bir
yol haritası takip edeceğimiz belirleyeceğiz. Geçen yıllarda bir komisyon kurarak yeni anayasa için bir çalışma
başlatmıştık. Önümüzdeki günlerde de toplumun tüm kesimlerinin kanaat ve düşüncelerini alarak en geniş
şekilde biz anayasa yapacağız iddiasında değiliz, olmayacağız. Fakat çalışmamızı biz hazırlayıp yaparız. 2011
seçimlerinden hemen sonra Meclis Başkanımız kim olacaksa onunla paylaşırız. Deriz ki biz yeni bir anayasının
uzlaşısına hazırız.
“ÜLKEN İÇİN BİR HAYIR YETER” DEMİŞTİ

“HAYIRDA HAYIR VAR” DEMİŞTİ

Kemal KILIÇDAROĞLU

Devlet BAHÇELİ

CHP Genel Başkanı

MHP Genel Başkanı

KAMU-DER DİYOR Kİ! KARAR MİLLETİNDİR...
Referandum sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
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Önce Kamu, Sonra Kamu-Der
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ATAMALAR ATAMALAR ATAMALAR
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2010/555

atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

1 – 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Balıkesir Bölge Müdürü Alaittin AYDIN’ın, Malatya Bölge Müdürlüğüne Kocaeli Bölge Müdürü Hüseyin Avni DIZMAN’ın,
Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Diyarbakır Bölge Müdürü Metin ÖCAL’ın, Kocaeli Bölge Müdürlüğüne ise Malatya Bölge Müdürü Şemsettin
ÖZCAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş
bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600
ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına, Bülent ERCAN’ın
atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne,
Abdullah Burak KESER’in,

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600
ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin ALKAN’ın
atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76
ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne,
Ömer ŞAHİNGÖZ’ün,

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Faruk DÖNMEZ’in,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Diyarbakır Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Sinan FİDAN’ın,

657 sayılı Kanunun 68/B bendi ile 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600
ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Bekir TÜZEL’in

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600
ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürü Münir
BÜYÜKSALİH’in atanması, 657 sayılı Kanunun
değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2
nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600
ek göstergeli;

ATAMALAR ATAMALAR ATAMALAR
Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ahmet
KIRILMAZ’ın,
Denizli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ahmet UÇMAKLI’nın,
Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Mehmet YAZICIOĞLU’nun,
Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Mustafa YILMAZ’ın,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
1 – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Mahmut ÖZBAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu
ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I.
Hukuk Müşaviri Mahmut BALLI’ın atanması,

Rize Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Aysel
ÖZŞAHİN’in,

657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 71, 74 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
1 – Tekirdağ İl Müdürü Haydar SOYKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek
göstergeli İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş İş Müfettişliğine Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Kasım AFŞİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2
nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çevre ve Orman Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek
göstergeli Bilecik İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü Osman
TATAR’ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürü Osman ÇAKMAK’ın atanmaları,
657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

KAMU-DER GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE,
KAMU GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU
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KAMU-DER İZMİR İFTAR YEMEĞİNDE, KAMU
GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Kamu-Der Genel Başkanımız Ankara Sincan’da
işadamı Orhan Uysal’ın verdiği iftar yemeğinde

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştuğ iftar
yemeğinde konuşmasını yaparken

Kamu-Der Genel Başkanımız İzmir Buca’da doğalgaz
işleri yapan emekçileri ziyaret ederek, akşam birlikte
iftar yemeği yediler

Kamu-Der İzmir il temsilcisi verdiği iftar yemeği

www.kamuder.org.tr
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SİBEL CAN KİMDİR?

S

SANAT GÜNEŞİ
Kilo aldığı basının gözünden
kaçmayan Sibel Can fazla kilolarıyla objektifimize yakalandı. Olmadı sayın Can olmadı!.. Sağlıgınız için, güzelliğiniz için Kamu-Ses olarak
kilo vermenizi tavsiye ediyoruz.
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ibel Can, 1 Ağustos 1970’de İstanbul’da doğdu. Sibel Can, ilk ve orta öğreniminin ardından müzisyen olan babasının da etkisiyle sahnede olmayı düşlemeye başladı. Can’ın babası çeşitli sanatçılara keman çalardı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı. İlk olarak babasının, diğer şarkıcılarla çıktığı yurtdışı programlarına oryantal dansçı olarak katıldı. Dans konusunda oldukça yetenekliydi. Kulaktan kulağa yayılan
ünü sayesinde Fahrettin Aslan tarafindan keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu’nun oryantal
dansçısı oldu.
Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Türkiye’nin en
iyi dansözlerinden biri olarak gösterildi. Fakat
Can’ın asıl niyeti şarkı söylemekti. Bu konuda ilk
elinden tutan da yine babası oldu. Bu arada babasının çevresindeki birçok ustadan eğitim aldı.
Ve 1988 yılından itibaren Maksim Gazinoları’nda
bu kez solist olarak sahne almaya başladı. Sibel
Can’in ilk albümünün yapımcılığını Orhan Gencebay üstlendi. Can, genişçe bir dinleyici kitlesi edinen ilk dört albümünde daha çok arabesk
ağırlıklı şarkılar yorumladı.
1995 yılında yayınlanan “Şarkılarda Senden
Yana” albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki “Deli Yüreğim”, “Dedikodu” gibi parçalar Can’ın eski albümlerine nazaran daha çok ses
getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç’ın bestelediği “Padişah”lı albüm yayınlandı. “Padişah”la
birlikte Sibel Can, Türkiye’nin en çok konuştuğu
isim haline geldi. Ana haber bültenleri bile Sibel
Can’sız bir akşam geçirmiyorlardı. Sibel Can bu
arada albümün etkisiyle ödüller aldı, televizyon
programları, televizyon dizileri yaptı ve belirtilmek gerekir ki “Berivan” dizisiyle adından cok
bahsettirdi. Sibel Can’ın bundan sonra çıkarıdığı
albümler büyük etkiler yarattı. “Daha Yolun Başındayım”, “Sibel Can Şarkıları”, “Canım Benim”,
“Sen Benimsin”.
Sibel Can’nın ayrıca özel hayatında da birçok değişiklik oldu. Can, uzun süre evli kaldığı Hakan
Ural’dan boşandı ve bir süre sonra da Sulhi Aksüt ile evlendi.
Şu an yeni imajıyla ve yepyeni devleri bulusturan albümüyle kasırgalar estiriyor müzik dünyasında.

www.kamuder.org.tr

Menpet’te!
MUTLU KART

R
LASTİK, BALANS, ROT, MEKANİK SERVİS, F

EN

yakıt puanlarınızla
telefon, lastik, akü,
mekanik servis ve
daha fazlasını kazanabilirsiniz.

“Otonuzun Doktoru”
, MOTOR YAĞI, AKÜ, KLİMA GAZI, AMORTİSÖR
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İSTASYONU

Celal Bayar Bulvarı (Maltepe Pazarı Karşısı) www.menpet.com.tr
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