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Cevdet BAŞTUĞ

KAMU-DER GENEL BAŞKANI

D

eğerli Konuklar,
Evet Demenin Sırası Bakanlar Kurulumuzda,

Dergimizin 15. sayısında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin sesi olmaya sorumluluk bilinciyle görevimizi yerine getirmeye özen gösteriyorum. Değerli okuyucular, bilindiği üzere 12 Eylül
anayasa paketi için halk oylaması yapıldı. Siyasi parti liderlerimiz meydanlara çıktılar 80 milyon kişinin huzurunda anayasa paketi için neden evet? neden hayır? anlattılar, birbirlerine sözlerle saldırdırlar, bu çirkin sözler keşke birbirlerine söylemeseydiler. Nasıl olsa 40 yaş üstü insanımız bu tabloyu görmüştü. Keşke genç nesil bizi yöneten büyüklerimizden bu saldırgan sözleri duymasaydılar. “Her zaman ve her yerde temiz siyaset,
temiz toplum ülkem için dost doğru gerçekleri söylemek boynumuzun borcudur” diyenlerin bir taneside benim. Bu sözümü izninizle tekrarlıyorum. 12 Eylül’de yapılan anayasa referandumun %58 EVET, %42 HAYIR çıktı. Merhum eski başbakanımız Adnan Menderes’in “Yeter söz milletindir” dediği gibi gerçektende ne yaparsanız yapın, söz milletindir. Karar milletindir. Bu karar ülkemize hayırlara vesile olsun. Şimdi evet demenin sırası, değerli bakanlar kurulu üyelerimizindir. Kamu görevlilerimizin emeklilerimizin, çalışanalrımızın çoğu da
evet dediler. Biz çalışanalr olarakta diyoruz ki şimdi evet demenin sırası hükümetindir. Yani sayın Bakanlar Kurulu üyelerimizindir.
Neden Evet Desinler?
4 kişilik bir aile yoksulluk sınırının ülkemizde 2.655 TL iken kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin en düşük maaşıda 2.655 TL olması için bakanlar kurulumuz evet demeli. Bir kilo etin 35 TL iken, askeri ücretin 599
Tl den 1,650 TL ye çıkarılması için sayın bakanalr kurulu üyelerimiz evet demelidir. Çünkü Avrupa Birliğine girmek için büyük çaba harcayan bir milletiz. Avrupa Birliği ülkeleirnde işsizlik maaşı 1,500 dolardır.
1.500 x 1.500: 2.250 TL
Yine Avrupa Birliği ülkelerinde kamu çalışanları ile parlemento üyeleri arasındaki aylık maaş farkları anayasaları gereği 3 katı geçemez hükmü vardır. Bizim ülkemizde bazı kurumlarımızın üst kurul yöneticilerin ve parlemento üyelerimizin maaşları fark oranları 37 kattır. Bu farklılıkların giderilmesi için sayın bakanlar kurulu üyelerimiz evet demelilerdir.
Değerli okuyucular, bu taleplerimi yüksek görenler gülerek tepkilerini gösterebilirler. Be kardeşim hükümet
4x4 yıllık %9 zorla verirken nasıl olurda birden 1.200 TL artış yapar. İşte mesele burda... Toplu görüşmeye oturan sendikacılarımızda nasıl olur da 300 TL ile zamı kabullenmiş anlamış değilim. Siyasetçilerimiz iktidar sahiplerimiz ülkede sorun varsa, çözmek onların ana görevleridir. Devletin birinci görevi asayiş, adalet, sağlık ve
sosyal paylaşımın dağıtımın orantılı dağıtılması ve sağlanmasıdır. Ülkenin birliği, dirliği, kamu görevlilerimizin
ve emeklilerimizin mutluluğu için saygıdeğer büyüklerimizin EVET demelerini bekliyor, bu vesile ile tüm halkımızın, çalışanlarımızın ve türk silahlı kuvvetleri mensuplarının 29 Mayıs Cumhuriyet Bayramını kutlar sevgi
ve saygı sunarım.
www.kamuder.org.tr
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KAMU-DER’İN ÖDÜLLENDİRDİĞİ AYNUR TEKBAŞ’A
STK TARAFINDAN ÖDÜL YAĞMURU
1- Sn Aynur BEKTAŞ’ın özgeçmişi. Sizi tanıyabilirmiyiz?
Orta Anadolu bozkırında yer alan Çankırı/Çerkeş’te doğdum. Lise ve
üniversite eğitimimi zor şartlar altında Ankara’da tamamladım. Üniversite eğitimi ile beraber bir bankada çalışmaya başladım ve evlendim.
Bankanın şeflik sınavını birincilikle kazandığım sene bir oğlum oldu. Genel müdürlük ve şubelerde çeşitli pozisyonlarda yönetici ve eğitici olarak görev aldıktan sonra şube müdürlüğü pozisyonundan 1991 yılında
emekli oldum. Başka bankalardan çalışma teklifi almama rağmen kendi
işimi kurmaya karar verdim. Küçük bir işletmenin 4 aylık giderlerini karşılayacak kadar bir sermaye ile 1992 yılında hazır giyim imalatına başladım. 3 kişi ve 500 m2 bir alanda başlayan hazır giyim imalatında farklı
alanları keşfederek hızla büyüdüm. Dünyanın en büyük perakende zincirlerine sahip hazır giyim markları için tasarım, koleksiyon ve üretim
gerçekleştiren Hey Tekstil, yedi şirketin daha katılması ile büyük bir gruba dönüştü.
Hey Grubu şirketleri 2009 yılını 4.000 çalışan ve 250 milyon USD ciro ile kapattı. Türkiye’nin en büyük örme
hazır giyim ihracatçısı konumundadır. Hazır Giyim sektöründe gösterdiğim performans ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) başkanlığına getirildim. Başkanlığım sırasında, sektör çalışanlarının % 70 oranında
kadın olması sebebiyle, evlerinde bu sektöre iş yapan kadınların kayıt içine alınarak esnaf olmaları hakkındaki esnaf muhafiyet yasanın oluşmasında etkin rol oynadım. Bu çalışmalarım nedeniyle Türkiye’de en büyük ve
en etkin sivil toplum örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına getirildim, halen bu görevi yürütmekteyim.
2- Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarından kaç tane ödül aldınız( en az üç adet ödül ile çekilmiş fotoğraf ile birlikte)?
Floryalı Hanımlar Grubu
2006 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını”
2007 yılında Ekonomist dergisi tarafından “Yılın Kadın Girişimcisi”
2008 yılında Haber 1 tarafından “Yılın Girişimcisi”
2008 yılında Ernst & Young tarafından “Yılın Girişimcisi” ve Schwab Vakfı
tarafından “Avrupa Yılın Sosyal Girişimcileri” ödülünü,
2008 yılında Kastamonu Valiliği tarafından yatırımlardan dolayı “Özel
Ödül”
2010 yılında Kamu-der tarafından “En başarılı iş kadını”
2010 yılında Genç Girişim ve Yönetişim Birliği tarafından “Yılın Kadın Girişimcisi”
2010 yılında TBMM tarafından “Üstün Hizmet” ödülü aldım.
3- TBMM Üstün Hizmet Ödülü alırken neler hissettiniz?
Alabileceğim en büyük ödül diye düşündüm, çok gururlandım. Bana daha
çok hizmet etme istedi aşıladı.
4- KAMU-DER’in 2010 yılı En Başarılı İş Kadını Ödülünü aldınız,sivil toplum kuruluşlarının size olan sevgilerini nasıl kazandınız?
İster 40 yıllık çalışma hayatında olsun, isterse sivil toplum hayatında her
zaman hizmeti önplana aldım. İlişkilerimde her zaman ulaşılabilir oldum.
hep önce insan felsefesini belirledim ve sanırım bu sayede sivil toplum kuruluşlarının sevgisini kazandım.
4
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KAMU-DER’İN ÖDÜLLENDİRDİĞİ AYNUR TEKBAŞ’A
STK TARAFINDAN ÖDÜL YAĞMURU
5- Bir iş kadını gözünde Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, global krizden finans sektörünün sağlamlığı nedeniyle
ilk çıkan ülkelerden birisi olmuştur. Son istatistiki rakamlar örneğin reel sektör güven endeksti, kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi gibi veriler her ne kadar 2008 yılının rakamlarını
yakalayamasa da çok yaklaşmış durumda. 134 ülke içinde en büyük 15. İç pazara sahip ülkeyiz. Özellikle Anadolu’dan yükselen bir
girişimci potansiyeline sahibiz. Ancak sıcak para girişi fazla, dolayısıyla düşük kur, yüksek faiz, kıymetli TL politikaları sonucunda temmuz sonuyla 2009 ‘da %70 olan dış ticaret açığımız, 2010
temmuz ayında %59,9’a gerilemiştir. İhracata dayalı, yatırıma dayalı devlet destekleri son derece yetersizdir.
Bunun sonucunda işsizlik haziran ayı itibariyle %10,5’e gerilemesine rağmen işgücüne katılma oranı %50 seviyesindedir. Kadınlarda işgücüne katılma oranı %29,1; erkeklerde ise %71,6’dır. Görüldüğü gibi Türkiye’de işsizlik rakamlarının kısmen düşürülmesini kadınların istihdama katılmamasına borçludur. En yakın komşu ülkelerimizde kadınların
işgücüne katılma oranı %55 ve %85 arasında seyretmektedir. Girişimcilikte de durum aynıdır. 1,2 milyon erkek girişimciye karşı 80bin kadın girişimci vardır.
Ayrıca genç emekli işsizlerde çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Çin’de bile yaş ortalaması 35 iken Türkiye’de 29
civarındadır.
Diğer bir konuda kayıtdışılıktır. Maliye ne kadar çok
vergi aldığı ile değil ne kadar çok kişiden vergi aldığı ile
övünmelidir. Devletin acilen işveren üzerindeki kamu ve
diğer maliyetlerini düşürücü önlemler almalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yüksek işçi maliyetlerinden vergi, kıdem tazminatı fonu alan yer yoktur.
6- Sn BEKTAŞ malumunuz önümüzde 2011 genel seçimi bulunmakta,siyaseten bir teklif gelmesi durumunda milletvekilliğine adaymısınız?
Bizler sivil toplumun başında olan insanlar olarak hiçbir siyasi partiye bağımlı olmaksızın Türkiye’deki bütün
politikaların içindeyiz. Her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Kamu yararına yapılan hizmetleri alkışlarız ve destekleriz. Sivil toplum benim için siyasetin çok daha üstünde bu nedenle de düşünmüyorum.

Kamu-Ses ve Kamu-Der olarak
Sayın Aynur BEKTAŞ’a başarılar dileriz.
www.kamuder.org.tr

KAMU-SES 2010

5

AYIN KONUĞU “KAMU-DER Genel Başkanı
Sayın Cevdet BAŞTUĞ

S

ayın Genel Başkanım 15 ağustos 2010 tarihinde yetkili sendikalarla hükümet arasında
yapılan görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz;
Sayın Selcan Hanım;

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI

15 Ağustos 2010 yılında hükümetle yetkili Sendikalar arasında yapılan görüşmeler ben iyi bulmuyorum. Son derece fiyasko ile sonuçlanmıştır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 tane yetkili sendikalarımız aralarında uzlaşma sağlamadan hükümet ile masaya oturdular. KESK görüşmelerden
çekildi, Kamu-Sen uzlaşma Kuruluna müracaat etti, Memur-Sen ise mutabakatı imzalamaya
dünden razı idi. Hükümetin “toplu görüşme”leri
sonuçlandı. Zam oranları ilk 6 ay için %4, ikinci ay
için de %4 olarak belirlendi. Aile yardımı ise ilk
6 ay 20 TL, ikinci 6 ay da 20 TL artacak. Ek ödeme ise 80 TL olarak belirlendi. Sonuç olarak ortalama memur maaşı, yoksulluk sınırı olan 2650
TL’nin çok altında, açlık sınırı olan 815 TL’nin ise
üzerinde kaldı. Yani, memurların büyük bir ço-

ğunluğu 2011 yılında yoksul olacak, ama aç kalmayacaklar!
Anlayacağınız gibi bu anlaşmalar fiyasko ile sonuçlanmıştır.
1) Sayın Genel Başkanım; Sendikalarımızın talepleri sizce yeterlimiydi?
Sn. Selcan Hanım;
3 tane yetkili sendikamız, 2011 yılı için istenilen zam oranlarını ben çok komik buluyorum. Sebebine gelince Türk-İş, Kamu-Sen, Kesk, Memur-Sen ve Kamu-Der ‘inde içinde bulunduğu sendikaların yaptığı açıklamaya göre 4 kişilik bir aile mutfağının yoksulluk sınırı 2655 TL ‘dir. 2655 TL e altında maaş alan bir kamu görevlisi
veya kamu emeklisi yoksulluğu çekiyor demektir. Durum bu iken hükümetle masaya otururken sendikalarımızın temsilcileri nasıl oluyor da 300 TL-250 TL-220 TL veya 4+4 gibi komik zamlar görüşme masasına oturuyorlar. Söylemleri ile talepleri arasında çelişki var. Sendika temsilcilerinin bütün talepleri hükümetçe kabul edilmesi halinde ancak en düşük memurun maaşı 1650 TL olabiliyordu. Yine de 1000 TL açık var idi. Avrupa ülkelerinde işsizliğe verilen işsizlik maaşı 1500 Dolardır. Türk parası ile 2250 TL eder. Ülkemizde ise 8 saat çalışan
asgari ücret 400 Dolar-600 TL ile çalışmaktadır. Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin çoğu da 900-1450
TL arasında maaş almaktadırlar. İşte bunu için bu toplu görüşmenin ihtiyaçlara karşılık vermediğini düşünüyorum.
2) Sayın Baştuğ; siz görüşmelere katılmış olsa idiniz ne talep ederdiniz?
Çok teşekkür ederim, ben görüşmelere katılsaydım öncelikle görüşmeye katılan diğer arkadaşlarım ile birlikte kendi aramızda uzlaşma sağlayarak toplu görüşmelere katılacaktım. Taleplerimiz de şu olacaktı;
1- En düşük kamu görevli maaşı 4 kişilik aile mutfağını geçindirecek olan 2600 TL olması için büyük bir çaba
harcayacaktım
2- Emeklilerimize intibak hakkının verilmesi
3- Bütün sözleşmelilere kadroya geçirilmesi
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4- Valilik ve Kaymakamlıktaki personellerin
acilen kadroya alınmasını
5- Emeklilerimize yılda bir defa tatil yardımı (1
aylık maaşı) verilmesini
6- Verilecek zamların seyyanen herkese verilmesini sağlanmasını
7- Kamuda görev yapan unvanlar arasında
maaş farkların giderilmesi
8- Kurumlar arasındaki maaş farkların mutlakla kapatılması gibi taleplerimiz olacaktı
3) Sayı Başkanım;
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçelinin, Hak-İş Genel Başkanı Sami USLU için
Trabzon’da söylediği sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz;
Devlet Bahçeli Bey’in 8 Eylül 2010 da Trabzon’da yaptığı konuşmayı ben olumlu görüyorum, Devlet Beye Teşekkür ediyorum. Bir sivil toplum kuruluşu diğer bir Sivil Toplum Kurulu Bayan Başkanına özelikle bir hanım
efendi için kommatrıs demesine çirkin buluyorum.
4) Sayın Başkanım Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları siyaset yapmalıdırlar mı ?
Selcan Hanım Teşekkür ederim.
Siyaset yapmak insanların demokratik hakkıdır. Sivil toplum kuruluşlarımızın da hakkıdır. Başında bulunduğu
kuruluşun hiçbir partinin ne arka ne de ön bahçesi yapmalıdırlar Hak aramanın sağcısı solcusu olmaz ve partisi de olmaz. Bu ülkede herkes bulunduğu işin başında işini bağımsız tarafsız layıkla yaparsa kurumlar kazanır
Türkiye kazanır. Siyaset yapacak adam, çıkar adam gibi siyaset yapar. İstifa eder. İstediği partiye üye olur gider
siyasetini yapar diye düşünüyorum.
5) Sayın Genel Başkanım
12 Eylül de yapılan referandum için görüşünüzü alabilirmiyiz?
12 Eylül referandum öncelikle ülkemize hayırlara vesile olsun keşke önceden 4 siyası parti liderlerimiz uzlaşma yaparak konuyu TBMM’nde çözeseydiler bu kadar masraf olmazdı bu kadar zaman kayıbı olmaz bu kadar
hakaretlerle görmezdik diye düşünüyorum.
6) Sayın Başkan 2011 yılında yapılacak olan seçimlerde şahsınızla ilgili basında ve veb sayfalarda çok Seyda haber görüyoruz milletvekili için adayımsınız?
Selcan hanım teşekkür ederim.
Şahsımla ilgili web sitlerde ve basında bende sizin gibi bakarak öreniyorum.
Siirt Kurtalan doğumluyum bölgenin kalkınması ve yarıda kalan hizmetleri tamamlanması için bazı kurumlar yazı yazıyorum bezende makamla bire bir görüşmelerim oluyor benim İnancıma göre halka hizmet hakka hızmetır bende ülkem her yerinde hizmet etmeye özen gözterıyorum adaylığım ilgili eyer bir teklif gelirse
Kamu-Der il temsilcileri ve yönetimi toplayıp kararımızı verceğiz. Kamu-Der Türkiye’de marka olmuş yüce millete mal olmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Parlamentoda olmamız kamu görevlilerimiz kamu emeklilerimizin yararınadır. 30 yılık devlet hizmetimi, birikimimi, başarılarımı TBMM ile paylaşacağım ve hayırlı olur diye
düşünüyorum.
www.kamuder.org.tr
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Son Ankette Evet-Hayır Oranları Ne?
Devlet Kurumlarına Güven Azaldı

R

eferandum arifesinde yapılan araştırma, son birkaç yılda Türk halkının devlet kurumlarına güveninin azaldığını kaydetti.
Dünyanın en saygın araştırma kurumlarından Pew Research Center, Türkiye’de yaptığı son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını referandum arifesinde yayınlarken, son
birkaç yılda Türk halkının devlet kurumlarına güveninin
azaldığını kaydetti.
‘2010 Pew Küresel Eğilimler’ araştırması için 12-30
Nisan’da dünya çapında bir kamuoyu yoklaması yapan
Pew, ABD Başkanı Barack Obama’nın uluslararası imajı
gibi tüm dünyayı ilgilendiren meselelerle ilgili sonuçları geçen haziranda açıklamıştı. Pew, önceki gün, aynı dönemde Türkiye’de yaptığı sondajın daha önce yayınlanmamış verilerini de duyurdu.
POLİSE GÜVENİYORUZ
Pew bu yıl ilk kez Türk halkının polise duyduğu güveni de ölçtü. Türklerin yüzde 68’i polisin ülkede olumlu bir
etkisi olduğunu belirtti. En çok da, yüzde 84 ile Ak Parti destekçileri polise güven duyuyor. Kürtlerin ise sadece yüzde 39’u polise güveniyor.
TSK EN GÜVENİLİR AMA GERİLEDİ
Türk Ordusu hâlâ en güvenilir kurum, fakat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin gidişatına olumlu etki ettiğini düşünenlerin oranı 2007’ye göre yüzde 85’ten yüzde 72’ye düştü. Bu etkinin “Çok olumlu” olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 57’den yüzde 30’a geriledi. Ordu en büyük itibar kaybını Kürtler arasında yaşadı.
2007’de bu oran yüzde 64 iken, bugün yüzde 37’ye indi.
HÜKÜMET OLUMLU DİYENLER YÜZDE 51
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ülkede iyi bir etki yaptığını düşünenlerin oranı 3 yıl içinde yüzde 63’ten yüzde 52’ye geriledi. Kötü bir etki yarattığını düşünenlerin oranı yüzde 33’ten yüzde 43’e çıktı. Erdoğan’a en büyük halk desteği, “AK Parti’nin kalesi” diye niteleyen İç Anadolu’dan geliyor: Yüzde 71. Hükümetin Türkiye için
olumlu bir etki yarattığını düşünenlerin oranı ise yüzde 51.
MEDYA GÜVEN KAZANDI AMA...
Ülkedeki tüm devlet kurumlarına güven 2007’ye kıyasla geriledi. Bu süreçte sadece medyanın itibarı arttı.
Ancak 4 puanlık yükselişe rağmen medya, yüzde 30 halk desteği ile hâlâ itibarı en düşük kurum.
Din adamına güven azaldı
Dini liderlere güven 2007’ye göre 20 puan birden gerileyerek yüzde 41’e düştü. Ak Parti destekçilerinin yüzde 63’ü, İç Anadolu’nun ise yüzde 61’i dini liderler hakkında olumlu görüş bildirdi.
SAYGIN ARAŞTIRMA KURUMU
Merkezi ABD başkenti Washington’da bulunan Pew Research Center, ABD’yi ve dünyayı şekillendiren meseleler, eğilimler ve trendler hakkında bilgi topluyor. 1948-1979 yılları arasında kurulan yedi vakfın finanse ettiği kurum, “halk için ve basın için”
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JAPONLARDAN NEYİMİZ EKSİK?

R

ize’nin Pazar ilçesinde yaşayan ve ÇAYKUR’a ait çay fabrikasında işletme şefi olarak çalışan 61 yaşındaki ziraat teknikeri Veysel Hatır naz, kavanozda karpuz yetiştirdi.
Veysel Hatır naz, yaptığı açıklamada, ziraat teknikeri olduğu için
tarımla ilgilenmekten mutlu olduğunu, işinde olduğu gibi işi dışında da tarım işleriyle ilgilendiğini söyledi.
Yaşadığı Dağ dibi köyünde amatörce meyve sebze yetiştirticini anlatan Hatır naz, ‘’Bir gün aklıma kavanozda karpuz yetiştirmek geldi. Ama bitkilerin gelişebilmeleri için belirli ısı, ışık, su ve tabi ki toprak gibi koşullara ihtiyacı var. Özellikle karpuz uzun sürede gelişen
bir meyve. Karpuzu kavanozda yetiştirebilmek için çok büyük emek
sarf ettim’’ dedi.
Köyünde ilkbahar soğukları geçtikten sonra karpuz tohumunu ektiğini ifade eden Hatırnaz, şu bilgileri verdi:
‘’Yetiştirdiğim karpuz fidesinin meyvelerinden birini henüz ceviz büyüklüğünde iken, iliğinden ayırmadan köşeli cam kavanoza yerleştirdim. Aradan bir süre geçtikten sonra büyüyen karpuz, köşeli kavanozu doldurmaya ve kavanozun şeklini almaya başladı.
Kavanozu tamamen doldurunca da kavanozda gelişebileceği alan kalmadığı için karpuzu iliğinden ayırdım. Uzun
süre sağlam ve yeşil olarak kalabilmesi için de kavanoza
sulandırılmış bakır, sülfat ve kireç karışımı ilave ettim ve
kavanozun kapağını kapattım. Böylece kavanozda karpuz
yetiştirmiş oldum.’’

Baskı Tarihi: EKİM 2010
SAYI - 15
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşler Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve kamu kurumlarımıza ve sivil toplum
kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

www.kamuder.org.tr

Yönetim Yeri
Tuna Cd. Çanakçı İş Hanı No.: 11/73
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AVEA BİREYSEL GELİR YÖNETİMİ KIDEMLİ DİREKTÖRÜ
DEHŞAN ERTÜRK’ÜN KAMU-SES DERGİSİNE YAPTIĞI AÇIKLAMA
Telekomünikasyon sektörünün en iddialı oyuncularından Avea, kamuya yönelik
sunduğu tarifelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Avea geçtiğimiz ay
kamu çalışanlarına ve emeklilerine özel iki yeni tarifesini daha sundu.
Avea, 657 Tarifesi’nin gördüğü yoğun ilgi üzerine şimdi de kamu
çalışanlarını, emeklilerini ve referans oldukları yakınlarını farklı
konuşma ihtiyaçlarına göre tercih edilebilecek yeni tarife seçenekleriyle
avantajlı fiyatlara konuşturmayı hedefliyor.
Avea’nın yeni tarifelerinde 2012 yılına kadar sabit fiyat garantisi sunması da bu konuda oldukça iddialı
olduğunu gösteriyor.
Kamuya sunduğu avantajlı tarifeler ve hizmetleriyle sektördeki rakiplerinden farklılaşan Avea’nın kamuya
yönelik çalışmalarını ve yeni dönem hedeflerini Avea Bireysel Gelir Yönetimi Kıdemli Direktörü Dehşan
Ertürk’ten dinledik.
Avea’nın yıllardır Türkiye’nin kalkınmasında büyük rol oynayan kamu çalışanlarına verdiği değeri ve önemi,
sağladığı avantajlar ile ifade ettiğini belirten Ertürk, kamu çalışanları ve emeklilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını
yakından takip ettiklerini, yıllardır bu segmentteki müşterilerinin memnuniyetini artırmak için çalıştıklarını söyledi.
Ertürk; ‘‘Kamu çalışanlarına özel avantajlı ve geniş bir tarife portföyüne sahibiz. Buna rağmen sahip olduğumuz
tarifeler ile yetinmiyor, kamu çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını sürekli takip ediyoruz. Bu doğrultuda da
müşterilerimize değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yeni avantajlar sağlıyoruz.’ dedi.
Kamu çalışanlarına sunduğumuz özel teklifler ile bu konuda öncülüğü üstlendik.
Ertük sözlerini şöyle sürdürdü; ‘‘Avea olarak bugüne kadar kamuya olan sorumluluklarımızı birçok projeye
imza atarak yerine getirdik. Çeşitli kampanyalar düzenleyerek kamu çalışanlarına yönelik avantajlı
teklifler geliştiriyoruz. Ayrıca bilgi servisleri, lokasyon bazlı servisler, SMS-MMS kampanyaları, WAP ve web
servisleriyle kamululara hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz. Şimdi de yeni kamu tarifelerimiz
ile kamu çalışanlarımız kendi aralarında sınırsız konuşma imkânlarını devam ettirirken, ihtiyaçlarına göre
seçebilecekleri her yöne dakika alternatifleriyle de diledikleri gibi konuşabilecekler. Avea olarak kamuya özel
yeni teklifler geliştirmeye devam edeceğiz.”
Avea Bireysel Gelir Yönetimi Kıdemli Direktörü Dehşan Ertürk son dönemde sundukları tarifelerden
de bahsetti. Ertük; “Avea’nın yeni tarifelerinden ilki Kamu300.
‘‘Kamu300’’ tarifesi ile kamu çalışanları tüm vergiler dâhil sadece
25 TL’ye Avea Kamulular ile sınırsız konuşurken, her yöne 300
dakika arama yapabiliyorlar. Avea’nın yeni kamu tarifelerinden
‘‘Kamu1000’’, 45 TL sabit ücret karşılığında Avea kamu hattına sahip
herkesle sınırsız konuştururken her yönle 1000 dakika konuşma imkanı
sunuyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğumuz büyük ilgi gören
657 Tarifesiyle ise 35 TL sabit ücret karşılığında Avealı Kamulular ile
sınırsız ve her yöne 657 dakika konuşmak mümkün. Avea’nın yepyeni
tarifelerinde; bütün Avea Kamu tarifelerindekilerle sınırsız konuşma
geleneği devam ederken, farklı dakika alternatifleriyle müşterilerin
her yöne konuşma ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu tarifelerdeki
müşteriler tüm Avea Kamulularla sınırsız konuşabilirken; diğer Avea
sınırsız kamu tarifeleri tarafından da bedava aranmaya devam
edecekler. Avea’nın yeni tarife paketlerinden Kamu çalışanları ve
emeklileri kendi adlarına 5 hat alabildikleri gibi, referans oldukları 3
er yakınlarını da bu tarifelerden yararlandırabiliyorlar” dedi.
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KAMU-DER’DEN YENİMAHALLE BELEDİYE
BAŞKANI FETHİ YAŞAR’A ZİYARET
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ ve beraberindeki heyet Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR’ı makamında ziyaret ederek kamu görevlileri konularıyla birlikte güncel konuları görüştüler. Genel
Başkan BAŞTUĞ; “Sayın Fethi YAŞAR başkanımla görüşmemiz çok faydalı olmuştur.” dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR ise; “Kamu-Der kısa bir süre içerisinde kendini kabul ettirmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu nazik ziyeretlerinden dolayı kendilerine teşekkür
ediyorum.” Bu görüşmenin yararlı olduğunu söyleyerek
Kamu-Der Başkan ve yönetimine teşekkürlerini sundu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

M

TV’ yi f TL’lik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsil ettiğini duyan tüketiciler, vergi dairelerinden fazladan ödedikleri paraları geri almaya başladı. Yılsonunda bütçede öngörülmeyen 120 milyon TL’lik açığın ortaya çıkması azla ödeyen farkı geri alıyor
Tüketiciler Maliye’nin son beş yılda fazladan tahsil ettiği 120 milyon TL’lik M.T. V.yi geri almaya başladı. Vergi farkını almak için form doldurup vergi dairesine teslim etmek yetiyor.
ANKARA - Maliye Bakanlığı’nın vatandaştan son beş yıl içinde fazladan 120 milyon TL’lik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
tahsil ettiğini duyan tüketiciler, vergi dairelerinden fazladan ödedikleri paraları geri almaya başladı. Yıl sonunda bütçede
öngörülmeyen 120 milyon TL’lik açığın ortaya çıkması bekleniyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Hakan Tokbaş, tüketicilerin ilgili vergi dairelerinden söz konusu fazla ödemelere ilişkin taleplerde bulunarak, paralarını tahsil etmeye başladıklarını söyledi. Tokbaş, vergi dairelerine şahsi başvuru yapılmadığı sürece fazla ödemeyi tahsil edemeyeceklerini belirtirken, “Tüketiciler bir an önce gidip paralarını alabilir” uyarısında bulundu. 2005 yılında başlatılan indirimli MTV uygulamasıyla ‘otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri motorlu taşıtlar için ödenecek MTV’nin, o yıla ilişkin kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşması halinde, bir alt tarifeden ödenebilmesi’ öngörülmüştü. Uygulamadan en fazla 1801 cm3 motor hacmi ve üstünde, 4-11 yaş arası araçların yararlanması bekleniyor.
Tüketicilerden bir bölümünün fazla ödemiş oldukları vergiye ilişkin iade aldıklarını belirten Tokbaş, yaklaşık 100 bin araç
sahibinin bu indirimden yararlanabileceğinin altını çizdi. Tokbaş, bu kapsamda parasını vergi dairelerinden geri alan tüketicilerin her geçen gün artış gösterdiğini, hak sahibi olanların tamamının bu fırsattan yararlanması durumunda 120 milyon
TL’lik bir ödemenin yapılacağını belirtti.
Ne kadar fark alınacak?
Örneğin motor silindir hacmi 3000 cm3 olan 2004 model otomobilin, kasko sigortasına esas olan değeri 40 bin TL, 2010 yılı MTV tarifesinde yazılı olan vergisi de
3.262 TL. Bu duruma göre, tarifedeki 3.262 TL’lik MTV, otomobilin kasko değerinin
yüzde 5’i olan 2.000 TL’yi aşıyor. O halde, otomobilin MTV’si bir alt kademeye göre
1.955 TL olarak belirleniyor.
Araç sahibi ödeyeceği MTV’nin kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aştığını tespit
etmesi durumunda gerekli formu yetkili sigorta acentesine düzelttirecek. Söz konusu form ve düzeltme dilekçesi, MTV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecek. Geriye dönük 5 yıllık MTV ve kasko değerleri hesaplanarak, fazladan
ödenmiş vergilerin iadesi de talep edilebilecek.
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KAMU-DER FAALİYETLERİ
KAMU-DER ANITKABİR ZİYARETİ

2010 ÖDÜL TÖRENLERİMİZ
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SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR DİKKAT!

S

SK, BağKur Emekli Sandığı Kapsamının dışında, sosyal güvencesi olmayan ve Yeşil Kart uygulamasından
yararlanamayan 3 milyon kişiyi ilgilendiren uygulama 1
Ekim’de devreye giriyor!
GSS Başvuruları 1 Ekim’de başlıyor.
GSS’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakilerin
dışında, sosyal güvencesi olmayan ve Yeşil Kart uygulamasından yararlanamayan yaklaşık 3 milyon kişi de dahil olacak.
Ancak zaman sınırlı. Çünkü bu 3 milyon kişiden 31 Ekim 2010 tarihine kadar başvurmayanlara 760 lira para
cezası kesilecek.
Bu arada, altyapıdaki eksiklikler yüzünden sistemin ertelenmesi de söz konusu.
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar belirlenen tarihlerde başvurdukları takdirde GSS kapsamına girseler de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta primlerini kendileri ödeyecek.
Sisteme dahil olmayanlar ise 760.5 lira para cezasına çarptırılmanın yanı sıra yapılacak olan gelir tesptinde
aylık gelirleri de 1521 liranın üzerinde sayılarak olmayan maaşlarından sigorta primi için her ay 182.5 lira para
kesilecek.
UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
Yeni uygulama ile birlikte Türkiye’de 59 milyon kişinin (SGK’ya tabi çalışanlar, emekliler veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplamı) GSS kapsamında olacak.
SGK tarafından yapılacak tespit sonucunda; aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin 3’te
1’inden (253.50 TL) az olanların primlerini devlet ödeyecek.
Kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin 3’te 1’i (253.50 TL) ile brüt asgari ücret (760.50 TL) arasında
olduğu belirlenen kişiler için aylık 30.42 TL GSS primi ödenecek.
Kişi başına düşen geliri; brüt asgari ücret (760.50) ile brüt asgari ücretin 2 katı (1521 TL) arasında olduğu belirlenen kişiler için aylık 91.26 TL GSS primi ödenecek.
Kişi başına düşen geliri; brüt asgari ücretin 2 katından fazla (1521 TL’den fazla) olduğu belirlenenler için aylık 182.52 TL GSS primi ödenecek.
Örneğin; sosyal güvencesi olmayan 4 kişilik bir ailenin eline 1000 lira geçiyor, yani kişi başına 250 lira düşüyor. Brüt asgari ücret 729 lira. Bunu üçe böldüğünüzde 243 lira çıkıyor.
Kişi başına 243 liradan fazla geliri olan bu ailemiz, ayda 30 lira prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanacak.
Ama 5 kişilik bir ailenin eline toplam 1000 lira geçiyorsa, bu herkese 200 lira düştüğü anlamına gelir. O zaman ailenin primini devlet karşılayacak.
14
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SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR DİKKAT!
Şayet 4 kişilik bir ailenin 2 bin 500 lira geliri varsa ortalama 625 lira düştüğünden, bu aile ayda 88 lira prim
ödeyecek.”
HER AİLEDEN EŞLERDEN BİRİSİNİN DAHİL OLMASI YETERLİ
Sisteme dahil olmak için eşlerden birisinin Genel Sağlık Sigortalı’sı olmasının yeterli olduğunu ifade eden
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, “Eşlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinde ücret ödemeden faydalanabilecek.
Ailelerde çocuklar için ise bir ayrıntı söz konusu. Ailedeki tüm çocuklar 18 yaşına kadar, lise öğrenimine devam eden çocuklar 20 yaşına kadar, üniversite öğrenimine devam eden çocuklar ise 25 yaşına kadar ailesinden dolayı genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu yaşları aşan çocuklar ise kendi GSS kaydını yaptımak zorundalar” dedi.
İŞSİZLERİN GELİRİ YAPTIKLARI HARCAMALARA GÖRE BELİRLENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu, yapacağı gelir tespitinden sonra her ailenin gelir düzeyini belirleyecek. İşsiz olduğu için belgelenebilir bir geliri olmadığından bu ailelerin gelir tespiti yapılan harcamalar üzerinden yapılacak.
Örneğin kira ödemesi, faturalar gibi harcamalar üzerinden bir gelir hesaplanmaya çalışılacak ve bu gelir üzerinde hangi dilime giriyorsa ona göre bir sigorta primi belirlenecek.
Gelir tespiti yapılırken belgelenmemiş kira veya tarla gelirleri, banka hesapları gibi kazançlar göz önünde bulunurulacak.
SİSTEM ERTELENEBİLİR
Sistemin yürürlüğe girebilmesi için SGK’nın gelir tespiti yapmış olması gerektiğini vurgulayan Sarısu, “Bugüne kadar geçen sürede SGK gereken çalışmaları yetiştirebilmiş değil.
Altyapı konusunda sıkıntılar yaşanabileceği için meclis açıldıktan sonra bu uygulama ileri bir tarihe ertelenebilir” şeklinde konuştu.
Sistemde gelir tespitinin çok önemli bir husus olduğunu da söyleyen Sarısu” Eğer gelir tespiti doğru ve adaletli bir şekilde yapılabilirse hiç kimsenin ödenecek primler konusunda endişelenmesine gerek yok.
Geliri olmayan yada 253 liranın altında kazancı olanlar zaten prim ödemeden faydalanabilecek. Burada belegelendirilemeyen gelir olan işsizlerin doğru araştırılması gerekiyor.
Örneğin babasının üzerine olan bir daireden veya tarladan kazanç elde eden işsizler tespit edilmeye çalışılacak” dedi.

KAMU-DER SİZSİNİZ!
SİZLERLE BÜYÜYORUZ...
www.kamuder.org.tr

KAMU-SES 2010

15

VALİLERİMİZİ TANIYALIM

Alâaddin YÜKSEL
ANKARA VALİSİ

Mehmet Celalettin LEKESİZ
HATAY VALİSİ

Musa ÇOLAK
SİİRT VALİSİ

Muammer MUŞMAL
KIRKLARELİ VALİSİ

Kerem AL
BAYBURT VALİSİ

Kamu-Ses Dergisi olarak sayın valilerimize üstün başarılar dileriz.
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GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN
TASARISI
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE
351 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yükseköğrenim gören
öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmaktır.
Ülkemizde yükseköğrenime devam eden öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak Kurumun hizmet alanı ve
hizmet yoğunluğunda da sürekli ve hızlı bir büyüme meydana gelmiştir. Ancak, kadro ve personel sayısında
yeterli düzeyde artış sağlanamamıştır. En son 24/10/1996 tarihli ve 4201 sayılı Kanun ile kadro ihdası gerçekleştirilmiş olup, bu tarih itibarıyla 70 il ve 24 ilçede bulunan 147 adet yurt müdürlüğünde 73.652 kız, 85.515
erkek olmak üzere toplam 159.167 öğrenciye hizmet verilmekte iken, 2010 tarihi itibarıyla 81 il ve 100 ilçede
bulunan 261 adet yurt müdürlüğünde 135.912 kız, 95.115 erkek olmak üzere toplam 231.027 öğrenciye hizmet verilmektedir.
Halen Kurum merkez teşkilatında 1.099, taşra teşkilatında 6.449 olmak üzere toplam 7.549 memur kadrosu
bulunmaktadır. Bu kadrolardan 530 adedi 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen veya özelleştirme kapsamına alınan kurum veya kuruluşlardan naklen atanmak üzere Kuruma tahsis edilmiş kadrolar olup, bu kadroların kullanımı Kuruma ait değildir.
Tasarı ile; Kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için 1.453 adet kadro ihdas edilmesi öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1.453 adet kadro ihdas edilmektedir.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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BİR AVUKATIN YURTDIŞI İZLENİMLERİ
Öncelikle sayın Başkanımız Cevdet Baştuğa böyle bir dergide bana yazı yazma şansı tanıdığı için teşekkür ederim. Yazım
hukuki siyasi ekonomik veya magazinsel değildir.Kültürel açıdan farklılıklar ve beklentiler bulunucaktır.
Bir internet sitesinde görmüştüm yurtdışı turların fiyatlarını ve kampanyalarını. Aklıma yatmadı değil.Bir ateşleme lazımdı sadece ve bu ateşlemede doktor bir arkadaştan geldi.Benelüks turuna beraber gitmek istiyordu. Bende en uygun fiyatları araştırdım ve işlemlere başladık. Schengen vizesi almak için evrakları topladık.Eksikleri tamamladık ve havaalanındaydık. İst Brüksel seferine 2 saat kalmıştı Ancak biz
tura gidecekleri görememiştik. Uçtuk oraya vardık bavulları
aldık hala yoklar.Korku sarmıştı bizi ben bi cesaretle türklere
benzeyen birine aferdersiniz benelüks turumu diye sordum
ve aldığım cevapla rahatladım. Onlar da turdandı. Neyse hep
beraber havaalanından çıktık bizi bekleyen otobüse geldik.8
Av. Alper BOLSU
günlük yorucu tur başladı. İlk durak Brüksel. Panaromik turlar başladı. Binalar insanlar tabelalar farklı. Kendi paramız ve
dilimizin geçmediği yerleri dikkatle izlemeye ve fotoğraflarını çekmeye başladık. Eski japon evleri mimari harikasıdı doğrusu.
Ertesi gün yolculuk bir kasabaya. İsmi Brugge. Çok şirin bir yer. Şansımıza festival var her yer cıvıl cıvıl. Adamın biri ortaya futbol topu koymuş karşıdaki deliklerden geçirene hediye veriyo. Sordum how much (kaç para
). Gülümsedi kafa salladı, bedavaymış. Şaşırdım aldım topu geçirdim hediyemi kaptım. Bizdeki düzmeceler
gibi değil, insanlara kazıklamaya çalışmıyolar. Binaları çevreyi dikkatle inceledim ve dedim ki bizim oralara hiç
benzemiyo. Ne kornaya asılanlar var ne yere çöp atanlar. Saygılı herkes birbirine. Derken Paris yolculuğu başladı. 8 milyonluk Parise geldiğimizde trafik durdu. Berbat bir trafiği olsada hiç sinirlenenler yok herkes sabırlı.Hayranlıkla izledim binaları. Napolyonun mezarını heykelleri binaları... Buraya gelen turisti duyunca şaşırdım.Buraya gelen turist sayısı bizim ülkenin toplamına gelen sayıdan çok çok fazla. Adamlar reklamını iyi yapmışlar. Bu arada Parisin tarihiyle ilgili anlatılanları dinlerken ilgimi çeken eskiden parislilerin tuvaletlerini yaptıktan sonra camdan aşağıya doğru attıklarını öğrendim. Yerleri b.k götürüyomuş. Topuklu ayakkabıda bundan dolayı icat edilmiş. Basmamak için:) Neyse bi yerde durduk. Burda bizi zenci satıcılar karşıladı. Eyfel kulesi şeklinde süs eşyaları satıyolardı. Üstelik 6 tane 1 euro diyolar. Paris gezmeye doyulmayacak bi yer. Ressamlar Tepesinden şehri izlemek Louve müzesinde Picassonun resimlerine bakmak ve Eyfel Kulesinin ışık şovu aklıma ilk gelenler.
Neyse Paristen Lüksemburga geçtik. Şirin küçük bi yer.Ordan Kölne geçtik. Türklerin en yoğun olduğu yerlerden biri. Şehrin ortasında yapımı 400 yıldan uzun sürmüş çok büyük bir katedral. Tuvalete girdik bi baktık
camdan herşey görülüyor. Eyvah derken kapı kilitlenince cam kararıyo... Rahatladık
Şimdi istikamet Amsterdam. Özgürlüklerin Şehri. İnekleri de unutmamak lazım. Her tarafta su kanalı. Tekne
turuna başladık bizde. Evler yatık ama ihtişamlı. Arkadaşım yemeklerden huylandı. Domuz eti vardır diye. Valla kebap yiye yiye beton gibi oldu midemiz ama napalım. Bu arada dar sokaklarda iğrenç kokular geliyo. Millet esrarın gözüne vuruyo kafelerde. Bi de Amsterdam da Kırmızı Bölge var orda ne olduğunu da siz araştırın
bulun. Daha özgür bir Türkiye temennilerimle... Saygılar sunarım.
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KAMU-DER GENEL BAŞKANIMIZI TANIYALIM

ÖZGEÇMİŞİM
1956 Kurtalan doğumlu ilköğretimi Kurtalan’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.
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ÇOCUK KALBİ DÜNYALARA BEDEL
Sıradan bir gün; işyerine gitmek için servisten inip
ara sokaktan geçmek zorunda kaldım. İşyerinin bulunduğu sokakta çalışma vardı, trafiğe kapalıydı. İlk defa
o sokaktan geçiyordum. Kaldırımın üzerinde; köşede
oturmuş, elleri ve yüzleri kirli, kin ve nefret bürümüş
korku dolu o iki masum yüzle karşılaştım. Bana nedense Kemâlettin Tuğcu romanlarındaki yoksul çocukları
hatırlattılar. Ellerinde minik bir poşet bir şeyler kokluyorlardı.
Onlara yaklaşmak istedim, ama nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilemiyordum, işin açıkçası korktum, inanamıyorum ya, iki masum çocuktan korktum,
Narin TENEKECİ
çekindim, hep çevremizden duyduğumuz o malum sözler aklıma geldi. “Onlara yaklaşmayın ellerinde bıçak olabilir, her an üstünüze saldırırlar, kendinizi koruyun” diye. Bende o sözleri dikkate alarak diğer kaldırıma doğru yavaş yavaş yürümek zorunda kaldım. O an
ellerindeki ciğeri başkalarına vermek istemeyen iki hırçın kediyi gördüm karşımda. Oysa benim içimden geçen onlara yaklaşıp yardımcı olmaktı, sıkıntıları var mı yok mu onu sormak, onlara sabah sıcak bir simit almaktı. Onu bile yapamadım inanın içim acıdı, işyerine ulaştığımda aklım onlarda olduğu için akşama kadar hiçbir
şey yiyemedim.
Bunlar bizim çocuklarımız, bunlara kıyıp ta sokaklara atan anne ve babalarda nasıl bir vicdan var hala anlamış değilim. Onlar evlerinde rahat rahat yemeklerini yerken, bu çocuklar karınları acıktığında çöp tenekelerinde o günkü açlıklarını bastıracak bir ekmek parçası bulma derdindeler, buldukları yemek artıklarını sokak kedileriyle paylaşmaktır bunları mutlu eden.
Sokakta yürürken iyi bakın etrafınıza, o masum çocukları görürsünüz. Onlar çocuklar ama yürüdükleri yollar, kaldırımlar, uzun ve karanlık geceler çocuk değildi. Hayat onlar için acımasızdı, o minicik yüreklerinde neler gizliydi bilemezsiniz. Kimdi bunların minicik kalbini kıran, kimdi sahip çıkmayan, benim için iki kutsal kelime var anne ve baba, bunlar mıydı yoksa inanmak istemiyorum. O anne babamıydı bu çocukları sokaklara
atan, onlar mıydı bu titreyen yürekleri yalnız bırakan, evet galiba doğru, çünkü ben bu filmi daha önce seyretmiştim.
Onları besleyip, büyütüp ülkeye faydalı birer evlat kazandıracakları yerde, çöplüklere ve karanlık sokaklara
bırakıyorlardı. Sokak çocuklarının çoğu kimsesiz değildir. Aile içi şiddet, geçim sıkıntısı ve parasızlık bu çocukları sokaklara yönlendiriyor, çoğu aile bütçesine katkıda bulunmak için evden ayrılıyorlar ve bir daha geri dönmüyorlar. Bu sokaklar onları çalıyor, her türlü kötülüğe merhaba demek zorunda kalıyorlar. Bunlar birer serseri, uyuşturucu bağımlısı ve en korkunç olanı katil oluyorlar. Bunlar için toplum olarak ne yaptık, onları korumak ve kurtarmak için ne yaptık.
Minicik yürekleriyle, ürkek bakışlarıyla onların tek suçları çocuk olmak, onlar çocuk ama biz büyükler onlar
gibi çocuk değiliz. Bizim evlatlarımız onlar, bize ihtiyaçları var. Siz evinizde çocuklarınızla tatil planları yaparken
onlar bugünü nasıl geçireceğiz derdindeler. Sıcak yaz günlerinde kalacak yer bulurlar ama düşünün her yerde
diz boyu kar var, sokaklar karanlık, her yeri sis kaplamış, sizler klimalı evlerinizde sıcak çayınızı yudumlarken,
o masum çocuklar gecenin bir karanlığında tir tir titrerken kalacak yer bulma derdindeler. Bu çocukların yağmurlu ve karlı havalarda yüreklerini ısıtan sadece hayalleri var. Bunları hiç düşündünüz mü? Gözlerinizi kapatıp birkaç dakika bile olsa gözkapaklarınızdaki sinema perdesinden o çocukları seyredin onları düşünün. Hiç
bir kaybınız olmaz “Birazcık düşünün olur mu” İnanın bunları yazarken benim içim titriyor.
Gülümse çocuk, her şeye rağmen gülümse, senin o gülüşün ömre bedel “Çocuk kalbinle hayata ve zamana
karşı daha cesur ol” büyük zorluklarla yürüdüğün hayata ve yaşama karşı bir umudun olsun. Unutma çocuk,
umuttur insanları hayata bağlayan, umuttur insanı ayakta tutan, o umut ki yaşamın kıyısından geçerken, gelecekteki planlarını sis perdesi gibi hayata geçiren. Hayattan korkma, üstüne üstüne git yaşamın, yaşam senden
korksun, hayat sana yaptıklarından utansın, utansın ki yaşaman için sana da bir şans tanısın. İnan bu dünyanın
senin varlığından haberi var. “Senin o sıcacık, minicik, tertemiz, masum kalbin dünyalara bedel”
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4/B’LİLER İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIYORUZ
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ TV8’de yayınlanan ‘Erkan Tan
ile Başkent’ten’ programında soruları yanıtladı. Akdağ, 2011’de
sağlık alanında yapılacak en önemli hizmetleri anlattı. Canlı yayında 182 no’lu telefonu arayıp sistemi test ederek başarıyla çalıştığını kanıtladı.
4/B’LİLER İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIYORUZ
“Yeni kanun hazır ama tayin hakkı önceliğini bu arkadaşlara vereceğiz” diyen Akdağ, 4/B’lilerin çakılı kadrolarda çalıştığını, bundan
dolayı çalışan herkese müteşekkir olduğunu belirtti.
“Yeni bir kanun hazırlıyoruz. O kanunda yer değiştirmelerde bu arkadaşlarımıza öncelik vereceğiz. Yeni personel alınırken, önce bu arkadaşlarımızı yerleştirip sonra yenilerini alacağız. Tamamının değişmesi zor tabi. Hastalık durumlarını ve eş durumlarını, kadro olmak
kaydıyla yer değiştiremeyen memur bir eş varsa bu sözleşmeler için
Recep AKDAĞ
şimdi uyguluyoruz. Burada şu dengeyi sağlamak zorundayız. Bir taSağlık Bakanı
raftan sözleşmeli personelimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya
çalışıyoruz, öbür taraftan onların hizmet verdiği bölgelerdeki vatandaşın talebini. Ayrıca 4924’ler deyince sadece Güneydoğu değil, ülkenin eleman tayininde güçlük çeken her
yeri için geçerli” dedi.
HASTANELERDE BUGÜN ‘GİT YARIN GEL’ DÖNEMİ BİTTİ
Şu anda 10 ilde, yılbaşından itibaren Türkiye’nin her yerinde uygulanmaya başlanacak olan çağrı merkezi uygulamasını anlatan Sağlık Bakanı şunları kaydetti;
“182 no’lu telefonu arayıp hastanelere gitmeden; son derece iyi yetişmiş, çok iyi bilgi veren operatörlerden,
içinde bulunduğunuz hafta için randevu alabiliyorsunuz. Uygulama Erzurum, Kayseri, Edirne, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ’da hizmet veriyor. Randevunuzu aynı telefon aracılığı ile
iptal etmeniz de mümkün”

KAMU-DER’DEN TUED ZİYARET
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ve beraberinki heyet Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı ve
SKG yönetim kurulu üyesi Kazım Ergün’ü makamında ziyaret ederek, güncel konular hakkında görüştüler. Genel başkan Kazım Ergün “Kamu-Der kısa bir sürede Türkiye’ye sesini duyuran bir sivil toplum kuruluşu olmuştur” dedi. “Bu nazik ziyaretlerine başta genel başkan Baştuğ ve tüm yönetim kurulunu tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Genel başkan Baştuğ, TUED genel başkanı Kazım Ergün’den engin deneyim ve bilgilerinden faydalandık. Kendisi muhterem bir abimizdir. Kamu emeklileri ve çalışanları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk, yaralı oldu
teşekkür ederim dedi.
www.kamuder.org.tr
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BİR RÜZGAR GİBİ GEÇTİ REFERANDUM
Yapılan bu referandumda halk, yönetime el koyarak otuz yıllık aradan sonra
rahat bir demokrasi nefesi aldı. batı illerinde o kadar yağmur çamura rahmen,
insanlar oylarını memnuniyetle içlerinden geldiği gibi vicdanlarının sesini dinleyerek oyunu kullandı.Otuz yıl önceki utancı yüreklerinden söküp atmak istercesine sandıklara yürüdüler .Askeri vesayet sonucu dayatılan anayasadan kurtulmak istediklerini gösterdiler.
Darbelere duydukları öfkeyi %58 ile gösterip bir demokrasi bayramına döndürdüler.Türkiye haritasını kıyı bölgeleri hariç evet renkleriyle doldurdular
adeta.Akdeniz, Ege, Marmara sahilleri sanki aşılması zor bir kale kapısı gibi beton duvar olmuştu darbe geleneğini korumak için.Halka tepeden bakmak için,
Suat BAŞTUĞ
yeni rantlar için rahat ortamlardı buralar.Ne varki vefasız denizden uzak AnaKamu-Der Batman Eski İl Temsilcisi
dolu bozkırında yaşayan insanımız , kırsalı, köyü, kasabası özgürlükten yana
hür iradesinin sesini dinledi.Özgürlüğünün yolunun çetelerce kesilmesini istemiyordu Karadeniz, diğer sahiller gibi huysuz değildi ve özgürlükten yana kararını verdi.
Onca boykota, baskıya, ölüm tehditleri karşında Doğu ve Güneydoğu, özgürlüğü hususunda ne kadar hassas olduğunu haykırdı adeta kimsenin baskısına aldırmadı .Kurşunlar, molotoflar altında; can pahasına insanlar sandıklara gitti.Ülke genelinde çıkan sonuç, pırıl pırıldı.Halk vazifesini yapmış, demokrasiden yana tercihini kullanmıştı ve rahat bir yaşam için yolun büyük kısmı aşmıştı.
Nevar ki ülkemizin sorunları bir çırpıda bitmemişti .Halkın büyük bölümü yoksulluk sınırının çok altında bir
gelirle yaşamakta ve mağdur durumda.Emekli aybaşında ufacık maaşını almak için sabahın erken saatlerinde , elleri titreyerek beklemekte .İşsizler ordusu büyümekte.Gençler üniversite bitirip kaldırım mühendisliğine soyunmakta.Özelleşme sonucu insanlar işsiz ordusunu büyütmekte veya alt gelir gurubuna itilmekte.İşçi
ve memurun ölü maaşı düzeltilmelidir.Artık bunların önüne geçmek zorundayız.Rahat bir siyasi ortamı yakalamışken peşinden rahat bir ekonomik ortamı da yaratmalıyız, bunun önündeki sorunları kaldırmalıyız.Tabi
muhalefetin de aklını başına alıp kara kara düşünmeye başlaması lazım ,neden bir türlü iktidar olamadıklarını sorgulamaları lazım , her şeye hayır dememeyi öğrenmeleri lazım.Türkiye nin yarına olan şeylere destek olmaları lazım yoksa hiçbir zaman iktidar olamayacaklarını bilmeleri gerekecek.
Türkiye bir an önce, halkının düşük ekonomik göstergelerine çözüm bulmak zorunda.Hükümetin bu destek
oylarına aldanmaması gerekir.Çünkü insanlar çok zor koşullarda yaşam savaşı vermekte.Okul mevsimi gelmekte.Babalar kara kara düşünmekte.Çocukların araç gereçleri, üst başları, borç harç temin edebilmek için.
Beslenme sorunları dağ gibi.İyi beslenemeyen nesiller, istikbalimizin karartılmış lambaları olmaktan çıkmalı.
Sağlıklı kuşaklar yetiştirmek için geleceğe bırakacağımız büyük mirasımız olmalı.Referandumu bir rüzgar gibi
geçti edasında bırakmamalı ve gereken ortamlar yaratılmalıdır.

KAMU-DER SİZSİNİZ
SİZLERLE BÜYÜYOR
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KAMU-DER ANADOLU YAKASI TEMSİLCİSİ ÇITAK
2011 YILINDA AK GÜNLER BEKLİYORUZ

Nurettin ÇITAK
Kamu-Der İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi

İstanbul Anandolu yakası temsilcisi Nurettin Çıtak 2011 yılında en düşük
memur maaşı ve kamu emeklisinin maaşı 2.655 TL olmalıdır. Çıtak, KamuSes Dergisine göndermiş olduğu açıklamasında, 2010 yılı Eylül ayı itibariyle 4 kişilik bir aile mutfağının gideri en az 2.655 TL’dir. 2.655 TL altında maaş
alanlar yoksulluk ve açlık sınırının altında maaş almaktadırlar. Bu da insanlarımızı ekonomik yönden perişan etmiştir. İnanıyorum ki 2011 yılında hükümetimiz kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize verilen 4x4 lük zamı gözden
geçirerek Avrupa ülkeleri yasaları itibariyle ülkemizin çalışanları ve emeklilerimizin maaş aylıklarını Avrupa Birliği standartlarına çıkarılacağına inanıyorum. Biz kamu çalışanları evet dedik. Şimdi biz çalışanlar emekli kardeşlerimizin madur edilmemesi yönünden ülkemizde en az 4 kişilik bir aile
mutfağının giderini karşılayabilcek kadar maaş almamız için evet deme sırası hükümettedir.
Biz, hükümetimizden ak günler bekliyoruz.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI...
Maliye Bakanlığı, yılın ilk 6 aylık dönemi için memura yüzde 1.06 enflasyon farkı verileceğini bildirdi. İşte memurların alacağı farklar...
Enflasyon farkı ve yüzde 2,5’lik Temmuz zammıyla birlikte aile ve çocuk yardımı dahil en düşük memur maaşı 1.254 liradan 1.298 liraya, en yüksek memur maaşı ise 4.667 liradan 4.834 liraya yükselecek.
TÜİK’in Ocak-Haziran dönemi tüketici fiyat artışlarını yüzde 3,59 olarak açıklamasının ardından yılbaşında
maaşlarına yüzde 2,5’lik zam yapılan devlet memuru, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarına yüzde 1,06
oranında enflasyon farkı verilecek.
Aynı şekilde Bütçe Kanunu uyarınca memur maaşlarına yılın ikinci yarısı için 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında zam yapılacak.
Enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı da yüzde 3,59’a yükselecek. Bakanlar Kurulu da bu çerçevede
daha önce Bütçe Kanunu ile belirlenenmemur maaş katsayılarını enflasyon farkına göre yeniden düzenleyecek.
Zamlı maaşlar
Yapılan hesaplamalara göre, enflasyon farkı 13’ün 3’ündeki bir hizmetlimaaşına 7,5 lira, müsteşar maaşına
49,5 lira, 9’un 3’ündeki polis memuru maaşına21,1 lira, 7’nin 1’indeki doktor maaşına 24,1 lira, 11’in 1’indeki hemşire maaşına ise 15,4 lira ek zam olarak yansıyacak.
Yüzde 2,5’lik Temmuz zammının dahil edilmesiyle, hizmetli maaşındaki artış 44 lira, müsteşar maaşındaki artış 167 lira, polis memurunun maaşındaki artış 71 lira, 7’nin 1’indeki doktor maaşındaki artış 68 lira, hemşire
maaşındaki artış da 51 lira olacak.
Enflasyon farkı ve Temmuz zammıyla birlikte 15 Temmuz’da 133,75 liratutarındaki eş ve 2 çocuk yardımı ile
asgari geçim indirimi dahil müsteşar maaşı 4.667 liradan 4.834 liraya, genel müdür maaşı 4.264 liradan 4.416
liraya çıkacak.
9’un 2’sindeki bir devlet memurunun yine aile ve çocuk yardımıyla birlikte eline 1.337 lira, hizmetlinin eline
ise 1.298 lira geçecek. 3’ün 1’indeki baş komiser maaşı 2.330 liraya, 9’un 2’sindeki öğretmen maaşı 1.548 liraya, 1’in 4’ündeki bir profesör maaşı da 3.790 liraya yükselecek.
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TÜRKİYE’DE MEMUR SAYISI NE KADAR?
Kamudaki personelin bilançosu çıkarıldı. Buna göre, kamu kurumlarında toplam 1 milyon 846 bin 858 personel çalışıyor Kamudaki personelin bilançosu çıkarıldı. Buna göre, kamu kurumlarında toplam 1 milyon 846
bin 858 personel çalışıyor
Kamudaki personelin bilançosu çıkarıldı. Buna göre, kamu kurumlarında toplam 1 milyon 846 bin 858 personel çalışıyor. Bunların 4 bin 487’si yabancı personel. Devlette 3 bin 392 sözleşmeli sanatçı var. En fazla personel Milli Eğitim’de, en fazla sözleşmeli personel de Sağlık Bakanlığı’nda görev yapıyor. 23 bin 56 kişi de geçici
personel olarak görev yapıyor. 1 milyon 846 bin memur var.
MEMUR SAYILARI
Devlet Personel Başkanlığına göre, 1980 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait 1 milyon 170 bin 224 serbest memur kadrosu bulunuyordu. Bu sayı, 1990 yılında 1 milyon 542 bin 433, 1995 yılında 1 milyon 809 bin
877, 2000 yılında 2 milyon 94 bin 932, 2005 yılında da 2 milyon 155 bin 730 olarak belirlendi.
2006 yılında 2 milyon 164 bin 170 olan memur kadro sayısı, 2007 yılında 2 milyon 248 bin 484’e, 2008 yılında 2 milyon 279 bin 805’e, 2009 yılında ise 2 milyon 286 bin 907’ye yükseldi. Memur sayısı, bu yılın Mart sonu
itibariyle 2 milyon 254 bin 969 oldu. Ancak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve daha sonra verilen kadrolarla
bu sayının yıl sonunda geçen yılın da üstüne çıkacağı belirtildi.
Bu arada rakamlar, 1980 yılında Türkiye’de 38 kişiye 1 memurun, 1990 yılında 36,6 kişiye 1 memurun, 2000
yılında ise 32 kişiye 1 memurun düştüğü sonucunu verdi. Günümüzde ise 31,7 kişiye 1 memurun düştüğü hesaplandı.
EN FAZLA MEMUR EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
Öte yandan ülkemizde en fazla memur, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim
hizmetlerinde 647 bin 867 memur kadrosu bulunurken, bunu 590 bin 86 kadro ile genel idare hizmetleri, 321
bin 126 kadro ile sağlık hizmetleri, 226 bin 179 kadro ile de emniyet hizmetleri izliyor.
Yardımcı hizmetlerin kadro sayısı 185 bin 970, öğretim elemanlarının kadro sayısı 146 bin 530, teknik hizmetlerin kadro sayısı 109 bin 753, din hizmetlerinin kadro sayısı da 81 bin 72 olarak belirleniyor. Diğer memur
kadrolarını da mülki idare amirliği ve avukatlık hizmetleri ile hakim ve savcı kadroları oluşturuyor. (aa)
YILLAR KADRO SAYISI
------- ------------------1980 1.170.224
1981 1.169.494
1982 1.176.224
1983 1.195.607
1984 1.285.831
1985 1.316.661
1986 1.356.137
1987 1.491.325
1988 1.507.295
1989 1.518.020
1990 1.542.433
1991 1.600.697
1992 1.649.763
1993 1.810.967
1994 1.736.910
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1995 1.809.877
1996 1.817.274
1997 1.839.224
1998 1.970.286
1999 2.045.206
2000 2.094.932
2001 2.108.335
2002 2.114.897
2003 2.156.625
2004 2.170.159
2005 2.155.730
2006 2.164.170
2007 2.248.484
2008 2.279.805
2009 2.286.907
2010 2.254.969
www.kamuder.org.tr

LAZ BABADAN OĞULA MEKTUP
Uyy sevgili uşağum, Allah’ın selamı tabiidir. Mektubumu çok yavaş yazıyorum. Çünkü
bilirim, okuman zayiftır, çabuk okuyamazsin.
Benden sana sual edersen, Allahima bin şükür iyiyim, yeni bir iş buldum. Emrimde
1500’e yakin adam var, hepsi kendi hallerinde. Ne iş bulduğumu sorarsan söyleyeceğum patlama, mezarlik bekçisi oldum.
Geçtiğimiz hafta buraya iki defa yağmur yağdu. Biri pazartesinden perşembeye öbürü
de perşembeden pazara. Bacın Emine bir uşak doğuracak, daha erkek midir kız midir belli değil, haçan o yüzden sana dayi mi oldun, teyze mi oldun söyleyemiyorum.
Kötü havadisler biter mi? Bahriyede askerlik yapan 10 uşağu da kaybettik. Bindikleri denizalti bozulmuş, motoru durmuş, inmiş aşağı, denizaltı itekleyip, motoru çaliştirmak istemişler.
Temel amcan da dükkan açti, o da 30’a aldiğini 25’e verip, sürümden kazaniyormuş öyle dedi. Bizim köye findikçilarin Temel’i muhtar seçik, akılli uşak daa. Geçen gün hepimizu zelzeleye karşı aşi yaptirdi.
Temel hem akillidir, hem de dürüsttur.
********
Geçenlerde bir taksinin şoförü köye varmiş, muhtari ariyor, meğer yolda bir tavuk ezmiş sahibini sorarmiş.
Muhtar Temel tavuğa bakmiş, ha bu bizden değildir, bizim köyde yassi tavuk yoktur demiş.
Senin küçüğün Ergin çok akilli uşak çikti. Geçen gün tepeye varmiş, elinde bir ip sallayip duruyor. Anan uy uşağum ne edersin orada demiş. O da hava durumuna bakayrum demiş.
Çektim onu akşam karşima, anlat bakayim şu hava durumu işini dedim. Anlatti, meğer ip sallaninca havanin
rüzgarli olduğunu; ip islaninca da yağmur yağdigini anlarmiş.
Çok akilli uşak vesselam. Sen o yaşta böyle akilli değildin. Senin gönderdiğin resmi aldik, bir yaninda bir Alman herif bir yaninda bir Alman karisi var, ortada da sen.
İyi ki resmin arkasina ortadaki benim diye yazmişsun yoksa tanimayacaktik.
Ya işte boyle uşağu. Memleketten sana bol bol havadis. Yeni havadis olursa ben yine yazarim. Baki Hüdaya
emanet ol. Baban...
NOT: Mektuba para koyacaktim, ama geç aklima geldi, zarfi kapatmişim.
No2: Ciddi bir yazi yazacaktim, ama baktım tüm haberler ciddi, biraz da gülsek iyi olur.

KAMU GÖREVLİLERİN ADRESİ BELLİ OLDU
ADRES KAMU-DER
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ANKARA’NIN TARİHİ
Ankara kentinin bir görüşe göre, galatlar tarafından kurulduğu ve gemi çapası anlamına gelen adıyla bilindiği
ileri sürülmektedir. Diğer bir görüşe göre ise Ankara’nın
kurucusu Frikya Kralı Midas’tır. Daha sonraları kent Engürü olarak adlandırılmıştır. Kuruluş dönemi ve şekli ne
olursa olsun kent ilk dönemlerden beri ticaret yollarının kesiştiği bir konuma sahip olmuştur.
Hitit döneminde Ankara’nın bir askeri garnizon olarak kullanıldığı bilinmektedir. Büyük Hitit
İmparatorluğu’nun tarihe karıştırmasından sonra kent
ve yöresinde M.Ö.7. yüzyıla kadar Friğler egemen olmuştur.
Frig devletinin yıkılışından sonra Lidyalılar M.Ö. 547 yılına kadar bölgeye hakim olmuştur. Daha sonra Ankara
Pers eğemenliğine girmiştir. Yaklaşık 200 yıl süren pers egemenliği döneminde Ankara’nın önemli bir konaklama yeri ve ticaret kenti durumuna geldiği belirtilmektedir.
Mekadonya Kralı Büyük İskender M.Ö. 333 baharınde persleri yenerek Ankara’yı kendi imparatorluğuna katmıştır. Bu dönemde Anadolu’ya gelen savaşçı kavim Galatlar eski Ankara Kalesi’ni yapmışlardır. Daha sonra
bölgede siyasal birliği kuran Romalılar M.Ö. 189 yılında Galatlar yenerek Ankara’yı ele geçirmişlerdir. Roma
döneminde Ankara ulaşım sistemini oluşturan önemli yollardan birinin üzerinde bulunmaktaydı. Kent Roma
döneminde içişlerinde bağımsız ve demokratik yapıda
yönetilmiştir.. Bu dönemde halk tarafından “ Demoj ”
ve “ Bule ” adı verilen iki ayrı gruptan oluşan bir belediye meclisi seçilirdi. Bu Meclisler bütün gereksinimlerini saptardı ve böylece kentin iç yönetiminde Kent meclisi ve Halk Meclisi bütün kararları almak yetkisine sahip olurdu. Bu dönemde kentin alt yapısı tamamlanmış, kente 60 Km uzaklıktaki Elmadağ’dan taş borularla getirilen su mahallelere dağıtılmıştır.
M.S. 3. Yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu’ndan ortaya çıkan Sosyal ve ekonomik çöküntüye paralel olarak kent o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirmiş ve çevresi surlarla çevrilmiştir. İmparatorluk
beşkenti İstanbul’a taşınınca, Bizans döneminde Ankara’dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi daha da artmıştır. M.S. 10. yüzyıla kadar Ankara Diğer Bizans Kentleri gibi para ekonomisinin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazandırmıştır. Bu dönemde, kent planının temel
öğeleri; kent düşman saldırılarına karşı koruyan kalın
surlar, pazar yeri işlevini gören agora ve kilisesidir. Ayrıca tahıl depoları, ambarlar ve hamamlar işlevlerini sürdüren diğer önemli ögelerdir.
Ankara’nın Selçukluların eline geçmesi, Malazgirt savaşından sonra 1073 yılına rastlar. Ankara gibi Bizans
kentlerine Türklerin kitle halinde girmesi 11. yüzyılın
son çeyreğinden sonra başlar. Türkler büyük bir hızla kırsal alana yerleştiler ve tarımsal üretime katıldılar.
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ANKARA’NIN TARİHİ
Daha sonra 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu sultanlarının
da çabasıyla transit ticaret bir gelişme gösterdi. Ankara 1304’de görevli özerklik vererek Osmanlı Devletine
bağladığı Ankara, 1.Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlandı, 1402 yılında Timur orduları ile osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara Meydan Savaşı zamanında Ankara ve çevresinin büyük ölçüde harap olmasına karşın Anadolu birliğini yeniden kuran 2.Murat zamanında yeniden onarılmıştır.
Bu dönemde su yollarına kadar bütün alt yapı tesisleri,
hanlar, hamamlar ve diğer kamu binaları onarılmıştır.
Ankara 16-19. yüzyıllar arasında birçok yabancı gezginin de
uğrak yeri olmuştur. Gezginler yazdıkları seyahat namelerinde kentle ilgili çok doğru bilgiler vermiş, çizdikleri gravürlerle o döneme ilişkin görsel malzeme sağlamışlardır. 19. Yüzyıl
sonlarında Deutshe Bakn ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir demiryolunun yapılması konusunda anlaşmaya varılmış ve 1889’ da başlayan yapım çalışmaları sonunda 1892’ de
ilk tren Ankara’ya gelmiştir.
Ankara’nın önemi Kurtuluş Savaşı ile birlikte artmıştır. Gazi
Mustafa Kemal ve arkadaşları Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı
Ankara’dan yönetmişler. İlk Ulusal Meclis yine Ankara’da toplanmıştır.
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olduktan sonra hızlı bir gelişme göstermiş, bir yandan Prof. Hermann Jansen’in hazırladığı kent planı çerçevesinin de İmar hareketleri hızkanırken diğer yandan, kamu yönemitinin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır.
Nüfus’u 1920’lerde 25.000 dolaylarında olan kent büyümüş ve 1990’lı yıllarda 4 milyona ulaşmıştır.
İLÇELER:
Ankara ilinin ilçeleri; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala,
Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar’ dır.
NASIL GİDİLİR?
Karayolu : Ankara’dan Türkiye’nin her tarafına otobüsle ulaşım olanağı vardır.
Otogar Tel : (+90-312) 224 10 00
Havayolu : Uluslararası Ankara Esenboğa Havalimanı, şehir merkezine 25 km. mesafededir. Ulaşım HAVAŞ servisleriyle sağlanmaktadır.
Hava Limanı Tel : (+90-312) 398 00 00/1517 – 398 05 50 –398 00 00/1649
Demiryolu: Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir, Ankara-Balıkesir, Ankara-Isparta-Burdur, Ankara-Zonguldak,
Ankara-Adana, Ankara-Elazığ-Diyarbakır güzergahlarında trenle ulaşım mevcuttur.
İstasyon Tel : (+90-312) 311 49 94 – 310 65 15
www.kamuder.org.tr
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Aziz milletimizin, tüm kamu görevlilerimizin ve
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
Ekim Cumhuriyet Bayramını şahsım ve yönetim
kurulu üyelerim adına kutlar,
sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle,
sevgi ve saygılar sunarım.
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