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KAMU-DER’İN
KAMU-SES OKUYUCULARINA ARMAĞANIDIR

Çalışmakdemek,boşunayorulmak,
terlemek değildir.
Zamanıngereklerinegörebilimve
teknik ve her türlü uygar
buluşlardanazamiderecedeistifade
etmek zorunludur.

BİZ KAMU-DER’İZ
Sevgili meslektaşlarım,
Değerli dostlar,
Ocak 2011 yılında 18. sayımızla yine sizlerle birlikteyiz. Birliğimizi mutluluğumuzu, sevincimizi, yüce Allah herkese nasip etsin.
Bu sayıda biz KAMU-DER’iz diyoruz. Biz birlikte TÜRKİYE’yiz diyorum. Çünkü şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımız yorulmadan yılmadan Türkiyeyi karış karış geziyoruz ve gezmeye devam edeceğiz. Örnek verecek olursam İzmir il ve ilçeleri, İstanbul il ve ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şanlıurfa,
Ankara’nın ilçeleri gittiğimiz her yerde illlerde vali emniyet müdürü, belediye başkanı,sivil toplum kuruluşları, yerel medya kurumlarımızın birim müdürlerini ziyaret ediyoruz. İlçelerde ise kaymakam, belediye
başkanı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yöneticilerini ziyaret ediyoruz.
Bu ziyaretelerimizde kamu görevlilerimizin çalışma şartlarını birebir görüyoruz. Kurumlarımızın eksiklerini tespit ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla kamu görevlilerimizin magduriyetleri var; biz gördüğümüz eksiklikleri rapor ederek ilgili bakana, ilgili genel müdüre üst yazıyla bilidiryoruz ve konunun çözülmesi için
takipçisi oluyoruz. Konu çözülürse görevimizi yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimizi yaparken hiçbir karşılık beklemeden sorunları çözmeye çalışıyoruz ve her zaman çalışmaya devam edeceğiz.
2006 yılında yirmi arkadaşımızla Kamu-Der‘i kurarken kendimize iki ışık tuttuk. Birincisi Peygamber Efendimiz SAV‘ın buyurduğu gibi “İnsanın en hayırlısı insanlara hayırlı olandır” Bizde insanlara faydalı hizmetler ettiğimize gönülden inanıyoruz.
İknci büyük ışığımız büyük önder Atatürk‘ün buyurduğu gibi “Başarı başaracağım diyenindir”. Biz bu işi
başarıyoruz ve başaracağız. Bizim gibi sağduyulu düşünen tüm kamu görevli arkadaşlarımızın KAMU-DER
çatısı altında ülkemize hizmet etmeye davet ediyorum. İşte bunun için diyoruz ki biz KAMU-DER’iz, biz
birlikte Türkiye’yiz.
Bu vesile ile sevgi ve saygılarımı sunarım.
www.kamuder.org.tr
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84 YILLIK YASA DEĞİŞİYOR

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin
Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı “Borçlar Kanunu Tasarısı”
önemli düzenlemeleri içeriyor. Güncelleme:04 Aralık 2010 16:35
Tasarının bazı düzenlemeleri özetle şöyle:
-Ismarlanmayan bir şeyi posta kutusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla alan kişi, söz konusu şeyi geri
göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacak.
-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza
kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza,
el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki
sonuçlarını doğuracak.
-Okur yazar olmayanlar, imza yerine usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla
parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da
mühür kullanabilecek.
-Bireyler, bankalar, sigorta, seyahat ve taşıma işletmeleri gibi şirketler tarafından
önceden hazırlanan soyut ve tek yanlı sözleşmelere karşı korunacak.
-Hakim, sadece ölüm halinde değil, ağır
bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine
karar verebilecek.
-Borçlu, olağanüstü faiz oranlarına karşı korunacak. Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede karar4
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laştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu
tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenecek. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, belirlenen yıllık faiz oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacak.
-Ekonomik kriz dönemleri gibi olağanüstü
durumlarda, sözleşmeler değişen koşullara göre uyarlanabilecek.
-Satıcı, sattığı malda bulunduğunu belirttiği niteliklerin bulunmamasından sorumlu
olacak. Alıcı, satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde, satılanı geri
vererek sözleşmeden dönebilecek.
TAKSİTLE SATIŞLAR
-Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olamayacak.
Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa ısıtma, aydınlatma ve su gibi yan giderleri,
her ayın sonunda ve en geç kira süresinin
bitiminde ödeyecek.
Kiraya verenler, konut ve çatılı iş yerlerinde, sadece kira bedelini değil, elektrik ve
su gibi yan giderleri de ödemeyen kiracılara karşı, temerrüt sebebiyle tahliye davası açabilecek.
BALKONDA MANGALA SON
-Sözleşmeye uygun olarak özenle kullanacak ve komşulara gerekli saygıyı göste-

recek kiracının, bu yükümlülüğüne aykırı
davranması durumunda kiraya veren, en
az otuz gün süre vererek, durumunu düzeltmesi için ihtarda bulunacak. Ancak, kiracının davranışları komşular tarafından
çekilmez hale gelirse, ev sahibi yazılı bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecek. Uyarıya rağmen yüksek sesle müzik
dinleyen, gürültü patırtı, balkonda mangal yapan kiracının sözleşmesi iptal edilebilecek.
-Kiracı, kiralanan yerin olağan kullanımı
için gerekli temizlik ve bakım giderlerini
ödemekle yükümlü olacak.
-Kiracı, kiralanan yeri ne durumda teslim
almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o
durumda geri verecek. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanım dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve
bozulmalardan sorumlu olmayacak.
-Konut ve çatılı iş yerlerinde, mal sahibine
verilen depozito miktarı, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.
-Kira bedelleri, bir önceki yılda gerçekleşen üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış
oranını geçmemek koşuluyla artırılabilecek. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli
kira sözleşmelerinde de uygulanacak.
de değişiklik yapılamayacak.
www.kamuder.org.tr

KAMU-DER 2. GENEL KURULUNU ANKARA‘DA
YAPTI.
GENEL BAŞKAN CEVDET BAŞTUĞ İKİNCİ KEZ
GÜVEN TAZELEDİ
24.10.2010 tarihinde KAMU-DER Genel Merkezinde yapılan
2. Genel Kurulda KAMU-DER üyeşeri ve konukların katılımı ile
kongre yapıldı. Kongrede İstiklal Marşı büyük Önder Atatürk ve
silah arkadaşlarıa anısına biri dakikalık saygı duruşu yapıldı. Seçimlere tek listeyle gidildi. Üyelerin %98’nin katılımıyla Genel
Başkan Cevdet BAŞTUĞ’un listesi kazandı.
Teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye davet edilen Genel
Başkan BAŞTUĞ adeta coştu. Üç yıl içinde yaptıklarını ve yapacaklarını tek tek anlattı. Salonda bulunan üyeşerin hep birlikte
“KAMU-DER Parlementoya” , “BAŞTUĞ PARLEMENTOYA” şeklinde tezahürat yapınca Baştuğ : değerli dava arkadaşlarım değerli dostlar ; Allah nasip etmişse bu da olur kimse engelleyemez” diyerek “boş durmak yok yola devam” diyerek sevgi ve
saygılarını sundu.

İşte Yönetim Kurulu Listesi
1. Cevdet BAŞTUĞ , 2. Mehmet Ali DEMİRCİ, 3. M. İrfan TENEKECİ
4. Asım GÜVEN, 5. Orhan ÖZBEK, 6. Mürvet İŞLAK, 7. Pınar BAŞTUĞ

Güzel Sözler
İnsanda gül olan yüzdür,
Yüzde güzel olan gözdür
Ama insanı insan yapan
Ağzından çıkan sözdür.
C.B.

www.kamuder.org.tr
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YAŞAM ENERJİSİ

Yaşam enerjisinin sadece yiyeceklerimizin, içeceklerimizin içinde gizli olmadığının farkına varmalısınız. Sağlığın ‘bedensel ve ruhsal bütünlükle tam bir iyilik hali olduğunu unutmayıp fiziksel bedensel süreçlere takılıp kalmamalısınız.
Depresyonunuz, yorgunluğunuz, durgunluğunuz, bitkinlik, halsizlik ve isteksizliğinizin, uyku
bölünmeleri, çarpıntılar yürek sıkışmalarınızın, sırt-bel-boyun- göğüs ağrılarının, kaşıntı ve egzamalarınızın kaynağını ruhsal elektriğinizdeki aksamalarda şalter atmalarında aramalısınız.
Saydığımız bu ve benzeri sorunlar, çoğu kez bedenden kaynaklanmıyor.
Bazen korku, endişe, üzüntü veya güvensizlik dolu olan sigortayı bir anda attırıyor.
Bizler sevginin ışığıyız. Sevgiyle büyüyor sevgisiz kaldığımızda soluyoruz. Beynimize ne ekersek
onu biçeriz. Bilinçaltınız hayatımızın yaratıcıdır. Düşüncelerimiz hayatımızın parçasıdır
Faydalı, faydasız olumlu, olumsuz veya iyi, kötü diye ayırmadan, her an ürettiğiniz düşüncelerinizi, hareketlerinizi, konuşmalarınızı sinyaller şeklinde depolayan biliçaltınız, yaşamınızın
oluşmasıyla doğrudan etkilidir.Bizler dünyaya eskilerin deyimi ile sınava, ama yenilere göre
ise deneyimlemek adına geldik.. Dünyaya gelirken her ne kadar gücümüzü askıya almış olsak
ta, asla yenilmeye hazır olarak gelmedik... sahip olduğumuz ve olacağımız her şey bizimle GüHülya ERKOL
cümüz ve benliğimiz bizimle....
Bu sistemin çalışması kullandığınız bilgisayar sistemine benzer: Ne veri verirseniz, o doğrultuda bilgiler alırsınız. Hayatınızda yaptıklarınız ve düşünceleriniz için hiç düşündünüz mü? Düşüncenin maddesi nedir? Neden yapılmıştır ...ben çok düşündüm ve kendimce düşüncenin bir mıknatıs olduğunu kabul ettim...Her şey inançla başlıyor… Sen ne düşünürsen ve neye inanırsan yaşamına o giriyor... korktuğumuz şeyleri de kendimize çekiyoruz, sevdiğimiz ve arzu ettiklerimizi de.. Ne demiş atalarımız bir şeyi kırk sefer söylersen kırbirincide olur…
Bilinçaltınızın kapalı bir kutudur olaylara iyi veya kötü gibi anlamlar vermez, olumlu yada olumsuz demez. Ne verirseniz depolayarak, gerekli olayları ve kişileri hayatınıza çeker ve olayların bu doğrultuda gerçekleşmesini sağlar.
Yani bugünkü hayatınızdaki herşeyi, bilinçaltınız ile siz yarattınız... Bir bebek yeni doğduğunda lisan bilmez bu lisanı öğreten çevresi ailesidir. Aile türkçe konuşuyorsa bebek Türkçe konuşur İngilizce konuşuyorsa İngilizce konuşur. Düşüncelerinizde ailesel ve çevresel faktörlerle yerleşmeye başlar sen yapamazsın, başaramazsın, nerde sen zengin olacaksın, bahtımız kara bizim. Bu yanlış yerleşen düşünceler bir süre sonra sizin hayat tarzınız ve düşünceniz olmaya başladığında bilinçaltınız bir kayıt aleti gibi kaydetmeye
başlar.
Sürekli param yok diye düşünürseniz, asla paranız olamaz. Sen parasızlıkla ne öğrenmeyi hedefledin..
Hedeflerinize ulaşamayacağınızı düşünürseniz, asla ulaşamazsınız, kendini güçsüz kabul ederek amacın neydi neyi öğrenmek istedin şansız olduğunuzu düşünürseniz, asla şansınız olmaz, şişman olduğunuzu düşünürseniz asla zayıflayamazsınız.
Sistem bu kadar basit çalışır. Basittir… Bunun öyle bir gecede oluşmasınıda beklemeyin değiştirdim dediğiniz düşüncenizin yaşamınıza yerleşmesine müsaade edin. Şu anki yaşamınızı oluşturmak kaç yılınızı aldı düşünün…
Doğduğumuz anda bize bir takım bilgiler yüklenmeye başlanır... beyin aynen bir bilgisayar ağı gibi .. nasıl ki bir bilgisayara belirli
programları yüklemezseniz verim alamazsanız insan beyni de aynen öyledir.
Beyin asla uyumaz. O hep bilgi kaydeder..farkında yada farkında olma bilinç altı dediğimiz yerde bize ait olmayan ne çok işimize yaramayan bilgi var... Çevremizden duyduğumuz ne çok olumsuz öğüt var . Eğer buna inanmıyorsan incelemeye başla... her inancının nedenini sor kendine..ve lütfen iyice bak derinliklere, ya öyle dendiği için evet demiş ve inanmayı seçmişsindir yada birileri senden bu davranışı yaparsan seni onayladıkları için yada bazen ön yargılı olmuşsundur, aklı ve mantığın devreye girip bir inanç kalıbı edinmişsindir...Toplumun geneli öyle kabul ettiğin için bazılarını sende kabul etmişsindir… Şimdi hayat ve zaman gücümüzü kuşanma zamanı... Toplumsal inançlardan toplumun doğru yada yanlışlarından arınma zamanı... Toplumsal bilinci değiştirmek ve bir
fark yaratma zamanı…
Bunun için ilk adımı sen atmalısın. Yerleşmiş kalıplarını, yapamazsınlarını, olmazlarını ve içinden gelen tüm mutsuz sözleri, bir kenara bırakarak… Yapabileceğini, başarabileceğini, mutlu olabileceğini, bilinçaltına öğretmeye başlamalısın. Unutmaki bu sadece senin için değil toplumun geleceği içinde önemli.
Ben kendimi seviyorum peki ya sen ?
www.kamuder.org.tr
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KAMU-DER 24.12.2010 DA YAPILAN GENEL
KURULDA SEÇİLEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Cevdet BAŞTUĞ
GENEL BAŞKANI

8

Mehmet Ali DEMİRCİ
Genel Başkan Yard.

Asım GÜVEN
Genel Teşkilatlanma Sekreteri

M. İrfan TENEKECİ
Genel Sekreter

Orhan ÖZBEK
Genel Mali Sekreter

Mürvet İŞLAK
Genel Eğitim Sekreteri

Pınar BAŞTUĞ
Genel Basın - Yayın Sekreteri
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KAMU-DER‘DEN BAŞKAN FETHİ YAŞAR’A ZİYARET

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ Genel Baştuğ
Genel Teşkilat Sekreteri Asım GÜVEN, Kamu-Ses Dergisi
Genel Yayı Yönetmeni Gülşah İRK ile birlikte Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek güncel konuları görüştüler. Genel Başkan Baştuğ, Kamu-Der hakkında
bilgi verdikte sonra Başkan Fethi YAŞAR Kamu-Ses dergisini inceleyerek “Kamu- Der ‘i takip ediyoruz. Başarılısınız
başarılarınızın devamını dileriz” dedi.

SGK’DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Lösemili çocukların maddi ihtiyaçlarını gidermek; moral ve motivasyonlarını yükselterek hayata tutunmalarına destek olmak ve lösemili çocuklar konusunda toplumda
farkındalık oluşturmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir dizi etkinlik
gerçekleştirildi.
SGK Gönüllüleri, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları
Derneği ve Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV), SGK fuaye salonunda birlikte organize ettiği kermes ve lösemili ile ilgili bilgilendirme konferansına kurum personeli büyük bir ilgi gösterdi.
Lösemili çocukların aileleri ve LÖSEV Ispanak mağazasında hazırlanan yiyecek, içecek
ve hediyelik ürünlerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin tamamı lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak.
“Lösemili Çocuklarla Gönül Köprüsü” projesi kapsamındaki etkinliklere, Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Hamit Köse, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Dernek Başkanı Namık Kaya, Sosyal Güvenlik Uzmanları Dernek Başkanı Özlem Göçmez, SGK Başkan Danışmanı Başmüfettiş Cüneyt
Olgaç ve SGK Gönüllüleri ve Kamu-Der adına Kamu-Der Genel Sekreteri Orhan ÖZBEK katıldı.
Etkinlikler kapsamında, kurum personelini lösemi konusunda bilgilendirmek amacıyla bir de konferans düzenlendi.
Konferansta; Lösemili Çocuklar Hastanesi (LÖSANTE) doktoru Dr.Emel Akaya “Lösemi
Nedir”, Gıda Mühendisi Nuray Yıldız “Sağlıklı Beslenme” konusunda katılımcılara bilgi verirken, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Nergis Kirişçi’de LÖSEV’in faaliyetlerini
konu alan bir slayt gösteri yaptı.
Lösemili Çocuklarla Gönül Köprüsü” projesi ilgili bilgi veren Mahmut Erdemir, “Lösemi tedavi edilebilir ancak pahalı ve yıpratıcı bir hastalık, dolayısıyla, lösemili çocukların hem psikolojik hem de maddi anlamda desteklenmeleri gerekiyor. Ülkemizde farklı şehirlerde yaşasalar da ortak kaderi paylaşan yüzlerce lösemili çocuk var. “ diye konuştu.
www.kamuder.org.tr
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MEMUR KEMAL’İN SÖZÜ “4/C’yi KALDIRACAĞIZ.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin 15. Olaganüstü Genel
Kurulu’nda yaptığı konuşmasında “Tekel İşçilerine uygulanan ve
özelleştirilen kurumların işçilerinin mağdur edilmemesi İçin 4/C
yi Kaldıracağız. Yoksul Alilelere 600 TL vereceğiz. Emeklilerimize intibak hakkı vereceğiz. Tarımda Ötv’yi kaldıracağız. Şeffaf bir
devlet yönetimi sağlayacağız, memur emeklilerimizi de kesinlikle
mağdur etmeyeceğiz ve initibak hakkı tanıyacağız. Sözüm Memur
Kemal’in sözüdür. İşçi Kemal’in sözüdür”dedi.

CHP’DE YENİ MYK GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15. Olağanüstü Kurultay sonrası yeni MYK’yı belirledi. Yeni MYK’da yer
alan isimler şöyle:

CHP’DE BİHLUN TAMAYLIGİL YENİ GENEL SEKRETER OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15. Olağanüstü Kurultay sonrası yeni MYK’yı belirledi. Yeni MYK’da yer
alan isimler şöyle:
1. Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin
2. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş 3-Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum
3. Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak
4. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu 6-İşçi Memur Sendikaları ve
emekliler ve emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin
5. İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve diğer sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran
6. Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk
7. Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan
8. Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay
9. Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
10. Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel
11. AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata
12. Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli
13. Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı
14. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
15. Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil
Gülşah İRK’in haberi
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CHP 15. GENEL KURULDA OY ALAN PARTİ MECLİS
ÜYELERİ
İsimler

Aldığı Oy

İsimler

Aldığı Oy

İsimler

Aldığı Oy

Yaşar Ağyüz		

1101

Atila Kart		

1098

Sezgin Tanrıkulu		

1030

Yakup Akkaya		

1110

Ayten Kayalıoğlu

1109

Engin Altay		

1108

Sema Kendirci		

1102

Gürsel Tekin
762
Binnaz Toprak		

1106

Ali Arslan		

1107

Osman Korutürk

1107

Erdoğan Toprak		

1103

Sencer Ayata		

1084

Ali İhsan Köktürk

1102

Faik Tunay		

1105

Enver Aysever		

1038

Bülent Kuşoğlu		

1104

Rıza Yalçınkaya		

1104

Süheyl Batum		

1089

Faruk Loğoğlu		

1106

Hüseyin Yaşar		

1101

Gülsüm Bilgehan

1099

Aylin Nazlıaka		

1100

İrfan Hüseyin Yıldız

1100

M. Volkan Canalıoğlu

1106

Bertil Emrah Oder

1109

Ayşe Ataç Yılmaz

1102

Osman Coşkunoğlu

1106

Ekrem Kerem Oktay

1097

Alaattin Yüksel		

1071

Muhammed Çakmak

1105

Gülseren Onanç		

1107

Bilim Yönetim Ve Kültür
Platformu

İzzet Çetin		

1092

Melda Onur		

1100

Önay Alpago		

663

Doğa Çiğdemoğlu

1109

Umut Oran		

1088

Mevlüt Aslanoğlu

866

Mesut Değer		

1062

Oğuz Oyan		

1104

Ufuk Ataç		

762

Turgut Dibek		

1103

Ensar Öyüt		

1090

Deniz Pınar Atılgan

692

Zeki Durmaz		

1107

Veli Özdemir		

1109

S. Şafak Demirbulak

569

Atila Emek		

1104

R. Kerim Özkan		

1106

Seyhan Erdoğdu

726

Didem Engin		

1095

İhsan Özkes		

1109

Birgün Ayman Güler

832

Aykan Erdemir		

1107

Mehmet Ali Özpolat

1088

Hülya Güven		

654

Haluk Eyidoğan		

1110

Faik Öztrak		

1106

Ercan Karakaş		

824

Levent Eyipişiren

1107

Ali Arif Özzeybek

1109

Ömer Kurtaş		

655

İsa Gök			

1067

Hüseyin Pazarcı		

1104

Nihat Matkap		

794

Gökhan Günaydın

1108

Zuhal Samlı		

1098

Nur Serter		

736

Mehmet Zeki Gündüz

1100

Perihan Sarı		

1108

Nurcan Şanlı		

602

Hurşit Güneş		

1080

Atila Sav		

1098

Alper Taşdelen		

529

Emrehan Halıcı		

1103

Vahap Seçer		

1105

Ali Tezel			

568

Turhan İçli		

1110

Mehmet Ali Susam

1099

Servet Ünsal		

523

Sena Kaleli		

1107

Bihlun Tamaylıgil

1091

Sacit Yıldız		

673

Osman Kaptan		

1104

Mahmut Tanal		

1110

Nuran Yıldız		

632
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BAŞBAKAN’ın 2011 BÜTÇESİ KONUŞMASI

Başbakan Erdoğan, 2011 Bütçesinin Görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda Muhalefete Sert Çıktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011
bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel
Kurulu’nda muhalefete sert çıktı. Konuşmasında sıklıkla muhalefet sıralarına dönerek eleştirilerde bulunan Erdoğan kendisine tepki gösteren muhalefet milletvekillerine “Benim sesimi bağırarak kısamazsınız” dedi. Erdoğan kendisinden önce söz
alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına ilişkin iddialarını da yanıtlarken “Üç tane beş tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez anlamaz bu işten” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda 2011 yılı Bütçe
Kanunu Tasarısı üzerine yapılan görüşmelerde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 bütçesinin Güçlü Türkiye vizyonu ile uyumlu bir bütçe olduğunu
söyledi. Erdoğan, tüm kesimlerin ihtiyacını karşılayan bir bütçe hazırlandığını ifade ederek seçimlerde 2011 yılında yapılacak genel seçimlerden etkilenmeyecek popülizme başvurmayan bir bütçe olduğunu vurguladı. Erdoğan “Türkiye’de
AKP iktidarı ile birlikte Seçim ekonomisi tedavülden kalkmıştır... Türkiye bunu defalarca yaşadı ağır bedeller ödedi. Siyaseti kendileri ve yakın çevreleri için bir geçim kaynağı bir ikbal vesilesi olarak görenler kendi hırsları uğruna defalarca Türkiye ekonomisinin dengeleri ile oynadılar Seçim öncesinde geçici bir rahatlık yaşayan milletimiz seçimin ardından bu savurganlığın faturasını çok ağır şekilde ödedi. Enflasyon bu ülkede üç haneli rakamlara kadar yükseldi. Bütçe
açığında rekorlar kırıldı. Faizler astronomik seviyelere tırmandı. Arka arkaya gelen zamlar milletin belini büktü. Kaşıkla
verilen kepçeyle geri alındı” diye konuştu.
Erdoğan bütçe görüşmelerinde faizin yükseldiğini iddia eden muhalefet partisi milletvekillerine de yanıt vererek “İnsaf
edin devletin borçlanma faizinin yüzde 63 olduğu orandan yüzde 7’ye iniyorsunuz. Siz hala faizin yükseldiğini konuşuyorsunuz. Bunun insafla yakından uzaktan alakası yok” dedi.

“SİYASETİ TEMİZE ÇEKTİK”
Başbakan Erdoğan konuşmasında siyasetin 2002 yılında kamuoyu tarafından kirli bir iş olarak görüldüğünü, siyaset kurumuna güven duyulmadığını ifade etti. Son dönemde “Tornistan ve çakma” gibi ifadelerin kullanıldığını söyleyen Erdoğan “Birilerini şuur altı böyle şekillenmiş olabilir. Birileri bugün hala siyaseti yolsuzluk kayırma olarak görüyor şuur altındaki bu anlayışı siyasete egemen kılmaya çalışıyor. Akp siyaseti temize çeken bir partidir. Siyaseti farklı olan bir partidir. Siyaset ile yolsuzluğu, popülizmi birbirinden ayırmış bir partidir. AK Parti siyasete güveni yeniden tesis etmiş itibarını iade etmiş bir partidir” dedi.

MUHALEFETLE SATAŞMALAR
Erdoğan’ın konuşması sırasında muhalefet sıralarından sıklıkla Erdoğan’ın sözlerine tepkiler geldi. Başbakan’ın ihracat
rakamlarına ilişkin bilgiler verdiği esnada CHP’li bir milletvekili ithalat rakamlarını da açıklamasını istedi. Erdoğan 8 yılda 13 milyon 375 bin km bölünmüş yol yapıldığını ifade ederken, muhalefet milletvekillerine dönerek “Bunların üzerinden sizler de seyahat ediyorsunuz” dedi. Bunun üzerine vekiller Erdoğan’a “yasaklayın o zaman’ sözleriyle seslenince Erdoğan “Marifet iltifata tabidir. Bir teşekkür edersiniz ama böyle bir şeyiniz de yoktur” dedi. Erdoğan ekonomik rakamlara ilişkin bilgiler aktarırken de “Bu hesapları biz yapıyoruz ama ah bir de muhalefet yapsa” diye konuştu.
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BAŞBAKAN’ın 2011 BÜTÇESİ KONUŞMASI
“KOYUN GÜDEMEYEN MEMLEKET YÖNETEMEZ”
Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verirken “milletini ülkesini sevmek budur” dedi. Muhalefet partilerinin liderlerine de kürsüden eleştiride bulunan Erdoğan “Memleket yönetmek farklı bir şey. Herkesin karı değil” dedi. Erdoğan’ın
aynı cümleyi iki kez tekrarlayarak vurgu yaptığı konuşmasında “Üç tane beş tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez anlamaz bu işten” sözleri muhalefet sıralarından tepki gördü. Milletvekilleri Erdoğan’a “Yakışmıyor bu sözler” diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
Kendisinden önce bir konuşma yapan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir yolsuzluk dosyasını aktaran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da kürsüden yanıt verdi. Erdoğan şunları söyledi:
“Yolsuzluk sürekli olarak bunu tekrar edenler oldu. Elinde aslı astarı olmayan belgeleri sallayanlara. Şimdi yine salladı.
Çünkü bunları çok gördük. Yerel seçimlerde İstanbul adayı olan Kılıçdaroğlu benim İstanbul Belediye Başkanımla ilgili
de birçok şeyler konuştu. Belediye Başkanımın dokunulmazlığı yoktu. Yargıya götürseydin de yargılansaydı. Aldığın neticeye bak ne aldın? Bir şey bulamayacaksın çünkü bugüne kadar açtığın bütün dosyaların içi boş çıktı boşYine büyükşehir belediye başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz.Şimdi CHP’nin Genel Başkanı oldun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere maaş bağlasın. Hadi yap. Bekara karı boşamak kolay. Biz
ülke yönetiyoruz ülke. Devlet yönetiyoruz. Kuru kuruya şuraya bu kadar vereceğim diyerek ülke yönetilmez. Seni partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Bir dosyadan daha bahsettin az önce. Benim belediye başkanım o kişiyle ilgili hemen anında davayı açmış. Şikayeti ortaya koymuş ve 27.6. 2007 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazılı şikayet ile bir çalışanı Hacı Ali Hamurcu’yu yolsuzluktan ihbar etmiş. Vurgulanması gereken şudur. Bu şikayeti AK Partili belediye başkanı yapmıştır. 20 gün sonra kişi yakalanmıştır. Savcılık tarafından adı geçenin üç kere ifadesi alınmıştır.
Birinci ifade 16 sayfa, ikinci ifade 13 sayfa, üçüncü ifade 3 sayfadan ibarettir. Bütün bu ifadeler dosyasında mevcuttur.
Kaybolan herhangi bir ifade yoktur. Yargılama 2 yıl sürmüş, adı geçen şahıs 6 yıl 14 gün cezaya mahkum olmuştur. Cezası Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Şu anda bu zat cezaevinde, hapiste (Kılıçdaroğlu’na dönerek) Gene çaktın.. Gene
çaktın... Devamlı yaptığınız iş bu.”

”BENİM SESİMİ MİLLET KESER”
Erdoğan AKP hükümetini yolsuzlukların artması ile suçlayan muhalefet partilerine yolsuzluğun olduğu yerde bu yatırımların olmayacağına vurgu yaparak, bölünmüş yollardan, hızlı trenlere, adalet saraylarına kadar yapılan yatırım rakamlarını saydı. Ecevit zamanında çiftçinin Ziraat Bankası’ndan yüzde 59 faiz ile kredi alırken bu dönemde 0-12 arasına düştüğünü vurguladığında muhalefet partili vekiller Erdoğan’a itirat etti. Bu itirazlar üzerine sert çıkan Başbakan Erdoğan
“Onların rakamlarını vereceğim size. Bağırmakla çağırmakla benim sesimi kesemezsiniz.Kesemezsiniz mümkün değil.
Benim sesimi bu ülkede sadece millet keser” dedi.
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KAMU-SES
AYIN KONUĞU TTNET GENEL MÜDÜRÜ TAHSİN YILMAZ

1. Sizce bir ülkenin bilişim ülkesi, üzerinde yaşayanların da bilgi toplumu olarak anılacak duruma gelmesi için devletin nasıl bir politika izlemesi gerekir?
Bilgi toplumu demek, o toplumun kamusal ve özel alanda başta iletişim ve haberleşme olmak üzere eğitim, sağlık, eğlence, ticaret gibi
tüm toplumsal yaşam unsurlarını, mevcut teknolojinin imkanlarını en
üst düzeyde değerlendirerek verimli, hızlı ve etkin şekilde uygulayabilecek düzeye gelmesidir. Tabii bu noktada devletin de düzenleyici rolüyle sürece katkıda bulunması, altyapısal yatırımları teşvik etmesi, bürokrasiyi teknolojinin olanaklarıyla donatması oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. E-devlet uygulamaları, devletin bilişim toplumu olma
hedefi doğrultusunda attığı en doğrudan ve etkili adımdır.
2. E-devleti tam olarak nasıl tanımlarsınız?
E-devlet, ülkemizde görece yeni bir kavram... Aslında gelişmiş ülkelerde verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği
olarak ortaya çıktı. Bu çerçevede yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda”
sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz.
“e-Devlet” kavramı, geleneksel devlet modeline göre daha ileri, temelde güçlü bir bilişim teknolojileri altyapısına ve uygulamalarına dayaTahsin YILMAZ
nan “daha iyi bir devlet yapısını” da ifade ediyor. Kamu kuruluşları, vaTTNET Genel Müdürü
tandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını
hedefleyen e-devlet yaklaşımı devletin bilgi teknolojilerini yoğun ve etkin olarak kullanması anlamını da kapsar.
E-devletin temeli; sağlam, güçlü ve sürdürülebilir bir internet altyapısı ile başlar.
3. Sizce Türkiye’de e-devlet süreci hangi noktada?
Bence Türkiye son 10 yılda bilişim teknolojileri alanında ciddi bir aşama kaydetti. Bu sıçramada devlet politikalarının, Türkiye’nin gelişiminde bilişim teknolojilerinin üstlenmesi gereken göreve dair kararlılığının büyük payı olduğunu düşünüyorum. Artık vatandaşlarımız resmi pek çok işini internet üzerinden halledebiliyor. Türkiye bu noktaya adım adım geldi. Öncelikle devlet kurumları arasındaki bilgisayar ağlarının birleştirilmesi ve internet tabanlı
yazılımlar sayesinde bugün devlet kurumları arasındaki bilgi iletişimi ve akışı çok hızlı bir hale geldi. Bu da vatandaşların daha kaliteli ve hızlı kamusal hizmetleri almasına bir temel oluşturdu.
Diğer taraftan e-devleti, bilgi toplumu olma sürecinde tek unsur olarak değerlendirmek de doğru değil... Kamu
yönetiminin bu zorlu süreçte üzerine düşen yükümlülük ve aşamalardan biri olarak görebiliriz. Bilgi toplumu olma
yolunda genel toplumsal yaşamda bilişim teknolojilerinin ne ölçüde entegre olduğu da önemli bir parametre...
İşte, internetin önemi de asıl bu noktada başlıyor. Çünkü internet kullanımı ne kadar yaygınlaşırsa, o ülkede insanların bilgiye erişimi de o ölçüde kolaylaşıyor.
Bu noktada kamu yönetiminin bilişim vizyonunun, e-devletin de ötesinde, daha kapsamlı, daha etkin ve kararlı olduğunu görüyorum. TTNET olarak bu kararlılığın arkasındayız ve tüm imkânlarımızı Türkiye’nin bilgi toplumu olma
hedefi doğrultusunda değerlendiriyoruz.
4. İnternetin tüm topluma yaygınlaştırılması için kamuya ve özel sektöre ne gibi görevler düşüyor?
İnternet, insanların hayatını kolaylaştırmak adına pek çok olanak sunuyor. Öncelikle bir iletişim platformu olarak
çok değerli... Tüm dünyaya bağlanmanın, gelişmeleri an be an takip etmenin en etkili ve en kolay yolu... Ayrıca internet etkili bir eğitim aracı... Kişisel gelişimin yanı sıra uzmanlaşma ve hatta doğrudan eğitim aracı olarak etkin
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şekilde kullanılıyor. Diğer taraftan girişimcilik ve iş geliştirme açısından da bulunmaz bir ortam... Ticaretin gelişmesi için bir ülkede internet kullanımının yaygınlaştırılması kaçınılmaz.
Tüm bu imkânlardan maksimumda yararlanabilmemiz için kamu yönetimi ciddi, tutarlı ve etkili bir bilişim politikası izliyor. Uluslararası akademik çalışmalara ve pazar araştırmalarına verilen önem neticesinde bilişim sektörüne ciddi bir yatırım yapılıyor. Genel ekonomik gelişme ve büyüme de bu süreci hızlandırıyor. Kamu yönetimimiz bu
noktaya büyük önem veriyor. Çünkü bilişim sektörü, ülkemizin temel sorunlarından olan işsizlik sorununa da çözüm getiriyor.
Hem kamu yönetimi, hem de özel girişimcilik açısından bu süreci desteklemenin temeli, vatandaşlarımıza internetin sunduğu imkanların önemini anlatmaktan başlıyor. Toplum önünde saygınlığı olan referans kişilerin her fırsatta internetin öneminin altını çizmesi gerekiyor. Ardından kamu ve özel sektör imkanlarının bilişim altyapısının yaygınlaştırılması için harekete geçirilmesi gerekiyor.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde başlatılan ve Türk eğitim sisteminin anlayışında ve kalitesinde büyük çığır açan FATİH projesinin temelinde aslında yine bilişim ve internet yer alıyor. Bu tarz projelerin
bilgi toplumu olma yolunda önemli katkılarının olduğuna inanıyorum.
Özel sektör de yenilikleri toplumun genelinden önce hayata geçirerek örnek olma misyonunu üstleniyor. Bilişim,
işini geliştirmek isteyenlerin göz ardı edemeyeceği bir yatırım alanı... Türkiye ekonomisinin direği olan özel sektörün bu anlamda ciddi atakta olduğu bir gerçek... Ama bu alanda atılması gereken adımlar henüz tamamlanmış değil; bu noktada özel sektöre de görev düşüyor.
5. TTNET bu sürece nasıl katkı sağlıyor?
Biz TTNET olarak, Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi sorumluluğuyla hareket ediyoruz. İnternet servis
sağlayıcısı kimliğimizin ötesinde, internetin toplumsal yaşama kattığı değerin altını çizecek projeler üzerinde çalışıyoruz.
Kamunun bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik bugüne dek ciddi projeler yürüttük. Bundan sonra da ortak
çalışmalarımız söz konusu olacaktır. Ama biz, bilgi toplumu olma hedefine ulaşmayı yalnızca internet penetrasyonunun artması ile sınırlı tutmuyoruz.
2010 yılıyla birlikte “TTNET’le Her Şey Mümkün” diyerek iletişim teknolojilerinin üç temel alanı olan internet, televizyon ve telefonu sahiplenip müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek elden karşılama vizyonuyla hareket
ettik. Tivibu’yu, yeni dönemimizin ilk ürünü olarak hizmete açtık. Bu adımımız IPtivibu ile devam etti. Son olarak
TTNET Mobil markasıyla müşterilerimize, mobil iletişim hizmetlerini sunmaya başladık. Böylece tamamladığımız
“Üçlü Oyun” stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize yenilikçi ve farklı fırsatlar sunuyoruz.
Çabalarımızın başarılı sonuçlarla kendini fark ettiriyor olması bugün bizleri gelecek için daha çok motive ediyor.
Her geçen gün, TTNET’in daha fazla haneye girdiğini, daha fazla insana ulaştığını görüyoruz. İngiltere merkezli
Dünya’nın önde gelen telekomünikasyon araştırma şirketlerinden Point Topic her üç aylık dönemde “Küresel Genişbant İstatistikleri”ni yayınlıyor. Sabit genişbant erişim teknolojilerinden DSL bazında yüzü aşkın ülkenin ve 317
internet servis sağlayıcının değerlendirildiği listede, TTNET 2010 birinci çeyrek itibariyle abone sayısı sahipliğinde
10. sırada yer almıştır. Bu bizim için çok önemli bir gelişme... Bu liste yayınlandığında 6 milyona yakın abonemiz
bulunuyordu. Bugün ise 6 milyonu aşan abone rakamıyla, müşterimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek elden çözme
vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KAMU-DER SİZSİNİZ, SİZİNLE BÜYÜYOR
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HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ , TÜRKİYE’NİN
BAŞBAKANLARI NERELİ?
ALİ ADNAN ERTEKİN MENDERES
Doğum yeri: Aydın
Doğum tarihi : 1889
Başbakanlık yaptığı tarihler: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 (19,20,21,22,23.
Hükümet)

SAMİ SÜLEYMAN GÜNDOĞDU DEMİREL

Doğum yeri: Isparta - Atabey
Doğum tarihi: 1 Kasım 1924
Başbakanlık yaptığı tarihler: 27 Ekim 1965 - 26 Mart 1971 (30,31,32.
Hükümet) 31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977 ( 39. Hükümet) 21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 (41. Hükümet)
12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980 (43. Hükümet

MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi : 28 Mayıs 1925
Başbakanlık yaptığı tarihler: 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 (37. Hükümet) 21
Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977 (40. Hükümet)
5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979 (42. Hükümet) 11 Ocak 1999 - 18 Kaasım 2002
(56 ve 57. Hükümet) 11 Ocak 1999 - 18 Kaasım 2002 (56 ve 57. Hükümet)

FERİT SADİ MELEN
Doğum yeri: Van
Doğum tarihi : 1906
Başbakanlık yaptığı tarihler : 22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973 (35. Hükümet)

MEHMET NAİM TALU
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi : 1919
Başbakanlık yaptığı tarihler : 15 Nisan 1973 - 26 Ocak 1974 (36. Hükümet)
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HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ , TÜRKİYE’NİN
BAŞBAKANLARI NERELİ?

MAHMUT SADİ IRMAK
Doğum yeri: Konya - Seydişehir
Doğum tarihi : 15 Mayıs 1904
Başbakanlık yaptığı tarihler: 17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975 (38. Hükümet)

SAİM BÜLENT ULUSU
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi :1921
Başbakanlık yaptığı tarihler: 21 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 (44. Hükümet)

TURGUT ÖZAL
Doğum yeri: Malatya
Doğum tarihi: 13 Ekim 1927
Başbakanlık yaptığı tarihler: 13 Aralık 1983 - 31 Ekim 1989 (45 ve 46. Hükümet) 1971 (30,31,32. Hükümet) 31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977 ( 39. Hükümet)
21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 (41. Hükümet) 12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980
(43. Hükümet

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Doğum yeri: Rize
Doğum tarihi : 26 şubat 1954
Başbakanlık yaptığı tarihler:14 Mart 2003 - 29 Ağustos 2007
(59. Hükümet) 29 Ağustos 2007 - (halen görevde)

NECMETTİN ERBAKAN
Doğum yeri: Sinop
Doğum tarihi: 29 Ekim 1926
Başbakanlık yaptığı tarihler: 28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997
(54. Hükümet) 1974 (36. Hükümet)
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HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ , TÜRKİYE’NİN
BAŞBAKANLARI NERELİ?
TANSU PENBE ÇİLLER

Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 23 Ekim 1944
Başbakanlık yaptığı tarihler: 25 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995
(50. Hükümet) 5 Ekim 1995 - 30 Ekim 1995 (51.Hükümet)
30 Ekim 1995 - 6 Mart 1996 (52. Hükümet 1989 (45 ve 46. Hükümet) 1971
(30,31,32. Hükümet)
31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977 ( 39. Hükümet) 21 Temmuz 1977 - 5 Ocak
1978 (41. Hükümet) 12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980 (43. Hükümet

ABDULLAH GÜL
Doğum yeri: Kayseri
Doğum tarihi: 29 Ekim 1950
Başbakanlık yaptığı tarihler: 18 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 (58. Hükümet)

MUSTAFA İSMET İNÖNÜ

Doğum yeri: İzmir
Doğum tarihi: 24 Eylül 1884
Başbakanlık yaptığı tarihler: 1 Kasım 1923 - 22 Kasım 1924 (1 ve 2. Hükümet) 4 Mart 1925 - 25 Ekim 1937 (4,5,6,7,8. Hükümet)
20 Kasım 1961 - 20 Şubat 1965 (26,27,28. Hükümet) tarihleri arasında Başbakalık yapmıştır. Mustafa İsmet İnönü 17 yıl Başbakalık yaparak Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan siyasetçi olmuştur.
ran 1997 (54. Hükümet)1974 (36. Hükümet)

AHMET MESUT YILMAZ

Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 6 Kasım 1947
Başbakanlık yaptığı tarihler: 23 Haziran 1991 - 20 Kasım 1991 (48. Hükümet)
6 Mart 1996 - 28 Haziran 1996 (53. Hükümet)
30 Haziran 1997 - 11 Ocak 1999 (55. Hüküm

YILDIRIM AKBULUT

Doğum yeri: Erzincan
Doğum tarihi : 1935
Başbakanlık yaptığı tarihler: 9 Kasım 1989 - 23 Haziran 1991 (47. Hükümet) 1924
(1 ve 2. Hükümet) 4 Mart 1925 - 25 Ekim 1937 (4,5,6,7,8. Hükümet) 20 Kasım 1961
- 20 Şubat 1965 (26,27,28. Hükümet) tarihleri arasında Başbakalık yapmıştır. Mustafa İsmet İnönü 17 yıl Başbakalık yaparak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun
süre Başbakanlık yapan siyasetçi olmuştur. ran 1997 (54. Hükümet) 1974 (36.

Hükümet)
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KAMU-DER‘İN 2009 YILINDA ÖDÜL VERDİĞİ PURSAKLAR
KAYMAKAMI DR. AHMET CENGİZ SİNOP’A VALİ OLDU.

KAMU-DER Sinop Valiliğine atanan Dr. Ahmet CENGİZ’i
Tebrik Eder Üstün Hizmetlerinin Devamını Diler.

2009 yılı Ankara Etap Altınel Otelinde yapılan ödül töreninde, ödülü KAMU-DER adına eski Devlet Bakanı
M. Salim ENSARİOĞLU tarafından Dr. Ahmet CENGİZ ‘e
plaketi verirken.

Dr. Ahmet CENGİZ
Sinop Valisi

YILDIZI PARLAYAN KAMU EMEKLİSİ
1974 - 75 yılı Bolu Öğretmen Okulu ve Eskişehir Yüksek Lisans mezunu
1975 Ağustos Ayı Şırnak İli Kemerli Köyü öğretmenliğinden Siirt Yetiştirme Yurdu ve değişik okullarda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında Eylül ayında emekl olup
ticarete atıldı halen Siirtte İkamet etmekte olup arkadaşlarının teşvikiyle siyasete atıldı. Halen Türkiye Partisi Siirt İl Başkanlığını yürütmektedir. Siirte gün geçtikçe, halk tarafından daha fazla sevilmekte ve yıldızı parlamaktadır. Sn. Hayrettin TARTAR hocamız, tüm emekçilerimizin ve ulusumuzun geçmiş yıllarını kutlar,
2011 yılının sağlık barış ve mutluluklar getirmesini dilerim dedi.
TARTAR şunları da ekledi :

Hayrettin TARTAR

Emekli Öğretmen
Türkiye Partisi Siirt İl Başkanı

www.kamuder.org.tr

“ Bu dünyada kalp kırmanın, gönül yıkmanın beyhudalığını (neticesizliğini) anlayacak kadar olgun bir hayat anlayışına varmalı ki insan en küçüğünden en büyügüne kadar, tatlı dille, güler yüzle hitab edebilsin”
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KAMU-DER’DEN TÜRKİYE ŞOFÖRLER
FEDERASYONUNA ZİYARET
Kamuder Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ Genel Sekreter
Orhan ÖZBEK ve genel teşkilatlanma sekreteri Mehmet İrfan TENEKECİ ile birlikte Şoförler Federasyonu Genel Merkezi ‘ne giderek Federasyon Genel Başkanı Fevzi AYDIN ile bir
saat görüştüler. Şoförlerin sorunlarıyla ilgili fedarasyon başkanı Fevzi AYDIN, KAMU-DER heyetine bilgi verdi. Kamu- Der
Başkanı Cevdet BAŞTUĞ “federasyon başkanımızı dinledik
gerçekten de haklı bulduk; ülkemizde TSK ‘dan , Devlet Demir Yolları çalışanlarından sonra en ağır görevleri şoförler
yapmaktadır. Sayın başkanın da buyurduğu gibi hükümetle federasyon arasında bir çaışma vardır. Onbeş gün SSK pirimlerini yatırmaları halinde otuz gün sayılmalıdır. Bu konuda KAMU-DER olarak federasyonun bu haklı talebini destekliyoruz. KAMU-DER olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.
Federasyon Genel Başkanı Fevzi AYDIN “KAMU-DER’in bu
nazik ziyaretlerinden dolayı başta KAMU-DER Başkanı olmak
üzere tüm KAMU-DER camiasına teşekkür ederim “dedi.

KAMU GÖREVLİLERİMİZİN, EMEKLİLERİMİZİN
VE TÜM İNSANLIK ALEMİNİN YENİ YILINI KUTLAR
2011 YILININ SAĞLIK ,BARIŞ, MUTLULUK VE ESENLİKLER
GETİRMESİ DİLEĞİYLE SEVGİ VE SAYGILAR SUNARIZ.
Yönetim Kurulu A.
Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan
20
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ÇUBUKÇU: 2011’DE TEK ATAMA YAPILACAK

nimet çubukçu
foto

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, yüz binlerce öğretmenin dört gözle beklediği şubat
ataması konusunda çok net açıklama yaptı. Çubukçu önümüzdeki yıl 55 bin öğretmen alınacağını ve tamamının ağustos ayında atanacağını söyledi. Bakan Çubukçu,
beklentiler konusunda ise yapılacak bir şeyin olmadığını ve tek atama döneminde
kararlı olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, yüz binlerce öğretmenin dört gözle beklediği şubat
ataması konusunda çok net açıklama yaptı. Çubukçu önümüzdeki yıl 55 bin öğretmen alınacağını ve tamamının ağustos ayında atanacağını söyledi.
Çubukçu, KPSS’nin içeriğinin değiştirilmesine yönelik olarak da, “İçerik mutla değişecek ve branşlara yönelik sorular yer alacak” dedi. Milliyet’in Baba Beni Okula Gönder kampanyası çerçevesinde Erzurum’un Aziziye ilçesinde açılan Üçer Kız
Öğrenci Yurdu’nun açılışına katılan Bakan Çubukçu, ilköğretimdeki okullaşma oranının yüz 99’a ulaştığını; kız ve erkekler arasındaki farkın da yüzde 1’e kadar indiğini söyledi.

Ağustosta Tek Atama
Bakan Çubukçu, ara atama dönemlerinin eğitim-öğretimi aksattığını ve bu yüzden tek atama döneminde kararlı olduklarını dile getirerek, şubatta atama olmacağını özellikle vurguladı. Beklentiler konusunda ise yapılacak bir şeyin olmadığını ve tek atama döneminde kararlı olduğunu söyledi.
Çubukçu, yılbaşından sonra YÖK ile toplantı düzenleneceğini ve öğretmen yetişme konusunda ileriye yönelik ciddi
adımların atılacağını da hatırlatarak “Aslında KPSS’ye hiç gerek kalmadan öğretmen ataması yapılması gerekir. Ama
bugünkü koşullarda bu mümkün değil. İhtiyaç duyulan alanların kontenjanlarının artırılarak, fazlalık olan alanlarda da
daha az alım yapılması için YÖK ile görüşmelerde bulunacağız” dedi.
Önümüzdeki yıllarda en fazla ihtiyaç duyulacak olan öğretmenliklerin ise okul öncesi öğretmenliği, pdr ve ingilizce olduğuna dikkat çekti.
Kız Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık
İşadamı Erol Üçer ve eşi Mine Üçer tarafından yaptırılan 100 yataklı kız öğrenci yurdunun açılışında konuşan Bakan Çubukçu kız öğrencilere pozitif ayrımcılıktan yana olduğunu söyledi. Babasının kendisini çok sevdiğini ve güvendiğini hatırlattı, bugün bu göreve gelmesinde bu sevgi bağı ve güvenin çok önemli olduğunu anlattı.
Bakan olduktan sonra kız öğrencilerin önce hukukçu, ardından da avukat olmak için hedef koymalarından büyük bir
memnuniyet duyduğunu da dile getirerek, “Kız öğrencilerimizin önünü mutlaka daha fazla açmalıyız” dedi.
Çubukçu, son 8 yılda eğitimde çok mesafe kaydettiklerini ama buna rağmen yapılacak daha çok işin bulunduğunu söyledi.

BaskıTarihi:OCAK2011
SAYI - 18
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşler Müdürü
HamdiBERBERÜyelerimizevekamukurumlarımızavesiviltoplum
kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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HAYAT, AYNAYA BAKMAYA BENZER...
Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’una tekabül eden 8.5 milyon özürlü vardır. Bunların ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu konuda bahane de yok, özür de yok.
Engelli olmak, hayatın içinde olmak için engel değildir. Özürlü olmak, topluma hizmet etmekten muaf olmak demek değildir. İmkan tanındığında
özürlü vatandaşlarımız da çok güzel bir şekilde memlekete hizmet borçlarını ödeyebilmektedirler. Ancak, bu konuda özürlü ve engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Fatma ŞAHİN

Engelli olsun olmasın, herkesin hayatını en iyi şekilde idame ettirme hakkı
bulunmaktadır. Kimse engelinden ötürü, yaşama sevincinden mahrum bırakılamaz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, yönetimlerin himmetine bırakılmış bir konu değil, bilakis sorumluluklarının
gereğidir. Çağdaş yönetim normları da özür beyan etmekten ziyade özürlülerin hayatını kolaylaştırmak adına icraatlar yapmayı gerekli kılmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yrd.
Gaziantep Milletvekili

Özürlü istihdamının artırılması ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Özel sektörde özürlü kontenjanının hesaplanmasında bir işverenin toplam işçi sayısı esas alınmaya başlandı. Bu özürlü kontenjanında artış anlamına geliyor. Aynı zamanda, özürlü çalıştırılmasına elverişli olmayan işyeri sahibi, başka işyerlerindeki özürlünün istihdam giderlerini karşılayabilecek. Ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarının, özürlü istihdamında kontenjan durumuna bakılmıyor.
Sadece özürlü ve engelli vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması değil, aynı zamanda onların bakımını üstlenen
ailelerinin hayatlarının kolaylaştırılması da gerekmektedir. Türkiye genelinde bakım ücreti ödenen engelli sayımız 260
bin civarına ulaşmıştır. Eğitim alabilecek durumda olanların okullara taşınması da ücretsiz yapılmaktadır. Hükümetimizin engellileri her fırsatta düşündüğünün kanıtı, referanduma sunulan anayasa değişikliği paketidir. Yaşlılar ve Özürlüler ile Harp ve Vazife Şehitlerinin Dul ve Yetimleri ile Malul ve Gazilere Pozitif Ayrımcılık Tanınacağı, Alınacak Tedbirlerin de Anayasa’nın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmayacağı hükmü anayasa maddesi haline getirilmiştir. Böylelikle hem modern, çağdaş bir anayasa normuna ulaşılmış, hem de engelliler için ileri düzenlemeler yapılabilmesinin önü açılmış bulunmaktadır.
Dünya Engelliler Günü münasebeti ile özürlü kardeşlerime tavsiyem şudur: Hayat, aynaya bakmaya benzer. Siz ona gülümserseniz, o da size gülümser. Size küsmek değil gülmek yakışır.

Fatma ŞAHİN Gaziantep Milletvekili
MYK üyesi Genel Başkan Yrd. Bölge ziyaretlerinde...
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BİR YIL DAHA GEÇTİ
Acısıyla tatlısıyla koca bir yıl daha geçti. Geçen aylar içimizde gerçekleşmesini istediğimiz ve çoğunlukla gerçekleşmeyen dileklerimizi de alıp götürdü, deyim yerindeyse
silip süpürdü. Hızla geçen zaman ile birlikte hayallerimiz ve umutlarımız da eski yılla birlikte geride kaldı.
Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü geçse bile akıp giden zamanın, ömrümüzden bile çalıp bizi bir yaş daha yaşlandıran koca bir yılın son ayındayız. Duvardaki takvimin son
yaprakları gibi son yılın son günlerini yaşıyoruz. Yeni yıla girmemize kısa bir zaman
kaldı. Yaşanmış bir yılın hatıralarını tozlu raflara kaldırıp, yepyeni bir yılı güzel dileklerle ve yeni heyecanlarla bekliyoruz.
Yeni yıl, güzel ve mutlu geçer diye sabırsızlıkla beklenir, olsun veya olmasın, en azınNarin TENEKECİ
dan mutlaka olur düşüncesiyle ve büyük umutlarla beklenir. Her yeni yıl umutları
da beraberinde getirir. Her yeni yılın sabahı doğan güneşle birlikte büyük hayallerle
güne başlanır. Dileklerimiz gerçekleşmese bile her defasında tekrar tekrar denenir. Olmasını istediğimiz her neyse, gerçekleşmesi için sürekli çaba gösteririz.
Ümitsizliğe kapılmadan, yarı yoldan dönmeden, sonuç olumsuz bile olsa bu olumsuzluk, gelecek güzel şeylerin habercisi olur diye sonuna kadar bekleriz. Daha önce neden denemedik diye üzülmeden, hayal kırıklığına uğramadan, en
azından denedik ama olmadı deriz.
Geçmiş yılda hayatımızda kalan kötü anıların, yeni başlayacak olan yılla birlikte unutulup gitmesini, yarınlara gerçekleşmesini istediğiniz yepyeni dileklerle girmenizi, her gününüzün bir önceki günden daha mutlu, daha huzurlu ve daha
sağlıklı geçmesi dileklerimle.

BİRİ ENGEL Mİ DEDİ?
Yaşadığımız toprak, aldığımız nefes, içtiğimiz su, bakabildiğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, duyabildiğimiz, görebildiğimiz her şey... Hayatın bir parçası değil mi her biri? Ama bu beş duyu yetmez kimi
zaman insanoğluna. Her zaman hep her şeyin daha iyisini ister...
Hiç düşündünüz mü görmeden konuşamamayı, konuşarak görememeyi, hissederek yürümemeyi, yürüyerek konuşamamayı. Hiç böyle olabileceğinizi, her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu düşündünüz mü?
Ben düşündüm. Yaşarken hayattan keyif alabilmeyi öğrendim. Çayın sıcaklığından yanan dudağımın verdiği histen haz almayı, koşarken yorulmanın verdiği zevki öğrendim. Bakarak, görerek, duyarak iletişim
kurmak mutluluk veriyor bana. İnsan olmayı seviyorum. İnsan olmayı başarabilen insanlığı seviyorum...
SEMA KAHVECİ
Düşündüğüm ikinci şey var bu ilk düşüncemin yanında. Sağlıklı olunca insan olunmuyor. Sadece kalp temizliği beynin, düşüncenin berraklığı bizi biz yapıyor. Engelin olmadan engelli insanlara destek olmayı, onlar gibi özgüvenli olmayı, onları düşünerek hayata daha da ılımlı bakmayı ve bunlar yanında bağlılık duygusu temasını işlemenin
önemini kavramanın verdiği haz bizi insan yapıyor.
Sağlıklı olmak sağlıklı düşünmekten geçer. Gönül güzelliği yüzüne yansımış herkes sağlıklıdır aslında. Fiziksel sağlıkla insanlık kıyafetini giymekle insan olunmaz.
Bende yüreğinize dokunduğuma, beni hissedebildiğinize inanıyorum ve diyorum ki: Yaşasın gönül sağlığımız. Herkesi sağlıklı olmaya bekliyorum.
24
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5 BİN ZİRAAT MÜHENDİSİ İŞSİZ KALACAK

Bu Meslek Grubundaki 5 Bin Kişi İşsiz Kalacak...
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, bugün yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile sorumlu gıda yöneticisi olarak istihdam edilen 7-8 bin ziraat mühendisinin 5 bine yakınının işsiz kalacağını savundu.
Kiraz, yazılı açıklamasında, 13 Haziran 2010 tarihli 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu”nun Resmi Gazete’de yayımlandığını, kanunun büyük bölümünün yürürlük tarihi ile ilgili olarak “yayımından
6 ay sonra yürürlüğe girer” hükmüne yer verildiğini belirtti.
Yürürlükteki gıda güvenliğini sağlayan dört ayrı kanunun, dört ayrı disiplinin ayrı ayrı kanunları olmasına rağmen “Avrupa Birliği böyle istiyor” ve “gıda güvenliğini bu şekilde sağlayabiliriz” gerekçesiyle “çorba edildiğini” savunan Kiraz,
bu şekilde bazı meslek gruplarının yetkilerinin arttırıldığını, bitki koruma ve sorumlu gıda yöneticiliği konularında çalışan, istihdam edilen ziraat mühendislerinin de mağdur edildiğini öne sürdü.
Ülkede 15 bin civarında ekmek fırını, bir o kadar da pastane ve unlu mamul üreten üretim tesisinin bulunduğunu kaydeden Kiraz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Önceden beri uygulanan ‘20 beygir üzeri motor gücü bulunan gıda üreten işyerlerinde ziraat mühendisi çalıştırmak’
zorunlu iken, yeni kanunda (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş
yerleri gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager çalıştırırlar) denilmektedir. Sayın Bakan’ın isteği ile 20 KW olan işgücü kapasitesi 30 KW’ye çıkarılmak suretiyle sorumlu gıda yöneticisi olarak istihdam edilen 7-8
bin ziraat mühendisinin 5 bine yakını işsiz kalacak ve en az 10 bin ekmek fırını ve bir o kadar pasta ve unlu mamul üreten gıda işletmesi bu ziraat mühendisleri tarafından denetlenemeyecektir.
Şimdi soruyoruz: Gıda güvenliğini bu işletmelerde nasıl sağlayacaksınız? Bu iş bakanlığın mevcut denetleme sistemine bırakılırsa, ülkemizde bir fırın ancak 2-3 yılda bir denetlenebilecektir.
İşsiz kalan 5 bin civarındaki ziraat mühendisinin mağduriyetleri nasıl çözülecektir, sorumlu yöneticileri olmayan 20 bin
civarı işletmede üretilen gıdanın güvenilirliği nasıl sağlanacaktır?
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Sayın Genel Başkanım sizi tanıyabilir miyiz?
1956 doğumlu Ankara Sincan Lisesi mezunuyum. Evli üç çocuk babasıyım. Kürtçe, Arapça, Farsça ve az
düzeyde İngilizce bilmekteyim.
Sayın Başkanım, Sivil toplum kuruluşlarında ne zaman görev aldınız nasıl ilgi alanınıza girdi?
Sayın Gülşah Hanım 1996 yılınsa TCDD memurlar derneği o tarihte 10.000 üyesi, 18 şubesi olan aktif bir
dernekti.
Zamanın yöneticileri bana teklif getirdiler, ben de kabul ettim. Yönetim Kurulu’nda görev aldım ve teşkilat genel sekreteri oldum. O tarihten bu güne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla iç içeyim. 2006 yılında arkadaşlarımın teşvikiyle görülen luzum üzerine 20 arkasşımızla KAMU-DER’i kurduk. 1. Genel Kurul’umuzu
2007‘de yaptık. 2. Genel Kurul ise 24.12.2010‘da Ankara’da yaparak ikinci kez güven tazeledik.
Sayın Başkanım KAMU-DER başkanısınız birçok bürokratlarla görüşüyorsunuz. Sizi rahatsız eden ne
oluyor bizi bilgilendirir misiniz?
Sayın Gülşah Hanım Türkiye genelinde 22 temzilciliğimiz var. Hedefimiz 41 ilde teşkilatlanmaktır. Kamu
görevlilerimizin ve emeklilerimizin, mağduriyetlerinin giderilmesi için veya kamu kurumlarımızın menfaati gereği iligili bakan ve genel müdürleri ziyaret etmek için talepte bulunuyoruz. Bizi kamuder adına en iyi
şekilde ağırlayan uğurlayan yardım eden bürokratlarımız var. Kamu-der camiası adına teşekkür ederim.
Görüşme talebimize cevap vermeyen, kendini beğenmiş, halktan kopuk genel müdürlerimiz de var.Bunlar bize cevap vermeyince bizler üzülüyoruz. Kamu-der kamu görevlilerimizin adresidir. Görevden alınan
birçok bürokratın gittikleri ilk adres sivil toplum kuruluşlarıdır. Görevdeyken kapıları kapalı tutan bürokratlar lütfen kapılarınızı sivil toplum kuruluşlarına açınız. Sivil toplum kuruluşları o kurumların aynasıdır.
Baktıkça artıları ve eksileri göreceklerdir.
Sayın Başkanım hükümetin 2011 yılı için verdiği 4+4 lük zamdan memnun musunuz.
Sayın Gülşah Hanım 2011 yılı için verilen 4+4 lük zamdan memnun olmak mümkün değildir.
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Sayın Başkanım 4 / C lilerin durumu ne olacak bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
Gülşah Hanım 4/C’lilerin durumu içler acısıdır. Size bir örnek verecek olursam Dicle Elektrik özelleşiyor.
O kurumda hizmeti 5 yıl olan en az lise mezunu veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olan pırıl pırıl çalışanlarımız var. Aylık maaşları ortalama 1800 TL’dir. 5 yıl önce işe girmiş evlenmiş maaş durumuna göre tokiden
ev almış, araba almış, düğün yapmış vs.. borçlanmış. Kurum 2011 yılında özelleşince bu çalışanlarımızı
diğer kurumlara 4/C’li olarak 750 TL maaşla gönderecekler. Her ay 110 TL kayıplatı olacak. Peki bunların
borçları ne olacak? İşte bunun için diyorum ki durumları içler acısıdır. Hükümetten isteğimiz memurlara
tanınan haklar gibi özelleşen kurumlardan diğer kurumlara mevcut kadrolarıyla veya isteyen memur kadrosuyla gönderilmesinin sağlanmasıdır. Çok zor bi karar değildir. Bakanlar kurulumuzun kararına bağlıdır.
Sayın Başkanım son zamanlarda sağlıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?
Sevgili Gülşah, son zamanlarda sağlıkla ilgili şok gelişmeler oluyor. Sağlık özelleşiyor kimsenin haberi yok.
Sağlığımız neredeyse paralı hale geliyor. Aile hekimlikleri kurulmuş doktorlar 4/C‘ye geçmiş, sözde maaşları 3000 artmış, doktorlarla görüşüyoruz hepsi ağlıyor, sistemden şikayetçi.
Doktorun ifadesi doğalgaz parası, işçi parası elektrik parası, bakıcı parası buna benzer giderler doktorun
maaşından kesiliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Kamu emeklisi kamu çalışanı muayene olduğunda önemli
olan ilaçların çoğunu devlet karşılamıyor. İlgili kişi parasııyla alıyor.Bu sağlık politikası sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Bu politika çalışanlarımızı, kamu emeklilerimizi perişan etmiştir. Örnek verecek olursak 500
TL lik gözlük bedeline karşılık 111 TL veriyor. Diş tedavilerinde 3000 TL lik diş tedavisi masrafına 36 TL veriyor. Böyle bir sosyal devlet ilkesi olur mu? Onun için bu sistemin yeniden gözden geçirilmesi lazımdır diyorum.
Sayın Başkanım basından takip ettiğimiz kadarıyla Kamu-Der ‘ parlemento yolu gözüküyor , aday mısınız?
Gülşah Hanımefendi, ben de sizin gibi basında okuyorum. Gerek basın medyası , gerekse yüce milletimizin Kamu-Der i parlementoda temsil edilmesini istediklerini tahmin ediyorum. Teklif gelirse Kamu-der
temsilcilri , yönetim kurlları, danışma kurulu, onur kurulunu toplantıya çağırıp hep birlikte kararımızı vereceğiz. Kamu- D er’linin parlementoda olması yüce milletimizin menfaati gereğidir.Ülke yararına olacaktır. Bilgi ve deneyimimizi TBMM çatışı altında sürdüreceğiz.

Sisitem değişmelidir.

Hükümetin memur ve memur emeklisine verdiği zam oranları çok düşük. Yüzdeliik zamlar çare değildir.
Sistemin değişmesi lazım. Ülkesine 30 yıl hizmet vermiş , emekli olmuş müdür, müdür yrd, şef , memur
emekli olmaları halinde bu gün tarihi itibariyle 900 veya 950 TL maaş alacaktır. Ankara Polatlı, Sincan, Mamak , Kayaş Etimesgut merkezden uzak ilçelerimiz de dahil ev kirası 400 TL’dir. Kamu-der araştırmasına
göre 4 kişilk bir ailenin geçim endeksi 2655 TL dir. 2655 TL az maaş alan bir aile yoksulluk çekiyor demektir. Ankara Oran Şehri Çankayada daire kira bedeli 3000 TL’dir. Kamu-der olarak Sayın Maliye Bakanımız
Mehmet ŞİMŞEK’e , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dİnçer’e soruyoruz:
- Kamu emeklisi ve çalışanları nasıl geçinecek bize bir reçete versinler ona göre geçinelim.IMF Reçetesi değil Türk reçetesi istiyoruz.
Sayın Başkanım Konuk olduğunuz için Kamu-Ses Dergisi olarak teşekkür ederiz.
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COŞKULU BİR ŞEKİLDE ANKARA MOLA OTELİNDE YAPILDI

Büyük A nadoolu Birliği Organizasyon Başkanı Nazan Mehtap Şevkatli’nin düzenlediği Ağrılılar
Gecesinde Ağrılılar Gecesinde Ak Parti Ağrı Milletvekili Abdülkerim Aydemir Ödülünü KamuDer Başkanı Cevdet BAŞTUĞ’dan aldı.

10 Aralık 2010 tarihinde Ankara Mola Otelinde Ankara daki Ağrılıların katılımıyla gece yapıldı.
Geceye Ağrı millevekilleri
Kemal KAYA , Fatma Selman KATAN, A. Kerim AYDEMİR, CHP MKYK üyesi ve CHP İl başkanı Savcı SAYAN
- Ağrı Belediye Başkanı Hasan ARSLAN Ağrılılar Vakfı Başkanı , Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Ankaradaki Ağrılı bürokratlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Selehattin SELMAN , KAMU-DER
Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, Büyük Anadolu Birliği Genel Başkanı Yusuf ÇELİK ve Özdemir Spor Kulüp Başkanı Yavuz ÖZDEMİR, katıldılar.
Gecede özürlüler yararına bir tekerlekli sandalye satışa sunuldu. Ağrı Folklor Ekibi geceye renk kattı.
Türk Halk Müziği sanatçısının seslendirdiği “Ağrı Dağın Eteğinde Uöçan güvercin olsam “ adlı türkü davetlilleri coşturdu.
Geceye katılanlar anısına Ağrı Milletvekillerine ve Ağrılı bürokratlara ödüller verildi.

Büyük Anadolu Birliği Organizasyonunun düzenlemiş olduğu Ağrılılar Gecesi birlik ve beraberlik duyguları içerisinde gerçekleşti.
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Büyük Anadolu Bİirliği’nin düzenlediği Ağrılılar Gecesi’nde Ak Parti milletvekilleri de katıldılar.

Büyük Anadolu Bİirliği Organizasyon Başkanı Nazan Mehtap Şevkatlinin düzenlediği Ağrılılar
Gecesinde Ak Parti milletvekili Mehmet Hanifi Alır ‘a ödülünü Urfa Derneği Genel Başkanı Abdulrahman Sanlı takdim etti.

Büyük Anadolu Bİirliği Organizasyon Başkanı Nazan Mehtap Şevkatlinin düzenlediği Ağrılılar
Gecesinde Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan ‘a ödülünü Ağrılılar VakfıBaşkanı Ahmet Emin
Birdal takdim etti.

Büyük Anadolu Birliği Başkanı Yusuf ÇELİK, Aliye KETHÜDAOĞLU’na Ödülünü takdim etti.
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Büyük Anadolu Birliği Organizasyon BaşkanıNazan Mehtap Şevkatli’nin düzenleediği Ağrılar Gecesinde Ak Parti milletvekilleri Fatma Salman Kotan layık görüldü.
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Bir gün Mümkünlü’de yaşayan herkesin evine
internet bağlanır. O günden sonra Mümkünlü’de
hayat tamamen değişir.
Mümkünlü manavı, domatesini internetten meşhur eder.
Mümkünlü berberi, saç stillerini internetten keşfeder.
Mümkünlü çiftçisi, tarlası için borsayı
internetten takip eder. Faturalar internetten ödenir.
Çocuklar derslerine internetten çalışır.
Filmler internetten izlenir, şarkılar internetten dinlenir.
TTNET’le internet, Mümkünlü sakinlerinin
hayatının vazgeçilmezi haline gelir.
Bakalım her şeyin mümkün olduğu bu kasabada
daha neler neler mümkün olacak!
Ne de olsa TTNET’le her şey mümkün.

www.ttnet.com.tr | 444 0 375
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KAMU HER YÖNE TARİFELERİNE GELİN

TÜM AVEALILARLA

BEDAVA
KONUŞUN!
HER YÖNE

HER YÖNE

HER YÖNE

25TL

35 TL

45 TL

300DK

657DK 1000DK

TÜM AVEALILARLA BEDAVA

avea.com.tr 444 1 500 avea içi 500 avea bayileri
Kamu Plus Tarifeleri’nden özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dahil olmak üzere tüm kamu çalışanları ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencileri,
Türk Eczacıları Birliği üyeleri, gaziler ve şehit yakınları yararlanabilir. Kamu çalışanı olmayanlar, Avea kamu tarifesi kullanan bir yakınları tarafından referans gösterilerek tarifelerden yararlanabilir. 1 kamu çalışanının en fazla 3 kişiye referans verme hakkı
vardır. Belirtilen aylık ücretler yeni hat alarak veya numarasını taşıyarak gelen kişiler için geçerlidir. Tarife değişikliği ile Kamu Plus Tarifeleri’ne geçiş yapanlar için aylık ücretler 300 dk için 29 TL, 657 dk için 39 TL, 1000 dk için 49 TL olacaktır. Avealılarla
bedava görüşme süresi her fatura dönemi için 3.000 dakikadır. Bu tarifeler kapsamında diğer Avea kamu tarifelerindeki kullanıcılar ile yapılan görüşmeler limitsiz ve ücretsiz olup 3.000 dk içinden kullanılmayacaktır. Kamu300, Kamu657, Kamu1000 tarifeleri
hariç, Avea faturalı bireysel ve Avea kamu hatlarından tarife değiştirerek geçiş yapan müşterilerden, 10 TL tarife geçiş ücreti alınmaktadır. Bir fatura dönemine ait tarife kapsamındaki kullanılmayan dakikalar bir sonraki fatura dönemine devretmez. Tarife
kapsamındaki dakikalar yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetleri’ne, 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. Tarife kapsamındaki ilgili dakikalar bittikten sonra konuşmanın dakikası 29 Kr’dir. Avea, kamuluların grup içi ve tüm Avealılarla görüşme sürelerini usulüne uygun olarak duyurmak kaydıyla makul kullanım süreleri ile
değiştirebilir. Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.

