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Dergimizin 22. sayısında sizlerle birlikte 
olma sevinci yaşıyorum diyecem ama 
diyemiyorum. Bugün 17 Ağustos dep-
remini anarken deprem gibi bir haber-
de Hakkariden geldi 1 i binbaşımız ol-
mak üzere 11 askerimiz şehit olmuş. 
Üzüntümüz büyüktür, acımız büyüktür 
bu üzüntüyü ve acıyı yüce milletimizle 
içten paylaşıyoruz tüm şehitlerimize Al-
lahtan rahmet kederli ailelerine, başta 
Türk silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere 
yüce milletize de baş sağlığı diliyorum.

 Değerli okuyucular Kamu-der başka-
nı olarak ta ve vatandaş Cevdet Baştuğ 
olarak ta yeter artık 1,5 ayda 41 şehit 
verdik yeter artık diyiroz. 27 yıllık terör 
bilançosuna sizlerin de yeter artık di-
yeceğinize inanıyorum. 1984 yılında 26 

şehit 43 yaralı. 1993 yılında 715 şehit 1479 yaralı. 1994 yılında 1445 şehit 992 yaralı. 1995 yılında 772 şehit 
312 yaralı. 1996 yılında 608 şehit 170 yaralı. 2000 yılında 7 şehit 7 yaralı. 11 yıl sonra 17 Ağustos 2011 bu-
gün 12 şehit 14 yaralı 1,5 ayda 41 şehit verdik. 27 yılda 37000 şehit binlerce yaralı verdik. 60 milyara yakın 
para harcadık. Kimin veya kimlerin işine yaradı. Düğmeye kimler basıyor. Bitsin bu göz yaşı ve kan. Bir kez 
daha yetti artık diyoruz kamu-der olarak  televizyon kanallarında şehit haberlerini duymak istemiyoruz. 

Adını ne koyarsanız koyun yeter ki çözün…

İster demokratikleşme deyin. ister birlik beraberlik kardeşlik projesi deyin. İster kürt açılımı deyin. Ne der-
seniz deyin yeter ki çözün. Analar ağlamasın gözyaşları dökülmesin artık bu soruna bir çözüm bulunsun.

Biz birlikte türkiyeyiz.

Evet biz birlikte türkiyeyiz siyaset anlamında söyelemiyorum gerçek anlamda söylüyorum biz birlikte tür-
kiyeyiz. Türkiyenin Türkiyede yaşayanlardan başka dostu yoktur. Aman ha dikkat edelim gemimiz batma-
sın geminin batmaması için herkes taşın altına elini koymalıdır. Batan geminin fakir yolcusu, zengin yolcu-
su kürdü, türkü, lazı arapı olmaz Allah korusun batarsa herkes batar batmaması için  herkes üstüne düşeni 
yapmak zorundadır. Komşumuz da gelişen olaylardan herkes ders almalıdır. Bu vesile ile 30 Ağustos zafer 
bayramınızı ve Ramazan bayramınızı en içten duygularımla kutlar bu bayramın şahsınıza ve aile fertlerinize 
sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyor sevgi ve saygılar sunuyorum.

ÖNCE  KAMU , SONRA 

KAMU-DER 
Genel Merkez : Tuna Cad. Çanakçı İş Hanı No : 11 / 73 Kızılay / ANKARA

www.kamuder.org.tr 

YETTİ ARTIK 1,5 AYDA 41 ŞEHİT VERDİK

Cevdet BAŞTUĞ 
 Kamu- Der Genel Başkanı
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İftarda Keçiören Belediyesi 
Sancaktepe Mahallesi’ndeki Bazı Gecekondulara Konuk Oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, if-
tarda Keçiören Belediyesi Sancaktepe 
Mahallesi’ndeki bazı gecekondulara konuk 
oldu.

Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel 
Merkezi’ndeki Ekonomi Değerlendir-
me Toplantısı’nın ardından Sancaktepe 
Mahallesi’ne geldi.

Kızı Sümeyye Erdoğan ve Keçiören Beledi-
ye Başkanı Mustafa Ak’ın eşlik ettiği Başba-
kan Erdoğan, ilk olarak Ayşe Polat’ın evini 
ziyaret ederek, iftarını yaptı.

Başbakan Erdoğan, daha sonra aynı mahal-
ledeki İsmail Alkan’ın evine geçti. Buradan 
çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlar-
la konuşmak üzere makam aracından inen 
Başbakan Erdoğan, hayırlı ramazanlar dile-
di.

Zeynep ve Esra isimli ikiz bebekleri kucağına alarak fotoğraf çektiren Başbakan Erdoğan, Muazzez Akbal’ın ricası üze-
rine evine giderek kahve içti.

Erdoğan’a Akbal’ın evinden ayrılırken bazı mahalleliler sorunlarını anlattı. Başbakan Erdoğan, öğretmen adayı oldu-
ğunu ve atanamadığını belirten genç bir kızın anlattıklarını dikkatle dinledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Yükseltepe Mahallesi’ne geçerek Fikret Karaaslan’ın evine konuk oldu. Erdoğan, bura-
dan ayrılırken de kendisini bekleyen mahallelilerle bir süre sohbet ederek, ramazanlarının hayırlı olmasını diledi. Er-
doğan burada 6 aylık olduğu belirtilen Eylül Zengin adlı bebeği kucağına alarak bir süre sevdi, fotoğraf çektirdi. An-
nesi Düriye Zengin’e kaçıncı çocuk olduğunu soran Başbakan Erdoğan, 2 yanıtını alması üzerine, ‘’Devam’’ dedi.

Başbakan Erdoğan aynı mahallede bulunan Döndü Kızılkaya’nın 
evini de ziyaret etti. Erdoğan, buradan çıkışında da vatandaşlar-
la sohbet etti.

Başbakan’ın ziyaretleri sırasında korumalar tarafından çocuklara 
oyuncaklar dağıtıldı



İNŞAAT LTD. ŞTİ.

Cevizlidere Cd. 1243. Sk. No.: 9/1 Balgat/ANKARA
Tel.: 0 312 473 74 32

Faks: 0 312 473 74 33

ÖZERGÜN
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CHP GENEL BAŞKANINA DENEYİMLİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

1983 Eylül- Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 

1984 Ağustos- Asteğmen

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara

1985 Kasım - İdari Memur  

Dışişleri Bakanlığı  Protokol Genel Müdürlüğü Ankara

1987 Kasım – İdari Ataşe

Bağdat Büyükelçiliği Irak

1989 Eylül – İdari Ataşe

Köln Başkonsolosluğu Almanya

1992 Eylül – Dışişleri Bakanlığı Konut Müdürü 

Dışişleri Bakanlığı Ankara

1993 Eylül – Özel Kalem Müdürü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara

1994 Ağustos – Özel Kalem Müdürü

Adalet Bakanlığı Ankara

1995 Ağustos – Kamu İlişkileri Koordinatörü

Raks Holding A.Ş. Ankara

1997 Ocak – Genel Müdür Basın Müşaviri

Emlak Bankası Genel Müdürlüğü  Istanbul

1997 Eylül – Medya Grup Koordinatörü

Medya Grubu Istanbul

2000 Kasım – Sosyal Hizmetler Müdürü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ankara

2003 Mart- Kurumsal İletişim Daire Başkan Yardımcısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ankara

2004 Mart- Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ankara

EĞİTİM:

İnönü İlkokulu İskenderun  1967-1972

Beş Temmuz Ortaokulu İskenderun 1972-1975

Cumhuriyet Lisesi İskenderun 1975- 1978

Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen Almanya 1978-79

Ankara Üniversitesi DTCF Alman Filolojisi 1979-83  

YABANCI DİL:

Almanca   (çok iyi) 

İngilizce   (iyi)

BİLGİSAYAR KULLANIMI:

Word, Excel, Powerpoint

HOBİLER:

Yelkenli kullanmak, motorsiklet kullanmak, tenis oyna-
mak, seyahat etmek, 

MUTLUYUZ, GÜÇLÜYÜZ, ÇÜNKÜ
 KAMU-DER’LİYİZ

PROFESYONEL DENEYİM:

Ömer Tuncay CEYLAN
Kimdir?     
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU 
ELMADAĞ’DA HALKIN SORUNLARINI DİNLEYİP İFTAR SOFRASINA KONUK OLDU.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 
Ankara’nın Elmadağ ilçesinin gecekondularıyla 
ünlü semti Yeşildere’ye giderek Seyit Cemali ve 
Fatih mahallelerini gezdi.

Kılıçdaroğlu, Mahalle muhtarları Ersin Çelebi ve 
Bayram İnce’nin de yardımlarıyla bölge hakkın-
da bilgiler alıp vatandaşın sorunlarını dinledi. 
Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Kılıçda-
roğlu mahalle sakinlerinin sorunlarını ayrıntıları 
ile dinleyip her biri ile ayrı ayrı ilgilendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Yeşildere 
Mahallesi’nde yaşamlarını sürdüren Mehmet 
Koç’un davetlisi olarak iftar yemeği ile ziyareti-
ni devam ettirdi.

Geçtiğimiz genel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile ta-
nıştığını söyleyen Mehmet Koç’un eşi Halime Koç Kılıçdaroğlu’nu iftar yemeğine davet etti. Bu nazik da-
vet üzerine Kılıçdaroğlu aileyi kırmayarak iftar yemeğine katılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşı-
layan dört çocuklu ve hayvan yetiştiriciliği işi ile uğraşan 
Koç ailesi kurdukları yer sofrasında Kılıçdaroğlu ile birlik-
te iftar açtı. İftar yemeğinde mercimek çorbası, bezelye ye-
meği ve kadayıf tatlısı vardı. Kurulan dört ayrı yer sofrasın-
da kırka yakın vatandaş iftar açarken Kılıçdaroğlu’nun ra-
hat bir şekilde zorlanmadan bağdaş kurarak oturması dik-
katleri çekti. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’ın 
da katıldığı iftar yemeği son derece sıcak ve samimi bir or-
tamda gerçekleşirken, yemek katılımcıların hoş sohbetle-
ri ile tatlandı.

İftar sonrasında vatandaşların terör başta olmak üzere eko-
nomik kriz, işsizlik ve demokrasi gibi konularda sorularını 
cevaplandıran Kılıçdaroğlu, “Terör konusunu hiç bir parti 
tek başına çözemez. Ancak tüm partiler bir araya gelerek soruna çözümler arayabilirler” dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra engelli olan Hasan ve Fadime Aydoğan kardeşleri evinde ziya-
ret ederek sorunlarını dinledi ve Elmadağ İlçe Başkanı 
Ömer Kurt’a Aydoğan kardeşlere gereken yardımın ya-
pılması talimatını verdi. Kurt, eğer Elmadağ Belediyesi 
yapılacak eve ruhsat verirse maddi ve manevi yardım-
da bulunacaklarını ifade etti.

İftar sonrası mahallenin kahvehanesine de uğrayan Ke-
mal Kılıçdaroğlu, Yeşilderelilerle birlikte çay içerek soh-
bet etti. Kahvehane sahibine, “Müşterilerinin hepsi-
ni topla CHP Genel Merkezi’ne gelin benim konuğum 
olun. Birer çay da orada içelim” diyerek yeniden rande-
vulaşan Kılıçdaroğlu, akşamın geç saatlerine kadar ma-
hallede kalarak vatandaşlarla görüştü.



KAMU-SES | Ağustos 2011 www.kamuder.org.tr8

ASKERLİĞİ ŞOFÖR OLARAK YAPTIM DÖNEMİ BİTİYOR 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) devam eden profesyonelleşme çalışmaları kapsamı-
na şoförler de eklendi.

Halen TSK’nın çeşitli birliklerinde, şoför ihti-
yacı er ve erbaşlardan karşılanıyordu. Bu kap-
samda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli 
birliklerde kullanmak üzere sözleşmeli er sta-
tüsüyle 287 adet şoför alımı için ilana çıkması-
nın ardından Jandarma Genel Komutanlığı da 
çeşitli araçlarda şoför olarak kullanılmak üze-
re 1083 adet uzman erbaş alacağını duyurdu.

Alınan bilgiye TSK’da süren profesyonelleş-
me çalışmaları kapsamına şoförler de eklendi. 
TSK’da terör öncelikli bölgelerde 6 tugayın ta-
mamen profesyonellerden oluşması çalışmala-
rının tamamlanması ve civar bölgelerdeki bir-
liklerde de süren profesyonelleşme çalışmaları-
nın ardından TSK’da şoför olarak istihdam edil-
mek üzere sözleşmeli er ile uzman erbaş alımı 
için ihaleye çıkılması bir ilk niteliği taşıdı.

AİDATI DEVLET ÖDEYİNCE 114 BİN MEMUR SENDİKALI OLDU 
Geçen yıl adeta yerinde sayan sendikaların üye sayısı, bu yıl büyük bir artış gösterdi. 1 milyon 23 bin olan toplam üye 
sayısı, 114 bin kişilik artış göstererek 1 milyon 137 bine çıktı.Üye sayılarındaki artışta en önemli faktör, toplu görüşme 
primi olarak ifade edilen sendika aidatlarını devletin ödemeye başlaması oldu. Anayasa Mahkemesi’nin iptali nede-
niyle 1,5 yıl boyunca aidatları memur, cebinden ödemişti. Ancak şubat ayında yapılan değişiklikle yılbaşından geçer-
li olacak şekilde sendika aidatlarını Maliye’nin ödemesi karara bağlandı. Ayrıca aidat miktarı da arttı. Bu durum sen-
dikaların üye sayılarına hemen yansıdı.

Memurlar sendikalara akın etti. Sendikalı memur sayısı 1 milyon 137 bine ulaştı. Öte yandan en büyük büyümeyi 
Memur-Sen gösterdi. Üye sayısı 500 bini aşan Memur-Sen, 7 işkolunda da yetkili sendika olmayı başardı. Geçen yıl 
bu sayı 5’ti. Buna karşılık Kamu-Sen’in üye sayısı 393 bin, KESK’in üye aysısı ise 229 bin oldu. Memurların sendika ai-
datlarını cebinden ödemelerine yol açan süreç, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması ile başlamıştı. CHP, sen-
dika üyelik aidatlarının devlet tarafından ödenmesinin iptalini istemişti. Bu kararın ardından 2009 yılı Kasım ayından 
itibaren sendikaya üye olan memur, üyelik aidatını cebinden ödemeye başlamıştı. Daha sonra Memur-Sen’in girişim-
leri ile yeni bir düzenleme Meclis’ten geçirildi. Bu düzenleme ile hem aidatlarını devlet ödemeye başladı hem de ay-
lık 10 lira olan sendika aidatı 15 TL’ye çıktı. Bu durum, sendikalı olmayı memur için maddî külfet olmaktan çıkardığı 
gibi teşvik edici de oluyor.  Avrupanın hiç bir ülkesinde devlet sendika aidatı ödemiyor garip uygulma yalınız türkiye-
de var. Var olduğu içinde yandaş sendika çığ gibi büyüyor.Dernek üyelerine de devlet üye aidatlarını ödesinki, eşit-
lik ilkesine uygun olsun.

KAMU-DER SİZSİNİZ 

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARININ ADRESİ BELLİ; 

KAMU-DER 
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4/C’LİLER SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK DAHA 
MUHTAÇ VE KÖTÜ DURUMDADIRLAR.

Kamu-Der Genel Başkan Yardımcısı, Kamu-Der Genel Merkezinde 
düzenlediği Basın Toplantısında Güven tazeleyerek Türkiye seçme-
nin her ikisinden birinin oyunu alan hükümetimiz sözleşmeli perso-
nele kadro vererek büyük bir sorunu çözmüşken 4/C kadrosunda ça-
lışan, özelleştirme mağdurlarına da kadro verilmemesi büyük üzün-
tüyle karşılanmaktadır. 4/C liler Sosyal ve ekonomik olarak daha 
muhtaç ve kötü durumdadırlar. 
Çeşitli kamu kurumlarında kadrolu işçi statüsünde çalışan ve mesleki liselerden mezun 
olup çalıştığı meslek gurubunda kendilerini geliştirerek büyük tecrübe edinen ve üre-
time büyük katkı veren insanların durumunu bir nebze olsun yine hatırlamakta fayda 
vardır. 

Daha önce de bununla ilgili bir yazı yazmıştım,tekrar yazmamın amacı kamuda çalı-
şan bazı statüdeki insanlara kadro verilmişken belki yazıda ifade ettiğim çalışma gru-
bundaki insanlara da bir faydası olur ve onlara dönük bir iyileştirme yapılması düşün-
cesiyledir. 

Bilindiği gibi kurumların özelleştirilmesi esnasında uygulanan 4C maddesinin uygula-
ma açısından sakıncaları bulunmaktadır. Teknik işlerde çalışan işçiler çalışmış oldukları işyerleri özelleştirildiğinde, özel-
leştirme mağduru olarak 4/C maddesine göre kadrosu belli olmayan işçi veya memur sayılmayan kadrosuz geçici olarak 
çalıştırılmaktadırlar.Teknik hizmetleri yürüten bu işçiler ülkemizin beyin ve üretim gücünü oluştururlar.Özelleştirme du-
rumda, geçici olarak gönderilmiş oldukları kurumlarda hizmetli kadrosu bile olmayan kendi mesleki branşının haricinde 
ne iş verilirse yapmakla yükümlü tutulmaktadır. Halbuki bu insanların arasında teknik yapısı yüksek işler yapan, iyi eği-
tim görmüş ve hatta yöneticilik yapmış olanlar da mevcuttur,bunun gibi olanlara düşük seviyeli veya temizlik işleri yap-
tırmak incintici olabilir.(burada konusu edilen temizlik işlerinde çalışanları küçük düşürmek asla düşünülmemelidir,amaç 
biraz bu insanlara dikkat çekmektir.)Aynı ortamda aynı işi yapan kadrolu personelle geçici 4/C personel arasında kadro-
suz diye maalesef ayrım yapıldığı tanıdığım arkadaşlardan duymaktayım. Kurum içerisinde özlük ve mali haklar noktasın-
da da kadrolu personele tanınan hiçbir haktan neredeyse faydalanılamamaktadır. 

Güven tazeleyerek Türkiye seçmenin her ikisinden birinin oyunu alan hükümetimiz sözleşmeli personele kadro vererek 
büyük bir sorunu çözmüşken 4/C kadrosunda çalışan, özelleştirme mağdurlarına da kadro verilmemesi büyük üzüntüyle 
karşılanmaktadır. 4/C liler Sosyal ve ekonomik olarak daha muhtaç ve kötü durumdadırlar. 

Daha önce aldığı ücretin yarısı kadar bir ücretle çalıştırılmaları, tamamen hayal dünyalarındaki hedefleri resmen hayal 
oluyor.Bir an kendimizi onların yerine koyalım ve düşünelim;öğrenci okutan ,kirada oturan,oğlu askerde olan veya evlilik 
hazırlığı yapanlar açısından düşünecek olursak işin içinden nasıl çıkacağımızı sayın yetkililerimiz açıklayabilirler mi acaba? 

Böyle giderse bu şekilde çalışanlar daha da yoksullaşır ve aileleri ile birlikte büyük bir yoksul nüfusu meydana getirirler.Sa-
yın hükümetimizin üzerinde sıkıca durduğu yoksulluğu yok etmek bu olmasa gerek.Bilindiği gibi kamu kurumlarında ça-
lışanların büyük bölümü memurlardan oluşur ve hepsinin iş garantisi mevcuttur.Bunun yanında aynı işi yapan az sayıda-
ki işçilere de bu haklar tanınsa devlete fazla bir yük getirmez herhalde ,sonuçta yine bu insanlar emek verip üretime katkı 
yapmaya devam ederler ama yarı ücretle.Bu ne kadar insanidir diye hepimizin düşünmesi lazım. 

Kadroya geçen sözleşmelilerin yaklaşık beşte biri azınlığına sahip olan 4/C lilerin kadroya alınması Türkiye”ye büyük bir 
mutluluk getirecektir. 

5 yıldır kps ile işe girilmiş   meslek lisesi elletrık bölümü mezunu veya ellretrık  elltronık bölümü yüksek okulu mezunları tedaş 
7 yıl önce  kps işe girmişlerdir  7 yıl  hizmetlerinden sonra tedaş  Dicle elletrık özleşiyor  bu işçileri  4/C alacaklardır  11 ayı çalış-
tır  1 ay ucretsız   sayıdıralacaklarıdır  maaşları ise 2250 tl den. Yalınız   850  tl olacaklardır  bu mağdurrıyet  değılde nedir  Sözleş-
melilere verilen kadro için Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkür ederiz. İnancımız ve dileğimiz 4/C lilerede memurlara veri-
len yatay geçiş hakkı gibi kendilerinede kadrolarıyla birlikte veya memur kadrosuna geçilerek diğer kurumlarımıza nakilleri ya-
pılmasıdır.” dedi. Bu vesileyle tüm Kamu görevlilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Şeker Bayramını kutlar, saygılar sunarım.

Mehmet Ali DEMİRCİ
KAMU - DER Genel Başkan Yard.
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Bu yaşta ışık hızıyla hareket ederler. Merdi-
venleri koşarak çıkarlar, bisiklet ile fırlarlar, 
evin bir ucundan diğer ucuna tabana kuvvet ko-
şarlar. Üç yaşındaki nispeten daha sakin çocu-
ğunuz, bir fişeğe dönüşür. Ara sıra davranışla-
rı (gürültülü, sert, kavgacı) size yeni yürüme-
ye başladığı çalkantılı dönemdeki davranışları 
hatırlatabilir. Fakat korkmayın. Bu zor dönem 
genellikle kısa sürelidir ve beşinci doğum gün-
lerine ulaştıklarında sakin, aklı başında ve ken-
dine güven duygusuyla dolu olacaklardır.

DİL YETENEKLERİ

Dört yaş çocuğunuzun kelime haznesi, şimdi ortalama 1500 sözcüğe ulaşmıştır. Beşinci doğum gününe kadar, bu rakam 2500’e 
ulaşacaktır. Bir seferde sekiz kelimeyi birbirine bağlayarak, ayrıntılı hikayeler anlatabilir. Anlatımları, yalnızca başından geç-
miş olaylara dair değil, aynı zamanda rüya ve imgeleriyle ilgili olacaktır.

Konuşmasının çoğu gayet açıktır. Bununla birlikte 5 yaş ortalarına kadar “F” , “V”, “S” ve “Z” sesleri hala sıkıntı verebilir.

Dil bilgisi hataları daha az meydana gelir. Örneğin “hayır gitme ”, “oraya gitme” olur. “Nerde ayakkabılar”, “ayakkabılarım 
nerede”ye dönüşür.

“Nasıl” ve “nerede” sözcüklerini kullanarak sorular sorar ve hatta sizin pek çok “neden” sorularınıza cevap verebilir.

SOSYAL YETENEKLER

Çocuğunuz, arkadaş ve tanıdıklarıyla düzenli olarak iletişim kurar. Hatta bir “en iyi arkadaş” seçmiş olabilir. Genellikle- fakat 
her zaman değil- seçilen çocuk aynı cinsiyetten olacaktır. Çocuğunuzun akranları, onun davranışı üzerinde gerçek bir etkiye sa-
hip olmaya başlayacaktır. Örneğin, eğer yeni arkadaşı birtakım ayrıcalıklara sahipse; daha çok televizyon izlemek ya da havalı 
spor ayakkabılar almak gibi, sizin 4 yaş çocuğunuz da aynı şeyleri talep etmeye başlarsa şaşırmayın. 

Çoğu zaman, okulöncesi çocuğunuza paylaşmak ve sırasını beklemesi konusunda güvenilir. Basit kuralları anlar ve grup içinde oy-
narken genellikle onlara itaat eder. 

Gerçek hayatı taklide dayanan oyunlar daha karmaşıklaşır. Sadece evcilik oynamak yerine 4 yaş çocuğunuz itfaiyecilik, şeker 
satıcılığı veya sirkçilik oynamaya meyledebilir.

Bir grup içinde oynarken genellikle bir çocuk, lider olarak çıkar. Diğer 
çocuklara rolleri dağıtacaktır. Genellikle en iyi bölümleri sadık takipçi-
lerine ayıracaktır.

DUYGUSAL GELİŞME

Çocuğunuzun hayal dünyası oldukça aktif olmaya devam edecektir. 
Fakat gerçek ile hayali olanı ayırt etme yeteneği önemli ölçüde artar.

4 yaşındaki çocuğunuza, oyuncaklarını toplaması veya tabağını temiz-
lemesini söylediğinizde, bazen size “kapa çeneni” diyebilir veya kü-

für edebilir. Bunları duymak zor olmasına rağmen, küstahlık çocuğu-

nuzun otoriteyle başa çıkmayı öğrendiğinin ve bağımsızlığının sınırla-
rını test ettiğinin iyi bir işaretidir. 

DÖRT YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİMİ NASILDIR?

İrem Nehir

İrem Nehir
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SADE, YALIN TEK EFENDİLİ KÖLELİKTEN

Boyalı makyaşlı, gül kokulu, güzel ambalaşlı çok efendili köleliği özüm-
setilmiş,

Çağdaş görünümlü,küresel sermaye güdümlü, bireysel özgürlükler ve 
ileri demokrasi söylemleri ile sersemletilmiş, dünya ve ülkemiz çalışan-
larının sorunları;

Evrensel yaşamda, sistemin idarenin adı ne olursa olsun, hiç bir bireyin 
çalışmadan yaşaması, mümkün değildir.

Her birey, çalışıp, üretip, çalıştığının ürettiğinin karşılığını, bulunduğu 
toplumun, ortak kanaati ile, belirlenmiş oranlarda aldığı kazancı ile, 
karnını doyurmaya, yaşamın ihtiyaçlarını elde ederek, yaşamını sür-
dürmek zorundadır.

Hangi alanda olursa olsun, çalışanlara ayrıntılı baktığımızda üç ana merkeze ayırmamız gerekmektedir.

    1-) Zihinsel çalışanlar

    2-) Bedensel çalışanlar

    3-) Hem zihinsel, hem bedensel çalışanlar;

  

Bu çalışma alanlarını, derinlemesine her yönüyle, objektif olarak analiz ettiğimizde karşımıza, çalanlar ve 
çalışanlar olarak, göreceğimiz, iki ayrı katagorinin var olduğu kaçınılmaz olarak görülmektedir.Lakin, ça-
lanlar siyasi otoritelerin, temelinde ana katkı olduğundan hep yok sayılmış, üzeri küllenmiş görülmüş fa-
kat görülmemiş,duyulmuş ama duyulmamış, bilinmiş fakat bilinmemezlikten gelinmiş, hep çalanlar siya-
si otoritelerin temsil ettiği yöneticiler tarafından sessizce korunmuş, siyasal söylemlerle aklanmış paklan-
mış, yapılan hırsızlık ve yolsuzluklar kanun hükmünde kararnamelerle, gece yarısı operasyonlarla kamufi-
le edilmiş saklanmıştır.

Fakat çalışanların önüne sorunlarını, dillendirdikçe arz ve taleplerini haykırdıkça siyasi otoritelerin yönetici-
leri tarafından anarşi ile, terör ile, vatana  ihanet ile, dinsizlikle v.s. yaftalanmış basın, yayın, medya aracılığı 
ile, toplumun önüne hedef olarak konmuşlardır. 

Çalışanların sorunlarını arz ve taleplerinin çözümlenmesi noktasında, hep önlerine hukuksal- yasal ve ana-
yasal tapular çıkartılmıştır. Bu tapuları aşamayan çalışanlar sorunları ile, kaderlerine terkedilmişlerdir. Ülke-
mizde töre cinayetlerinden başlayın, kadına  uygulanan şiddete, yörecilik, bölgecilik, meshepcilik kavgala-
rından, sosyal, siyasal ve kültürel kutuplaşmalara, meydan verilmiştir.

Bu sorunlarımızın ana hatları ile ayrıntılarını, çözüm yollarını ve ülkemizin içinde bulunmuş olduğu kaos-
tan, silkelenip milli birliği sağlayabilmesini, hayata geçirmek, çokta zor değildir. Bu konuda k,i tesbit ve dü-
şüncelerimi yine bu sayfamızda bir sonraki sayımızda devam etmek üzere, tüm okuyucularıma SEVGİ ve 
SAYGILARIMI SUNUYORUM.

TÜM ÇALIŞANLARIN ORTAK TEK SORUNLARI

Hüsniye ERDOĞAN
Kamu-Der Danışmanı
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BASINDA KAMU-DER

NEDEN ?
Ülkemizde dört mevsim yaşıyoruz. Yüce Al-
lah bu ülkenin coğrafyasının güzelliğini, 
zengin kaynaklarını hiçbir Avrupa ülkesine 
veya Ortadoğu ülkesine nasip etmemiştir. 

Ülkemizdeki zengin kaynakların fakir bekçiliğini yapıyoruz. Ne-
den? Ülkemizin yeraltı kaynakları verimli toprakları bırakın 80 
milyon insanı 180 milyon insanı geçindirecek zenginliğe sahip.

Avrupa işsizlik  maaşı 1500 dolar, ülkemizde ise bırakın işsizi zor 
bela iş bulan asgari ücretli 9 saat çalışan bir çalışanımız 370 do-
lar alıyor. Neden? Avrupa ‘da yasalar gereği parlemento üyesi 
kamu görevlisinin  3 katından daha fazla ücret alamaz hükmü 
vardır. Bizdeki fark oranı 37 katıdır. Neden?

Avrupada bakanlar, bürokratlar mesai bitimlerinde özellikle ta-
til günlerinde vatandaş gibi toplu taşıma araçlarını tercih et-
mektedirler. Amaçları tasarruftur. Ülkeme nasıl katkı sağlayabi-
lirim diye düşünmektedirler. 

www.flasgazetesi.com

KAMU-DER, kamuda halk tarafından çalışmaları başarılı 
bulunanlara 2010 Yılı Başarı Ödülleri verildi.

Siirtliler.net

KAMU-DER den Siirt Valisi Musa ÇOLAK’ı ziyaret

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştuğ’un
Cumhurbaşkanımız  Sn. Abdullah Gül’ü Ziyaretİ

Kamu-Der Kuruşunun 2. Yıl Dönümü  Nedeniyle Genel 
Başkan Başkanlığında Anıtkabire Çıkarak saygı duru-
şunda bulundu.. Anıtkabir özel defterine günün anlam 
ve önemini belirten yazısını yazardı.

KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, Kamu-Der 
1. Bölge Koordinatörü Dr. Fulya Sağlık, Genel Başkan 
Danışmanı Hüsniye Erdoğan ile birlikte 9. Cumhurbaş-
kanımı sayın Süleyman Demirel’i ziyaret ederken.

Kamu-Der Yönetim Kurulu Ankara Valisi 
Alaattin Yüksel‘i ziyaret etti.

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ ile İstanbul 
valimiz Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

MART - 2011     Sayı:19

KAMU-SES
KAMU-DER YAYIN ORGANIDIR

Bu Dergi Ücretsiz Olarak Dağıtılmaktadırwwww.kamuder.org.tr

ANKARA VALİSİ ALAATTİN YÜKSEL’DEN 
KAMU-DER BAŞKANI 

CEVDET BAŞTUĞ’A ÖDÜL
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BAKAN EKER: DÜNYADAKİ AÇLIKLA İLGİLİ ESAS SORUN 
ÜRETİM DEĞİL DAĞITIM

‘’Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın or-
takları da bütün insanlıktır. O nedenle bu 
ayıbı bütün insanlık olarak el ele vermek 
suretiyle ortadan kaldırabiliriz’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Somali’de yaşanan kıtlık felaketi için Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayı tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsa-
mında ülkeye gönderilecek yardım malzemelerini taşıyan kargo uçaklarının Ankara’dan havalanması öncesinde düzen-
lenen törene katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara Esenboğa Havaalanında düzenlenen ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TİKA 
Başkanı Serdar Çam, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanı Ejder Kaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Sabah Gazete-
si Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Bakan Eker bir konuşma yaptı.

Konuşmasında küresel ölçekte bakıldığında, temel ürünler itibariyle tarımsal üretimin bütün insanlığı doyuracak mik-
tarda olduğuna işaret eden Bakan Eker, ‘’Bütün mesele, bunun dağıtım sisteminde ve bunun uluslararası ticaretinden 
bazılarının daha fazla kar etme arzusudur. Durum böyle olunca, kurumsal kapasitesi yetersiz olan, stok yapamayan ve 
bu stok ve dağıtım mekanizmasını kuramayan ülkelerde, eğer ekonomik, siyasi istikrar yoksa, ortaya bugün karşı karşı-
ya kaldığımız Somali’deki tablo çıkıyor’’ dedi.

Bugün yaşananların önceki yıllarda da yaşandığını anımsatan Eker, Geçen sene dünyada 650 milyon ton civarında buğ-
dayın üretildiğini, önceki yıldan devredilen stoğun da oldukça yüksek olmasına rağmen bir iki ülkenin ticari kaygılar-
la ihracat yasağı koymuş olması ve uluslararası spekülatörlerin fiyat artıma çabalarının anormal fiyat artışlarına yol aç-
tığına dikkat çekti.Buğdayın tonunun 2010 Haziranında 190 dolarlardan yüzde 84 artışla 350 dolarlara kadar çıktığı-
nı, bu durumdan en çok yoksul ülkelerin zarar göreceğini öngörerek bunu dile getirmelerine rağmen gerek uluslarara-
sı yardım kuruluşları, gerekse diğer yardım kuruluşları-
nın gerekli tedbirleri almakta geç kaldıklarını ve bu tür 
problemlerle karşı karşıya kalındığını dile getiren Ba-
kan Eker, “Bunun bir ders olmasını diliyoruz. Tarım ve 
hayvancılığa, özellikle gıdaya bazı bölgelerde küçük 
ülkelerin kendi kapasitelerini geliştirmelerine ulusla-
rarası sistemin yardımcı olması gerekiyor. Burada üre-
tim felsefesini, tüketim felsefesini dikkate almamız la-
zım ve üretilen miktar itibariyle de yeterli olan gıdanın, 
gıda maddelerinin en azından çok muhtaç olan ülke-
lerde de karşılanabilmesini sağlamak lazım.’’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Somali’de yaşa-
nan kıtlıkla ilgili, ‘’Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayı-
bın ortakları da bütün insanlıktır. O nedenle bu ayı-



KAMU-SES | Ağustos 2011 www.kamuder.org.tr 15

bı bütün insanlık olarak el ele vermek suretiyle orta-
dan kaldırabiliriz’’ dedi. Somali’de yaşanan yoksulluk-
tan herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Bozdağ, 
‘’Somali’de yaşanan kıtlığın, yoksuluğun, açlığın sebe-
bi ne olursa olsun, sorumlusu bütün ülkeler, yaşayan 
insanların tamamı, hepimiziz esasında. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun eğer açlık, kıtlık, yoksulluk, gözya-
şı, kan varsa başka hiçbir ülkenin veya bunlardan uzak 
olan ülkelerin ‘bana ne’ deme hakkı ve lüksü olamaz. 
Dünya artık küçük bir köy ve bu köyün içinde, hangi 
evde sıkıntı varsa diğer ev sahiplerinin o sıkıntıyı çöz-
mek vazifesidir. Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın 
ortakları da bütün insanlıktır. O nedenle bu ayıbı bütün 
insanlık olarak el ele vermek suretiyle ortadan kaldıra-
biliriz’’ şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bugün Somali’de yaşananların diğer fakir ülkelerde de yaşandığının altını çizerek, dün-
yada herkese yetecek gıda ve sağlık imkanı olduğunu belirtti. Somali’de çocukların hayatını kaybettiğine dikkati çeken 
Akdağ, ‘’Bu yavrularımızın anne-babaları var. Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur. Biz, bir yeri azıcık incinen çocukla-
rımız için ne acılar hissederiz. Yanı başında açlıktan ya da susuzluktan derisi pörsümüş bir biçimde bir çocuğunun kay-
bını çaresiz takip eden bir anneyi, babayı düşünün bu tahammül edilecek bir durum değil. Dolayısıyla hepimiz, bütün 
dünya üstüne düşeni yapmalıdır’’ diye konuştu. “Avrupa, Amerika ve dünyanın bir çok ülkesinde adeta bir obezite sal-
gını yaşanıyor’’ diyen Bakan Akdağ, ortada büyük bir çelişki olduğunu, bir tarafta ihtiyacından fazla tüketen toplumlar, 
diğer tarafta açlıktan, susuzluktan kırılan toplumlar bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar,  uçağa son yar-
dım malzemelerinin yüklenmesini izlediler. Bu sırada 
Asya adında küçük bir kız, oyuncak bebeğini yardım mal-
zemeleriyle birlikte Somali’deki çocuklara göndermek is-
tedi. Asya ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, oyuncak 
bebeği birlikte uçağa yerleştirdiler. Törene katılanlar kar-
go uçağının önünde hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Kargo uçaklarında, yaklaşık bin 500 ailenin ihtiyacını 
karşılayacak, 50 tonluk yardım malzemesi bulunuyor. 
Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde paket-
lenen her bir kolide çocuk maması, süt tozu ve bebek 
bisküvisi ile makarna, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, 
yağ, şeker, un gibi gıda malzemelerinin yanı sıra, temiz-
lik ve sağlık malzemeleri de yer alıyor.

SAYI - 22
KAMU-DER adına sahibi

Genel Başkan 
Cevdet BAŞTUĞ

Yazı İşler Müdürü
Hamdi BERBER 

Üyelerimize ve kamu kurumlarımıza ve sivil toplum ku-
ruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

Yönetim Yeri
Tuna Cd. Çanakçı İş Hanı No.: 11/73

Türk-İş Karşısı Kızılay/ANKARA
Tel.:0533 426 22 15

Baskı Tarihi: AĞUSTOS 2011
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU PAKİSTAN 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİNA RABBANİ KHAR İLE GÖRÜŞTÜ.

“BURSA OTOGARINDA BİR ERKEK VARDIR 
O DA SENA HANIMDIR” DERLER

Pakistan’ın ilk kadın Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Har ilk yurt dışı ziyaretlerinden 
birini Ankara’ya yaptı, “Türkiye, sadece Müslüman ülkeler için değil, tüm dünya 
için mükemmel bir örnek” dedi. 

Pakistan ve Türkiye arasında, hem halklar hem de hükümetler düzeyinde eşsiz 
ilişkiler bulunuyor. Amacım, tarihsel bağları yeniden teyit etmek ve güçlü bir te-
mele sahip olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek” dedi. 

Bakan Har ayrıca, Türkiye’yi Müslüman ülkelerin siyasi ve ekonomik alanda na-
sıl yükselebileceği konusunda mükemmel bir örnek olarak gördüklerini söyledi. 

Konuk Bakan Khar da Ankara’da bulunmanın kendisi için çok memnun edici bir 
şey olduğunu söyleyerek, bunun ilk yurtdışı ziyareti olduğuna dikkati çekti. 

Türkiye ile Pakistan’ın coğrafik olarak çok uzak olsa da birbirinin uzantısı ülke-
ler olduğunu belirterek, bu yakın ilişkinin çok eskilere dayandığını bildirdi. Khar, 
ilişkilerin ekonomik olarak daha ileri gitmesi için çalışmaları gerektiğini söyleye-
rek, ikili ticaret hacmini artırmak istediklerini, bunun için engellerin kaldırılması-
na odaklanacaklarını kaydetti. 

Konuk Bakan, iki ülke arasındaki her türlü bağlantıyı artırmak istediklerini söyleyerek, yeni uçuşların konulması, banka şubeleri-
nin açılması, eğitim, parlamentolar ve basın alanında karşılıklı ziyaretlerin artırılması gibi yöntemler üzerinde durduklarını aktardı. 

Davutoğlu’nun Ortak Asya Stratejisi’nin kendisinin entelektüel vizyonunu gösterdiğini söyleyen Khar, Pakistan olarak bu konuda 
çok istekli olduklarını ve ilk toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdi. 

Pakistan halkının Türkiye’nin şu andaki iyi konumundan ve gelecekteki muhtemel konumundan çok memnun olduğunu dile getiren 
Khar, Pakistan’ın bölgesinde her zaman barış ve istikrar kaynağı olmaya çalıştığını, halkların barış içinde yaşamasını istediklerini anlattı. 

Khar, Türkiye’nin Afganistan konusunda benzersiz bir rol oynadığını söyleyerek, üçlü zirveyi beklediklerini, bu zirveden büyük 
beklentileri bulunduğunu, Pakistan’ın herhangi bir istikrarsızlıktan ilk zarar görecek ülke olacağını bildirdi. 

Konuk Bakan Khar, gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerekse Davutoğlu’nu Pakistan’a davet etti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli, baskı, tehdit, entrikalara her zaman karşı olduğunu 
söyledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde uzun yıllar çalıştığını belirten Kaleli, “Otogarda 
bana ‘Burada bir erkek vardır, o da Sena Hanımdır’ derlerdi. “ diye konuştu. 

Hafta sonu olaylı geçen CHP Bursa İl Başkanlığı’nın olağanüstü kongresinde seçimi 3 oyla kaza-
nan İl Başkanı Gürhan Akdoğan, görevini 12 Haziran seçimi öncesinde genel merkezce atanan Er-
han Sevimli’den devraldı. 

Devir teslim törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli’ye gazeteciler, ‘Parti için 
kargaşa, tehditler sürer mi?’ sorusunu yöneltti. 

Uzun yıllar Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tehditlere karşı mücadele ettiğini anlatan 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli şöyle devam etti: “Ben yapı olarak baskının, dayatmanın, 
entrikanın, tehdidin her zaman uzağında durdum. Otogarda bunların bitmesi için çaba göster-
dim. Otogarda ‘Burada bir erkek vardır o da Sena Hanımdır’ derler. Erkek şeklinde tanımlanmak-
la birlikte barışı, kardeşliğin birbirini ötekileştirmeden, itibarsızlaştırmadan parti için çalışılmasını 

istiyorum. Bu partide kadınlar ne kadar çok görev alırsa bu anlayışın daha egemen olduğunu düşünüyorum. seçimi büyüyerek atlatabildiy-
sek kadınlarımızın emeği sayesindedir.” Sena Kaleli Bursa’da Kamilkoç firmasının yönetim kurulu başkanı idi. Bölgesinde sevilen, sayılan bir 
simadır. Tabiri caizse bölgede Sena Hanım erkek gibidir. Sözünün eridir.

Sena Kaleli
Bursa Milletvekili

CHP Genel Başkan Yardımcısı

GÜNCEL

H A B E R
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KİM DİYORKİ RAMAZANDA ZAM OLMAZ.
ALIN SİZE ZAM!

Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) yapılan yazılı 
açıklamada, personel giderleri, akaryakıt fiyatları, enflasyon 
oranlarına bağlı olarak malzeme ve yedek parça girdi maliye-
tindeki artışlar göz önüne alınarak, toplu taşıma ücret tarife-
lerinde yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi.

Metrobüsün ücretlendirilmesi konusunda mevcut aktarma 
almaz-verir uygulamasının ve aktarmada uygulanan bilet tür-
leriyle yapılan yolculuklarda 2 saatlik aktarma süresinin de-
vam edeceği ifade edilen açıklamada, bilet entegrasyonuna 
tabi olan taşıma sistemlerinde TCDD hariç kağıt bilet, jeton 
uygulamalarına 29 Ekim’e kadar son verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak yeni ta-
rifeyle tam kontörün 1,75 TL, öğrencinin 1 TL, tek geçişlik bilet 
fiyatının ise 3 TL olarak belirlendiği kaydedilerek, kademeli bi-
let sisteminin uygulandığı metrobüste de yolcuların üç dura-
ğa kadar tam 1,45 TL, öğrencilerin 0,85 TL, üç durak sonrası için ise tam 2,10 TL, öğrencilerin 1 TL ödeyeceği bildirildi.

Ankara’da da ulaşım zamlandı
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeyle, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray’da 1.65 lira olan tek biniş-
li kartlar 1.75 lira,1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartları ise 1.30 lira oldu. Düzenleme 1 Eylül 2011’de uygulanma-
ya başlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan toplantı sonrası toplu taşıma ücretlerine yeni 
düzenlemenin getirildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 Eylül 2011 tarihinde uygulanmaya başlayacak yeni tarifeye göre EGO oto-
büsleri, Metro ve Ankaray’da 1.65 lira olan tek binişli kartların 1.75 lira, 1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartlarının ise 
1.30 lira olması kararlaştırıldı. Yeni tarifede, Esenboğa Havaalanı - Ankara arası üç binişlik tam yolcu ücreti 4.95 liradan 5.25 li-
raya çıkarılırken, özel halk otobüslerinde tam bilet 2.10, öğrencilere indirimli bilet 1.30, minibüslerde kısa mesafe 2.10, uzun 
mesafe ise 2.40 lira olarak karara bağlandı.

UKOME tarafından yapılan yeni düzenlemede ayrıca, 5-10-20 binişlik tam yolcu biletlerinde uygulanan transfer süresi yine es-
kisi gibi 75 dakika olarak kaldı ve 55 kuruşluk transfer ücretinin 58 kuruşa çıkarılması benimsendi. İndirimli bilet kullanan öğ-
rencilerden ise 75 dakikalık sürede transfer ücreti eskiden olduğu gibi yine alınmayacak.

TCDD Sessiz sedasız % 25 Zam Yaptı
TCDD 24 Ağustosta geçerli olmak üzere ilgili birim-
lere genelge göndererek mevcut fiyatların üzerine 
%25 zamlı fiyat uygulmasına başlayacak. Bu fiyat uy-
gulaması banliyo trenlerine, anahat yolcularına ve 
yük taşımacılık için de geçerli olacaktır. 

Akbil-Elektronik Kart  Mavi Kart (aylık)
Tam Öğrenci-İndirimli Diğer (Öğrt./Yaşlı) Tam İndirimli-Öğrenci Diğer (Öğrt./Yaşlı)
1,75 TL 1,00 TL 1,20 TL 140,00 TL 70,00 TL 80,00 TL

GÜNCEL

H A B E R
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İŞTE EN AZ VERGİ VEREN ŞEHİR

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üze-
rinden yaptığı hesaplamalara göre devlet, hangi ile ne harcadı, ne kazandı?

Devlet Bütçesinden bu yılın ilk yarısında kişi başına en yüksek harcama, Ankara ve Hakkari’ye yapıldı. Bu dönemde Hazine’ye kişi 
bazında en büyük katkıyı ise Kocaeli ve İstanbul sağladı.
Hakkari, ilk 6 ayda yüzde 19,3’lük oranla, Türkiye’de vergi tahsilatının en düşük seviyede gerçekleştiği il olarak da dikkati çekti.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, 
yılın ilk 6 aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden 143 milyar 215 milyon 358 bin lira harcama yapıldı. Bunun 81,2 milyar li-
ralık bölümünü de başta borç ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna transfer olmak üzere merkezi harcamalar oluşturdu.
Bu dönemde il bazında da en yüksek harcama, 11 milyar lira ile Ankara için gerçekleştirildi. Bunda Bakanlıklar ve diğer kamu kuru-
luşlarının merkezi birimlerinin Ankara’da bulunması etkili oldu. Başkentte kişi başına harcama 2.306 lira, kişi başına gelir de 4.134 
lira olarak belirlendi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA YÜKSEK HARCAMA
Kişi başına harcamada Ankara’yı 1.552 lira ile Hakkari izledi.
Devlet, yılın ilk yarısında Hakkari için 390 milyon 93 bin lira harcamada bulundu. Buna karşılık Hakkari’den 19 milyon 956 bin lira 
gelir elde edildi. Bu şekilde Hakkari’de kişi başına harcama 1.552 lirayı bulurken, kişi başına gelir 79 lirada kaldı.
Kişi başına harcamada ilk 10’u oluşturan diğer iller, 1.488 lira harcamayla Artvin, 1.338 lira ile Erzurum, 1.273 lira ile Elazığ, 1.205 
lira ile Isparta, 1.203 lira ile Bayburt, 1.179 lira ile Trabzon, 1.173 lira ile Siirt, 1.169 ile de Şırnak şeklinde sıralandı.
Bu illerden Artvin’de kişi başına gelir 583 lira, Erzurum’da 402 lira, Elazığ’da 419 lira, Isparta’da 445 lira, Bayburt’ta 231 lira, Trabzon’da 
626 lira, Siirt’te 194 lira, Şırnak’ta da 146 lira düzeyinde gerçekleşti.

İSTANBUL 1’E 9 KAZANDIRDI
Öte yandan, Kocaeli, 9.876 lira ile kişi bazında devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu.
Tüpraş’ın da katkısıyla bütçeye 15 milyar 408 milyon lira gelir aktaran Kocaeli’ye 6 aylık dönemde bütçeden 1 milyar 275 milyon 
lira harcama yapıldı. Böylece Kocaeli’de kişi başına 818 liralık harcamaya karşılık 9.876 liralık gelir rakamına ulaşıldı.
İstanbul ise ilk 6 ayda, devletten aldığı her 1 liranın karşılığını 9 lira olarak ödedi. Bütçe gelirlerinin yüzde 40’ını tek başına üstlenen 
İstanbul, bu süreçte Hazine’ye 58 milyar 145 milyon lira kazandırdı. Buna karşılık devletin İstanbul için yaptığı harcama 6 milyar 
623 milyon lirada kaldı. Bu rakamlara göre, İstanbul’da kişi başına harcama 500 lira, kişi başına gelir 4 bin 386 lira oldu.
Kişi başına harcamanın 793 lira, kişi başına gelirin de 3.342 lira olduğu İzmir dışında, devlet, Bursa, Antalya, Mersin, Hatay, Muğla, 
Tekirdağ ve Zonguldak’ta da harcadığından daha fazlasını geri aldı.
Bu illerden Bursa’da kişi başına harcama 585 lira, kişi başına gelir 1.173 lira, Antalya’da kişi başına harcama 649 lira, kişi başına ge-
lir 953 lira, Mersin’de de kişi başına harcama 730 lira, kişi başına gelir 1.807 lira düzeyinde gerçekleşti.

VERGİ TAHSİLATINDA DURUM
Hakkari, ilk 6 ayda yüzde 19,3’lük oranla, Türkiye’de vergi tahsilatının en düşük seviyede gerçekleştiği il olarak da dikkati çekti.
Hakkari’de tahakkuk eden 49 milyon 611 bin liralık verginin sadece 9 milyon 568 bin lirası tahsil edilebildi. Buna karşılık, vergi tah-
silat oranı Iğdır’da yüzde 35,34, Şırnak’ta yüzde 36,02, Denizli’de yüzde 43,49, Adana’da yüzde 43,6, Bolu’da yüzde 47,48, Sivas’ta 
yüzde 47,61, Muğla’da yüzde 49,57, Antalya’da yüzde 50,16, Gaziantep’te yüzde 51,1, Batman’da yüzde 51,07, Mardin’de yüzde 
51,74, Siirt’te yüzde 52,12, Diyarbakır’da yüzde 53,85, Konya’da yüzde 56,2, Ağrı’da yüzde 56,23, Bitlis’te yüzde 59,28, Bursa yüzde 
62,8, Zonguldak’ta yüzde 63,67, Tunceli’de yüzde 64,78 olarak belirlendi.
Ankara’da yüzde 62,40, İstanbul’da yüzde 73,29, İzmir’de yüzde 77,68 olan tahsilat oranı, Kocaeli’de yüzde 86,1’i buldu.
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GIDADA YAZLIK SEBZE VE MEYVE UCUZLADI

Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda mad-
de fiyatlarında, ortalama yüzde 2.01’lik bir artış 
olarak gözlendi. Gıda madde fiyatlarında Hazi-
ran ayına göre en göze çarpan değişim, yüzde 
58.39 artışla sivri biber, yüzde 56.30 artışla çar-
liston biber, yüzde 16.86 artışla dolmalık biber, 
yüzde 14.00 artışla limon, yüzde 12.71 artışla 
yeşil soğan ve yüzde 7.70 artışla kuru sarım-
sak fiyatlarında olduğu kaydedildi. Gıda mad-
de fiyatlarında en göze çarpan düşüş, Haziran 
ayına göre yüzde 13.40’la kuru soğanda, yüz-
de 9.67’yle muzda, yüzde 8.60’la semizotunda 
ve yüzde 5.77’yle kabak fiyatlarında gözlendi.

GİYİM FİYATLARI DÜŞTÜ
Temmuz ayında Haziran ayına göre giyim madde fiyatlarında ortalama yüzde 2.72’lik bir azalış gözlendi. Giyim mad-
de fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 1.02’lik artışla çocuk iç çamaşırında, yüzde 0.99’luk 
artışla erkek iç çamaşırında, yüzde 0.80’lik artışla kadın elbisesi dikiş ücretinde ve yüzde 0.70’lik artışla elbise tamir 
ücretinde gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre en çok azalış yüzde 8.99’la tişörtte, yüzde 8.40’la ço-
cuk tişörtünde, yüzde 8.36’yla etek ürünlerinin fiyatında yaşandı.

Temmuz ayında Haziran ayına göre ba-
rınma madde fiyatlarında ortalama yüz-
de 0.40’lık, ısınma madde fiyatlarında or-
talama yüzde 0.03’lük, aydınlanma mad-
de fiyatında ortalama yüzde 0.04’lük, ula-
şım madde fiyatlarında ortalama yüzde 
1.23’lük, haberleşme madde fiyatların-
da ortalama yüzde 3.02’lik, temizlik mad-
de fiyatlarında ortalama yüzde 0.40’lık, 
eğitim-kültür madde fiyatlarında ortala-
ma yüzde 0.22’lik, çevre ve su madde fi-
yatlarında ortalama yüzde 0.16’lik artış 
gözlenirken, buna karşın sağlık madde fi-
yatlarında ortalama yüzde 0.21’lik ve ha-
berleşme madde fiyatlarında ortalama 
yüzde 1.15’lik bir azalış yaşandı.

Kaynak: İnternet

Memur-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, açlık sınırı artarken, yoksulluk sınırın-
da, bir önceki aya göre düşüş gözlendi. Haziranda 978,051 TL olarak hesaplanan 4 kişilik 
bir ailenin açlık sınırı 3,587 TL artarak 981,638 TL’ye yükseldi. 4 kişilik ailenin yoksulluk sı-
nırı ise, Haziran ayına göre, 47,291 TL düşüş göstererek 2.693,286 TL olarak tespit edildi. 
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ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANKARA MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA 
TBMM’NE SORU ÜSTÜNE SORU ÖNERGESİ VERİYORU

KAMU GÖREVLİLERİN ADRESİ BELLİ OLDU: ADRES KAMU-DER 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın 
Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma-
sını arz ederim.

Çubuk ve Akyurt ilçelerinde 2 Ağustos 2011 akşam saatlerinde 
meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonucu yaklaşık 1000 hek-
tarlık dikili alansebze ve meyve büyük hasar görmüştür.

Yaşanan bu doğal afet sonucu üretici çaresizce devletten yar-
dım beklemektedir. Hükümetin uyguladığı yanlış politikalar 
sonucu durumları bir önceki yılı aratan çiftçimiz ürettiğinin ve 
emeğinin karşılığını alamamakta; iktidar ise buna seyirci kal-
maktadır.

Çubuk Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü tarafından yapı-
lan açıklamada “1000 hektar alandaki sebze ve meyvenin bazı 
bölgelerde yüzde 60, bazı bölgelerde de yüzde 100 oranında 
zarar gördüğünü” ifade etmiştir. 

Bu bağlamda;

1-Çubuk ve Akyurt ilçelerinde ve ilçelere bağlı tarım alanların-
da zarar tespit çalışmaları sonucu ne kadar zarar belirlenmiştir?

2-Tarım arazilerinin tapularının hisseli ve problemli olması nede-
niyle tarım sigortası yaptıramayan çiftçinin zararı karşılanacak 
mıdır?

3-Tarım sigortası olan çiftçinin zararının tamamı tarım sigortası 
tarafından karşılanacak mıdır?

4-Zarar gören çiftçinin bankalara ve kooperatiflere olan borçla-
rının Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi Bakanlığınız günde-
minde var mıdır? 

5-Bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin 2 milyon 288 bin hektar olan 
tarım alanının 1 milyon 907 bin hektara düşmesi hangi neden-
lerle açıklanabilir? Tarım alanındaki bu dramatik düşüşü Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak rahatsız edici buluyor musu-
nuz?

6-Zarar gören 64 çiftçiden çok azının tarım sigortalı olmasından 
yola çıkılarak Bakanlık, çiftçinin neden sigorta yaptırılamadığı 
yönünde bir çalışma yapacak mıdır?

Aylin NAZLIAKA
Ankara Milletvekili
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“KİM GİDERSE GİTSİN G.SARAY, G.SARAY’DIR”

Galatasaray’da transfer!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Terim, Eboue transferinden, Arda’nın Atletico 
Madrid’e gidişine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

“EBOUE HER AN BİZİMLE OLABİLİR”

“Eboue konusunda transfere yakınız. Çok mevkiide oynadığı için onu isti-
yoruz zaten. Her an bizimle olabilir. Sayın başkan Ünal Aysal ve Ali Dürüst 
ile konuştuktan sonra buna karar vereceğiz. Keita da Galatasaray taraftarı-
nın çok sevdiği bir oyuncuydu. Burdan gitmesine de üzülmüşlerdi. Onu da 
konuşuruz, Galatasaray’ın menfaatlerine denk gelirse bakarız. Türk ve ya-
bancı oyuncu transferi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Federas-
yonun son aldığı karar da doğru bir karar. Bu nedenle daha dikkatli hare-
ket ediyoruz. Kimse merak etmesin, sezon başına kadar bir kaç arkadaşı-
mız daha bize katılacak.”

“10 NUMARA İSTEMEDİM”

“Sezon başına kadar birkaç arkadaş daha bize katılacak. Benim 10 numara 
talebim olmadı. Numaralar oyuncular için önemlidir ama bizim için içindekiler önemlidir. Arshavin’i sizden okuyorum, bayağı yaklaş-
tığımızı söylüyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi benden öndesiniz. Arshavin’i kim istemez?Baros iyi başladı umarım böyle devam eder. 
Elmander de aynı şekilde öyle. Stancu’dan biraz daha hareket bekliyorum önümüzdeki günlerde.”

“KAPTAN AYHAN OLACAK GİBİ”

“Arda’nın aklımızda olmayan birden bire gidişiyle biraz daha acil bazı transferlere ihtiyacımız olmaya başladı. Onun da çalışmalarını 
yapıyoruz. Arda Turan’ın yerini dolduracağız. Takım kaptanı Ayhan Akman olacak gibi görünüyor. İlla santrafor değil ama sol kanatta 
açığımız var. Bir şekilde halledeceğiz.

Ben takımımdan memnunum. Bir Galatasaraylı olarak burada ağlayıp sızlanacak halim yok. Kim gidersi gitsin, kim kalırsa kalsın Ga-
latasaray, Galatasaray’dır.

Teknik direktörü de hiçbir şekilde yakınmaz. Doğruları söyler ama yakınmaz. Ben takımıma takviyeleri tek tek söylüyorum. Uygun gö-
rülen doğru olanları yapmaya çalışıyoruz. Bazer beklentilerin çok üzerine çıkılıyor. Anormal rakamlı transferlere başta ben ‘hayır’ di-
yorum. Basında çıkan isimlerin büyük kısmıyla hiç bir ilişkimiz olmadı.

Galatasaray takımı ihtiyacını biliyor ve bir şekilde ihtiyacını karşılayacak. Şartlar ne olursa olsun sahanın içerisinde dışında futbol 
olunca hiç bir zaman bahane, sebep, ağlama-sızlama yapmadık ve yapmayacağız da.”

Galatasaray Medical Park Bayan Voleybol Takımı, geçen sezonu 
İtalya’nın Universal Volley Modena’da geçiren Sırp oyuncu Sladjana Eric 
ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyururken, 
29 Temmuz 1983’de Bosna Hersek’in Tuzla şehrinde doğan orta oyuncunun, daha 
önce Sırbistan’ın Kızılyıldız Belgrad, İspanya’nın CAV Murcia 2005, İsviçre’nin VBC 
Volero Zurich ve Fransa’nın USSP Alpi takımlarında forma giydiği belirtildi.

Kariyerine 2000 yılında başlayan oyuncunun Sırbistan, İsviçre ve İtalya liglerinde 
toplam 7 lig şampiyonluğu yaşadığı ve 2002-2005 yılları arasında Sırbistan Milli 
Takımı’nda yer aldığı kaydedildi.

1.83 metre boyundaki Eric’in, smaç yüksekliğinin 3.05, blok yüksekliğinin ise 2.90 
metre olduğu kaydedildi.
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KONYA-ANKARA ARTIK 1,5 SAAT

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya Yüksek Hız-
lı Tren (YHT) hattının açılış töreni için beraberinde 6 bakan-
la Konya’ya gitti.

ERDOĞAN, YHT İLE 1.5 SAATTE KONYA’YA GELDİ 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Ulaştır-
ma Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile birlikte Yüksek Hızlı Trenle 
Ankara’dan Konya’ya gitti. Başbakan Erdoğan’ın Konya Gar’ı 

girişinde makinist dairesinde YHT’yi kullandığı görüldü. Başbakan Erdoğan, Konya Gar’ında Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Vali Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve diğer 
protokol üyeleri tarafından karşılandı.

5 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ 
Başbakan Erdoğan, karşılama töreninin ardından bir süre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait mi-
safirhane de dinlendikten sonra Gar’ın bahçesi ve bitişiğindeki Ferit Paşa Caddesi’nde Devlet Demiryolları tarafından 
verilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde Başbakan Erdoğan ve protokol üyelerinin bulunduğu bölümle halkın 
katılacağı alan bariyerlerle ayrıldı. Halkın oturacağı Ferit Paşa Caddesi üzerindeki yaklaşık 500 metrelik alana 15’er ki-
şilik masalar konuldu. İftar yemeğinde davetlilere Konya’nın yöresel düğün pilavı olan etli pirinç pilavı, bareberinde 
yoğurt çorbası ikram edildi. 5 bin kişilik hazırlanan yöresel düğün pilavı için 3 ton et, 4 ton pirinç kullanıldığı ve 650 
kişinin görev yaptığı öğrenildi. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ 
Tören alanı helikopter ile sürekli havadan kontrol edilirken, tören alanına gelenler tek tek üst aramasından geçirildi. 
Gar binasının çevresindeki çatılara Özel Haraket Timleri yerleştirildi. 

ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI 
4 yıl 8 ayda tamamlanan Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı, 1 Mil-
yar Liraya mal oldu. 612 kilometrelik eski tren hattındaki yolculuk 
10 buçuk saat sürerken, 309 kilometrelik yeni hızlı tren hattında bu 
süre sadece 1 buçuk saat. Eş zamanlı olarak günde 4 sefer yapılacak 
olan YHT’nin açılış nedeniyle Ramazan Bayramı sonuna kadar ekono-
mi sınıfı 10 Lira, business 15 Lira, bayramdan sonra da ekonomi 25 
Lira, business 35 Lira olacak. Trenin hızı saatte 300 kilometreye ulaşır-
ken, hat boyunca güvenlik açısından hemzemin geçidi bulunmuyor. 
Ankara-Konya YHT hattında 17 Aralık 2010 tarihinden itibaren de ’Piri 
Reis’ adlı test treniyle yaklaşık 100 bin kilometre test sürüşü yapıl-
dı. Hattın inşaatının tamamını yerli firmalar üstlendi. Hat boyunca 56 
bin tonluk ray, 805 bin travers kullanıldı. 252 alt ve üst geçit yapıldı.
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HAYALDİ, GERÇEK OLDU!
İNSANLARIN KANA, TÜRKİYE’NİN DEMİRYOLLARINA İHTİYACI VARDIR.

YÜKSEK HIZLI TREN BAYRAM 

BOYUNCA ÜCRETSİZ
Başbakan Erdoğan, hızlı tren seferlerinin Rama-
zan Bayramı boyunca ücretsiz olacağını açıkla-
dı. Erdoğan, ”Yarın artık yüksek hızlı tren hizme-
te giriyor. Tüm halkıma yarından itibaren bayra-
mın sonu pazar akşamına kadar ücretsiz olarak 
hizmet verecek.

Normal zamanda ekonomi vagonları 25 lira, lüks 
kısımda 35 lira. Normal zamandaki fiyatta bu ola-
cak” diye yüksek hızlı trenin ücret tarifesini açık-
ladı.

AÇILIŞA KAMU-DER GENEL BAŞKANI  
CEVDET BAŞTUĞ DA KATILDI
Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ; “Eskişehir-Ankara’dan son-
ra Konya-Ankara arası Hızlı Tren işletmeciliğine başlandı. Türkiye’de 
hayaller artık gerçek oluyor. İnsanın kana, Türkiye’nin demiryolları-
na ihtiyacı vardır. Başta başbakanımız olmak üzere emeği geçen her-
kesi tebrik ediyorum, Allah kazasız belasız hizmet etmeyi nasip et-
mesini diliyorum.” dedi.  BAŞTUĞ, 15 yıl önce Karabük’te yaptığı bir 
konuşmada; “Türkiye hızlı trenle tanışacak, Ankara-Konya 1,5 saat, 
Ankara-Eskişehir 1,5 saat, Ankara-İstanbul 3,5 saat olacaktır. Hayalle-
rimiz gerçek oldu.” dedi.

Kamu-Der Genel Başkanımız Hızlı trenle ilgili broşürleri incelerken.

Kamu-Der Genel Başkanımız Konya’da verilen iftar yemeğine de katıldı.
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KAMU-DER’İN 2010 YILINDA ÖDÜL VERDİĞİ FATMA ŞAHİN 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA GETİRİLDİ. 

BAKAN HANIM ARI GİBİ ÇALIŞIYOR
BAKAN ŞAHİN AÇEV HEYETİNİ KABUL ETTİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) Başkanı Ayşe Özyeğin ve beraberinde-
ki heyeti makamında kabul etti. Bakan Şahin’in gündeminde aile içi şiddet konusu vardı.

KADIN KADAR ERKEĞİN DE EĞİTİLMESİ ŞART

Bakan Şahin, toplumsal sorunların çözümünde, aile içi şiddetle ilgili mücadelenin tek başına verilecek bir mücadele 
olmadığını vurguladı. Fatma Şahin aile içi şiddet konusunda kadının insan hakları noktasında eğitiminin ve erkeğin 
zihinsel dönüşümünün önemine dikkat çekti. Sorunun sadece kadının eğitimiyle çözülemeyeceğini vurgulayan Ba-
kan Şahin, “Bu sorun kız çocuklarının eğitim sorunu değildir. Geldiğimiz noktada toplumsal duyarlılık bunun bir er-
kek sorunu olduğunu da ortaya koymuştur.” dedi.

ŞAHİN: AÇEV KÖKLÜ BİR KURUM

Bakan Şahin, AÇEV’in köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret ederek, ileriye dönük hedeflerinde, AÇEV ile ya-
pacakları işbirliğinin birçok toplumsal sorunun çözümünü hızlandıracağını vurguladı. AÇEV Başkanı Ayşen Özyeğin 
de, Bakan Şahin’in geleceğe dönük hedeflerinin kendilerine ayrı bir mesuliyet verdiğini belirterek, “İnanıyoruz ki çok 
güzel şeyler yapılacak.” dedi.

 

KONYA VE ADANA HEYETLERİ BAKANLIK’TA
Bakan Şahin Konya Heyetini Kabul Etti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Konya’dan gelen kalabalık bir he-
yeti bakanlıkta kabul … 

 BAKAN ŞAHİN AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Bakan Şahin “Toplumsal bilinci artıracağız” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, televizyonlarda yayınlanan 
evlendirme programları için toplumsal bilincin artırılmasının … 

GAZİANTEP’E İLK RESMİ ZİYARET
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirerek Vali Süleyman Kamçı’yı 
makamında ziyaret etti. Şahin,
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GIDA TERÖRİSTLERİNİN YAPTIĞINA BAKIN 
ÖĞRENCİLERE AT ETİ YEDİRMİŞLER

RAMAZAN’IN ZAM ŞAMPİYONLARI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi yemekhanelerinde öğrencilere ve 
personele içerisinde at eti bulunan döner yedirildiği ortaya çıktı. 
Skandal, mikrobiyolojik analiz raporla da belgelendi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciler ve üniversite çalı-
şanlarının öğle yemeklerini yediği yemekhanelerde servis edi-
len dönerin içerisine at eti karıştırıldığı ortaya çıktı. Üniversitede 
şok etkisi yaratan olay, rektörlüğün geçtiğimiz aylarda Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü’nden özel istekte bulunarak ihaleyi kazanan fir-
manın kendilerine getirdiği döneri test etmesini istemesiyle or-
taya çıktı. 

Döner etinden alınan numuneleri inceleyen Bornova Veteriner 
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 11 Mart 
2011’de hazırlanan mikrobiyolojik analiz raporunda et dönerinin 
içerisinde sığır eti ile birlikte at eti ve kanatlı hayvan etinin de bu-
lunduğu belirtildi.

KREŞTEKİ ÇOCUKLAR YEMİŞ 
Raporu görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan üniversite yönetimi, yüzde yüz dana eti döneri satma karşılığında sözleşme imzaladı-
ğı yemek hizmetini veren İpek-Nur Gıda Pazarlama Şirketi ile olan sözleşmeyi feshetti. Firmaya bir yıl boyunca ihalelelere girme ya-
sağı da getirildi. 

Rektörlük ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Bunun üzerine raporu isteyen savcılık, olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma başlattı. Üniversite personelinin kreşlerdeki çocuklarının bile içerisinde at eti bulunan dönerden yediği öğrenildi. 

Olayı doğrulayan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, “Dönerin içerisinde at eti olduğunu tespit ettikten son-
ra konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gerekli işlemleri yaptık. Firmayla olan ilişkimizi kestik, sözleşmeyi iptal ettik” 
dedi. Raporu hazırlayan Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Hasan Aktar, “Üniversitenin özel talebi üze-
rine yaptığımız kontrolde, dönerin içerisinde at eti olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan fırsatçılarının boş durmadığını 
ifade eden Dinç, yüksek rekolte beklentisi sonucu ‘ucuz tüketilecek’ müjde-
si verilen sebze-meyvedeki fiyat artışlarının dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Sebze ve meyvede yüzde 100’e varan fiyat artışlarının görüldüğüne dik-
kati çeken Dinç, şunları kaydetti:

‘’Sebze ve meyvede keyfi fiyat artışları görüyoruz. Bu keyfi fiyat artışların-
da herhangi bir rekolte düşüklüğünün etkisi yok. Ramazan öncesi 30 ku-
ruş olan karpuz bugün 1 lira. Yine 1 lira olan taze fasulyenin kilosu Rama-
zanla birlikte 2-2,5 liraya, 1,5 lira olan şeftali 3 liraya, domates 50 kuruştan 
1 liraya kadar çıktı. Ramazan öncesi 2 liradan satılan vişne bugün 4 lira. Bu 
ürünlerden sadece domateste hastalık nedeniyle bir rekolte düşüklüğü 
var. Ancak diğer ürünlerdeki artışın keyfi olduğu ortada. Komisyoncular fiyatları ciddi bir şekilde maniple ediyor. Fi-
yatları dengeleyen yerli üretici pazarlarda yerini alamadığı takdirde fiyatlar komisyoncuların insafına kalıyor.’’

Belediyelerin yürürlükte olan hal yasasını uygulama konusunda pazarcılar odasından çekindiğini öne süren Dinç, 
semt pazarlarının yüzde 20’sinin yerli üreticiye tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.
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MÜSTEŞARLARIN BİLE GÜNLERDİR CEVAP 
VEREMEDİĞİ KONULAR

Sabah yazarı Nazlı Ilıcak, bir süredir, özellikle kamuıda işe girmek isteyen adaylardan 
kendisine ulaşan şikayetleri köşesinden yayınlıyor. Bir kısmı memurlar.net’te yer alan 
bu şikayetler içerisinde, 4 Haziran’dan sonraya göreve başlayabilen ancak kadro ala-
mayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sözleşmelileri, 4001 sorunu, öğretmen atamaları-
na tahsis edilen kontenjanların seçim öncesi tüketilmesi gibi konular yer alıyor. Naz-
lı Ilıcak köşesinde, bu şikayetleri Müsteşar Efkan Ala’ya ilettiğini, onun da yardımcısı 
Koloğlu’nun görevlendirdiğini ancak aradan geçen süreye rağmen ses seda çıkmadı-
ğını belirtmektedir. İşte Devletin en üst düzey bürokratlarının çözemediği sorunlar...

Şikâyetler... Çözüm bekleyen sorunlar
Twitter’dan bana ulaşan şikâyetleri yayınlamaya devam ediyorum. Daha öncekileri Başbakan Müsteşarı Efkan Ala’ya 
iletmiştim. O da Müsteşar yardımcısı Özer Koloğlu’nu görevlendirmişti. Aradan 10 gün geçti; Koloğlu’ndan ses seda 
çıkmadı. Unutmayalım devlet, halkın hizmetkârıdır. Daha seri bir çalışma gerekiyor. Çünkü herkesin acelesi var, önü-
nü görmek istiyor.

Tarım Bakanlığı
25 Mayıs 2011’de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na ilk defa atandık. Göreve başlama tarihimiz 17 Haziran 2011 olarak 
tespit edilmişti. Ancak, 4 Haziran 2011’de, bu tarihe kadar çalışmakta olanlara kadro hakkı tanıyan kanun hükmün-
deki kararname çıktı. Erken davrananlar ve evraklarını tamamlayıp işe başlayanlar, bu kararnameden yararlanarak 
kadroya geçti. 2 gün sonra sözleşme imzalayan bizler, İl Tarım Müdürlüklerimize kadrodan yararlanmak için dilekçe 
verdiğimizde ret cevabı aldık. Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi bu şartlarda mağdur olmuştur. Oysa aynı durum-
da bulunan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, personelleri için düzenleme yaparak, sorun-
larına çözüm getirmişler ve 4 Haziran 2011’den sonra da sözleşme imzalayanları kadroya alacaklarını bildirmişlerdir.”

2002 yılında Erdoğan’ın vaadi
1) Tarih 2002 Mayıs; Yer: İzmit merkez mitingi
Tayyip Erdoğan kürsüde üniversitenin karşısındaki alanda konuşma yapıyor, o zamanki koalisyona sesleniyor:

“Şu sisteme bakın hele, ülkede 72 bin öğretmen açığı var, sen sınavla öğretmen seçiyorsun (KPSS), hangi akla hizmet 
ediyorsunuz? Bırak da öğretmenlerimiz okul seçsin, göreve başlasın. Önüne niye engel koyuyorsun? İnşallah biz hükü-
metimizi kurduğumuzda, bütün öğretmenlerimizi göreve başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz.”

2) Tarih 2002 Haziran; Yer: Gaziantep
“Yahu bir sürü bölüm öğretmeniniz boşta geziyor. Resim öğretmeni matematiğe, müzik öğretmeni beden dersine gi-
riyor; öğretmen ihtiyacı var. Ama bakın ki işe, bunlar bir de sınavla öğretmen alıyor. Ama biz iktidar olunca, inşallah 
boşta öğretmen adayı OLMAYACAK.”

3) Tarih 2002; Yer: Samsun
“Buradan sözüm tüm genç öğretmen adaylarına... Siz merak etmeyin, biz geldiğimizde üniversiteyi bitirdiğinizde ne 
yapacağım, sınavı ya kazanamazsan korkun olmayacak; çünkü sınav olmayacak.”

4) Yıl 2002; Yer: İstanbul

“Birçok gencimiz, özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı... Ülkede eğitim çökmüş, köy okulları kapanmış. Merkez-
deki okullar bile öğretmen diye can çekişiyorken, sen sınavla öğretmen seçmeye kalkıyorsun. Bıraksana genç öğret-
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menlerimiz gitsin çalışsın. O kadar sene beklet, sonra al; o adamda artık heves kalır mı? Öğretmenlik yapabilir mi? 
Ama inşallah biz iktidar olunca, öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak, ertesi gün görev aşkıyla oku-
luna gidecek hiç merak etmeyin.”

4001 kodu tartışması
Temmuz 2010, KPSS sınavına başvuran toplam aday sayısı 835 bin 320. Bunun 312 bini, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) mezunu. Gerçekleşen atama sayısı 5 bin 800.

Bildiğiniz gibi KPSS-B kadro memur alımı için 2 yılda bir sınav yapılmaktadır.

İİBF mezunlarına ayrılan kadrolar, 4001 koduyla diğer bölümlere de açılmaktadır. Bu kişiler, yerleştikleri idari kadrola-
rı basamak olarak kullanmakta, daha sonra asıl branşlarında ihtiyaç olunca o işe gitmektedir. Böylelikle hem kurum-
lara ek maliyet oluşturup, hem de tek çalışma alternatifi bu kadrolar olan biz İİBF’lilerin önünü kesmektedir.”

***

“Bizler memur atamalarında kadrosu yok denecek kadar az olan Fen-Edebiyat, İletişim, Mühendislik fakültelerinden 
mezun olduk. Çoğumuzun özel sektörde iş imkânı yok. Bu sınava çalışıp memur olabilmek için 90 üzerinde puan al-
dık. Buna rağmen devlet kurumlarında kadro sayımız gün geçtikçe azalmaktadır. 4001 koduna mahkûm olan bizlere 
iki alımda sadece 1000 kişilik kadro verilmiştir.”

Madenciler
Biz işsiz maden mühendisleriyiz. Son iki yılda 86 kişi atandık; oysa sınava giren kişi sayısı 4 bin. İşsiz maden mühen-
dislerinin sesine kulak verin.”

MEB
2011 KPSS’sine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 11 bin 544 kadro ayırmasıyla hayallerim suya düştü. Son 6 yılın en dü-
şük alımı. Sınava 230 bin öğretmen girdi, 11 bin 544 kişi alınıyor. Öğretmen açığı 150 bin. Her sene mezun sayısı artı-
yor. Yeni üniversiteler açılıyor, kontenjanlar yükseltiliyor ve öğretmen açığı fazlalaşıyor.”

Sağlık Bakanlığı
Başbakan, sözleşmeli sağlık personelinin kadroya alınacağı sözünü verdi ama Sağlık Bakanı işi yokuşa sürüyor. 632 
sayılı kararnameyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4-a maddesine göre istihdam edilip, 657’nin tüm mad-
di ve özlük haklarından yararlanmaları gereken Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan döner sermaye bütçeli 
4-b’liler, bakanlığın 4-b TAŞ- RA kadrosuna geçirilmemiştir. Bu personel, döner sermaye teşkilâtına geçirilmiştir. Her 
ne kadar ‘kadrolu’ sicili verilmiş olsa da, bu personel, maaş, döner sermaye, çeşitli kesintiler ve özlük hakları gibi du-
rumlarda ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Bakanlığın, bir an önce yanlıştan dönüp, tüm personeli eşit şartlarda, 657/4- a 
taşra teşkilâtına geçirmesi gerekmektedir.”

BİZ  KAMU-DER ‘İZ 
KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİDİR.

MUTLUYUZ ÇÜNKÜ KAMU-DER’LİYİZ.
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BAYRAM MESAJLARI

Şahsım ve Kamu-Der camiası adına kamu görevlile-
rin, kamu çalışanların, emeklilerin ve TSK mensupları-
mız, STK kuruluşlarımızın temsilcileri ile milletimizin 30 
Ağustos Zafer Bayramı ve Şeker Bayramını en iyi  dilek-
lerimle kutlar, engin saygılarımı sunarım.

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı

Şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına bütün Anka-
ralı hemşehrilerimizin ve yüce milletimizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ile Ramazan Bayramını en iyi  dilekle-
rimle kutlar, aile fertleri ile birlikte sağlık, mutluluk, ba-
rış ve huzur dolu günler dilerim.

İbrahim ERGÜN
Özergün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

 Şahsım ve çalışanlarım adına kamu görevlilerin, kamu çalı-
şanların, emeklilerin, Uzmanlar Tıp Merkezimize gelen mi-
safirlerimizin ile yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı ve Ramazan Bayramını candan kutlar, sevgi ve say-
gılar sunarım.

Tevfik BARIŞ
Uzmanlar Tıp Merkezi Genel Müdürü

Şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına bütün Sincan-
lı hemşehrilerimizin ve yüce milletimizin 30 Ağustos za-
fer Bayramı ile Şeker Bayramını en iyi  dileklerimle kutlar, 
aile fertleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu ve-
sileyle sevgi ve saygılar sunarım.

Ömer YILMAZ
CHP Sincan İlçe Başkanı
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KAMU-DER GENEL BAŞKANI CEVDET BAŞTUĞ:
“Borç faizi belimizi büküyor…”

KAMU-DER  GENEL  BAŞKANI  CEVDET BAŞTUĞ:

- Türkiye, dakikada 110 Bin TL borç faizi ödüyor…
- Saniyede ödenen borç faizi 1.823 TL…
- Geçtiğimiz yıl saniyede 1.728 TL borç faizi ödüyorduk…

Kamu-Der tarafından yapılan araştırmaya göre; 
İç ve dış borç faizine ödenen milyarlarca TL yeni yatırımların 
yapılmasını engelliyor ve işsizlik sorunun büyümesine neden 
oluyor. Türkiye; 2006 yılında toplam 45 Milyar 963 Milyon TL 
borç faizi ödüyordu. Yani dakikada 87.448 TL, saniyede ise 
1.457 TL borç faizi ödeniyordu.
Bugün gelinen noktada ise, borç faizi ödemeleri yaklaşık 12 
Milyar TL artmış ve 2009 bütçesinde 57 Milyar 500 Milyon TL olarak hedeflenmiştir. Buna göre; Türkiye yıl içerisinde, 
dakikada 109.398 TL, saniyede ise 1.823 TL borç faizi ödemeye başladı.
Maliye Bakanlığı verileri dikkate alınarak KAMU-DER tarafından yapılan hesaplamalara göre, Türkiye giderek artan 
borç faizi batağına doğru sürükleniyor. Her geçen yıl artan ödemeler yatırımların yapılmasını ve dolayısıyla da yeni 
istihdam alanlarının üretilmesini engelliyor.
FAİZ ÖDEMELERİ BELİMİZİ BÜKÜYOR…

Toplam Ödeme Dakikada Ödenen Saniyede Ödenen

2006 (Gerçekleşen) 45 Milyar 963 Milyon TL 87.448 TL 1.457 TL

2007 (Gerçekleşen) 48 Milyar 753 Milyon TL 92.757 TL 1.546 TL

2008 (Gerçekleşen) 54 Milyar 500 Milyon TL 103.691 TL 1.728 TL

2009 (Bütçe hedefi) 57 Milyar 500 Milyon TL 109.398 TL 1.823 TL

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Araştırmaya ilişkin bir değerlendirme yapan KAMU DER Genel Başkanı CEVDET BAŞTUĞ şunları söyledi:
“Derneğimizce periyodik olarak yapılan bu ve benzeri araştırmalar, ne yazık ki geleceğimiz konusunda bizleri endi-
şelendirmektedir. Ancak biz bu araştırmaları; başta yetkililer olmak üzere bütün kamuoyunun dikkatine sunarak ge-
rekli tedbirlerin alınabilmesini ve toplumumuzun da gereken hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Çünkü bugün har-
canan bu bedeller ne yazık ki geleceğimizin kaynaklarının tüketilmesi anlamına gelmektedir. Bizler çocuklarımıza ve 
torunlarımıza faizini bile ödemekte güçlük çektiğimiz borçlar bırakmak istemiyoruz. Türkiye artık bu gerçeği görme-
li ve topyekün bir kalkınma hamlesine girişmelidir.
Borçların faizleri bile yeni yatırımların yapılmasını engellemektedir. Bunun anlamı ise en yalın haliyle işsizliktir, üretim 
daralmasıdır. Bütün bu olumsuzluklar da ülkemize ardı arkası kesilmeyen krizleri getirmektedir. Toplum olarak bilinçli 
hareket etmeli ve yarınlarımız olan çocuklarımızın kaynaklarını şimdiden tüketmemeliyiz.
Piyasaların yeniden canlanması, istihdamın artması demektir. Ancak bir grup zengin aileye borç faizi olarak ödenen 
milyarlarca TL, yeni yatırımların yapılmasını, piyasaların canlanmasını engellemektedir. Toplumsal kesimler arasında-
ki gelir adaletsizliği giderek artmaktadır. Bu durumun en çok etkilediği kesim ise yaşları sebebiyle enerjisi düşmüş, 
yeniden çalışabilme imkanı sınırlanmış ve bir kısmı da bakıma muhtaç hale gelmiş emeklilerimiz olmaktadır. 
Açlık sınırının altındaki gelirleriyle, bırakın beslenmeyi, kirasını bile ödeyemez hale gelen bu kesimin bir de işsiz kalan 
evlatlarına ve hatta onların da ailelerine bakmak zorunda kalmaları ise ödemek zorunda bırakıldığımız yeni bir fatura 
olarak önümüze konulmuştur. Bizim artık fatura ödeyecek takatimiz kalmamıştır. Birileri bu gerçeği görmeli ve takat-
siz kalmış emeklilerimize destek vermelidir. Artık zenginlerimiz de elini taşın altına koymalı ve yaşanan krizlerin fatu-
rasını ödeme noktasında en azından faiz gelirlerinden bir süre için bile olsa fedakarlık yapabilmelidir. Toplumun tüm 
kesimleri, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti göstermelidir.”





SEN MMS GÖNDER 
BİZ SENİ SEVDİĞİNLE 
MALDİVLER’E 
GÖNDERELİM!
8 Ekim’e kadar 
sevdiklerine gönderdiğin 
her MMS, Maldivler’de 
çift kişilik bir tatil 
fırsatı demek. 
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