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Sevgili Kamu Görevlileri ;
Sayın Kamuses Okuyucaları ;

24 sayıda sizlerleyim. 2011 yılını geride bıraktık. 2012 yılının başlangıcındayız. 2012 yılın tüm insanlık alemine 
barış,sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim. Değerli okuyucular bu sayıda Kamu-Der dernegimizin çalışmlarından 
söz etmek isterim.14 Ekim 2011 tarihnde Ankara Sürmeli otelinde 22 Mesleki grubunda 55 Adet ödül dagıttık. Ödül 
törenimize siyasi parti genel başkanları milletvekiller valiller il belediye başkanları ilçe belediye başkanları broklatlar 
iş adamları işkadınları ve kamu görevlilerimiz vardır. protokol konuşması yapıldı ödüller dagıtıldı ve demokrasi şöle-
ninden geçti. Deyim yerindeyse devlet ordaydı. Siirt ilimizde ve ankaramızda kamu-de iftar yemekleri verdi. 2012 de 
Atatürk amlemli kamu-der logosu takvim ajanda Kamu-der  üyelerimize ve kamu-der gönül dostlarımıza dağıttık. 
Gelenek haline getirdiğimiz kamu-der ödül törenlerimizi bu yılda Allah izin verirse daha görkemli bir şekilde Ankara-
da Eylül ayında yapacağız. Kamu görevlilerimizin Kamu emeklilerimizin ve askeri ücretlerle çalışanlar dahil bu sorun-
larrı dile getirmek çözüm bulmak için TBMM başkanı Sayın Cemil Çiçek Bey’in MHP Genel başkanı sayın Devlet Bah-
çeli Bey’in TBMM Genel Sekteri Dr İrfan Neziroğlu ,Avrupa Karma Komisyon Başkanı Afif Demirkıran’ı CHp grup baş-
kan vekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara milletvekili Gökhan Günaydın’ı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde Kamu 
görevlilerin bu görüşmemizde çok yararlı geçtiğine inanıyorum. 10 maddelik taleplerimizin madde madde şeklinde 
13 sayfamızda bulabilirsiniz.bu 10 maddelik kamu sorunlarımızı içeren dosyayı ilgililere takdim ettik. Kamu yararına 
iyi çalışmamız olduğunun sevincini yaşıyoruz. 

Degerli okuyucular 2006 yılında 20 arkadaşımızla kamuderi kurarken  ilkeli tarafsız dostdoğru olacagımzı din dil ırk 
cins ayrımı yapmıyacagımızı söz vermiştik.Sözümüz sözdür. sözümüz neyse özümüz odur.Dik duruyoruz dostdogru 
söylüyoruz kamuder ve yönetimi olarak haklının ve magdurun yanındayız devlet ve millet menfaatlerinde olan ko-
nuları dostdogru bildiklerimizi çekinmeden her platformda dile getiriyoruz ve getirecegizde.Allaha bin defa şükürler 
olsun dün bir fidandık bugün kocaman bir cınar olduk.Siz degerli kamu görevlilerimizin ve kamu emeklilerimizin ve 
gönül dostlarımızın hizmetinize layık olmaya çalışıyoruz.Hizmette durmak yok. Yola devam diyoruz bu duygu ve dü-
şüncelerle 25 sayımızda görüşmek üzere saygılar diliyorum.

KAMU-DER SİZLERSİNİZ!

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI
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İşçilerin fazla çalışmayla ilgili merak ettikleri 

İşçilerin fazla çalışmayla ilgili olarak en fazla merak ettikle-
ri konuları soru cevap şeklinde açıklamaya çalışacağız. Önce 
konuyla ilgili mevzuat hükümlerini vereceğiz daha sonra ise 
soru cevap şeklinde konuyu açıklayacağız. 

Konuyla ilgili mevzuat bilgileri

4857 sayılı İş Kanununun 41-47 nci maddeleri arasında fazla 
çalışma ücreti açıklanmıştır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 41 - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üre-
timin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla 
çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş 
saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denk-
leştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortala-
ma çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu 
ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışma-
lar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma 
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilme-
si suretiyle ödenir. 

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygu-
lanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla süreler-
le çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi-
beş yükseltilmesiyle ödenir. 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılı-
ğında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen 
gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. 

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla 
olamaz.Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Zorunlu neden-
lerle fazla çalışma

Madde 42 - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için he-
men yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dere-
ceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun 
bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. 

Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Olağanüstü hallerde fazla çalışma

Madde 43 - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalış-
maya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalış-
ma gücüne çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygu-
lanır.

İşçilerin fazla çalışmayla ilgili merak ettikleri 
herşey
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Kamu-Der Ödülleri, Ankara’da Sahiplerini Buldu

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile 
kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. 

Saklı haklar

Madde 45 - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücret-
li izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan 
kazanılmış haklar saklıdır.

Hafta tatili ücreti

Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde 
çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. 

Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya söz-
leşmeden doğan tatil günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin 
süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izin-
leri,

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilme-
si halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci mad-
delerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret haf-
ta tatili günü için de ödenir. 

SAYI - 23
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: Mart 2012

MUTLUYUZ, GÜÇLÜYÜZ, ÇÜNKÜ
 KAMU-DER’LİYİZ

İşçilerin fazla çalışmayla ilgili merak ettikleri 
herşey

www.aneksbasimsanayi.com
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SGK’DA EMEKLİLİKLERDE PRATİK BİLGİLER
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 410 10 00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı 212 97 00

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 212 64 20

Kültür ve turizm Bakanlığı 212 83 00

Milli Eğitim  Bakanlığı 419 14 10

Milli Savunma Bakanlığı 417 61 00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 417 60 00

Sağlık Bakanlığı 435 64 40

Sanai Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 286 53 25

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 424 05 80

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak. 212 67 30

TBMM 420 50 00

İç İşleri Bakanlığı 422 40 00

Başbakanlık 413 70 00

Onkoloji Hastanesi 336 09 09

Atatürk Gögüs Hastanesi 355 21 10

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi 317 07 07

Dr Zekai Tahir Burak Hastanesi 310 31 00

Gata Askeri Hastanesi 325 12 11

İbni Sina Hastanesi 310 33 33

Numune Hastanesi 310 30 30 

Ssk Dogum Evi Hastanesi 322 01 80

Dışkap Devlet Hastanesi 317 05 05

Yüksek İhtisas Hastanesi 310 30 80

Zübeyde Hanım Dogum Evi 317 06 06

Ankara Tıp Fakültesi 362 30 30

Uzmanlar Tıp Merkezi (Tandogan) 231 89 30

Gazi Üniversitesi Hastanesi 444 48 48

ÖNEMLİ TELEFONLAR
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Kamu- Der Genel Başkanızmız Cevdet Baştuğ’un ,MHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ne-
zaket ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle 
kamu emeklileri ve kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirdi. Baştuğ, Genel Başkan Bahçeli’ye kamu görevlilerinin 
sorunlarını içeren bir dosya vererek bu sorunların giderilmesi için destek istedi.
Baştuğ, üst düzey bürokratlarının maaşlarının artmasıyla ilgili konuşarak, “Önümüzdeki zamanlarda Anayasa yeni-
den yapılacaktır. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni yapılacak olan Anayasa’da da Başbakan Müsteşarı, milletvekil-
leri, üst kurul başkanlarının aylık maaşları memur emeklisi ve asgari ücretin aylık maaş tutarının 5 katı geçemez hük-
mü Anayasa’ya mutlaka konulmalıdır.” dedi. Baştuğ, ancak bu maddenin anayasaya konulması durumunda, adaletin 
ve kalkınmanın herkes için olduğunu diyebileceklerini sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kamu-Der’in çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, “Kamu-Der’im sesi bize ge-
liyor. İyi yoldasınız. Zaman zaman sizi bekleriz. Bu haklı taleplerinizi arkadaşlarımıza vereceğiz.” diyerek bu taleple-
ri değerlendireceklerini belirtti.

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştug Kamu- Der’in faaliyetlerini içeren 
Kamu- Ses dergisini Sayın Devlet Bahçeliye takdim etti.

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştug ve 
Beraberlerinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle Sayın Devlet 
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Güneydoğu’nun tek kadın kaymakamı kız öğrencilere model oldu. 
Kamu-Der Kaymakam Hanıma başarılar diler.

Meral Uçar, Kilis’in Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesinin kayma-
kamı. ‘Devletin cinsiyeti olmaz.’ diyen Uçar, kadın değil dev-
let olarak görülmesini istiyor. Anadolu’yu karış karış dolaşan 
Uçar, arkasında kaymakam olmak isteyen birçok kız öğrenci 
bıraktığını söylüyor. 
Uçar, “Önemli ve sevindirici olan, bu durumun çocuklarda far-
kındalık oluşturması.” şeklinde konuşuyor.

Türkiye, ilk kadın kaymakamla yaklaşık 20 yıl önce tanıştı. 
Anadolu’nun dört bir yanında, vatandaşın devlet anası olan 
kadın kaymakamlar, yıllar geçtikçe etkilerini daha güçlü his-
settiriyor. Kilis’in Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesinin kaymaka-
mı Meral Uçar, onlardan biri. Mesleğine ‘ilkokul hayalim’ diyen 
bölgenin tek kadın kaymakamı Uçar, ayrıldığı ilçelerde kay-
makam olmak isteyen kızları bırakmaktan mutluluk duyuyor. 
Uçar, “Görev yaptığım yörenin insanlarının dertlerine derman 
olacak adımları atabilirsem benden mutlusu olmaz. 

Yaptığınız bir işin geri dönüşünü vatandaşın gözündeki ışıltı-
da bulmak, bu kutsal mesleğin en güzel tarafı.” diyor.

Meral Uçar, babasının emniyet mensubu olması sebebiyle Anadolu’yu karış karış dolaşmış. Kaymakam olmaya ise 
ilkokul 4’üncü sınıfta karar vermiş. Liseyi bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye bölümünü kazanmış. Okulunu başarıyla tamamlayan Uçar, 2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtı-
ğı kaymakam adaylığı sınavına girmiş. Zevkli ama bir o kadar da meşakkatli yola çıkan Uçar, Afyonkarahisar kayma-
kam adayı olarak idareciliğe başlamış. Uçar, önce Kastamonu’nun Azdavay ilçesine, sonra Gaziantep’in Elbeyli ilçe-
sine atanmış. Kaymakam olarak Anadolu’daki ikinci durağı Elbeyli’de sevilen Uçar’ın mutlu olduğu noktalardan biri 
de ilçe halkının kendisine kadın kaymakam olmanın farklılığı hissettirmesi. ‘Devletin cinsiyeti olmaz.’ diyen Uçar, ka-
dın değil devlet olarak görülmesinin de işini kolaylaştırdığını kaydediyor.

Kaymakam Uçar’ın üzerinde durduğu konuların başında eğitim geliyor. Arkasında, kaymakam olmak isteyen birçok 
kız öğrenci bıraktığını söyleyen Uçar, şunları anlatıyor: “Önemli ve sevindirici olan, bu durumun çocuklarda farkın-
dalık oluşturması, farklı alanlarda da çalışan birçok kadın personel var. 

Bunlar küçük ilçeler için önemli modeller. Çeşitli vesilelerle çocuklara bunları anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden eği-
timin üzerinde ciddiyetle duruyoruz. SODES kapsamında da 60 öğrenciyi dershaneyle tanıştırdık.” Kadınların zan-
nedildiğinden daha girişimci olduğunu ifade eden Uçar, “Belki gün yüzüne çıkmıyor ama fırsat verildiğinde bunu 

avantaja çevirmeyi çok iyi biliyorlar.” diyor. Elbey-
li sakinleri de kadın kaymakam hakkında olumlu 
düşünceler taşıyor.
 İlk önce şaşırdıklarını fakat daha sonra alıştık-
larını söyleyen ilçe sakinlerinden İbrahim Dağ-
lı, “Fevkalade işine sadık bir kaymakam. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda bize faydalı projelere imza 
atar.” diye konuşuyor. İlçenin köy görünümünde 
olduğunu, bu yüzden de gelenlerin işinin zor ol-
duğunu kaydeden Durmuş Kurt da bayan kay-
makamı görüp de şaşıranlardan. Kurt, “Bölgede 
tek bayan kaymakama sahip olmamız bizim için 
bir ayrıcalık.” şeklinde konuşuyor.
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Kamu -Der Genel Başkanımızı 
Tanıyalım

1956  doğumlu, İlköğretimi Kurtalanda bitirdi. Ankara Sincan Lisesi mezunu, 1981 yılında 
Devlet dairesinde görev aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul Koruma Derneği Baş-
kanlığı yaptı. Birçok yeniliklere imza attı. Çalıştığı kurumlarda çeşitli birimlerde görevler-
de bulundu. 30 yıl hizmetten sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Sivil toplum kuruluş-
larında yönetim kurulu üyeliği, Genel Örgütlenme sekreterliği, Genel sekreterlik ve Genel 
Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca demet 18 şubesi, 8500 üyesi olan Demiryolu Me-
murlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundu.Çeşitli Sivil toplum kuruluşlarında 
üyelik ve yönetim kurumu görevlerinde bulundu. 2006 yılında gördüğü luzum üzerine 20 
arkadaşıyla birlikte Kamu-Der i kurdu. Halende kurucu Genel Başkanlık Görevini yürüt-
mektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babasıdır..

KAMU-DER SİZSİNİZ . BİZ KURDUK,
SİZLER BÜYÜTECEKSİNİZ.
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2012’DE ZAM YAĞMURU GELDİ

Türk halkı 2012’ye yeni zamlarla girecek. Peki hangi kalemde ne kadar zam yapıldı? İşte Türkiye’yi 2012 yılında bek-
leyen zam oranları...
Bakanlar Kurulu yeni yılda uygulanacak maktu harçlar ve damga vergisi tutarlarını, yeniden değerleme oranı dahil ol-
mak üzere yüzde 15 oranında artırdı.
YENİ YIL ZAMLARI İLE GELDİ
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, maktu harçlar ve damga vergisi tu-
tarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uy-
gulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütünfonu tutarları yeniden belirlendi.
Buna göre, mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, kefalet, teminat ve rehin senetleri ve fesihnamele-
rin de aralarında bulunduğu damga vergisine tabii kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeni-
den değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 15oranında artırıldı. Bakanlar Kurulu ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanunu-
na bağlıtarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarlarını da, yeniden değerleme oranı dahil ol-
mak üzere yüzde 15 artırdı.
2012 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygu-
lanacak artış oranı, yeniden değerleme oranı (yüzde 10,26) olarak tespit edildi.

Bu arada Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenme-
sine Dair Karar’da yer alan 2 bin 250 dolar/ton ibaresi, 1 Ocak’tan itibaren bin 800 dolar/ton şeklinde uygulanacak. 
Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yaban-
cı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden alınacak fon, ton başına 2 bin 250 dolardan bin 800 dolara düşürüldü.

Maliye Bakanlığının, “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

VERGİ VE HARÇLAR YÜZDE 15 ARTTI

Buna göre, pasaportlar için 54 lira olan değerli kağıt bedeli, yüzde 15,7’lik artışla 62,50 liraya yükseldi. Sürücü belge-
leri için ödenecek bedel 67 liradan 77,50 liraya, nüfus cüzdanları için ödenecek bedel ise 5 liradan 5,75 liraya yüksel-
tildi. Bu yıl 5,40 lira olan noter kağıtları için 2012’de 6,25 lira, 3,30 lira olan banka çekleri (her bir çek yaprağı) için de 
3,80 lira ödenecek.

1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıtbedelleri şöyle:

DEĞERLİ KAĞIT CİNSİ BEDEL (TL)

Noter kağıdı 6,25
Beyanname 6,25
Protesto, vekaletname,
re’sen senet 12,50
-Pasaportlar 62,50
-Yabancılar için
ikamet tezkeresi 172,00
-Nüfus cüzdanları 5,75
-Aile cüzdanları 58,00
-Sürücü belgeleri 77,50
-Sürücü çalışma belgeleri 77,50
-Motorlu araç trafik belgesi 77,50
-Motorlu araç tescil belgesi 58,00
-İş makinesi tescil belgesi 58,00
-Banka çekleri 3,80
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GECE YARISI MAAŞ OYLAMASINA
BİR TEPKİDE KAMU-DER’DEN

Gece operasyonu ile Milletvekilliği maaşlarınına %100 zam yapılmasına bir tepki de Genel Başkan Cevdet BAŞTUĞ’un 
yazılı açıklamada buludu Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ TBMM, Gece operasyonu ile kendi emekli üyeleri-
ne %100 zam yapmıştır.

” Bu zam adil değildir. Adaletten kaçanlar böyle zam yapıyorlar. Bir dönem milletvekilliği yapacaksınız ömür boyu mil-
letvekili aylık maaşı 8500 TL alacaksınız, diğer tarafta 30 yıl gururu ve onuru ile devlete hizmet etmiş, yöneticilik yap-
mış müdür, müdür yardımcısı, şef, memurluk yapan bizler. Sizler aylık maaşlarına %4’lükk bir zam yapılacak 8 saatlik 
soğuk sıcakta bedenen çalışan asgari ücretli kardeşlerimize %2 zam yapılacak. Bizlere %4, kendilerine %100.

Bu zamları ülkemizde aklıselim olan hiç kimse kabul edemez. Bu adaletli bir zam oranı değildir. Vakıflar Genel Müdü-
rü, Ziraat Bankası Genel Müdürü, üst kurulların başkanları ise 25 bin 30 bin TL maaş almaktadırlar. Milletvekilleri ma-
aşları yüksek ücret tablosunda 18 bin TL almalarına rağmen 37. sırada yer almaktadırlar. Bu gülünç tabloya şaşma-
mak mümkün değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi’nin, gece operasyonu ile çıkarılan yasayı Kamu-Der adına onayı 
vermemesini arz ve talep ediyoruz.

Başta Adalet ve Kalkınma Partisi gurubundan Sayın Başbakanımızdan isteğimiz adil bir yasa çıkartmaları. Biz çalışan-
lar 30 yıl müdürlük yaptık, ülkemize hizmet ederek onurumuzla emekli olduk. Eski verilerimizden neyimiz eksik? On-
lar bir ekmek 20 TL alıyor da bizler bir ekmeği 1 Liraya mı alıyoruz?

Kamu-der’in gece yarısı maaş oylaması gösterdiği tepkiyi Cumhurbaşkanımızda haklı buldu.

4 kişilik ailenin geçim endeksi 3165 TL iken bizler 1000 TL maaş alıyoruz. Dileğimiz Cumhurbaşkanımızın bu yasayı 
imzalamamasıdır.” Şeklinde, basına yazılı açıklamalarda bulunarak. Mecliste tartışılan oylamayı dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız kararnameye TBMM ‘ye iade etti.%100 lük zam oranı %45 indi.İnşallah kamu görevlilerimizede 
yüzde 45 zam verirler.

Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan
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MİNİKLERİMİZİN BESLENMESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI ?

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi ancak bedensel ve zihinsel 
yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunu oluş-
turan çocuk ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmiş olmaları, onların gelecekte sağlıklı ve üretken bireyler 

olması için ön koşuldur. Çocuğun kişiliği özellikle okul öncesi dönemde şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davra-
nışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi bu yıllara dayanmaktadır. Okul öncesi çocuklarda hızlı büyü-
me ve gelişme nedeniyle pek çok besin öğesine olan gereksinim yaşamının diğer dönemlerine oranla daha fazladır. 
Bu nedenle bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş beslenme alışkanlıkları edinmek de çok 
önemlidir. Çocuğun bu yaşlarda kazandığı sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatının sonraki dönemlerini etkileyerek 
ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır. Çünkü sağlıklı bes-
lenme çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişmesi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bir-altı yaş grubu çocukları kapsayan okul öncesi dönemi “oyun çocuğu” dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu 
dönemde ilk yaştan itibaren çocuk giderek bağımsızlık kazanmaya başlar, aile içinde çocuk değişmeye başlayan bir 
birey haline gelir. Bu sayısız gelişme ve değişme döneminde çocuğun yeme alışkanlıkları da doğrudan veya dolaylı 
olarak ailenin, özellikle anne ve babanın beslenme alışkanlıklarından etkilenir.

Oyun çocuğu döneminde çocuk beslenme bakımından kendisine sunulan besinlere tabidir. Anne, baba ve varsa ba-
kıcılar kendi yiyecek alışkanlıklarının, sevdikleri ve sevmedikleri şeylerin çocuk tarafından taklit edileceğini bilmeli-
dirler. Anne ve babanın yedirme için ısrarları, ödüllendirme, ceza verme gibi yemek yeme sürecini vurgulayan tutum-
ları çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiler. Çocukların yiyecek tüketimleri günlük olarak değişmekte-
dir ve bazı günler az, bazı günler fazla yemeleri bu yaş grubunun özelliklerindedir. Bununla birlikte yemeklerini belir-
li saatte vermek, öğünler dışında abur cubur tabir edilen bisküvi, kraker, simit, kola, çikolata gibi besinlerin yenmesi-
ne izin vermemek gibi önlemlerle çocuğu düzenli bir beslenme programına alıştırmaya çalışılmalıdır.

Ülkemizde okul öncesi çocuklarda görülen önemli sağlık sorunları arasında protein-enerji malnütrisyonu, D vitami-
ni yetersizliği, anemi, çeşitli vitamin yetersizlikleri, basit guatr ve yaygın diş çürükleri yer almaktadır. Ayrıca son yıllar-
da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi ve okul çağı çocuklarda obezite (şişmanlık), yaşam şeklinde 
ve beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişimlere bağlı olarak hızla artan bir sorun haline gelmiştir. Okul öncesi çocuk 
grubunun beslenmeleri tamamen başkalarına bağlı oldukları için bu yaş grubunda görülen aşırı yemek yeme yani 
şişmanlık daha çok anne, baba ve bakıcıların hatasıdır. Enerji tüketiminin artmasıyla fazla tüketilen bu enerji yağ ola-
rak vücutta depolanır ve aşırı kilo alımı ile kendini gösterir.

İrem Nehir
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KAMU-DER’İN 2012 YILINDA 

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİMİZ

1.Ülkemizde eşit iş eşit ücret isteyenlerden biri de kamu-der idi. Hükümetin getirdiği eşit iş eşit ücretle hiç ilgisi yok-
tur. Fakir memuru daha fakir etmiş zengin memurun daha fazla zengin etmiştir. 
2. Avrupa ülkelerinin nüfus oranına göre en az kamu görevlisi çalıştıran ülke Türkiye’dir. Avrupa da her 14 kişiye 1 me-
mur düşerken ülkemizde bu oran her 30 kişiye 1 memurdur. Ülkemize 1. Derecedeki sorun işsizlik sorunu olmasına 
rağmen en az kamu görevlisi çalıştıran ülkeyiz yılda en az 1 milyon kamu görevlisi alınmasına inanıyoruz ve dolayı-
sıyla 1 milyon genç aş iş sahibi olacaktır
3. Devlete 30 yıl onuruyla hizmet etmiş ve emekli olan kamu görevlilerimizin ekonomik durumları içler acısıdır. İkti-
darın yandaş sendikası olan memur-sen in yaptığı tespitlere göre 4 kişilik bir aile geçim endeksinin giyim, gıda, mut-
fak, kira vs. harcamalar Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Kasım 2011 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan 
tek kişinin yoksulluk sınırı 1.607,22 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.237,39 Lira 
olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre % 2,26 oranında arttı. Bu rakama diğer 
sendikalar ve kamu-der de katılıyor. Durum böyle iken devlette 30 yıl hizmet etmiş uzman, müdür, şef gibi unvanlar-
la emekli olanların aylık emekli maaşları 1250–1300 tl aylık ücret almaktadırlar. Emekli sandığına bağlı 657 e ve söz-
leşmeli olarak çalışan uzman, müdür, müdür yard, şef benzeri unvanlara da makam tazminatı adı altında en az 1000 
tl gelir getirilecek formül ile anayasamıza eklenmelidir.  İktidarlar ise kendi yandaşlarını emekli etmeden önce müşa-
vir, baş müşavir, daire başkanı gibi unvanları vererek emekli ediyor bu şekil ile hile yoluyla makam tazminatı alıyor-
lar. Mağdur olan ikdtarların yandaş olmayan kamu görevlilerimizdir hile yolu ile değil hak yoluyla bu düzenleme ya-
pılamalı
4. Dicle elektrik özelleşiyor devir teslim aşamasındadır 2000 yılında işe giren 800 e yakın elemanımız var çoğu da 4 
yıllık 2 yıllık okul mezunlarıdır. Dicle elektriğin devri yapıldığında 4 c ye atanacaklardır söz konusu elemanların bu-
günkü şartlarda 1750–2000 TL maaş almakta 2 tam 2 de yarım ikramiyeleri bulunmaktadır. 4.c ye geçtikleri takdirde 
900 TL maaş alacaklardır. Yılda 11 ay çalışıp 1 ay da ücretsiz izne ayrılacaklardır. Böyle ilginç uygulama dünyanın hiç-
bir yerinde görülmemiştir. Biz kamu-der olarak konuyu maliye bakanlığımıza çalışma ve sosyal güvenlik bakanına ve 
sayın başbakanımıza birer faksla ilettik görüşme talebimize rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Ülkemizde 2. Bir 
tekel vakası yaşanmaması için Dicle elektrik mensupları dahil ve özelleşecek kurumlarda Rize çaykur genel müdürlü-
ğüne yapılan uygulama tüm kurumlarımız için hayata geçirilmelidir. Çay kur genel müdürlüğünde çalışan 2 yıllık ve 
4 yıllık okul mezunları, işçileri bakanlar kurulu kararı ile KHK kararname ile memur kadrosuna geçil irilerek diğer ku-
rumlara nakilleri yapmışlardır. Dolayısıyla mağduriyetleri giderilmiştir bu uygulamayı Dicle elektrik olmak üzere tüm 
kurumlara uygulanmasını istiyoruz.
5. Çok sayıda ilaç parası devlet ödemediği gibi diş ve gözlük bedeli çok komik bir ücret ödediği gibi son genelgelere 
SGK  nın genelgeleriyle muayene ücreti 13 TL reçete parası 3+1 gibi ücret kesintiler kamu emekli ve çalışanlarımızdan 
kesilmektedir. Bu kesintiler sosyal devlet politikasına tamamen aykırıdır insan haklarına aykırıdır devlette 30 yıl prim 
ödeyeceksin emekli olduktan sonra muayene parası ve ilaç parası ver bu uygulama tamamen haksız bir uygulamadır.
6. Ataması yapılmayan binlerce öğretmen ve sağlık personellerinin ataması muhakkak yapılmalı ülkemize ithal dok-
tor ithal hemşire ve ithal kurbanlık ta istemiyoruz.
7. Tüm emeklerimize yılda bir defa maaş tutarında tatil ikramiyesi velimeli yine tüm emeklilerimize banka promosyo-
nu verilmeli T H Y uçak seyahatlerinde %50 indirim sağlanmalı yine emeklilerimize doğalgaz elektrik su faturalarında 
en az %30 indirim sağlanmalıdır.
8.  2012 yılı için verilecek zamlar 4+4 gibi gülünç rakamlar kabul edilmesi mümkün değildir. Adil bir personel yasa-
sı yeniden yapılandırılmalıdır. Doğalgaza %25 zam elektriğe %20 zam yapılıyor taksi km fiyatlarına yüzde 10 zam ya-
pılacak özel iletişim vergisine yüzde 80 zam yapılacak memura yılık 4+4 zam veriliyor. Maliye bakanımızın deyimiyle 
zam değil güncelleme yapılıyor. Biz emekliler adına da aylık maaşlarımıza da güncelleme yapmasını istiyoruz.
9.  Asgari ücret 2012 yılı için net 701 TL olması yüzde 5 lık artışı kabullenmek mümkün değildir Eski Milletvekilllerine 
yapılan yüzde yüzlük zamın kamu kurumların üst kuruların başkan ve yöneticilerine verilen aylık maaşlara göre çok 
normladır asgari ücretlinin ve emekli sandığın emeklileri dikkat aldığımızda yüksektir anayasamız yeniden yapılırken 
avrupada olduğu gibi kamu kurum Başkanı, Genel Müdür ve Milletvekillerimizin ve Başbakanlık Müsteşarlarının aylık 
maaşları emekli memur ve asgari uçretlının aylık maaşın 5 katı geçemez hükmü anayasa konulmalıdır. Hüküm Ana-
yasaya konulduğu takdirde “Kalkınma herkes içindir, adalet herkes içindir.” Diyeceğiz.
10-. Valiiklerde kaymakamlıklarda SYDV çalışan personele acilen kadro verilmelidir.Kamaoyuna saygıyla duyurulur.
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ”CHP olarak biz bir ulu çınarız. O çınarın dal-

ları, kökleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün coğrafyasında vardır” dedi.

”Elbette ki eleştiriler olacaktır. Saygı ölçüsü 
içinde bütün eleştiriler benim başımın üs-
tündedir. Herkese saygı duyacağım, herkesi 
seviyorum, herkese inanıyorum ama bir şey 
var; biz bir örgütüz”
Kılıçdaroğlu CHP’nin 17. Olağanüstü 

Kurultayı’nda yaptığı kapanış konuşmasın-
da, CHP’nin her iki kurultayının toplanması-
na vesile olan 362 delegenin CHP’li olmala-
rından en ufak bir endişesinin olmadığını be-
lirterek şunları söyledi;
”Elbette ki eleştiriler olacaktır. Saygı ölçüsü 

içinde bütün eleştiriler benim başımın üs-
tündedir. Herkese saygı duyacağım, herkesi 
seviyorum, herkese inanıyorum ama bir şey 
var; biz bir örgütüz. Kökleri tarihin derinlikle-
rinde olan bir çınarız biz. O çınarın görkemli 
dalları var, o çınarın tomurcukları var. Genç-
ler, o çınarın tomurcukları. Dalları, gövdeleri, 
genel başkanlar, kurultay delegelerimiz, mil-
letvekillerimizdir, Kadın Kolları, Gençlik Kol-
ları başkanlarımızdır. Biz bir ulu çınarız. O çınarın dalları, kökleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün coğrafyasında vardır. Hiç kimse-
yi ötekileştirmeden herkesin eleştirilerini büyük bir dikkatle okuduğumu da beni eleştiren arkadaşlarımın bilmesini özellikle is-
terim.
Bu kurultayımızın da güzel geçmesinden, sağlıklı bir tartışma ortamında gerçekleşmesinden son derece mutlu olduğumu da 

bilinmesini isterim.”
Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken değiştirilen tüzüğü kendisinin yapmadığını belirterek şöyle dedi;
”Geçmiş tüzük, geçmişte yapılmıştı ama biz geçmişe değil, geçmişten ders alarak, geleceğe bakacağız. Hedefimiz gelecek, he-

defimiz CHP’nin iktidar olması için çalışmak. Herkese düşen görev var. Bana da her CHP’liye de görev düşüyor. Her CHP’ye sem-
pati duyan yurttaşımıza da düşüyor. Beraber çalışacağız, Türkiye’nin aydınlığı için. Aydınlık gelecek için çocuklarımız için gençle-
rimiz, kadınlarımız, çağdaş Türkiye için çalışacağız. Umudumuz budur, yolumuz budur. Bu yolda herkese başarılar diliyorum. Yo-
lunuz açık olsun”
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
17.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KAPANIŞ KONUŞMASI (27 ŞUBAT 2012)
Teşekkürler gençler. Bundan sonra size daha fazla görev düşüyor. Gençlik kollarından %10 kontenjan getirdik. Sayınızı arttırın, 

kontenjanınızı da arttırın.
Sevgili CHP’liler, bir şeyin altını özenle çiziyorum. İki kurultayımızın da toplanmasına vesile olan 362 arkadaşımızın CHP’li olma-

larından en ufak bir endişem yoktur. Onun altını özenle çiziyorum.
Tüzük Kurultayımıza oylamalar sırasında evet veya hayır diyen hiçbir CHP’linin CHP’liliğinden de endişem yoktur.
Elbette ki, eleştiriler olacaktır. Saygı ölçüsü içinde bütün eleştiriler benim başımın üstündedir. Herkese saygı duyacağım. Herkesi 

seviyorum, herkese inanıyorum. Ama bir şey var biz bir örgütüz. Kökleri tarihin derinliklerinde olan bir çınarız biz. O çınarın gör-
kemli dalları var, o çınarın tomurcukları var. Gençler o çınarımızın tomurcuklarıdır. Dalları, gövdeleri Genel Başkanlarımızdır, ku-
rultay delegelerimizdir, milletvekillerimizdir, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımızdır. Biz bir ulu çınarız ve o çınarın dalları, 
kökleri Türkiye Cumhuriyetinin bütün coğrafyasında vardır. O nedenle biz görkemli bir çınarız.
Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesin eleştirilerini büyük bir dikkatle okuduğumu da beni eleştiren arkadaşlarımın bilmesini 

özellikle isterim. Bu kurultayımızın da güzel geçmesinden, sağlıklı bir tartışma ortamından geçmesinden son derece mutlu ol-
duğumu da belirtmek isterim. Toplantımızı yöneten Kurultay Başkanlık Divanına da yürekten teşekkürlerimi bu vesileyle sun-
mak istiyorum.
Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin ama endişesi olmasın. CHP halkın partisi olacaktır. CHP çağdaş bir sosyal demok-

rat parti olacaktır. Geçmiş Tüzüğü ben yapmadım. Geçmiş Tüzüğün altında benim imzam yok. Geçmiş Tüzük geçmişte yapılmış-
tır. Ama biz geçmişe değil geçmişten ders alarak geleceğe bakacağız.

Umudumuz budur. Yolumuz budur. Bu yolda herkese başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun, geleceğimiz Türkiye Cumhuriye-
tinin geleceği için mücadele eden bir CHP olsun. Sağ olun, var olun diyorum.
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Ak Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran’a Ziyaret
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Kumu-Der ’in çalışmaları ile ilgili Demirkıran’a bilgi veren Genel Başkan Cevdet Baştuğ, kamu çalışanlarının daha iyi 
yaşam standartlarına sahip olabilmeleri için mücadele eden bir dernek olduklarını, özlük haklarının iyileştirilmesi için 
Demirkıran’ın verdiği destekten dolayı kendisine müteşekkir olduklarını belirtti.
    Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkıran, kendisinin de memuriyetten gelen bir bü-

rokrat olduğunu, onun için kamu çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını çok yakından bildiğini belirtti. Kamu çalışanları-
nın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılan ter türlü çalışmaya destek verdiğini, bu nedenle Kamu-Der’ in çalış-
malarını yakından takip ettiğini ve tüm etkinliklerine mümkün mertebe katıldığını belirtti.
    Sivil Toplum Örgütleri’nin önemine değinen Demirkıran, AB sürecindeki ülkemizin demokratikleşip sivilleşmesin-

de sivil toplum örgütlerinin ciddi katkılarının olduğunu dile getirdi. Samimi bir havada gerçekleşen ziyaret, ülkemiz-
de son günlerde yaşanan olayların değerlendirilmesi ile sona erdi.

KAMU-DER  Olarak TBMM Genel Sekreterliğine yeni atanan 
Dr.İrfan NESİROĞLU’nu ziyaret ettik.
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Bu Ayın Konugumuz Sanayici İş Adamı 
Halkın adamı Tahsin TARHAN

-Öncelikle Tahsin Tarhan Kimdir siz Kamu-ses dergisi okuyanları için 
tanıtalım.
Tahsin Tarhan, 1964 yılında Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Baş-
köy adlı köyde dokuz çocuklu fakir bir ailenin çocuğu olarak dünya-
ya geldi.
İlkokul üçüncü sınıfa kadar eğitimine köyde devam etti. Daha sonra 
ailesiyle beraber İstanbul’a göç etti.
1970’li yılların başında İstanbul’da bir oto makasçının yanında ta-
mirci çırağı olarak çok küçük yaşta iş hayatına atıldı. Bu ilk gençlik 
döneminde hem çalıştı hem de amatör olarak futbol oynadı. Henüz 
16 yaşındayken kendine ait bir tamirci dükkânı açtı. 22 yaşında Üçel 
Otomotiv’i kurarak oto makas toptancılığı yaptı. 2000 yılında ise 
ÇELİKYAY’ı satın aldı ve tamirci çıraklığından sanayiciliğe yükseldi. 
Kısa zamanda yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla ve ÇELİKYAY’ı dün-
yanın 30 ülkesine ihracat yapan bir dünya markasına dönüştürdü.
İş hayatının yanı sıra Maltepe - Gülsuyu’nun gecekondularının poli-
tik ortamında yetişmiş olmasının kendisine kattığı sol ve sosyal de-
mokrat siyaset perspektifi ile siyasete atıldı.
Asker görevi nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı futbola olan ilgisi 
hiç bitmedi.1999-2002 yılları arasında 3 yıl süreyle Gebze Çayırova 
Spor Kulübü kurucu başkanlığı görevini yürüttü.
Bu süre zarfında Çayırova’ya 5 bin kişilik tribünlü bir stadyum ka-
zandırdı. Futbol okulu açarak 500 öğrencinin eğitim almasını sağ-

ladı.Eğitime olan desteği sadece futbol ile sınırlı kalmadı. Kendi eğitimi sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları 
göz önünde bulundurarak Gebze Güzeltepe’de 18 sınıflık bir okul yaptırarak, Milli Eğitime bağışladı. Ayrıca sayısız 
üniversite öğrencisine burs verdi.

Aynı zamanda hobi olarak fotoğrafla ilgilendi. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’nin birçok yerinde çektiği fo-
toğrafları, Doğan Kitap tarafından yayımlanan ve birçok politikacı, sanatçı, işadamı, yazar ve gazetecinin yazılarının 
da yer aldığı “Günden Kalan İzler” isimli kitapta topladı. Kitabın tüm gelirini de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 
(TGEV) bağışladı.
Hindistan’da çektiği fotoğrafları ise “Günden Kalan İzler’de Hindistan” isimli fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin be-
ğenisine sundu.
Amasra Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Amasra Temmuzu Yaz Festivaline “ konuk sanatçı olarak katıldı, fotoğraf 
sergisi ve söyleşi düzenledi.
2008 ve 2009 yıllarında 2 dönem Çayırova Bölgesi’nden TBMM’de yüksek vatandaşlık onur ödülüne aday gösterildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Tahsin Tarhan 
Sanayi İş Adamı
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Bu Ayın Konugumuz Sanayici İş Adamı 
Halkın adamı Tahsin TARHAN

- Mesleğinizde en çok karşılaştığınız konular nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizinde zorlukları yok değil.
Türkiye’de bir ekonomi kriizin olduğu söz konusuydu, çokça yazılıp çizildi. Size göre bu kriz nasıl etkiledi, sizce kriz 
teğet geçti mi?
Türkiye’nin öncelikle cari açık sorunu vardır. Bunu yok saymak hiç doğru olmaz. Hatta uzun sürelerden beri cari açık 
verdiğimiz için sorun değilde bir Cari açığımız var demek daha doğru olur. Cari açığımızın büyük olmasının temelin-
de dış ticaret açığımız yatmaktadır.Bu oranın yüksek olması ekonomimizin dengesini de zaman zaman sarsacaktır ve 
nitekimde bunu yaşıyoruz. Daha da önemlisi Ülkemizin daha katma değeri yüksek ürünlerde bir markası yok bile de-
nilebilir. Baktığınızda ülkemiz üretim yapmayan ve neredeyse hazır imatı montaj sanayi konumuna geldiğimizi gö-
rüyoruz. Bu da üretim yapmayan bir ülkenin krizle karşı karşıya kalması her zaman olasıdır diyebiliriz. Bizim yaşadı-
ğımız krizde budur.
 -Sayın Tarhan son genel seçimlerde CHP Kocaeli Bölgesinden Milletvekili Adayı oldunuz. Diğer partilerden size teklif 
geldimi? Bunu sormamızın sebebi yaşadığınız bölgede sevilen ve sayılan biri olmanızdan kaynaklanıyor. 12 Haziran 
seçimlerinde yaşadığım bölge olan Kocaeli’den CHP’den Milletvekilliği için müracaat ettim. Bugüne kadar parti disip-
lini neyi gerektirdiyse onun dışında aksi hiç Bir şey düşünmedim. Parti görevi ve parti bilincim ile her zaman sadece 
görevimi yaptım. Son seçimlerde partim bana onurlu bir görev vererek aday gösterdi. Yol arkadaşlarım ile çalışarak 
bu görevi yerine getirdim, getirmeyede devam ediyorum. Bende Maltepe’nin Gülsuyu mahallesinde Gebze’nin bey-
likbağı mahallesindeki gecekondularda büyüdüm. Nerden geldiğimi hiç unutmadım. O mahallelerden de hiç kop-
madım. Oralarda yetişmek yoksulluğun ne olduğunu tatmak sizi zaten bu mücadelenin içine katıyor. Ben gençlik dö-
nemlerimde sol ideoloji ile tanıştım ve hepte solda oldum. Aile olarak baktığınızda da sosyal demokrat bir aileden 
geliyorum.  Diğer Partiler olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Ben gençlerimizin yarınları güzel olsun diye, va-
tandaşımızın yoksulluğu bitsin diye onların bir sesi olabilmek için siyasette olduğumu her fırsatta dile getiriyorum, 
birkezde sizlerin aracılığı ile burdan söylemek istedim.
 -Sayın Tarhan Kaç çalışanınız var, şirketinizden kısaca bahsedermisiniz?
Çelikyay, 1965 yılında yaprak yay üretimine başlamış. 1990’lı yıllarda ilk ihracatını gerçekleştirmiş bir şirkettir. 2000 
Yılında satın alarak bugünlere geldik. Merkez ofisimiz ise İstanbul Maltepe dedir. Daha detaylandırmak gerekirse TT 
Çelikyay, parabolik ve hava yastıklı makasların yanı sıra, konvansiyonel makasların ve kabin yaylarının üretimini ger-
çekleştirmektedir. Yaklaşık şuan itibari ile 200 çalışanımız bulunmaktadır.
 -Önümüzde yerel seçimler var Kocaeli Belediye Başkan adaylığı teklifi gelirse düşünürmüsünüz?
Bunu konuşmak için henüz erken. Biliyorsunuz Kocaeli’nin Darıca ilçesi için CHP Belediye Başkan aday adayı olmuş-
tum. Eğer vatandaşınıza hizmet etmek istiyorsanız mutlaka siyasetin içerisinde oluyorsunuz. Ben bireysel olarak bir-
şeyler yaptığımı düşünüyorum. Fakat yetinemiyorum daha fazlasını yapmak istiyorum. Bunuda bir yere kadar yapa-
biliyorsunuz gücünüz bir yere kadar imkan veriyor. Bir süre sonra toplumsal mücadelenin desteği gerekiyor. Ben si-
yaseti hep bu açıdan değerlendirdim. Gençler için birşeyler yapmak istiyorsanız. Onların yarınlarını geleceklerini dü-
şünüyorsanız, adil bir yaşam zengin fakir ayrımının olmadığı bir toplum istiyorsanız, yoksulluğun bitmesini istiyor-
sanız ve bunun için mücadele ediyorsanız bir şekilde siyasetin içerisinde var oluyorsunuz. Bunu yeterki isteyin. Ben 
hep bunu isteyenlerden oldum. Bu sebepten dolayıda üniversite tercihim yerel yönetimler bölümü oldu. Teşekkür 
ederim.
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Kamu-Der’den TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’İ ziyareti

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştug ve beraberlerindeki yönetim kurulu ile birlikte Meclis Başkanımız Sa-
yın Cemil Çiçegi yerinde ziyaret ederek, Kamu görevli sorunlarını içeren 10 maddelik bir dosya meclis başka-
nımıza takdim etti. Meclis başkanı Sayın Cemil Çiçek dosyayı inceleyerek İlgili yerlere havale ediceğini söyledi. 
Kamu-der başkanı Cevdet Baştug  sayın Başkanımız bizi kabul ettiği için sorunlarımızla ilgilendiği için kendi-
sine çok teşekkür ediyoruz dedi.14 Ekim 2011 tarihinde kamu-der ‘in ödül töreninde Sayın Meclis başkanımızı 
davet etmiştir. İşlerinin yogunlugu nedeniye aramızda olmamıştır. Bugün kendisine yılın devlet adamı ödülünü 
takdim ettik. Sayın başkan memnuniyetlerini bize ifade ederek Kamu-Der’in çalışmalarını takdir ediyorum dedi. 

Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet Baştug yılın devlet adamı 
ödülü Sayın Cemil Çiçek’e takdim ederken

Kamu-Der Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Cemil Çiçekle 
Çekilen hatıra fotograf.

Kamu- Der 1. Bölge Koordinotörü 
Dr.Fulya SAĞLIK
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MEMUR MAAŞLARI SON 9 YILDA YÜZDE 30 ERİDİ
BU ZULME SON VERİN.

Kamu-der 1.Bölge kordinotörü Dr. Fulya Sağlık Kamu-Der Genel merkezinde yap-
tığı basın toplantısında  : Bu Zulme Bir Son Verin dedi.

Kamu-Der  Merkezi’nin yapmış olduğu 2012 Ocak ayına ait asgari geçim endek-
si sonuçları açıklanmıştır.

Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı Ocak ayında yüzde 1,75 oranında artarak 
1.635,33 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise yüzde 2.33 oranında arttı ve 3.299,40 
Lira olarak belirlendi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı ve 
1.257 Lira 60 Kuruş oldu.

Yapılan araştırmada bir memur ortalama maaşının yüzde 74,48’ini yalnızca gıda 
ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir 
memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ih-
tiyaçlarını karşılaması için Ocak 2012 maaşından geriye yalnızca 440,26 TL kaldı. 

İstanbul Avrupa yakası Kamu- Der temsilcisi Mehmet Gül 
Kamu-Ses dergisine yaptığı açıklamada 2012 yılı kamu emekli-
lerimizin kamu görevlilerimizin zam oranı % 45 olmalıdır dedi. 

Gül, emekli milletvekillerimiz bir gecede % 100 zamn yap-
mışlardır. Kamu-Der’in itirazı ve diğer sivil toplum kuruluşla-
rı itirazları üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bey-
fendi Kamuoyu vicdanı rahatsız ediyor gerekçesiyle tasa- r ı 
Veto eti. Gül tasarı tekrar mecliste görüşüldü %100’lük zam-
mı % 45lere indirmiştir. Bizler 5 yıl değil 30 yıl hizmet edi-
yoruz. Sayın emekli milletvekilerimizi verilen zamlar kadar-
da biz çalışanlara ve emeklilerimize zam verilmelidir. Bu-
günki şartlara göre emeklilerimiz %80 dahil aylık maaşla-
rı 1100 ile 1300 Tl’dir. Oran’da Çankaya’da bir ev kirası 1500 
TL’dir. Nasıl ve ne şekilde geçinecekleri bizleri yöneten de-
ğerli büyüklerimizin ve kamuoyun takdirine bakıyorum.30 
yıldır her yıl yılbaşı gelmeden 3 ay evvel memura ödeni-
cek zamlar belirleniyordu ve Ocak ayında ödeme yapılıyor-
du. Her ne hikmetse bu yıl Mart bitiyor nisana geliyoruz ve- ri-
lecek zamlardan haber yoktur.Nisan ve Mayıs ayında verilecekleri zamlarda eski milletvekilelerimize verilen %45 za-
mıda bizde istiyoruz.dedi.

Kamu- Der genel merkezi memur maaşlarının 9 yılda yüzde 30 eridiğini ortaya koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Kamu-Der 1.Bölge Koordinatörü Dr. Fulya Sağlık ,memur maaşlarına yapılan artışların gerçek enflasyonu karşılama-
dığını bu nedenle maaşların 9 yılda üçte bir oranında azaldığını söyledi.

Sağlık, “2002 yılından beri enflasyon yüzde 133 .89 oranında artarken vatandaşlarımızın tüketmek zorunda olduğu 
ürünlerin fiyatı yüzde 164.64 oranında artış gösterdi. Bu rakamlar memurların hangi şartlarda hizmet üretmeye ça-
lıştığını ortaya koymaktadır. 9 yılda maaşlarının üçte birini kaybeden kamu çalışanları 2012 yılı için henüz zam alma-
mışlardır. Memurlarımız aylık 440 lirayla geçinmek zorunda kalmaktadırlar. Yetkililerin bu gerçeği görerek, toplu söz-
leşme kanununu taleplerimiz doğrultusunda bir an önce çıkarmaları ve bu zulme bir son vermeleri gerekmektedir.” 
Şeklinde açıklamada bulundu. 

Kamu- Der 1. Bölge Koordinotörü 
Dr.Fulya SAĞLIK

Mehmet Gül 
İstanbul Avrupa Yakası Kamı- Der Temsilcisi

GÜL ;”2012 Zamları % 45 Olmalıdır “
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        “Seçilmişleri atanmışlara ezdirmem” !!

          Başbakan Sn. Recep Tayip ERDOĞAN

                  

Saygı değer kamu-der yöneticilerine ve dergi yönetimine Türkiye de Seçilmiş ve 
zor şartlar altında görev yapan ortalama 53 000 muhtarımızın sıkıntılarını entile-
rini anlatma fırsatını verdiklerinden dolayı şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım 
adına teşekkürlerimi sunuyorum

Değerli Kamu-Der okuyucuları,  

Bilindiği üzere Türkiye genelinde hiçbir partiden aday olmadan tamamen ken-
di kimlik ve kişilikleriyle halkın oyu ile seçilerek görevlerinin başında bulunan 
34.146 köy ve 18.614 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. 
Köy muhtarlarımız 1924 yılında çıkartılmış 442 sayılı köy kanunu ile Mahalle 
muhtarlarımız ise 1944 yılında çıkartılan 4541 sayılı Mahalle Muhtarlıkları  kanu-

nu ile işlerini zor da olsa yürütmeye çalışmaktadırlar. Bu kanunların günümüz koşulları içinde bir an önce yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
Muhtarlarımızın gelirleri bilindiği üzere 2108 sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın birinci maddesi ile 
düzenlenen aylık ödenek ve 4541 sayılı kanunun 20 nci maddesinde düzenlendiği şekliyle muhtarlar tarafından gö-
rülecek hizmetlere karşılık olarak alınacak harçlardan oluşmaktadır.
2108 Sayılı yasanın yukarıda anılan maddesinde her ne kadar “Bu gösterge rakamını İçişleri Bakanlığının görüşü ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine belirlemeye bakanlar kurulu yetkilidir” denilmiş ise de bugüne kadar muhtarlar 
lehine bir iyileştirme yapılmamış ve günümüz şartlarında aylık ödenekler ekonomik değerleri itibariyle 380 tl. gibi 
sembolik düzeylerde devam etmektedir.
Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için sosyal güvencelerinin kendileri tarafından yatırılmak zorunda oldukları ve büro-
larının gerekli olan kira, ısıtma, aydınlatma, su, internet, ücreti ve posta giderlerinin ve dolayısıyla muhtarların hızla 
artan ekonomik sıkıntılarının nazara alınmadığı değerlendirilmektedir.
Hızla gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzları sayesinde muhtarlıklarımızca harç karşılığı yerine getirilen hizmet-
lerin çeşit ve miktarları azalmakta ve neticesinde harç gelirlerinde muhtarları zora sokacak düşüşler yaşanmaktadır. 
Açık emsal olarak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile mezkur kanuna atfen düzenlenmiş olan 31.07.2006 ta-
rihli Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği ve 14.12.2006 tarihli Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği neticesinde 
vatandaşın artık “yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” almak için muhtarlıklara başvurması zorunluluğunun kaldı-
rılmış olması verilebilir. Zira belirtilen belge muhtarların harç gelirleri içerisinde en önemli kalemi oluşturmaktaydı. 
Bunun yanı sıra muhtarlıklarımızın internet, telefon ve posta giderleri başta olmak üzere mevzuatta sayılmamış ise 
de ‘gibi’ denilmek suretiyle değinilen ve değişen şartlar altında tezahür eden yeni giderleri oluşmaktadır. 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu da dahil olmak üzere muhtarlık kurumunun anıldığı tüm mevzuatlarda muhtarlar kamu görevli-
si olarak kabul edilmiş iseler de muhtarlık görevinin icra edildiği hanelerin elektrik faturalarında ticarethane olarak 
vasıflandırılması kendi içerisinde bir ironi teşkil etmektedir.
Anayasanın 10 ncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine, 18 nci maddesinde düzenlenen angarya yasağına ve di-
ğer ilgili maddelerine aykırı olan mevcut muhtarlık gelir gider düzenlemelerinin uygulanması sonucu meydana ge-
len ve önemle belirtilen sıkıntıların aşılabilmesi maksadıyla; öncelikle muhtarlar gibi kamu görevi icra eden ve se-
çilerek göreve gelen milletvekili, belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyeleri ve benzeri diğer kamu görev-
lilerinde olduğu gibi görevin icrasından kaynaklanan giderlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yürütüldüğü 
şekilde bütçeden karşılanması durumunda Başbakanımızın Seçilmişleri atanmışlar  tarafından ezdirmeyeceğim sö-
zünün değer kazanacağını düşünmekteyim.

Aynur ÇANAKCI
Ankara/Etimesgut 

Ahi Mesut Mah. Muhtarı

ANKARA /ETİMESGUT AHİ MESUT MAHALLESİ MUHTARI AYNUR 
ÇANAKCI MUHTAR SORUNLARINI DİLE GETİRİYOR
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MUHTARLARIMIZIN GENEL ANLAMDA DİĞER İSTEK VE TALEPLERİ

Ödeneklerimizle ilgili

Başbakanlığımızın adres kayıt sisteminin uygulanması hakkındaki 2008/8 sayılı 21 Mayıs 2008 resmi gazete 26882 
genelgesinde belirtilen 2. maddede kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması, hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. 
Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarınca iş ve işlemlerde verilen evrakların hükmü ortadan kalkmış ve muhtar-
larımız artık bu evrakları veremez hale gelmiştir, muhtarlarımızın ödeneğinin gösterge rakamının makul şartlarda ve 
seviyede olmasını,

a) Köy, şehir ve kasaba muhtarlarının sosyal güvenlik primleri muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından doğ-
rudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesini,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygula-
nan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre mahalle ve köy muhtarları ile bakmakla yükümlü bulundukla-
rı için de uygulanır hükmünün konulmasını,

Muhtarların izin hakkı

Muhtarın yıllık otuz gün izin hakkı bulunmalıdır. 

Muhtara karşı işlenen suçlar

Köy ve mahalle muhtarına köyün veya mahallenin işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyleyenler Devlet 
memuruna karşı koyanlar gibi ceza görmelidirler.

Muhtarların İl genel Meclis ve Belediye Meclislerinde temsili 

Köy muhtarları kendi aralarında seçecekleri bir temsilci ile İl genel meclisinde temsil edilmelidirler.

Mahalle muhtarları her belediye seçim bölgesinde seçecekleri bir temsilci ile Belediye Meclislerinde temsil edilme-
lidirler.

Seçilen temsilciler, seçildikleri meclislerde söz söyleme ve oy kullanma haklarının bulunması gerekir.

Muhtar evleri ve köy konakları

Gerek il özel idaresinin gerekse Belediye kanunun ilgili maddelerinde olmasına karşın bütçe azlığı bahane edilerek 
il ve ilçelerimizde Muhtar evleri ve köy konakları yapılamamaktadır. İstisnayı birkaç il dışında Belediye başkanlarının 
ve il özel idare genel sekreterlerinin iyi niyetine dayalı muhtarlarımızın çalışma ofisleri yapılsa da genelde sıkıntılar 
bu yönde devam etmektedir. Belediye kanunun 9 ncu maddesinde belediyelerimizin muhtarlık giderlerini sağlama-
sında zorunluluk getirilmelidir. 

Tebligat kanununda değişiklik, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle muhtarla-
rın tebligat alma zorunluluğu kaldırılmalıdır. 

ANKARA /ETİMESGUT AHİ MESUT MAHALLESİ MUHTARI AYNUR 
ÇANAKCI MUHTAR SORUNLARINI DİLE GETİRİYOR
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Karakartalın Üzüntüsü

Kara Kartal İnönü’de düştü Beşiktaş Kayserispor maçı sonucu. Beşitkaş Kayserispor 
maçı özeti. Beşiktaş Kayserispor maçı gol dakikaları. Süper Toto Süper Lig’in 6. hafta 
maçında Beşiktaş Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Hafta içi UEFA Avrupa Lig ma-
çında Dinamo Kiev ile karşılaşak olan Beşiktaş Kayserispor’u yenerek moral bulmak 
istiyordu ancak olmadı. Kayserispor Furkan ve Troisi’nin golleri ile Beşitkaş’ı 2-0 ye-
nerek 3 puanın sahibi oldu. İşte Beşiktaş Kayserispor maçının önemli anları ve gol 
dakikaları. BEŞİKTAŞ : 0-2 : KAYSERİSPOR İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR Ve hakem Öz-
gür Yankaya Beşiktaş Kayserispor maçını bitiren son düdüğü çalıyor. Beşiktaş Sü-
per Toto Süper Lig’in 6. haftasında İnönü’de konuk ettiği Kayserispor’a 2- 0 mağ-
lup oldu..
90+3 Beşiktaş’a Fernandez sarı kart gördü.
90. dakika. Beşiktaş Kayserispor maçının sonuna 3 dakika ek süre eklendi. 
Kayserispor’da Amrabad oyundan çıktı yerine Ömer Şişmanoğlu oyunda..
88. dakika. Beşiktaş Kayserispor maçında Kayserispor Gökhan Ünal’la 3 gole çok 
yaklaştı. Ancak Beşiktaş kalecisi Cenk Gökhan’a 3 gol şansı vermedi.. Kayserispor’da 

oyuncu değişikliği Abdullah oyuna girdi. Furkan oyundan çıktı dakika
86. 83. dakika. Bu dakikada Beşiktaş taraftarı sahada top çeviren Kayserispor’lu futbolcuları alkışlarken Beşitkaş’lı fut-
bolcularıda yuhlamaya başladı. Beşiktaş’ta sakatlanarak oyun dışı kalan İbrahim Toraman’ın yerine Tanju oyunda.. 
İnönü’de Kayserispor Beşiktaş karşısında ani gelişen bir atakla James Troisi ile farkı ikiye çıkardı.. 72. dakika. Beşiktaş 
kendi yarı sahasında top çıkarmakta zorlanıyor. Kayserispor topu Furkan’la kaptı ancak Gökhan Ünal ofsayt pozisyo-
nunda… 60. dakika. Beşiktaş Kayserispor maçında Kayserispor Furkan’la golü buldu. Ancak ofsayt gerekçesiyel gol 
geçerlilik kazanmadı.. 58. dakika. Beşiktaş Kayserispor maçında Troisi’nin vuruşu auta gitti. 
56.daika. Beşiktaş atağı Edu ile gelişti. Edu’nun vuruşunu kaleci Gökhan topu kornere attı. Beşiktaş köşe vuruşundan 
sonuç alamadı..
15 dakikada sahay daha çok istediklerini yansıtan takım Kayserispor…
14. dakika Troisi ile Kayserispor üst üste köşe vuruşularından sonuç alamadı… 13. dakika. Beşiktaş Kayserispor ma-
çında yine Kayserispror atağı ve Egemen yine kornere attı.
11. dakika. Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi ancak Egemen topu aldı ve tehlike bölgesinden uzaklaştırdı…
9. dakika. Beşiktaş Kayserispor maçında Beşiktaş atağı yine Edu ile çok tehlikeli gelişti. Ancak Beşiktaş aradığı golü 
bulamadı..
7. dakika. Kayserispor atağı Amrabad ile tehlikeli gelişti. Beşitkaş savuması topu kornere attı. Fi yapı İnönü Stadın-
da Beşiktaş Kayserispor maçında
5. dakika geride kaldı. Beşitkaş Kayserispor maçı 0-0 devam ediyor…
2. dakika. Bu kez Beşiktaş atağı Edu ile çok tehlikeli gelişti. Edu’nun vuruşu az farkla auta gitti.
1.dakika. Beşiktaş Kayserispor maçında Beşiktaş kalesi çok büyük bir gol tehlikesi atlattı. Kaleci Rüştü yüzde yüzlük 
bir golü önledi..
Maç öncesi: Beşiktaş Kayserispor maçında uzun zamandır yani tam 51 gündür forma giymeyen Beşiktaş’ta Guti ilk 
11’de sahaya çıkıyor.
Maç öncesi: Beşiktaş, Kayseripor’u yenerek Dinamo Kiev 
maçına moralli çıkmak isitiyor.
Beşiktaş Kayserispor maçı
Stat: Fiyapı İnönü
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Can Ha-
noğlu
Beşiktaş: Rüştü Reçber, İbrahim Toraman, Sidnei, Egemen 
Korkmaz, Ekrem Dağ, Quaresma, Aurelio, Fernandes, Si-
mao, Guti, Edu
Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Hasan Ali Kaldırım, Eren 
Güngör, Khizanishvili, Troisi, Gökhan Ünal, Amrabat, Santa-
na, Nunez, Furkan Özçal, Pekarik
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Kamu-Der’den CHP Yerel yönetimlerden sorumlu 
Genel Başkan Yrd Gökhan Günaydın’a Ziyaret

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştug CHP 
Ankara milletvekili yerel yönetim işleri başka-
nı ve genel başkan yardımcısı Ankara millet-
vekili Gökhan Günaydın’ı genel merkezdeki 
makamını ziyaret ederek kamu görevlilerimizi 
kamu emeklilerimizin sorunları yazılı 10 mad-
delik bir dosya kendisine takdim etti. Baştug 
Gökhan Günaydın ile birlikte güncel konuların 
yanında sorunlarımızı yansıtan bir dosya tak-
dim ettik. Bu görüşme çok yararlı geçti.

CHP Genel Başkan yardımcısı Ankara Millet-
vekili Gökhan Günaydın Kamu-Der bagımsız 
tarafsız bir şekilde hizmet ediyor, çalışmaları-
nı takip ediyoruz. Çalışmalarını başarılı görü-
yoruz. Bu görüşmemizde kamu görevlilerimi-
zin sorunlarını dile getiren konuları görüştük 
Kamu-Der başkanımıza teşşekkür ederiz dedi.

95 ve 97 oktan benzin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. Bu gece 
saat 24:00’ten sonra geçerli olacak zammın oranı yüzde 2.45. 
Gelen zamla birlikte İstanbul’da ortalama 4.43 liraya satılan 
benzinin fiyatı 4.53 TL’ye çıkacak.

Bundan önceki son zam yaklaşık 15 gün önce yapılmıştı. 21 
Şubat’ta yapılan zamda benzinin litre fiyatı 7 kuruş artmıştı. Son 
bir aydaki benzin fiyatlarına yapılan zam oranı yüzde 4.2 oldu.

 Kamu- Der Genel başkanımız Cevdet Baştug 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günay-
dına ülkemizdeki Kamu görevlilerimizin so-
runlarını içeren bir dosya takdim ederken.

Dünyanın En Pahalı Benzinini Tüketiyoruz.
15 Günde 2. Zam,  Yetti Artık Yetti! ?
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Başsağlığı

Sağlık Bakanlıgı araştırmacı uzman kadro-
sunda çalışan 33 yıl hizmetinden sonra İz-
mirde Kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan 
Kamu- Der Genel Başkanımzıında kadim dos-
tu olan Suat Güneş kardeşimize Allahtan rah-
met sevgili çocuklarına ailelerine ve sevenle-
rine başcsaglıgı diliyor mekanı cennet olsun 
diyoruz.

Antalya Konyaaltı ilçemizin Emniyet Müdürü 
Uğur Gökçan Rahmetle Anıyor, ailesine, me-
sai arkadaşlarına ve tüm polis teşkilatımıza 
başsağlıgı diliyoruz.

Kamu-Der Genel 
Merkez Yönetim Kurulu

Kamu-Der Genel 
Merkez Yönetim Kurulu

Suat Güneş

Güle Güle Müdürüm Mekanın Cennet olsun

Uğur Gökçan
Emniyet Müdürü
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TÜRKİYE’DE E DEVLET UYGULAMALARI

Her gün hayatımıza daha da fazla giren internet bütün alışkanlıklarımızı 
değiştiriyor. Artık arkadaş bulmak, fikirlerini paylaşmak, hatta okey’e biri-
ni aramak bile online hayatımızın bir parçası. Tabi bireyler bu değişimden 
etkilenirken devletlerin değişmemesi söz konusu değil. 
Ülkeler artık hem hız sağlaması hem de güvenilir olması yönünden bir-
çok uygulamayı online yapma ihtiyacı duyuyorlar. Hatta bazı ülkeler 
e-demokrasi uygulamaları konusunda seçim ve referandum vb. yoğun 
uğraşlar içerisindeler. 

Ülkemizde de durum farklı değil. Son zamanlarda artan bir şekilde 
e-devlet uygulamaları hayatımızın içine girmiş durumda. Bu yazı dizimiz-
de var olan uygulamalar neler, biz ne kadarını etkin olarak kullanabiliyo-
ruz ve gelecek uygulamalar hayatımızı ne yönde etkileyecek gibi konula-
ra değinip sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bahsetmeye öncelikle Türkiye.
gov.tr’den başlayalım.
Türkiye.gov.tr

Postaneden verilen 1 liralık şifre,  vatandaşın hayatını değiştirecek.
e-devlet projesi kapsamında alınan şifreyle, trafik işlemlerinden askerlik 
yoklamasına kadar her türlü başvuru internet üzerinden yapılabiliyor, so-
nuçları da aynı yoldan alınıyor. Şifreyle Türkiye gov.tr ye girildiğinde hak-
kınızda açılan bir dava varsa, durumunuzu, nerede ve kim tarafından açıl-

dığını öğrenebiliyorsunuz. Böylece, mahkeme süreci, zaman ve iş kaybı ortadan kalkıyor. Şifre,  herhangi bir PTT şu-
besinden nüfuz cüzdanı gösterilerek alınıyor.  PTT şubelerinden 1 lira karşılığında alınan e-devlet (Elektronik Devlet) 
şifresiyle vatandaşların, hakkında açılan bir hukuki dava var mı yok mu, varsa davanın taraflarını ve son durumunu 
internet üzerinden öğrenmeleri mümkün. Şifre sahipleri uygulamayla, adliye koridorlarındaki uzun bekleyişten kur-
tuluyor. Şifre sayesinde; araç ve sürücü belgesi sorgulama, askerlik yoklama ve celp dönemi tercihi, SSK prim ödeme-
leri gibi çok sayıda hizmeti internet üzerinden resmi olarak yapma imkânı sunuluyor.
E-devlet uygulamasında eklenen en son yenilik ise, tüketici şikâyetlerinin internet üzerinden resmi olarak yapılması 
ve sürecin yine internet üzerinden takibinin yapılıyor olması. Böylece, tüketiciler her türlü şikâyetleri için il ve ilçeler-
de Tüketici Hakem Heyeti arama zorluğundan da kurtulmuş oldu.Sanayi Bakanlığı yetkilileri, yeni uygulamayla tüke-
ticilerin hak arama mücadelesi önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığı bilgisini verdi.
Ayrıca kullanıcılar https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler adresinden sitede hangi hizmetlerden yararlanabilecekleri-
ni öğrenebilirler.

E Okul
Okuldan kaçma dönemi sona eriyor…e-Okul Türkiye’de bulunan resmi ya da özel ilköğretim okulları için tasarlanmış 
bir e-devlet uygulamasıdır. Uygulamada duyurular, ders programı, devamsızlık bilgileri, ders notları ve proje bilgile-
rine yer veriliyor. Veliler öğrencilere okul kayıt sırasında verilen Öğrenci Okul No ve öğrencinin T.C. Kimlik No’sunu gi-
rerek bu hizmetten yararlanabiliyorlar.İleride ortaöğretim okulları için de kullanılması düşünülen uygulamada daha 
detaylı bilgiler yer alacağı hatta çocukların bedensel gelişim raporlarının tutulacağı bir ekranın olması düşünülüyor. 
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutluyor şiddete maruz kalmamalarını,daha öz-

Mehmet Ali Demirci
Genel Başkan Yrd.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü Yürekten Kutlarız.

Kamu- Der
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651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şuan taşra teşkilatlarında 
tecrübeli yönetici bulma gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Hatırlanacağı üzere bu KHK ile Tarım İl Müdürle-
ri Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanarak şahsa bağlı kadro haline getirilmişti.
Bu uygulama bir yönden Bakanlığın görevden almakta zorlandığı il müdürlerini görevden alma noktasında ciddi bir 
rahatlatma sağlamıştı. 
Ancak, hesap edilemeyen bir durum vardı ki o da 666 sayılı KHK ile Bakanlık Müşavirlerinin maaşlarındaki ciddi ar-
tıştı. İşte bu noktada Bakanlık şimdi Bakanlık Müşavirliğine atanan bu il müdürlerini tekrar il müdürü olarak atamak 
istiyor ama bir çoğu atanmak istemiyor. Çünkü, Bakanlık Müşaviri ile il müdürünün maaşı arasında ciddi fark bulun-
maktadır. Hem ciddi bir iş yükü altına girilip hem de maaşında ciddi bir düşüşü kimsenin kabul etmeyeceği bilinen 
bir gerçektir.
Bu bağlamda konuyu biraz daha somutlaştırırsak ne demek istediğimiz daha net anlaşılacaktır.
Bakanlık Müşavirinin ücreti

Bakanlık Müşavirinin ücret göstergesi 54.300 ve tazminat göstergesi ise 30.000 dir. Buna göre;
Ücret göstergesi tutarı: 54.300 x 0,066187 = 3593,95

Tazminat göstergesi tutarı: 30.000 x 0,066187 = 1985,61
Bu unvanın emekli kesintisini hesaplamak gerekirse; 

Aylık: 1500 x 0,066187= 99,28
Ek gösterge: 3.600 x 0,066187 = 238,27 

Taban aylık : 0,88562 x 1000 = 885,62 

Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,066187 = 33,09 Matraha ilave edilecek tutar:
 9500 x 0,066187 x % 130 = 817,40 Emekli kesintisi ve matrahı: 99,28 + 238,27 + 885,62 + 33,09 + 817,40 = 2.073,66 
% 16 = 331,78 
Gelir Vergisi Kesintisi ise: 3.593,95- 331,78 = 3.262,17 x % 15 = 489,32 Damga Vergisi 3.593,95 + 1.985,61 = 5.579,56 x 
% 0,66 = 36,82 Net Ücret : (3.262,17 + 1985,61) - (489,32+36,82) = 4.721,64

Bakanlık İl Müdürünün ücreti ise şu şekildedir: Bakanlık İl Müdürünün ücret göstergesi ve tazminat göstergesi ise ;
a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanların; 50.750 ve 27.950
b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanların; 46.850 ve 25.775
c) Diğer illerde görev yapanların; 45.800 ve 25.200

Diğer illerde görev yapan il müdürünün maaşını hesaplarsak; 

Ücret göstergesi tutarı: 45.800 x 0,066187 = 3.031,36
Tazminat göstergesi tutarı:25.200 x 0,066187 = 1667,91 Bu verilere göre Bakanlık İl Müdürünün maaşı: 3.031,36 - 
331,78 = 2699,58 x % 15 = 404,93 (Gelir vergisi tutarı) Damga Vergisi : 3031,36 + 1667,91 = 4699,27 x % 0,66= 31,01
Net ücret : (3.031,36 + 1667,91) - (331,36+404,93+31,01)= 3.931,97 Her ikisinin de emekli kesintileri aynı olup, sade-
ce gelir vergisi matrahları farklı olacaktır.

MÜŞAVİRLER NEDEN MÜDÜR OLMUYORLAR.

Kamu-Der sizsiniz. 
Kamu görevlilerin adresi belli oldu   
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Yıldırım, 2. Avrasya Demiryolu Hafif Raylı Sistem-
ler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de demiryolu taşımacılığın-
da gelinen noktaya işaret ederek, ‘’10 yıl önce de-
miryollarıyla ilgili düşüncelerimizi dostlarımızla 
paylaşırken, insanlar anlattıklarımızı tebessüm-
le dinler, kibarlık olsun diye de ses çıkarmazlar-
dı. Ama bakışlarından, söylediklerimizin kuru bir 
hayal olduğunu düşündüklerini anlamak zor de-
ğildi’’ dedi.

Türkiye’nin 10 yıl sonra demiryollarında sade-
ce ülke içinde değil, Avrasya coğrafyasında da 
önemli bir hareketlenmeyi gerçekleştirdiğini, bu-
günkü fuarın bunu en iyi şekilde ispat ettiğini 
vurgulayan Yıldırım, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan, 
Balkanlar ve Anadolu topraklarında tarihi İpek 

Yolu’nda, bunu modern demiryollarıyla yeniden donatmak suretiyle ihya etmenin adımlarını attıklarını söyledi.
Bakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Bulgaristan’da 2014’e kadar tamamlanacak, Filibe üzerinden Sofya ve Kuzey Batı’ya gidecek, Türkiye üzerinden 
Edirne’den Kars’a, Tiflis’e, oradan Bakü’ye ve Orta Asya’ya uzanacak ulaşım koridoru, raylı sistem, İstanbul’un Boğa-
zın altından iki kıtayı birleştiren Marmaray Projesi ile birlikte Pekin ile Londra’yı birbirine bağlayacak en önemli ula-
şım demiryolu koridoru olacaktır. 1,5 milyar nüfus, 25 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip bu coğrafya, demiryollarıy-
la, hava taşımacılığıyla, bölünmüş yollarıyla, otoyollarıyla, iletişim yollarıyla Doğu-Batı medeniyetlerini birbiriyle bu-
luşturan önemli bir kavşak noktası olmaya devam ediyor.’’

Önümüzdeki 10 yıl içinde bu bölgede demiryolu sektörüne yapılacak yatırım miktarının 150 milyar dolar olarak he-
saplandığına dikkati çeken Yıldırım, bunun, demiryolu altyapısı, demiryolu üstyapısı, demiryoluyla ilgili yeni tekno-
lojiler, demiryolu araçları, hızlı tren setleri, makaslar ve demiryolu sanayisine yönelik daha fazla yatırım, daha fazla iş-
birliği, ülkeler için daha fazla refah ve kalkınma anlamına geldiğini söyledi.

Binali Yıldırım, son 9 yılda demiryollarında başlattıkları projelerin toplam tutarının 40 milyar lirayı aştığının altını çi-
zerek, ‘’Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, 25 milyar lirayı bulmuştur. Gelecek 10 yıl için hedefimiz, mevcut yatırımla-

ra 30 milyar dolarlık yeni demiryolu yatırımı 
ilave etmek suretiyle, yüksek hızlı demiryo-
lu ağımızı 10 bin kilometreye, konvansiyo-
nel demiryolu ağımızı da 4 bin kilometre ar-
tırarak toplam ağı 26 bin kilometreye yük-
seltmek olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hız-
lı tren işletmeciliğine sahip Türkiye’nin, An-
kara, Eskişehir ve Konya olmak üzere 3 ili-
ni yüksek hızlı tren ile birbirine bağladığı-
nı hatırlatan Yıldırım, 2017’ye kadar bu sa-
yıyı 13’e çıkaracaklarını, bunun 10 yeni şeh-
ri yüksek hızda trenle buluşturmak anlamı-
na geldiğini vurguladı.

Binali Yıldırım Demiryollarında Başladıkları 
Projede Toplam40 Milyarı Aştı
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KAMU-DER’DEN
TEŞEKKÜRLER 

17.02.2012 Tarihinde Genel Başkanımız Cevdet 
BAŞTUG Ankara Yüksek İktisas Hastanesinde 
Baypas ameliyatı sırasında bizzat hastaneye ge-
lerek ,Çiçek gönderen,telefon eden dostlarımıza 
sonsuz Teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU 
Genel Başkan Yrd Yakup Akkaya Ankara Millet-
vekili Bülent Kuşoğlu 17 dönem Siirt Millet vekili 
Naci Mimaroğlu Türkiye İdareciler Genel Başkanı 
Safet Arıkanbedük Muhtarlar Federasyonu Genel 
başkanı Ramazan Özünal Özdemir spor klüp baş-
kanı Yavuz Özdemir Selim Yalçın. 
Ulaştırma faalsen Genel başkanı Mehmet Albay-
raklı kamu görevlilerimizden Rasım Can Mehmet 
koçak Husamettin Karataş Behçet Kızılkan Der-
viş Akgül Şevket Kızılkan Ali Sevgili,Av Hayrettin 
Çoşkun Alper Bolsu Adnan Erdem İsmail Yıldırım 
Şükrü Yavuz Özer Özcan Salih çelebi Şaban Al-
ver Eyüp Çelebi Ali Boran A.Hakim Etike Aynur 
Çanakçı Aynur bilgin Hüsniye Erdogan nejla ipek 

gülşah ırk ,ömer yılmaz Atabag Belediye başkanı Tayyar lale Kayapınar belediye 
başkanı Feremez  Ava Bayrambaşı Belediye başkanımzı Farih Sansarkan Siirt 
Mahşet genel yayın yönetmeni fecri barlık,medya 56 genel yayın yönetmeni Ha-
lil Angün ve arkadaşlarına,Millet vekili dnaışmanı Ali eren Hakim Bülent Şengül 
Cumhuriyet Savcımız Sayın Naim Hisarlı Ali Soyuncu Tahir Minas Kemal Soyun-
cu Mehmet Ceylan Ömer Çetin Rıza Doğan Silsüpür Cahit Sevgili Kasım Şanlı 
Ahmet Boran Aydın Boran ,
Etimesgut kaymakamı cumali atilla ,Etimesgut kaymakamlıgı SYDV vakıf müdü-
rü ve tüm personeller Siirt atabağında yaşayan en az 400 kişi baştug ailesinden 
ve her birisi 4  kez telefon ettigini,biliyoruz.Ayrıca Kamuder’in 25 il ve ilçe tem-
silcilerimizin ile İsimlerini zikredemediğimiz çok degerli dostlarımıza ayrı ayrı 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor
          Kamu-Der Genel Merkez  
           Yönetim Kurulu
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