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Kamu-Der’in Kamu-Ses 
Okuyucularına Armağanıdır.
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Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI

Değerli Arkadaşlar,
Ülkemizin demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme sorunu vardır. Bu sorunun başlıca nedeni 27 Mayıs 1960 

ve sonraki yıllarda yapılan darbelerdir. Türkiye’de darbeler ile siyasetçiler asıldı, binlerce kişi cezaevine konuldu, 
insanlar işkencelerde öldü ya da sakat kaldı… Binlerce kişi işinden atıldı, film ve kitaplar yasaklandı ve fişlen-
meyen de kalmadı. Ancak bunlara sebep olanlardan hiç hesap sorulmadı. Sormaya kalkanlar da cezalandırıldı. 
Darbeciler hakkında iddianame hazırlayan savcılar, makale yazan gazeteciler ve hatta bir dönem aydınlar linç 
edildi. O zaman demokrasi diyorsak; önce darbe dönemlerini masaya yatırmak zorundayız. Ödenen bedelleri, çe-
kilen çileleri, sıkıntıları ve kafese alınan hayatları konuşmadan demokrasinin önemini anlayamayız. Her bir birey 
o dönemlerde yaşananları anlamak ve acı dolu günleri yaşatanları sorgulamak zorundadır. Çünkü o günlere bir 
daha dönülmemesinin hiçbir garantisi yoktur. Garanti sivilleşme ve özgürleşmedir.
Sivilleşme ve özgürleşme için yapılacak çok iş, yürüyecek çok yol vardır. Önce temel insan haklarına saygı ve 

hukukun üstünlüğü benimsenmelidir. İnsanların doğuştan elde ettiği temel haklar koruma altına alınmalıdır. De-
netime kapalı tek bir alan bırakılmamalıdır.
Yargıda reformlar aralıksız olarak sürmeli, kesintisiz demokrasi için vesayetin mağdur ettiği vatandaşların hak-

ları iade edilmelidir. Emeğe saygı gösterilmeli, sendikal faaliyetlere yönelik baskı, engelleme, tehditlere son ve-
rilmelidir. Çalışanların haklarına önem verilmeli, ekonomik-sosyal hak ve menfaatleri korunmalıdır. Bu hakların 
genişletilmesi için de yeni projeler ortaya koyulmalıdır. Devlette çalışanlar arasında ücret ve statü adaletsizli-
ği de derhal giderilmelidir. Demokratik bir ülke ve katılımcı demokrasi için memurlara siyaset yapma yasağının 
kaldırılması da elzemdir. Bugün tam anlamıyla demokratikleşememizin temel nedenlerinden biride yaşanan 
terör olaylarıdır. Terör ve şiddetin yaşandığı yerde demokrasiden söz edilemez.  Toplumsal barışın önündeki en 
büyük sorun olan şiddet olaylarının çözümüne yönelik reçeteler hazırlanmalıdır. Şiddet karşıtı çözüm önerileri 
sunan sivil toplum temsilcileri dinlenmeli ve desteklenmelidir. Özgürlükler genişletilirken, kavgasız ve gürültü-
süz, demokratik siyaset ön plana çıkarılmalıdır. Toplumu kutuplaştıran ve ayrıştıran siyasi anlayışlardan derhal 
vazgeçilmelidir. Terörün amacı kardeş kavgası… Besleyenler ise Türkiye üzerinde karanlık emelleri olan güçler. 
Terör yandaşları ve onun maşaları gerilimi yükselterek toplumu cephelere bölmeye çalışırken, siyasetçilerin ve 
hatta bazı sözde sivil toplum temsilcilerinin onların ekmeğine yağ sürecek şekilde şiddet içeren mesaj vermeleri 
bu ülkeye yapılan büyük ihanettir.  Çözüm; daha fazla demokratikleşmedir. Bunun dışında sorunlarımıza çözüm 
aramak zaman kaybıdır. Yeni bir toplumsal mutabakat için ‘demokrasi’ diyoruz. Kanunlar; çetelerin, güç odakla-
rının, liderlerin değil; milletin çıkarları için yapılmalıdır. Yıllardır böyle yapılmadığını biliyoruz. Yapılmaya çalışıl-
dığında statükocuların devreye girdiğini de görüyoruz. Artık yeni bir sayfa açmalıyız. Bu sayfa için atılan ilk adımı 
anayasa değişikliği olarak kabul ediyoruz. Referandumda değişiklikleri desteklemekle beraber yeni bir anayasa 
talebimizden vazgeçmediğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz. Daha özgürlükçü ve adaletli bir sivil anayasa ya-
zılmasını talep ediyoruz. Bugünkü anayasa ile tam anlamıyla demokrasiye geçiş mümkün değildir. Demokrasinin 
sırtındaki bu yük kaldırılmadıkça, sorunlarımızın çözüme kavuşması da mümkün gözükmemektedir.
Değişim elbette sancılı sürecek… Sistemin değişmesinden yana olmayanlar tabi ki süreç içersinde olumsuz yo-

rumlar yapacak. Ama en önemlisi milletin son sözü olacak. En doğru kararı milletimiz verecek.
Türkiye’nin uzun zamandır ihtiyacını hissettiği sivilleşme için atılan her adımın yanında olacağız. Sivilleşme de-

mokrasinin temelidir. Demokratik bir Türkiye için ön şart sivilleşmedir. Tutucu, baskıcı ve diyalogdan uzak bir 
rejim istemiyoruz.Özgürlüklerin önünün açılmasını istiyoruz.Demokratik bir çalışma sistemi istiyoruz.
Selam ve saygılarımızla…
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23 milyon Ehliyet Değişecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı, sürücü belgelerini AB kriterlerine uygun hale getirmek üzere baş-
lattığı çalışmada sona yaklaştı. Yeni ehliyetlerde sahteciliğin önüne geçilmesi için güvenlik üst düzeyde tutulacak. Eh-
liyetler, fiziki olarak AB ülkelerinde kullanılan sürücü belgesine uygun olacak. Polikarbonat malzemeden lazer baskı 
ile üretilecek sürücü belgeleri, özel renk ve mikro harfler içeren karmaşık bir tasarıma sahip olacak. Kartın içerisinde, 
ultraviyole ışığa tutulduğunda görülen yazı ve şekiller bulunacak.

• Taklidin Önüne Geçilecek
Kartta renkli güvenlik mürekkepleri ile gökkuşağı ve guilloche baskı (Banknot baskısında da kullanılan çok ince çizgi ve 
yazılardan oluşan bir teknik) kullanılacak. Böylece tarama, baskı ya da kopyalama yoluyla kartın taklit edilmesinin önüne 
geçilecek.

• Fotoğraf Üzerinde Özel Hologram
Fotoğraf, karta lazer baskı ile işlenecek. Fotoğraf üzerinde oynamaya veya kopyalamaya karşı özel hologram bulunacak. 
Fotoğrafın olduğu kısmın arka planında güvenlik tasarımı yer alacak. Böylece fotoğrafın değiştirilmesi ya da üzerinde 
oynanması engellenecek.

• Isıya Dayanıklı Renk Geçişli Mürekkep
Kartta ısıya dayanıklı renk geçişli mürekkep, değişken lazer görüntüler, ultraviole floresan mürekkep, renk değiştiren 
baskı, arka planda dijital su izi, kızıl ötesi ya da fosforlu boya, kabartma harf, sembol ve şekiller de bulunacak.

• Kullanılabilecek Araçlar Yazacak
Belgenin ön yüzünde kişisel bilgiler bulunacak. Arka yüzde ise belge sahibinin kullanmaya yetkili olduğu araç ya da 
araçların kategorisi ile her bir kategori için belgenin geçerlilik tarihi yer alacak. Arka yüzde ayrıca ek bilgiler ile sürücü ve 
araca ilişkin kısıtlamaların kodları bulunacak.

• 23 Milyon Ehliyet Değişecek
Türkiye’de yaklaşık 23 milyon kişinin sürücü belgesi bulunuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 23 milyon vatandaşın 
ehliyeti zamana yayılarak değiştirilecek. Ehliyetlerin tamamının değiştirilmesi için 5 ya da 10 yıllık bir süre öngörülüyor. 
Yeni ehliyetlerin gelecek yıldan itibaren verilmesi planlanıyor. Bu ehliyetler, AB ülkelerinde de geçerli olacak.

• Ömür Boyu Kullanılamayacak
Yeni ehliyetlerin geçerlilik süresi olacak, belgenin ömür boyu kullanılması mümkün olmayacak. Uyum süreci kapsa-
mında ehliyetlerin kategorilerinde de değişikliğe gidilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye’de AB ülkelerinde 
kullanılan ehliyet sınıfları uygulanacak.
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Kamu-Der Ödülleri, Ankara’da Sahiplerini Buldu

SAYI - 26
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
Atatürk Mah. Atatürk Cad. Elvan İşmerkezi 

No:52/6 Sincan-ANKARA
Tel.:0533 426 22 15

Baskı Tarihi: Temmuz 2012

Kamu-Der Birinci Bölge Kordinatörü Dr. Fulya Sağlık
Taiwanlı Büyük Elçilerin Eşleriyle Buluştu

Toros Sok. No:31Sıhhiye/Ankara
Tel: 0(312) 231 13 77 Fax:0(312) 231 38 11

www.aneksbasimsanayi.com

Kamu-Der Birinci bölge kordinatörü Dr. Fulya Sağlık,TASPEK Bu ayki Haziran toplan-
tısını TAİWAN elçilikde yapılan davete katılarak Taiwanlı büyük elçinin eşi ve elçilik 
yetkilileriyle birebir görüşerek yemeğe katıldı. Evsahibi MRS.MARİA bizleri çok iyi 
ağırladı.Kendisine şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Kamu-Der Birinci bölge kordinatörü Dr. 
Fulya Sağlık, İran Askeri gününde müş-
teşar eşleriyle Swiss Otelde düzenlenen 
yemeğe katıldı ve günün anısına çekilen 
fotoğraf.  

Kamu-Der Birinci bölge kordinatörü
 Dr. Fulya Sağlık
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Emekli Memurların Çilesi Bitmiyor

Memur emeklileri ile adi malullük, vazife malullüğü, dul 
veya yetim aylığı alanlara, 1 Ocak-30 Haziran 2012 döne-
mine ait yüzde 4 oranındaki zam farkları ile yüzde 2,25 
oranındaki geç ödeme farkları 22 Haziran’da ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklama-
da, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hü-
kümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, 
dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 910 bin 602 kişinin 1 
Ocak-30 Haziran 2012 dönemine ait yüzde 4 oranındaki 
zam farkları ile yüzde 2,25 oranındaki geç ödeme farkla-
rının hesaplandığı bildirildi.

Buna göre, hak sahipleri, zam farkları ile geç ödeme 
farklarını 22 Haziran’da, maaş aldıkları banka ve PTT şu-
belerinden alabilecekler.

Ayrıca, 1 Temmuz–31 Aralık 2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen yeni katsayıların 1 Temmuz 2012 tari-
hinden itibaren aylıklara yansıtılacağı, zamlı aylıkların ilgililerin aylık almakta oldukları banka ve PTT şubeleri tarafın-
dan 1–5 Temmuz 2012 tarihleri arasında, aylık almakta oldukları günde ödenecek.

Aylıklarını birer aylık olarak alanlar ile üç aylık olarak Temmuz 2012 tarihinde alacakların, Temmuz 2012 aylık ve üç 
aylıkları zamlı olarak ödenecek.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, Mayıs 2012 tarihinde aylık alanlara Temmuz 2012 ayı için 1 aylık 
tutarında, Haziran 2012 tarihinde aylık alanlara ise Temmuz-Ağustos 2012 ayları için 2 aylık tutarında fark ödenecek.

Sel felaketinin ardından Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar şehre gidip incelemelerde 
bulundu.

Üç bakan daha sonra basın toplantısı düzenledi. Açık-
lamaların ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı. 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu bir soruyu yanıtlarken, 
Çevre Bakanı Bayraktar, bakan arkadaşının uyararak 
‘Hadi gidelim yağmur yağıyor’ dedi. Bunu üzerine ba-
sın toplantısı sona erdi.

‘Suçlu Varsa Ben Dahil Cezasını Çekmeli’
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Hüsniye Erdogan

Gelin şu kürtaj ve sezeryan konusu ülke gündemini meşgul ederken ülkemizde 
neler olup bitiyor, hiç birimizin halkımızın birşeyden haberi olmuyor. Ortaya halkın 
günlerce konuşacağı bir konu atılıyor, vatandaş bunu konuşurken,perde arkasın-
da neler dönüyor neler, kimbilir.

Kürtaj perdesinin arkasında neler döndüğünü belki de tahmin bile edemeyiz.
Yangından hangi malın kaçırıldığını akla hayale, gelmez, hangi uzlaşmaların ol-
duğunu, halkın milletin ayağa kalkacağı kimbilir nasıl kararlar alınıyor.Bu kararlar 
alınırken de kadınlarımız üzerinden siyaset yapmaya kalkışılıyor, kadınlarımızın 
özgürlük hakkı ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Çünkü daha önce de ortaya atılan, ve medyanın aylarca teneke çaldığı,sonra da 
aniden unutuverdiği,bir sürü konu var.

Hiç bir kadın durup dururken kürtaj olmaz. Kürtaj kadınların hafife aldığı, küçüm-

sediği bir konu değil, istedikleri arzu ettikleri bir konuda değildir.Bir kadının anne olacağını öğrenmek kadar güzel 
bir duygu yoktur.Ama buna rağmen  bir kadın kürtajı düşünüyorsa mutlaka altından kalkamayacağı bir sebebi vardır.
Kadınlara çıkış kapısı bırakmamak demek, kadınları çok büyük zorluklar altında bırakmak demektir.Çaresiz kalan 
kadınlarımız bu defa ne olacak cami bahçelerıne, parklara bırakacaklar çocuklarını, sonunda annesiz babasız çocuk 
sayısı artar.Kürtaj yasaklanırsa, parası olan kadınlar yurt dışına gidecekler. Ama imkanları olmayan kadınlarımız ve 
genç kızlarımız ehil olmayan, hijyenik olmayan, yasal olmayan belki de ölümlerine neden olabilecek,yerlere giderek 
sorundan kurtulmaya çalışacaklardır.Nerde kaldı kadınlarımızn hakları, özgürlükleri,bu gibi konularla kadınlarımızın 
deşifre edilmesi doğru değildir.

Sonuç olarak, sadece şu söylenebilir.

Hükümet bu gibi konularla uğraşacağına, vatandaşımız ne yiyor ne içiyor,biraz tabandaki halkımızla ilgilense olmaz-
mı.Sokakta gezen on vatandaştan, dokuzunun bankalara borcu var,ödeyemeyenler zor duruma düşenler, çaresiz 
kalanlar hayatlarına son verecek konuma gelıyor.Her şey bitti ülkemizde hiç bir sorun kalmadı sanki,tek sorun kadın-
ların özelini deşifre etmek, ayıp denen bir şey var.Aileler kendi durumlarını bilirler, bakabileceği kadar çocuk yapmak 
anne babanın fikridir. İster bir tane yapar, ister beş tane yapar,bakamayacağı  bir gelecek veremeyeceği bir cocuğu 
dünyaya getirip sokaklara salmak, çok daha büyük günahtır.

Bu güzel ülkemizin, ve bu güzel halkımızın cambazlara, cambazlıklara, ayak oyunlarına, kapalı kapılar ardında, ülke 
geleceğini, bir avuç insanın tayin etmesine, halkın tahammülü kalmamıştır. Bu güzel ülkemizin onurlu,halkın güve-
nilir tertemiz halkla iç içe olmuş, kaynaşmış donanımlı sosyal yanı fazla olan içinde insan sevgisi dolu yöneticilere 
ihtiyacı vardır.

Yerli Malı Kullanmak 
ULUSAL BİR GÖREVDİR

Önce VATAN 

KAMU-DER
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Şehit Haberlerimiz 

İŞTE O KARAKOL

Son zamanlarda, TV kanalarından şehit haberleri son derece bizi üzün-

tüye uğratmıştır. Son 3 yıldır, Kamu-Der olarak yeter artık şehit haberleri 

duymak istemiyoruz. Kamu görevlilerimizin şehit olmasını istemiyoruz.

Türkiyede barışın sağlanması için adını ne koyarsanız koyun yeterki 

çözün!İcra kurulları konuları çözmek için vardır. 

Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allahtan rahmet 

kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyor,TSK olmak üzere

Milletimizede baş sağlıgı diliyoruz.

Kamu-Der Yönetim Kurulu adına 

Cevdet Baştug (Genel Başkan)

Başsağlığı

Bakan şehit cenazesinde zor anlar yaşadı

Şehit cenazesinde protesto edilen Bakan Şahin, aracı-
na binerek uzaklaştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu’na düzen-
lenen saldırıda şehit olan Ali Yasin Erosmanoğlu’nun 
Trabzon’daki cenaze töreni sonrası İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin protestolar karşısında zor anlar yaşadı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki saldırıda 8 
askerin şehit düştüğü Yeşiltaş Karakolu ilk kez 
görüntülendi.Yaşanan çatışmada, karakolun bu-
lunduğu köyde de birçok eve kurşun isabet etti. 
Köyde özellikle uçaksavar mermisinden geçil-
mezken, çocuklar ise yaşadıkları korkuyu anlattı. 
Uçaksavar mermileri ile zaman zaman oynayan 
çocuklar, sabah karşı silah sesleri ile uyandıklarını 
ve çok korktuklarını belirttiler.
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Kamu-Der Genel Başkanımızın 
Siirt Manşette söyleşisi

Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri 
olan ve kısa adı Kamu-Der olan Kamu Görevlileri ve 
Çalışanları Derneği Başkanı Siirtli Hemşerimiz Cevdet 
Baştuğ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Siirt’e 
bulunuyor.

Siirt Manşet Genel Yayın Yönetmeni Fecri Barlık’la gö-
rüşen Genel Başkan Baştuğ, Türkiye’nin çok büyük bir 
devlet olduğunu belirterek işsizlik sorununun devlet 
eliyle çözülebileceğini belirtti.

Siirt Manşet’in Siirt için çok önemli çalışmalar-
da bulunduğunu belirten Baştuğ, bu çalışmaların 
Ankara’dan devamlı olarak takip edildiğini belirtti.

Her yıl 1 veya 2 defa Siirt’e gelerek çeşitli ziyaretler-

de bulunan Baştuğ, Siirt’in yatırımlarla anılmasını istediğini belirterek, “En büyük hayalim Siirt’i yatırımlarla anmak, sosyal 
tesislerle anmak. Güzelim yollar görmek. Sosyal yaşamda eksiklikler var. Siirt-Kurtalan arası 15 yıldır yollar yapılmadı. Ethem 
Sancak’ın köyüne gittik hepsi çamur. Siirtin girişi, süslendirilebilir. Çeşitli çalışmlara yapılabilir. Siirt’te çukurlardan geçilmiyor. 
Bunları görünce bir Siirtli olarak çok üzülüyorum. Başur dinlenme tesisinde pikniğe gittik. Mangal yeri yok, tuvaletler tıkalı. 
Sayın Valimizin ve diğer yetkililerin sosyal alanları gezerek gerekli çalışmalarda bulunabilir.” şeklinde konuştu.

Siirt için Siirtli işadamlarının el ele vermesi gerektiğine dikkat çeken Baştuğ, işadamlarının Siirt’e gelerek yatırım yapmaları ge-
rektiğini söyleyerek, “Sayın Ethem Sancak ve Nihat Özdemir’e yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Diğer işadam-
larımızın da Siirt’e gelerek yatırım yapmalarını bekliyoruz. Siirt ilimiz Başbakan çıkarmış. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Siirt’e bir 
araştırma hastanesi yok. Kurtalan’da yeni hastane açılmasına rağmen halen 20 tane doktor eksikliği yok. Güvenlik elemanı 
yok. Temizlik firmasına eleman alınacak ama halen bir emir yok. İdari personel eksik.” diyerek bazı sitemlerde bulundu.

Siirt’te devlet ve hükümet tarafından yeterince yatırım yapılmadığını açıklayan Baştuğ, “Siirtte gerekli yatırımı göremiyorum. 
Siirt merkezde top oynayacak düzgün bir sahamız bile yok. Siirt’te tüm spor dallarının ihtiyacını karşılayacak bir spor komp-
leksi yapılmalıdır. Siirt’te havaalanı sorunu var. Sadece küçük uçaklar inebiliyor. Yağmur yağıyor, uçak uçmuyor. Siirt ile diğer 
iller arasında fiyat farkı var. Yeni bir havaalanı şart. Siirt’e gelenlerin kalacağı doğru düzgün bir otel yok.” dedi. Siirt’in tanıtımı-
nın yeterince yapılmadığını belirten Baştuğ, “Siirt’in tanıtımı yeterince yapılmıyor. Sanatçısıyla, sporcusuyla, işadamıyla ve di-
ğer herkes el ele vererek Siirt’in tanıtımı yapılmalıdır. Veysel Karani’ye, Tillo’ya ve diğer önemli yerlere gereken önem verilerek 
çalışmalar yapılmalıdır.” dedi. Siirt yöneticileriyle ilgili de konuşan Baştuğ, bütün yöneticilerin de Siirt için el ele vermesi ge-
rektiğini belirterek, “Siirt’teki bazı yöneticileri ziyaret ettim. Bütün yöneticilerin Siirt için ele ele vermesi gerektiğini söylemek 
istiyorum. Birbirleriyle diyalog içerisinde olmaları gerekir. Siirt’in çözülmeyecek sorunu yok.” şeklinde konuştu.
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Medya 56 Çıkan Haber

Kısa adı Kamu-Der olan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Cevdet Baştuğ, Siirt’in çok değerli 
bürokratlar yetiştirdiğini belirterek, bu bürokratlara sahip çıkılması gerektiğini ve hak ettikleri yer-
lere gelmeleri gerektiğini belirtti.

İktidar olan AK Parti’n 10 yıldır durmadan atamalar yaptığını belirten Baştuğ, “Liyakatı göz önünde 
bulundurmuyorlar. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadettin Sabaz’ın ömrü eği-
timle geçti. Kurtalan’da başladığı öğretmenlik görevinden sonra dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla hak 
ettiği yerlere gelmeye başladı. Sayın Sabaz, Türkiye’de sevilen bir bürokrattır. Ancak, 5 ay önce gö-
revi değiştirildi. Niye alındığı konusunda kimse bilgi sahibi değil. Siirt ilimizin yetiştirdiği 3 bürokrat 
vardır. Biri Sadettin Sabaz, diğerleri de Taci Bayhan ve Fereç Yüksekli’dir. Her üçünü de görevden 
aldılar.” dedi. Bürokratlarımızın hak ettikleri değeri göremediğinin üzücü bir olay olduğunu belir-
ten Baştuğ, “Her üç bürokratımız da pırlanta gibi olmasına rağmen bölge milletvekillerimiz bunlara 
sahip çıkmadılar. Şimdi bölge milletvekillerine soruyorum, birinci göreviniz milletimizin hak ve hu-
kukunu korumak değil midir? Büyüyen ve gelişen Siirt’imize üç bürokrat çok mudur, neden sahip 
çıkmadınız?” diyerek diğer illerden onlarca bürokrat olmasına rağmen Siirtli bürokratların hak et-
tikleri yere gelmemesine tepki gösterdi. Baştuğ, son olarak bölge milletvekillerinin bu konuyla en 
kısa zamanda ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

KAMU-DER
SİZSİNİZ

Bürokratlarımıza sahip çıkalım dedi
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Çocukların Çocuk Sevgisi

İrem Nehir

İrem Nehir

Durup hiç düşündünüz mü? ! ... Gerçek ma-
nada sevginin ne demek olduğunu? Zerre 
kadar minicik bir sevgi pıtırcığının nelere 
kâdir olduğunu? 
Muhatabınıza karşı sevgiyle sevgiyle söy-
lenmiş samimi bir kaç tatlı sözün; sevgi dolu 
gözlerle bakan bir çift güzel bakışın sizlere 
ne büyük değerler kazandıracaklarını? 
Henüz daha yeni doğmuş hiç bir şeyden ha-
bersiz minicik bir bebeğin kendisine sevgiy-
le sımsıcak sarılıp, bağrınıza bastırdığınızda 
sizdeki o sıcacık büyük sevgiyi hissedip gü-
venle onunda size sarıldığını? ! ... Durup hiç 
düşündünüz mü? ! ... Hiç dikkat ettiniz mi?

Çocuklarda narin birer çiçek gibidir. 
Çocukların sevgisi henüz çeşitli sebeblerden dolayı 
kirlenmemiş, tertemiz, katışıksız, saf bir sevgidir. 
Yalan dolan bilmezler... 
Kötülük, hile nedir bilmezler... 
Kin tutmayı, nefret etmeyi bilmezler...
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Kamu-Der Onur Kurulu Üyeliklerine Seçilenler

Afif Demirkıran
Siirt AK Parti Milletvekili

Levent Gök
CHP Ankara Milletvekili

Reşat Doğru
MHP Tokat Milletvekili

Kamu- Der yönetim kurulunun 22.05.2012 tarih ve 67 Sayılı kararları ile onur kurulu üyeliklerine  
seçilenlerini Kamu-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak tebrik eder, ülkemize ve bölgelerine 
üstün hizmetlerin devamını dileriz.

KAMU_DER Yönetim Kurulu

Bülent Kuşoğlu
CHP Ankara Milletvekili

Şakir Seven
İşadamı 

Hasan Sarı
İşadamı
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KADIN İŞÇİLERDE DOĞUM İZNİ VE SOSYAL HAKLARI

KURTALAN MİR SOFRASI
HACI NURİ USTA 
Tel: 0534 458 33 33
Siirt Petrol yanı Kurtalan 

ALO NURİ USTA
0484 411 31 71

Doğum İzni:
İş Yasası’nın 74. maddesine göre Kadın işçilerin doğum izni, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta 
olmak üzere toplam onaltı haftadır. 

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenir.

İşçinin istemesi ve sağlık durumunun uygun olduğunun hekim raporu ile belgelenmesi durumunda doğumdan 
önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı bu süre doğum sonrası sürelere 
eklenir.

İşçinin çalışmasının sakıncalı olduğunun (Düşük riski gibi) doktor raporu ile belirlenmesi durumunda doğumdan 
önce ve sonraki toplam onaltı haftalık süre arttırılabilir. 

Kadın işçinin isteği üzerine kendisine onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından ya da çoğul gebelik halinde on-
sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

Hamile, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçilerin Çalışma Şartları:

Hamile kadın işçiler hamilelikleri süresince istemezlerse, yeni doğum yapmış işçiler doğumu izleyen sekiz haftalık 
süre boyunca, emziren işçiler doğumu izleyen altı ay boyunca gece çalıştırılamazlar. Hekim raporu ile bu süre uza-
tılabilir. 

Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu 
halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İşçinin daha hafif işte çalıştırılması teknik olarak mümkün değilse, işçinin isteğine bağlı olarak ücretsiz izinli sayıl-
ması sağlanır. 

Hamile işçilere hamilelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verilmelidir.

Kadın işçinin sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde uygun 
şartlarda çalışması sağlanmalıdır. 

Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin mümkün olduğunca oturarak çalışması sağlanmalıdır. Bu sağlana-
mıyorsa ara dinlenmeleri ihtiyacına göre daha sık düzenlenmelidir.
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Uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları kadın işçinin sık tuvalete gitme ihtiyacına göre düzenlenmelidir.

Enfeksiyon riskine karşı işyerinde gerekli hijyen şartları sağlanmalıdır. 

İş stresinin önüne geçmek için çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ilişkileri, işini kaybetme korkusu gibi 
stres faktörlerinden koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Çalışma hızı ve işteki yoğunluk kadın işçinin önerileri doğrultusunda uygun hale getirilmelidir.

Hamile işçinin, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaları yasaktır.

Hamile işçinin kişisel koruyucular kullanısa dahi, seksen desilbelden daha az gürültülü yerde çalışması sağlanır. Gü-
rültü seviyesinin düşürülememesi durumunda işçinin yeri değiştirilmelidir.

İşyerinde kadın işçinin soğuk, sıcak ve yüksek basınçtan dolayı sağlık riski yaratmayacak koşullarda çalıştırılması ge-
reklidir.Hamile ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız çalıştırılmaması esastır. Bu sağlanamadığında, diğer çalışanlarla 
kolayca iletişim sağlaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam bir buçuk sat süt izni verilir. Bu sü-
renin hangi saatler arasında kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden 
sayılır. İşverenin Oda ve Yurt Açma Yükümlülüğü: Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın yüz ile yüz elli arası 
kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bir yaşından küçük çocukların bakılması, bırakılması ve emziren işçilerin çocuklarını 
emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerinden ayrı ve işyerine en çok iki yüz elli metre uzaklıkta bir emzirme 
odası kurulması zorunludur. Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın yüz elliden çok kadın işçi çalıştırılan işyer-
lerinde sıfır altı yaşıdaki çocukların bakılması, bırakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından çalışma yerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurt ve anaokulu kurulması zorunludur. Yurdun uzaklığı iki yüz 
elli metreden uzakta ise işveren ücretsiz taşıt sağlamak zorundadır. 

Oda ve yurt açma yükümlülüğünde işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki 
kadın işçilerin sayısı dikkate alınır. 

İşveren işyerinde yurt açmak yerine başka işverenlerle ortak bir yurt açabilir veya bir yurtla da anlaşabilir. 

Oda ve yurtlardan, kadın işçilerin çocukları ile erkek işçilerin annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olan çocuk-
ları faydalanır.

Yurtlarda 0-2, 3-4, 5-6 yaşındaki çocuklar birbirinden ayrı tutulmalıdır.

Oda ve yurtlarda yüksek öğrenim görmüş bir yönetici, öğretmenlik formasyonuna sahip öğretmenler, sağlık perso-
neli, her on çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulunmalıdır. Çocuklar gün aşırı bri hekim tarafından sağlık kontro-
lünden geçirilmelidir.

Çocuklara düzenli olarak koruyucu serumlar ve aşılar yapılmalıdır. 

Çocukların beslenmesi hekim kontrolünde olmalı, her çocuğa iki yüz ellişer gram süt veya yoğurt verilmelidir.

Oda ve yurtların bine, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı işveren tarafından kar-
şılanacaktır.
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Kamu - Der’den Ziyaretler

Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ 7 bölge ziyaretini 
yaparak Diyarbakır, Batman, Siirt,Bitlis ve Muş’ta ziyaret-
lerinde bulundu. Baştuğ bu ziyaretleri sürdürürken Muş’a 
gelen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Muş 
havaalanında  karşılayarak güncel konular hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ memur-sen fede-
rasyonu Genel Teşkilatma Sekreteri Murat Özdemir’i maka-
mında ziyaret etti.

Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ Siirt ilimizde İşada-
mı Ethem Sancak tarafından yapılan ilköğretim okulunun 
açılış törenine katılarak İşadamının ve LİMAK yönetim ku-
rulu başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolde yerini 
aldı.Genel başkan BAŞTUG Sayın İşadamı Özdemire ata-
bağı beldemizde bir lisenin yapılması için istekte bulundu.

Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ ve yanında Kamu-
Der İstanbul Avrupayakası temsilcisi Mehmet Gül ile birlik-
te İstanbul PERPA Dünya Ticaret Merkezi Yönetim kurulu 
Başkanı Mithat Yumlu’yu ziyaret ederek Kamu-Der hakkın-
da bilgi vererek Kamu-Der’in faaliyetlerini belirten Kamu-
Ses dergisini Sayın Yumlu’ya takdim etti.         

Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ Ankara Hilton Otelinden TÜSİAD istişare toplantısına katılarak TÜSİAD başkanı 
Sayın Ümid Boyner hanımefendi ile birlikte toplantı çıkışında Sayın Ümit Boyner Kamu-Der Genel başkanınımızı 
uğurlarken.
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Memur maaşları netleşti
Maliye Bakanlığı, Kurulun bu yıl için belirlediği yüzde 4+4 oranındaki zam kararına göre memur maaşlarını 

yeniden belirledi.

Müsteşara 6 bin 904 TL

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre aile yardımı ile aile yardımı 
ödeneğine bağlı olarak maaşlara yansıyan asgari geçim indirimi dahil olmak kaydıyla müsteşar maaşı, yılın 
ilk 6 ayı için 6 bin 649 liradan 6 bin 904 liraya yükseldi. Yılın ikinci 6 ayında yapılacak zamla birlikte temmuz 
ayında müsteşar maaşı 7 bin 169 liraya çıkacak.

Hizmetliye 1692 lira

Uygulanacak zam oranlarıyla 12’nin 1’inden maaş alan hizmetlinin 1630 lira olan maaşı 1692 liraya, tem-
muzda 1755 liraya, 13’ün 1’inden maaş alan devlet memurunun 1749 lira olan aylık maaşı ise 1815 liraya, 
temmuzda da bin 884 liraya çıkıyor.

Aile yardım ödeneği 147 TL

 Halen eş için 141,24 lira olan aile yardımı ödeneği, yeni artış sonrası 146,89 liraya ve temmuz ayında ise 
152,77 liraya çıkacak. 0-6 yaş grubu çocuklar için 33,09 lira tutarında yer alan aile yardımı ödeneği yeni artış 
sonrası 34,42 liraya ve temmuz ayında ise 35,79 liraya yükselecek.
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Ayın Konuğu İşadamı Şakir Seven 

İşte Şakir SEVEN ile gerçekleştirdiğimiz sıra dışı hoş ve çarpıcı sohbet:

Merhaba Öncelikle Sizi Tanımak İsteriz. Bize Kendinizden Bahseder Misiniz?
Şakir SEVEN: 41 yaşındayım. Siirt ili Kurtalan İlçesi eski ismi Zokayt olan Kayabağlar kasabasında doğdum. Ankara’da yaşıyorum. 
İktisat okudum.
İşiniz İle İlgili Biraz Açıklamalarda Bulunur Musunuz?
Ağırlıklı olarak kurumsal satışlar ile ilgili çalışıyoruz. Büro mobilyaları, Bilgisayar ve ekipmanları, Tıbbi Malzeme, Eğitim Araçları imalatı 
ve Üniversitelerin Laboratuarlarını kurmaktayız.
Böyle Bir İş Yoğunluğunda Sigara ve Alkol Kullanıyormusunuz?
Asla kullanmadım. Çok iyi Yeşilaycıyım.
Yaşam Boyu Minnet Duyduğunuz Biri Var Mı?
Ailem. Bana her zaman destek oldukları için aileme minnettarım.
Çevrenizdekiler En Çok Hangi Yönlerinizi Takdir Eder?
Mümkün mertebe çevremdeki insanlara hoşgörülü ve saygılı olmaya çalışıyorum. Takdirim de genelde bu yöndedir. 
Hangi Hataları Kolayca Affedersiniz?
Genelde Affediciyim. Trafik hataları hariç, art niyetli olmayan tüm hataları affediyorum.
Peki, İşinizi Şansa Bırakırmısınız?
İş şansa bırakılmaz. Ben işimi şansa bırakmadan önüme bir hedef koyuyorum. İçgüdülerime güveniyorum. Bu nedenle eğer bir işte 
karar vermem gerekiyorsa mutlaka veririm. Karar aşamasında asla kararsızlık yaşamıyorum. Kendi kendimi motive eden bir kişiliğim 
var. Bu da bende daha iyi karar vermeye neden oluyor. Çünkü en kötü anda bile en iyi olanını düşünen biriyim.
En Büyük Tutkunuz Nedir ve Neden Utanırsınız?
Allah utandırmasın. En büyük tutkum ailem ve sevdiklerimle beraber, yaşama bağlılıktır. Nelerden utanırım. Evet, insanlığa sığmayan 
bütün davranışlardan utanırım. İnsanlığını yitirmiş insanlardan utanırım. Muhtaç olan birisine yardım edememekten utanırım. İnsan-
ları kırmaktan utanırım. Cenab-ı Allah’a karşı yanlış yapmaktan hayâ ederim.
Son Milletvekili Seçimlerinde Ak Parti’ Den Siirt’ten Aday Adayı Olmuştunuz. Sayın Başbakanımızın Daha Önce 
Vekili Olduğu İl, Biliyorsunuz Güneydoğuda Herhangi Bir İlde Vekil Olmak İçin Oradaki Sorunları İyi Bilmek Ge-
rekiyor. Bölge İle İlgili Tespitleriniz Nelerdir?
Güneydoğu sorunu yıllarca kimileri tarafından kaşındıkça kaşınmıştır. Eskiden oradaki insanları tabiri caiz ise “terbiye edilecek sürü”  
gördükleri için, yıldırma ve korkutma ile sorunu çözeceklerini sananlar vardı. Ama bu politika yıllarca sorunu çözemedi. Büyüdükçe 
büyüdü. Bu güzelim ülkemde ilk kez AK parti iktidarında Kürt “Kürtlüğüyle” yargılanmak için değil, ülke yaşamına katılması için kayıt 

Ankara’da Yaşayan, Bir Kent Aydını, Bölgesel 
Medyada İyi Tanınan Bildik Bir Yüz. İşadamı, 
Siyasetçi, Kamu-Der Onursal Üyesi Ve İyi Bir 
Aile Reisi Olan, Birçok Konuda Ve Güney 
Doğu İle İlgili Konularda Çarpıcı Açıklama-
larda Bulunan Siirt’li İş Adamı Şakir Seven 
İle İş, Siyaset Ve Değişik Konuları Konuşarak, 
Hoş Ve Güzel Bir Röportaj Gerçekleştirdik.
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Ayın Konuğu İşadamı Şakir Seven 
altına alındı. Bu durum toplumsal barışın anahtarıdır. Devletin demokratikleşme politikasında bir stratejidir. Eğer ülkemizde barı-
şın ve demokrasinin oturmasını istiyorsak demokratik hakların geleceğe katkısı çok önemlidir.
Şakir Bey Barışın Oturması Diyorsunuz Biraz Daha Açıklarmısınız?
Güneydoğu meselesi bir süreçtir. Evet, barış diyorum. Bu da toplumun öncüleri konumunda olan “BARIŞI İSTEYEN AKİL İNSANLAR” 
la barışın geleceğine inanıyorum. Buna “Aksakallılar” da diyebilirsiniz. Ülkemizde “Barış İnsanları”nın rolü çok önemlidir. Bence 
‘Barış İnsanları’nın en büyük rolü de şudur: Barış İnsanları ülke kamuoyunda insani ve rahmani duygularla meseleyi teşhis edip, 
doğruları tespit edendir. Bu çok önemli. Barışçıl bir işçi, dersini veren öğretmen, toprağını süren çiftçi, notunu alan öğrenci, na-
mazını kılan mümin, adaleti sağlayan yargıç, hülasa görevini yapan milletvekili, bürokrat, iş adamı ve kısacası bu ülkede yaşayan 
her ferdin ülkesiyle ve ülkesinde yaşayan tüm insanlarla, fark gözetmeksizin barışık yaşaması gerekir. Aynı zamanda barışık bir 
kamuoyu oluşturmaları gerekiyor.  Kısacası, eğer Türkiye’de yaşayan insanımızı, barışık ve mutlu görmek istiyorsak Türkün, Kürdün, 
Arabın, Çerkezin, Gürcünün v.s. her bireyin kendisi ve ülkesiyle barışık olması gerektiğini düşünüyorum.
Peki, Bu Konu İle İlgili Umudunuz Varmı?
Hiçbir zaman umudu yitirmemek lazım. Benim tek umudum önce ülkemde ve daha sonra tüm dünyada barışın egemen olmasıdır.
Yeni Anayasa’da Olmasını İstediğiniz Neler Var?
Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesini istiyorum.
Dindarların istemiş olduğu din eğitimi, çocuklara verilmeli ve verilen din eğitiminin devlet tarafından sağlanmasını istiyorum.
Bireyin Barınma sağlık, eğitim ve iletişim haklarının ücretsiz olması ve bu durumun da yasal güvence altında alınmasını istiyorum.
Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, yetimlere, dullara ve engellilere pozitif ayrım yapılmasını istiyorum.
Din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alınmasını istiyorum.
Ülkemin Edirne’den Hakkâri’ye kadar tüm insanlarının hak ve hürriyetlerine inanan biri olarak,  birinin bir diğerinden farklı haklara 
sahip olmadığı, bir arada yaşama dilinin herkesçe kabul gördüğü bir ülkede huzurlu ve mutlu Türkiye istiyorum. 
Sayın Seven Kamu-Der ‘İn 22.05.2012 Tarih Ve 67 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Onur Kurulu Üyesi Seçilmiş 
Bulunmaktasınız. Duygularınızı Alabilirmiyim? 
Evet, benim için çok önemli bir duygu. Şeref duydum. Beni onursal üye seçen Kamu-Derin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Baş-
kanı Sayın Cevdet BAŞTUĞ’a ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ederim. Ben de eski kamu personeliyim. Bir kamu kuruluşunda 
yıllarca yöneticilik yaptım. Şu anda ticaret ile uğraşıyorum. Vatanıma ve milletime hizmet etme gayreti içerisindeyim. Hz. Muham-
med (s.a.v)in hadisi şerifinde buyurduğu gibi “Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır.” Bu vesile ile bizde insanlara hayırlı 
ve faydalı olma gayretini gösteriyoruz.
Son Olarak Eklemek İstediğiniz Bir Şey Varmı?
Son olarak şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah ülkemize tüm güzellikleri vermiş. Bu ülke hepimize yeter, kıymetini bilelim. Hep 
beraber kardeşçe yaşayalım. Mevlam bizi en güzel canlı olan insan olarak yaratmış. En önemlisi de mümin olarak yaratmış. Ben 
sözlerimi Yüce Mevla’nın şu ayeti kerimesi ile bitirmek istiyorum. “Bütün müminler kardeştir” Lütfen kardeş kalalım.
Çok Teşekkür Ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.

Şakir Seven’in Biricik Kızı Selin Su Seven ile..
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 Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 
“Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir”

Bakanlığın ‘çerez’ harcaması,Aile Bakan-
lığı 3 ayda 55 bin 928 Liralık kuruyemiş 
almış!

Fatma Şahin’in başında bulundu-
ğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşarlığına,üç ay içinde 55 bin 928 
liralık kuruyemiş, börek, pasta, çikolata, 
çay, kahve ve çiçek alındığının ortaya çıktı. 
Milliyet gazetesinin haberine göre Fatma 
Şahin’in başında bulunduğu Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığına,üç 
ay içinde 55 bin 928 liralık kuruyemiş, bö-
rek, pasta, çikolata, çay, kahve ve çiçek 

alındığının ortaya çıkmasının ardından, Müsteşar Kenan Bozgeyik görevden alındı. Şahin’in hemşehrisi olan Gaziantep’li 
Bozgeyik Başbakanlık Müşavirliğine atandı. CHP Denizli milletvekili Adnan Keskin 23 Mayıs 2012 günü faturaları da ek-
leyip TBMM Başkanlığına bir önerge verdi ve ‘’Bakanlık Müsteşar özel kaleminden yapılan bu masraflar, kimin için ?’’ diye 
sordu. Keskin önergesinde, sosyal yardımlaşma fonuna yoksullar için aktarılan paraların, Halk, Ziraat ve Vakıflar Banka-
sında 15 gün bekletilip, karşılığında ‘’promosyon parası’’ alındığını belirtti. Bu paranın yoksullar yerine, temsil ve ağırlama 
amaçlı kullanıldığını savunan Keskin, alınan mallar ve harcanan paraların şaşırtıcı boyutta olduğunu vurguladı. Adnan 
Keskin önergesine tarih, fatura numara ve bilgilerini de ekledi. Buna göre Ağustos-Ekim 2011 arasında Taze Kuruyemiş, 
Levent Kuruyemiş, Pres Şarküteri, Öğütler Market, Yunus Market, Funda Pastanesi, Aslı Börek, Çağlayan Meşrubat, Coffe-
Store, Mevsim Çiçek ve Ünlü Çiçek adlı firmalardan, 250 lira ile 24 bin 100 lira arasında değişen miktarlarda ve toplam 55 
bin 928 liralık alım yapıldı. Bu önergenin verilmesinden sonra, 18 Ağustos 2011 tarihinden bu yana Bakanlık Müsteşarı 
olan Kenan Bozgeyik de izne ayrıldı. Dün de çıkarılan kararname ile görevden alınıp Başbakanlık müşaviri yapıldı. Bakan-
lık ise Bozgeyik’in kendi talebi ile müsteşarlıktan ayrıldığını açıkladı. Aile Bakanlığında 1992 yılında da, SHP’li Bakan Güler 
İleri, babasının vefat ilanını bakanlık bütçesinden ödettiği için, görevinden istifa etmişti

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. 
Büyük bir devlettir, büyük bir devlet olmanın gereğini her zaman yerine ge-
tirmiştir. Bundan sonra da getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” 
dedi.Bulgaristan’daki resmi temaslarını tamamlayan Bağış, karayolu ile Kapı-
kule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Edirne Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin 
Can, İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü ve Trakya Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın tarafından karşılanan bakan, gümrüğün 
vip salonunda bir süre dinlendi.  Ziyareti ile ilgili açıklama yapan AB Bakanı, 
resmi temaslarda bulunmak üzere Sofya’ya gittiğini söyledi. Resmi temasla-
rın ardından Kırcaali’ye geçtiğini anlatan Bağış, “Sofya’da resmi temaslarımız 
vardı. Sabah erken saatlerde buradan Kırcaali’ye hareket ettik. Oradaki soy-
daşlarımızla birlikteydik. Bugün onların hep Cuma heyecanını paylaştık. Hem 
pazarlarını dolaştık. Hem de kapalı salon toplantısı yaptık. Başbakanımızın 
selamlarını ilettik. Onların da selamlarını getirdik. Bulgaristan’daki kardeşleri-
miz, artık AB’nin eşit vatandaşları olarak Bulgaristan’nın ve AB’nin kalkınma-
sına katkıda bulunuyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde onların da deste-
ğiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğiz.” dedi.
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HSYK Yaz Kararnamesi açıklandı: 2 bin 335 savcı ve 
hakimin yeri değişti

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin Ziyaretlerde

Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan 

Özel Yetkili Mahkemelerin yetkileri ve kaldırılması tartışmaları sürürken HSYK 2012 yaz 
kararnamesi açıklandı. Ergenekon, Balyoz, Şike ve KCK gibi önemli davalarda görevli 
hâkim ve savcılar da dahil 2 bin 335 kişinin yeri değiştirildi. HSYK’nın 2012 Yılı Adli ve 
İdari Yargı Kararnamesi açıklandı. Buna göre Şike soruşturmasını yürüten özel yetkili 
savcı Mehmet Berk özel yetkileri alınarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği-
ne, Balyoz Davası’nın duruşma savcısı Savaş Kırbaş özel yetkileri alınarak İstanbul Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ergenekon Soruşturmasını yürüten İstanbul Özel 
Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız özel yetkileri alınarak İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcıvekilliğine, Dink Davası’na bakan hâkim Rüstem ERYILMAZ ise Bakırköy Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.Şike Davası’na bakan ve 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
vekaleten başkan olarak atanan Mehmet Ekinci’nin de asaleten atanması gerçekleştiril-
di.KCK davasının hâkimi Menderes Yılmaz İzmir’e atandı. Bu arada, Milliyet Yazarı Taha 
Akyol CNN Türk’te konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalada Savcı Mehmet Berk’in gö-
rev yeri değişikliğini kendisinin talep ettiğini söyledi.

Ankara milletvekili İzzet Çetin Ankara bölgesinde adeta çıkarma yapı-
yor. İlçe ilçe belde belde,köy köy geziyor. Dert dinliyor. Dertlere derman 
olmaya çalışıyor. Sayın ÇETİN harp iş genel başkanı sivil Toplum Kurulu-
şundan gelme olduğu için milletin halinden anlıyor. Biz Kamu-Ses dergi-
si olarakda Sayın Çetine başarılar diliyoruz.

Genel başkanlığı Hilal Dokuzcan seçildi. Öte yandan CHP’nin 8 
yıl aradan sonra toplanan 11. Kadın Kurultayı’nda genel başkan-
lığa Hilal Dokuzcan seçildi. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda 
yapılan kurultayda mevcut başkan Deniz Pınar Atılgan 60, eski 
kadın kolları genel başkanlarından Zühal Samlı 100, Hilal Dokuz-
can ise 332 oy aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından kurultay 
çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 8 yıl 
aradan sonra yaptığı kadın kolları kurultayının galibi Hilal Do-
kuzcan oldu. Kadın Kolları Başkanlığı için üç aday yarıştı. Yarışı, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in Danışmanı 
Dokuzcan kazandı. Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda 
yapılan CHP Kadın Kolları Başkanlığı seçimi için üç kişi yarıştı. 
Bunlar; mevcut Başkan Deniz Pınar Atılgan, eski Kadın Kolları 
Başkanı Zühal Samlı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Güler’in 
Danışmanı Dokuzcan. Kurultay’a Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu da katılmıştı.Hilal Dokuzcan -Kadın Kolları Genel Başkanı
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 TCDD’den grev kırıcılarına ödül 

23 Mayıs’ta kamu çalışanları grevinde “grev kırıcılığı” yapan makinistler, TCDD’nin kamplarında 
“kantinci” olarak görevlendirilerek ödüllendirildi 

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı Bülent Çuhadar, grev kırıcılığı yapanların 
TCDD tarafından “ahlaksız tekliflerle” ödüllendirildiğini öne sürdü.  TCDD yönetiminin, personel 
arasında uyguladığı adaletsizliğin iş barışını bozma noktasına getirdiğini, işyerlerinde çatışma 
aşamasına gelindiğini vurgulayan Çuhadar, 23 Mayıs’ta kamu çalışanları grevinde “grev kırıcılığı” 
yapan makinistlerin, TCDD’nin kamplarında “kantinci” olarak görevlendirilerek ödüllendirildiğini 
açıkladı. 

Çuhadar, daha önce de 25 Kasım 2009’daki grevde “kırıcılık” yapan tren şefi Şemsi Dursun’un tren 
kontrolörü olarak görevlendirildiğini söyledi.

 Sincan - Kayaş arasında çalışan Banyo Trenleri  10  aydan beri seferden kaldırılmıştır. 
Sincan,Etimesgut, Kayaş arası çalışan banyo trenleri ayda 2 Milyon yolcu taşımaktaidi. Geçen sene 
ramazan ayının 5’inde yol yenileme nedenleri ile kapatılmıştır. Şimdi kamuoyuna ve TCDD yöneti-
mine soruyoruz. Sayın Genel müdür 10 ayda 27 km yol yapılamazmı?

 Sincan-Ankara arasında yük trenleri çalışıyor, Konya ve Eskişehire giden trenler çalışıyor. Neden 
Banyo trenlerini çalıştırmıyorsunuz? Sabahları 3 Akşamları 3 balyo trenleri işletemezmisiniz?

Sincan-Kayaş-Ankara arasındaki ikamet eden  kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımız perişan edil-
miştir. Acilen sabah 3,akşam 3 seferler olmak üzere işleme konulmasını istiyoruz. 

TCDD kamu hizmetini yerine getirmek için kurulan bir kuruluştur. Bunun için kamu’yu mağdur et-
mememiz gerekiyor. 27 km yol 3 yılda değil,2 ayda yapılabilir.Yolları yapınız çözüm bulmak insanı-
mıza yardımcı olmak yöneticilerin ana görevidir.Sizi göreve davet ediyoruz.

KAMU-DER

 TCDD Yönetimin 2 Milyon İnsanı Perişan Etti
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ATAMA KARARLARI
 

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2012/315
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gös-

tergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Müsteşarı Kenan BOZGEYİK’in atanması, 
657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görül-
müştür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/316
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gös-

tergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Sadi 
CİVELEKOĞLU’nun atanması,
657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
12/6/2012
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Türkiye Kö-

mür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fehmi OKUMUŞ’un atanması,
657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görül-

müştür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına 

Tuğrul ALPER’in atanması,
657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görül-

müştür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet AYERDEN’in atanması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Yahya BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanu-

nun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa M.Habib SOLUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 

değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yahya Baş Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan Yardımcısı
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Maliye Bakanlığı Hazırlanan Genelgesi 

Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 
olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar 
alınmıştır.

Buna göre;

1- 1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasıyla;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile 
ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835), memuriyet taban aylığı 
göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk 
zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827) olarak yeniden belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan per-
sonelin ücret tavanı 3.611,50 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.202,58 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Söz-
leşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık 
sözleşme ücret tutarı 3.725,80 TL’ye yükseltilmiştir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2012 tarihli 
ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yük-
seltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

f ) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış olan mevcut 
brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

2- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasın-
da belirlenen (bu Genelgenin 1 inci maddesinde yer alan) aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile 
sözleşme ücret artışı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için her 
türlü kanuni kesintiler yapıldıktan sonra yapılması gereken fark ödemeleri (katsayılar ile sözleşme ücret artışına bağlı 
olarak yapılan tüm ödemeler dahil), hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir. Söz konusu katsayılar ile sözleşme üc-
ret artışlarına bağlı olarak anılan fark ödemesinden yararlanacak kamu görevlileri ve emeklilerine, 1/1/2012-14/6/2012 
dönemine ilişkin olarak yapılacak toplam fark ödemesi tutarının %2,25’i oranında geç ödeme farkı herhangi bir kesinti-
ye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecektir. 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için her türlü kanuni kesintiler yapıldıktan sonra 
toplam 500 TL fark ödemesi hesaplanan bir personele geç ödeme farkı olarak (500 TL*0,0225=) 11, 25 TL ödenecektir.

3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca bir defalık yapılacak geç ödeme farkı ödemesi; me-
murlar için “01.1.9. Diğer Giderler” ekonomik koduna, sözleşmeli statüde istihdam edilenler için “01.2.9 Diğer Giderler” 
ekonomik koduna ve diğer statülerde istihdam edilen personel için ise aylık ve ücretlerinin kaydedildiği kodlara gider 
kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

4- İlgili mevzuatı uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak 
üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12 nci maddesi çerçevesinde mali sorumluluk zammı ödenecektir.
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Kaymaz Petrol: Aydınlar Yolu Üzeri 1 Km. Siirt Tel:0484 224 53 37 • Faks :0 484 224 55 44

PETROLDE DOĞRU ADRES

KAYMAZ PETROL - SİİRT
Kaliteli Petrol, Tatlı Dil Güleryüzlü Hizmet bizim işimizdir

Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağıanda şehit olan hava pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ınailesi ve akrabaları, 
evinden otobüs ve araçlarla törenin düzenlendiği 7. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na götürüldü. Şehit babası Ali Ertan’a 
yakınları, bineceği araca kadar eşlik etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 10.50’de ‘’ANA’’ uçağı ile Malatya’ya geldi. 
Başbakan Erdoğan’ı Malatya Erhaç Havaalanı’nda, Malatya Valisi Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Cum-
huriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın ve öteki ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan, Doğu Akdeniz’de uluslararası hava 
sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağının şehit olan pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve 
Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenecek törene katıldı.

Suriye tarafından 22 Haziran 2012’de bir test uçuşu sırasında uluslararası karasularda düşürülen Türk jetinin enkazı 
ve kayıp iki pilotumuz Gökhan Ertan ve Hüseyin Aksoy, o tarihten itibaren Akdeniz’de aranıyordu. En son uluslararası 
sismik arama gemisi Nautilus’un katıldığı arama çalışmalarının ardından 13’üncü günde pilotlarımızın cansız bede-
nine ve uçağın enkazına ulaşılmıştı. Suriye tarafından “Türk uçağı olduğunu bilmeden düşürdük”savunması yapılmış 
fakat Türkiye, bu savunmayı gerçekçi bulmamıştı. 

Şehitlerimizi uğurladık

Kamu-Der Şehitlerimize Rahmet Milletimizede
 Başsağlıgı diliyoruz
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Kamu-Der Arı gibi Çalışıyor 

 Kamu-Der genel başkanı ve yönetim kurulu Üyeleri Sivil Toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantılara ve 
seminerlere tam kadro katılmaktadırlar. Kamu-Der başkanımızın ve yönetimide fotoğrafda görüldüğü gibi top-
lantı da görülmektedirler.Kamu-Der başkanı kısa bir açıklama yaparak Kamu-Dere gelen tüm davetlere elimiz-
den geldiği kadar katılıyoruz. Kamu-Derin prensibi gereği davet edilen tüm toplantılara katılıyor davetsizde hiç 
bir yere gitmiyoruz bu tür toplantılar ülke ve millet menfaatine dedi.

Güzel Söz
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Kamu-Der Başkanımız Cevdet BAŞTUĞ 7 Bölge 
gezisini tamamlayarak Ankaraya döndü. Baştuğ 
Diyarbakır,Batman,Siirt,Bitlis,Muş illerimizi kap-
sayan bölgeleri gezerek Kamu görevlilerimiz ile 
kurum amirleriyle birebir görüşerek sorunları 
dinledi not aldı.İnşallah faydalı olacağımızı söyle-
di. Kamu-Der başkanımız bölgede cenaze, düğün 
ve başsağlıgı konularda bizzat katılarak sevinci 
üzüntüsü ve mutluluğu bölge halkı ile paylaştı.

Atabağ Belediye Başkanı Tayar Lale 
Kamu-Der Genel Başkanımız Cevdet 
Baştuga Bölge hizmetlerinden dola-
yı ve günün ziyaret anısına bir plaket 
takdimi yaptı. Belediye başkanı Lale 
Kamu-Der başkanımız Cevdet Baş-
tuğ bölge insanımıza olağan üstü 
ilgi ve alaka göstermektedir. Bizde 
onu ödüle layık görerek plaket tak-
dim ettik. Genel başkan Cevdet BAŞ-
TUG ise ben bölge ziyaretlerinde 
bulundum doğduğum büyüdüğüm 
yer Atabağdır,benim için bu plake-
tin anlamı büyüktür. Sayın Belediye 
Başkanımız Tayar Lale’ye çok teşşek-
kür ederim. Biz kendilerine layık bir 
hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize 
diyorum

Kurtalan Kamu-Der temsilcisi Nesih Eğil-
mez Genel Başkan Baştuga bölgemize 
hizmetlerinden dolayı plaket taktim etti.

Genel Başkan Baştug Siirt Gençlik Spor il Müdürü Hu-
sam Olgaç ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eski Genel 
Sekreterlerinden Fereç yüksekli. İl Genel Meclis Üyesi 
Abdurrahman Olgaç ile birlikte.

Kamu-Der Başkanımız Bölge Ziyaretlerinde



Güncel Haberler 
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9 yaşındaki Yusuf Kerem Demirel’e hemşerisi ünlü türkücü İbra-
him Tatlıses’den sürpriz destek geldi.

Şanlıurfa’da, ‘Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ üyeleri arasında 
çıkan silahlı kavgada halk otobüsü içerisinde saçmaların hedefi 
olarak yaralanan 9 yaşındaki Yusuf Kerem Demirel’e hemşerisi 
ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’den sürpriz destek geldi. Kafasın-
dan aldığı yara nedeniyle yoğun bakım servisinde ölüm-kalım 
mücadelesini veren Yusuf Kerem Demirel, Tatlıses’in talimatıyla 
özel ambulans uçakla tedavi için İstanbul’la götürülecek.

İbrahim Tatlıses, yoğun bakım ünitesinde ölüm-kalım müca-
delesini veren hemşerisi küçük Yusuf Kerem Demirel’in babası 
İbrahim Halil Demirel’i cep telefonuyla arayarak ‘geçmiş olsun’ 
dileklerinde bulundu. Küçük Yusuf’un sağlık durumu hakkında 
babasından ve doktorlarından bilgi alan Tatlıses, yaşadığı olayla 
benzer kaderi yaşayan Yusuf’un tedavsini üstlenerek, İstanbul’da 
gelitirlemisi için özel doktorlarına talimat verdiği öğrenildi. Ak-
şam saat 21.30 sıralarında Yusuf Kerem Demirel, özel ambulans 
uçakla İstanbul’a götürülecek.

İmparator Duygulandırdı

Ceylan, Ceylan Gibi Askerlik Yapıyor

Muğla Marmaris ilçemizin, turizm alanında büyük hizmetleri olan ve bölgesinde sevilen bir sima olan Ahmet Ceylan 
Kıbrısta vatani görevini yapıyor. Marmariste turizmcilere Ahmet Ceylan nerde diye sorduğumuzda Ahmet Ceylan 
Kıbrısta Ceylanlar gibi vatana hizmet ediyor. 

O şimdi Askerdir diyorlar. Kamuses dergisi olarak da Ahmet Ceylana ve tüm mehmetciklere vatani görevlerinden 
başarılar diliyor,hayırlı teskereler diliyoruz.
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Spor Haber

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa tara-
fından açıklanan 2012-2013 sezonu Kadınlar Avrupa Ligi 
organizasyonuna katılacak takımlar arasında yer aldı.
21 takımın bulunduğu normal sezonda yedişer takım-

dan oluşan üç grup kurayla belirlenecek. Her takım, gru-
bundaki takımlarla bir kez evinde, bir kez de deplasman-
da karşılaşacak.
Eğer ev sahibi takım grubunda ilk beşe girerse grupla-

rında ilk beş sırada yer alan takımlar playofflara yüksele-
cek. Eğer ev sahibi takım grubunda ilk beşe giremezse 
gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar ve en iyi iki be-
şinci takım playofflara yükselecek.
Playofflarda ev sahibi dışında kalan 14 takım birbiriyle 

eşleşip “Son Sekiz” (Final Eight) için en çok üç maç üze-
rinden seri oynayacak ve iki galibiyet alıp tur atlayan 
yedi takım ev sahibi takımla birlikte Son Sekize adını 
yazdıracak.
Kuralar Almanya’nın Freising şehrinde, 6 Temmuz 2012 

Cuma Günü çekilecek.

Galatasaray Euroleague’de!

Aziz Yıldırım Tahliye Oldu

Fenerbahçe taraftarı Şike Davası’nda tahliye edilen Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldım için Metris Cezaevi’ndey-
di. Taraftar Aziz Yıldırım’ın tahliyesini Metris’te coşkuyla kutladı. Sarı Lacivertli taraftar Aziz Yıldırım’ı cezaevi 
çıkışı bağrına bastı. Aziz Yıldırım taraftarlarla tahhliye kutladı..
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İşte Kamu-Der Bu

Kamu-Der Kimdir?
Ne için Kamu-Der’i kurdunuz?
Siz kimsiniz? diyenlere cevap:
Kamu- Der Genel Merkezi olarak
diyoruz ki; işte biz buyuz.
İşte biz Türkiyeyiz.
Biz Kamu-Der’iz  
Kamu-Der  Sizsiniz.

Hz.Muhammed 
(s.a.v)

Liderimiz
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