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Kamu-Der’in Kamu-Ses
Okuyucularına Armağanıdır.

Bilelim ki milli benliğini
bilmeyen milletler başka
milletlere yem olurlar.
Baskı Tarihi: KASIM 2012

Sayı - 28
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına üretsiz dağıtılmaktadır.
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KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.

Yönetim Yeri
Atatürk Mah. Atatürk Cad. Elvan İşmerkezi
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Kamu-Der Yönetim Kurulu
CHP Genel Başkanı Sayın KILIÇDAROĞLU’nu Ziyaret Etti

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, beraberinde Yönetim Kurulu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroglu’nu makamında ziyaret ederek kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarını dile getirerek 127 Kamu
Personelinin, örgütün elinde rehin olduğunu kurtarılması için yardımcı olunmasını istedi.
Kamu-Der Genel Başkanı BAŞTUĞ Sayın Kılıçdaroğluna Kamu görevlileri ve Emeklileri sorunları içeren
10 maddelik bir dosya sundu. Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU çok kibar ve nazik davranışlarıyla
Kamu-Der’i ağırladı ve ilgilendi Kamu-Der olarak Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğluna çok teşekkür ederiz
dedi. Kamu-Der heyetini kabul etme anısına gösterdiği ilgiden dolayı CHP Genel Başkanına Teşekkür Plaketi
takdim ettim. Aşağıda belirtilen taleplerimizi daha öncede Maliye Bakanı ve Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanına
bildirmiştik.

İŞTE KAMU-DER’in SİYASİLERDEN BEKLENTİSİ VE
SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’na VERİLEN DOSYA...

1.

Dicle Elektrik özelleşmiş devir teslim aşamasındadır.Özelleşen ve özelleşecek tüm kurumlardaki en az yüksek okul mezunları için (teknik
elemanlar için) Çaykur Genel Müdürlüğünde uygulanan uygulamayı aynen kendilerine de uygulanmasını da istiyoruz.Çaykurda KHK ile
yüksek okul mezunlarına memur kadrosuna geçirilmiş olup diğer kurumlara dağıtılmıştır.Bu uygulama herkes için geçerli olmalı tüm illerimiz bizim için Rize’dir.

2.

Tüm emeklilerimiz emekli olduğu kuruluşların araç ve gereçlerinden seyahat hakkı verilmeli. TCDD Genel Müdürlüğünde Cumhuriyet
tarihinden bu yana kurumda çalışan ve emeklilerine ile aile fertlerine yılda iki defa seyahat hakkı verilirdi. Tasarruf tedbirleri nedeni ile
kaldırıldı.2012 de hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler sonucunda çalışana seyahat hakkı verildi emekliye verilmedi. Biz emekliye de verilmesini istiyoruz.

3.

Eşit iş eşit ücret politikasını yıllardır istiyoruz.2011 yılında Bakanlar Kurulunda çıkarılan bu uygulama zengin memuru daha fazla zengin
etmiş, fakir memuru daha da fakir etmiştir. Bu uygulama adil değil, kurumlar arası ve çalışanları arasındaki aylık maaş farkları 8 katı fark
vardır. Bu farklar mutlaka giderilmelidir.

4.

Dört kişilik aile geçim endeksi yandaş sendikaların tespitlerine göre 3540 tl dır.Bu tutarın altında maaş alan bir aile yoksulluk yaşamaktadır.
Devlete 30 yıl hizmet etmiş uzman kadrosundan 2/6 derecede emekli olmuş biri 1200 tl aylık maaş almaktadır.özellikle 831 tl ile 8 saat
çalışan bir askeri ücreti ile nasıl ve ne şekilde geçinecektir.Kamu-DER olarak “Ne ezen ne ezilen halkça bir sosyal paylaşım istiyoruz.”.

5.

Tüm emeklilerimize yılda 1 defa bir maaş tutarında tatil ikramiyesi ismi altında verilmeli. Banka promosyonları mutlaka verilmeli ve uçak
,deniz haberleşme su-elektrik , doğalgaz gibi zorunlu tüketimlerde de %50 indirim sağlanmalıdır.

6.

4-C sözleşmeliler B sözleşmeliler ve A sözleşmeliler mutlaka kadroya geçilmeli.

7.

Vali ve kaymakamlıklar da ki sosyal yardımlaşma vakfında çalışan personelde acilen kadroya alınmalıdır.

8.

Peş peşe gelen akaryakıt zamları halkımızı perişan etmiştir. Dünyanın en pahalı akaryakıtını biz kullanıyoruz.10 yıl önce 5 TL ile 27 lt benzin
alınırken şuan 1 lt alabiliyoruz.

9.

Kamu görevlilerimizin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Örgütün elinde 2 yıldır 27 kamu görevlisi bulunmaktadır. Polis, ast
subay, uzman çavuş, kaymakam bulunmaktadır. Bunların bir an evvel kurtarılıp ailelerine teslim edilmesi arz ve talebimizdir.

10. Hükümetin 2012 yılın ilk 6 ay için verdiği %3 lük zammı vergi dilimi ile 2 katı kesilmiştir. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz ekonomik
sıkıntı çekmektedir. Bunlarla ilgili çalışma başlatıp yeniden gözden geçirilmesini ve adil bir personel yasası çıkarılmasını istiyoruz.
11. Ankara ,Sincan-Ayaş arasında aylık 250 bin yolcu taşıyan banliyö trenleri seferden kaldırılmış kamu görevlilerimizi ve halkımızı zor durumda bırakmıştır.Hızlı tren hattı çalışmaktadır,yük tren hatları çalışmaktadır banliyö trenleri çalıştırılmıyor gerekçe 40 km yol yapımıdır.2
yılda 40 km yol yapamayan TCDD Genel Müdürüne ve Ulaştırma Bakanlığını zatıalinizin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
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KAMU-DER 4. GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİ
Kamu-Der 4. Geleneksel Ödül Töreni
Görkemli Bir şekilde Ankara Sürmeli
Otelinde Hak sahiplerine verildi.
Kamu-Der 4. Geleneksel Ödül Töreni Görkemli Bir
şekilde Hak sahiplerine verildi. Kamu-Der Genel Başkanı
Cevder Baştuğ, ödüle layık görülen isimleri, derneğin
internet sitesinde vatandaşlardan gelen e-maillerdeki
tercihler ile seçici kurulun belirlediği isimler arasından
seçtiklerini kaydetti. Ödüle layık görülenlerin farklı
kesimlerden olduğunu ifade eden Kamu Der Başkanı
Cevdet BAŞTUĞ, amaçlarının dayanışma ruhunu
güçlendirmek olduğunu belirtti.
2006 yılında kurulan derneğin 27 ilde temsilciliği
bulunduğunu belirten BAŞTUĞ, bazı milletvekilleri
eleştirerek
vatandaşın
telefonuna
çıkmayan
milletvekillerinin halkı temsil etmediğini söyledi.
BAŞTUĞ, “Bu milletvekilleri ve onları yöneten
Genel Başkanlar bu ülkede kamu görevi yapanların
hiç bir sorunları ile ilgilenmediklerini söyledi. Baştuğ
9. dönem Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL’i ve
Salonda bulunan Ulaştırma Eski Bakanı Ali Şevki EREK
siyasette örnek göstererek Mevcut Siyasetçilerinde
aynı şekilde vefali olmalarını istedi.
Ankara Sürmeli Otel’de 12.10.2012 Cuma günü
saat 14.30 da düzenlenen ödül törenine siyaset,
bürokrasi, sivil toplum, medya ve iş dünyasından
çok sayıda ismin katıldığı törende “Yılın Vefa
Ödülü’ne” layık görülen rahmetli Prof.Dr.Necmettin
Erbakan adına ödülünü oğlu Fatih Erbakan aldı.
22 dalda 55 ödül verilirken onur kurul belgesini
MHP Genel başkan Yardımcısı Dr. Reşat doğru Ankara
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CHP Milletvekili Bülent kuş oğlu, Ankara CHP Milletvekili
Levent gök ve AKP Siirt Milletvekili Afif Demirkıran aldı.
Kamu der Dostluk ödülü ise Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Mahsun Türker,
Eski Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek, Yılın Milletvekili CHP
Ankara Milletvekili Aylin Nazlı AKA. ve Ak Parti Ankara
Milletvekili Tülay SELAMOĞLU, Van Milletvekili Fatih
ÇİFTÇİ, ve Eski Bakanlardan CHP Genel Başkan Yardımcısı
Adnan KESKİN’e layık görülürken, Yılın Vefa Ödülüne ise
Eski Başbakanlardan Rahmetli Prof.Dr. Necmetttin Erbakan
layık görüldü. Ödülünü Oğlu Fatih Erbakan aldı. KamuDer Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ Yaptığı konuşmada
bu yılın vefa ödülünü Eski Başbakanımız Rahmetli Prof.
Dr. Necmettin ERBAKAN’a layık gördük iyiki gördük ve iyi
bir karar verdiğimize inanıyoruz. Merhum Başbakanımız
Memur ve İşçiye zam verirken ağlamadı ağlatmadı
%3’den söz etmedi işçiye %100 zam verdi. memura %50
zam verdi dedi. BAŞTUĞ 1973 yıllarında ben çocuktum
rahmetli Erbakan Türkiyede Ağır Sanayi Hamlesi başlattı.
Güneydoğuya 5 tane çimento fabrikası temeli birden
attı. Binlerce insan oralardan faydalanıyor. Bu yaptıklarını
göz önünde bulundurduğumuzda vefa ödülünü bin defa
haketmiştir; diyerek ödülü Fatih ERBAKAN’a takdim etti.
BAŞTUĞ bu konuşmaları yapınca Sayın Fatih ERBAKAN’ın
duygulandığı görüldü. Genel Başkan BAŞTUĞ bu ödülleri
Türkiye Adına alıyorsunuz ülkemize bölgelerimize ve
Kamu-Der camiasına hayırlara vesile olmasını diliyor ve
SAYGILAR sunarım diyerek konuşmalarını tamamladı.

www.kamuder.org.tr
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Yılın İşadamı Ödülü Gürcan ŞİRİN
Ödülünü Fevzi SEVGİLİ’den Alırken

Yılın Dostluk Ödülü DP Genel Başkanı
Gültekin UYSAL Ödülünü
Kamu-Der Gn. Başk. Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın Dostluk Ödülü DSP Genel Başkanı
Masum TÜRKER Ödülünü
Kamu-Der Gn. Başk. Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülünü
Sevil PAMİROL Ödülünü
Kamu-Der Gn. Başk. Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın TV Kanalı Ödülünü
Sultan AKDOĞAN Ödülünü
Kamu-Der Gn. Başk. Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın Genel Müdürü Ödülü Serpil TİMURAY Adına
Fahrettin YILDIRIM Ödülü Büyük Anadolu Birliği
Başkanı Yusuf ÇELİK’ten Alırken

Yılın Daire Başkanı Ödülü
Selman YÜKSEL Ödülünü
İşadamı Adil UYANIK’tan Alırken

Yılın İşadamı Ödülü Doç. Dr. İmbat MUĞLU
ödülünü İstanbul Kartal Belediye Başkanı Opr. Dr.
Altınok ÖZ’den Alırken

Yılın Genel Müdürü Ödülünü Abdullah KUTLU
Adına Alper VERİM Ödülünü
DPS Genel Başkanı
Masum TÜRKER’den Alırken
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Yılın Milletvekili Ödülü
Ankara Milletvekili Aylin Nazlı AKA Ödülünü
İşadamı Hüseyin ÖZDİLEK’ten Alırken

Yılın Belde Belediye Başkanı Ödülünü
Ordu Yeşilce Belediye Başkanı İ. Fevzi ÜNAL
Ödülünü Aldıktan Sonraki Konuşmasını yaparken

Yılın Yönetim Kurulu Üyesi Ödülü
Esat ÇIPLAK Ödülünü
Adnan DEMİREL’den Alırken

Yılın Genel Müdürü Ödülü İbrahim ŞAHİN Adına
Genel Müdür Yrd. M. Ali CANPOLAT Ödülünü
Kamu-Der Koor. Dr. Fulya SAĞLIK’tan Alırken

Yılın İşadamı Adil UYANIK Siirtten Getirdiği
Namazlığı Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet BAŞTUĞ’a Hediye Ederken

Yılın Başarılı Muhtar Ödülü
Aynur ÇANAKÇI Ödülünü
Kamu-Der Gen. Başk. Cevdet BAŞTUĞ’dan
Alırken

Yılın Müdürü Ödülü
Ertuğrul GÜMÜŞBAŞ ödülünü Eski Ulaştırma
Bakanı Ali Şevki EREK’ten Alırken

Yıllın Milletvekili Ödülü Ankara Milletvekili
Tülay SELAMOĞLU Ödülünü İşadamı Hüseyin
ÖZDİLEK’ten Alırken

66
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Yılın Danışmanı Ödülü
Ali EREN Ödülünü
Fevzi SEVGİLİ’den Alırken
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Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü
İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok ÖZ,
Ödülünü Hüseyin YAŞAR’ dan alırken

Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü
Ankara Ayaş Belediye Başkanı
Ali BAŞKARAAĞAÇ

Yılın Belde Başarılı Belediye Başkanı Ödülü
Konya Yeşilyurt Belediye Başkanı Bekir YENEN
Ödülünü Ulaştırma Eski Bakanı
Ali Şevki EREK’ten Alırken

Yılın İşadamı Ödülü
A. Serdar KÖSEOĞLU Ödülünü
Dr. Fulya SAĞLIK’tan Alırken

Yılın İşadamı Ödülü
Davut BEKTAŞ Ödülünü Ziraat Odası Başkanı
Hüseyin GÜNBAT’tan Alırken

Yılın İşadamı Ödülü Hüseyin ÖZDİLEK Ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın İşadamı Ödülü Şakir SEVEN Ödülünü
Anadolu Birliği Başkanı
Adnan DEMİREL’den Alırken

Yılın Eğitimcisi Ödülü Fevzi SEVGİLİ Ödülünü
Kamu-Der Bilecik İl Temsilcisi
Özcan BAŞTUĞ’dan Alırken

Yılın İşadamı Ödülü Adil UYANIK Ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet BAŞTUĞ’dan Alırken
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Kamu-Der Genel Başkanı Ödül Töreninde
Konuşmasını Yaparken

Yılın Dostluk Ödülü Hüseyin YAŞAR Ödülünü
İstanbul Kartal Belediye Başkanı
Altınok ÖZ’den Alırken

Yılın Kamu-Der Onur Kurulu Belgesi Ankara
Milletvekili Levent GÖK .a Danışmanı Bahattin
ASLAN Belgesini Fevzi SEVGİLİ’den alırken

88
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Yılın Vefa Ödülü Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN adına oğlu Fatih ERBAKAN Ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanından alırken

Yılın Gazetecisi Ödülünü Merdan YANARDAĞ
ödülün Konya Yeşilyurt Belediye Başkanı Bekir
YENEN’den alırken.

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu SDE Yasin AKTAY adına
Ödülü Alan Fulya SAĞLIK
Ödülü Takdim ederken.

Yılın Milletvekili Ödülü Eski Bakan ve CHP Genel
Başkan Yard. Adnan KESKİN Ödülünü
Kamu-Der Genel Başkanından alırken

Yılın İnternet Site Haberi Siirt Anket Haber
Ödülünü Hamza EMİNOĞLU ödülünü Fevzi
SEVGİLİ’den alırken.

Yılın Danışmanı Ödülü Ali EREN Ödülünü
Kamu-Der Genel
Başk. Yard. M. Ali Demirciden Alırken

www.kamuder.org.tr
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Memura 7 gün, sözleşmeliye 3 gün ölüm izni
657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak çalışan memurlara; eşinin,
çocuğunun, “kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin” ölümü hâllerinde
isteği üzerine 7 gün izin verilmektedir. Bu Kanuni bir düzenlemedir. Ama aynı izin
sözleşmeli personele 3 gün olarak verilmektedir. Sözleşmeli personelin izin yetkisini
düzenlemek için kanuna gerek yok. Bakanlar Kurulu, bir karar alarak, aynı hakkı 4/B’li
sözleşmelilere de tanıyabilir.
SORU: 4/B sözleşmeli personel 1.derece yakınının ölümü durumunda kaç gün ölüm izni kullanabilir? Net’ten
çok araştırdım, net bilgi bulamadım. Sicil’deki arkadaşlar 2 gün diyor, fakat başka bir arkadaşım 2011 de çıkan
torba yasa ile ölüm izninin 657/4a/4b/4c ayrımı olmaksızın 7 güne çıkarıldığını söylüyor. Hangisi doğrudur? Doğru
bilgiyi nereden alabilirim?
MEMURLAR İÇİN KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanun
ile değişik 104 üncü maddesinin (B) bendinde “B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün
babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba
ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” denilmektedir. Söz konusu hüküm 657 sayılı
Kanununa tabi memurlar için uygulanmaktadır.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TABİ OLDUĞU DÜZENLEME: Sözleşmeli personelin özlük hakları, 06.06.1978 Tarih
ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da
düzenlenmiştir.
Anılan Esasların 9 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrasında “Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum
yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca:
1. Sözleşmeli personelin izinleri “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde kullanması
gerekmektedir.
2. Ölüme bağlı olarak sözleşmeli personele belirtilen annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin
ölümü halinde 3 gün ücretli izin verilmektedir.
3. Sözleşmeli personeli devlet memurlarına tanınan izin haklarından yaralanabilmesi için “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” değişiklik yapılması gerekmektedir.
Kaynak: İNTERNET

İşte Kapatılacak 559 Belde Belediyesi
13 yeni büyükşehir kuruluyorKapatılacak belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk mahalli seçime kadar devam edecek
24 yeni ilçe kurulacak
29 İlde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi kuruluyor
29 İl özel idaresi kapatılıyor
13 İl Büyükşehir oluyor... İşte kanun tasarısı
13 Büyükşehir kurulmasına dair kanun tasarısının geçici 2. maddesiyle, nüfusu 2.000’in altında 559 belde belediyesi kapatılmaktadır. Bu belediyeler köy yapılmaktadır. Kapatılma işlemi ilk mahalli genel seçimlerde geçerli
olacaktır.
Kapatılan belde belediyelerinin personeli il özel idarelerine devredilecektir.
Kanun ekinde ismine yer verilen 559 belde belediyesi, 30/06sınırı olan başka bir belediyeye mahalle olarak
katılması durumunda kapatılmaktan
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma
yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunacaktır.
10
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Kamu-Der Dünya Gençliği Etkili İletişim 3.1 Eğitim
Kursu Semineri Ankara’da Yapıldı

K

amu-Der Dünya Gençliği Etkili İletişim 3.1 Eğitim
Kursu Semineri Ankara’da Yapıldı.

7 Ülkeden Gürcistan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Moldovya ve Slovenya Ülkelerinden
gelen 25 öğrenciye Kamu-Der ev sahipliği yaparak Türk’ün
örf ve adetlerini anımsatan bir misafiperverlik yaptı. 7
gün Ankara Buldum Otelinde Eğitim Semineri verildi.
Ankara CHP Milletvekili Aylin Nazlı AKA konuk misafiri
olarak seminere katılarak konuk misafirleri selamlıyarak
güncel konuşmasını yaptı öğrenciler tarafından gayet
beğenen sevilen ve alkışlananlar oldu . Günün anısına Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ tarafından Ankara
CHP Milletvekili Aylin Nazlı AKA’ya ödül taktimi etti. 25
kişilik konuk misafirlerimiz Ankara’ya iki kez Ankara turu
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yapıldı. Tarihi yerler gezdirildi. Anıtkabire gidildi seminerin son gecesinde yaşpasta kesildi ve öğrenciler neşeli
saatler geçirdiler. Ayrıca Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet
BAŞTUĞ tarafından seminere katılan tüm öğrencilere sertifikalar takdim edildi.
BAŞTUĞ konuk öğrencilere yaptığı konuşmada bu projemiz Avrupa Birliği Destekli bir projedir. Sizden ricamız
Ülkemize geldiğiniz dakikadan itibaren gittiğiniz dakikaya
kadar gördüklerinizi yaşadıklarınızı ve memnuniyetlerinizi ülkelerinizdeki tanıdığınız gördüğünüz insanlara
anlatmanızı istiyorum. Türkiye eskidende bugünde örf ve
adetlerini ve misafirperveriliği ile takdir edilen bir milletiz
bu örf ve adetlerini yerine getirdiğini inanıyorum dedi!
bu sözler konuk misafirler tarafından ayakta alkışlandı.
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Kamu-Der Dünya Gençliği Etkili İletişim 3.1 Eğitim
Kursu Semineri Ankara’da Yapıldı

Kamu-Der 7 Avrupa Ülkesinden Gelen Konuklarına
Muhteşem Bir Şekilde Evsahipliği Yaptı...
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ZAM...ZAM...ZAM...ZAM...ZAM...ZAM...
Benzinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarife gece yarısından sonra geçerli olacak.
Geçtiğimiz cumartesi günü ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan 36 kuruş zammın ardından
bugün bir zam daha geldi. Pompaya 9 kuruş olarak yansıyan zamla birlikte son 6 gün içerisinde benzin fiyatı 45 kuruş birden artmış oldu. 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.81
liraya yükseldi. Zamlı tarife gece yarısından sonra geçerli olacak. Benzine en son geçtiğimiz 22
Eylül’de ÖTV zammı gelmişti. 2012 yılı bütçe açığının tahminlerin 14 milyar lira üzerinde gelecek
olması, ÖTV oranlarının artırılmasına neden olmuştu.1 litre benzinden alınan 1 lira 87 kuruşluk
ÖTV, 2 lira 17 kuruşa yükselmişti. ÖTV artışları, akaryakıtın yanı sıra alkol ve tapu harçlarının da
artmasına yol açmıştı.

Balyoz kararının gölgesinde zam yağmuru! Akaryakıt, içki ve Tapu harçlarına zam...
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek günlerden beri bütçenin
kara deliğinden bahsedip, zam sinyalleri veriyordu.
Mehmet Şimşek kendi kabine arkadaşlarını bile
eleştirirken, aslında bu eleştirileriyle toplumu yapılacak
zamma hazırlıyordu. Zamma hazırlanan toplum, bu zamlara bir tepki gösterir mi?
Ben vatandaşın başına ‘balyoz’ gibi inen bu zamlara bir
tepki göstereceğini sanmıyorum. Bu zamları vatandaş
öylesine benimsedi ki; Balyoz sanıklarına verilen cezalara,
balyoz sanıklarının gösterdiği tepki kadar bile tepki
göstereceğini sanmıyorum.
Önce sigaraya zam yapıldı! Arttırılan Özel tüketim Vergisiyle sigaraya yüzde 20 yansıyan zam, tiryakileri epey
zorlayacağa benzer.
Sigaraya yapılan zam, bütçenin kara deliğini kapatmaya
yeter mi?
Pek yeteceğe benzemiyor…
Zaten bunların arkasının geleceği belliydi…
İktidar partisi zam kalemleriyle halkı ters köşeye yatırdı
diyebiliriz. Herkes elektrik ve doğalgaz’a zam yapılacağını
beklerken, onlar akaryakıt, tapu harcı ve alkollü içkilere
zam yaptılar.
Demek ki; elektrik ve doğalgaz’a zamlar daha sonra
yapılacak! Zaten diğer kamu hizmetlerine gizliden gizliye zamlar yapılıyor. En çok tüketilen tüketim mallarına
yapılan zamlar herkesi etkiliyor. Bu zamların gerekçeleri
hazır! Vergiyi tabana yayma!
Biz gelelim Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe giren zam kararına; akaryakıta 30 kuruş,

tapu harçlarına binde 4, alkollü içkilere ise 30 liraya varan
zam geldi.
Bir süredir üzerinde çalışılan tedbir paketi, Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karara göre, kurşunsuz benzin ve motorin ile
LPG’de litre başına 30 kuruş vergi artışı yapıldı.
Alkollü içeceklerde ise değişen oranlarda artırıma gidildi.
Karara göre rakıda 11 lira, likörde 30 lira, cinde ve votkada 12 lira olmak üzere artış yapıldı.
Tapu harçlarında ise binde 16.5 olan bedel, binde 20’ye
çıkarıldı.
Görüldüğü gibi zamlar en çok tüketilen mamullere ve
en fazla vatandaşın uğrak yeri olan tapu dairelerindeki
işlemlere yapıldı.
Bu zamlar cevahiri kurtarır mı?
Bence kurtarmaz!
Şöyle; Balyoz davası karara bağlanmış, balyoz sanıklarının
tepelerine balyoz indirilmişken, vatandaşların başı balyozsuz bırakılırsa olur mu?
Balyoz cezalarıyla meşgul olan Türk halkı, bu zamları
görmezden gelecek diye, böyle bir zamanda zammı uygun görüyorlar. Yakında bir başka dava sonuçlanır veya
yeni bir gözaltı dalgası başlatılır. O zaman da diğer ürünlere zam yapılır. Böylece bütçenin kara deliği kapatılır.
Biliyorsunuz önümüzdeki yıl yerel seçimler yapılacak.
Bunun anlamı, seçim zamanına kadar zam yapılmayacak
demektir. O halde gelecek yılın zamlarını bu günden
yapalım ve önümüzdeki yılı kurtaralım değil mi?

Kamu-Der Diyorki...
Doğalgaza %34 ZAM
Milletvekiline % 45 ZAM
Kamu Görevlisine % 3 Zam
KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL...
YAPILAN ZAMLAR KADAR

%45 LİK ZAM İSTİYORUZ...
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ADLİYE PERSONELİNİN SESİNİ DUYAN VAR MI?

Çalıştay sonucunda Adalet çalışanlarının talepleri arasında ilginç
detaylar ortaya çıktı.
Adalet Çalışanları Çalıştayımızın Basın Açıklaması Metnidir:
Türk Büro-Sen’in 14-16 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlemiş olduğu ““Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları
Ve Bu Sorunların Çözüm Yolları Çalıştayı”na Adalet çalışanları
yoğun ilgi gösterdi. Adalet personelinin sorunlarının ele alındığı
Çalıştay’da, çalışmalar gece geç vakitlere kadar devam etti.
Adalet Çalışanlarının Kaderi Hakim ve Savcıların iki Dudağı
Arasında Olmamalı Adalet çalışanlarının sorunlarının ilk sırasında,
Bakanlık içindeki personel ayrımcılığı yer alıyor. Çalışanları,
Adliyelerde üst kademe tarafından maruz kaldığı mobing
hat safhada. Adliye personeli de diğer memurlar gibi, 4483
Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun kapsamına alınarak, kaderlerinin Hakim
ve Savcıların iki dudağı arasından kurtulmasını istiyor.
Çalışanların Can Güvenliği Yok
Çalıştayda gündeme getirilen diğer bir problemde,
Mübaşirlerle ilgili. Yardımcı Hizmetler sınıfından Genel
İdari Hizmetliler sınıfına geçmek isteyen mübaşirler, ağır iş
yükünün yanı sıra en çok can güvenliklerinin olmadığından
şikayetçi. Adalet çalışanlarına kendilerini kormak için hiçbir
ekipman temin edilmezken, mahkemenin ve hakimin can
güvenliğini koruma yükümlüğü de personelin iş tanımları
arasında.
Adli Personele Psikolog Şart
Herkesin çekinerek girdiği Adliye binalarında sabahtan
akşama kadar mesai de olan Adalet çalışanları, sürekli
olarak suç potansiyeli olan kişilerle yüz yüze geliyor,
dramlara şahit oluyor, tehdit ve saldırılarla karşılaşıyor.
Yaptıkları hizmet gereği yoğun psikolojik baskı altında olan

Adalet çalışanları, kendilerine Psikolojik destek verecek
birimlerin oluşturulmasını talep ediyor.
Tozlu Dosyalar, Karanlık Koridorlar
Adalet çalışanlarının bir diğer isteği de çalışma ortamları
iyileştirilmesi. Gündüz saatlerinde lambalar açık olmadan
çalışılmayacak kadar karanlık ortamlarda hizmet vermeye
çalışan personel, tozlu dosyalar ve olumsuz arşiv
koşullarının da iyileştirilmesini istiyor.
4/B VE 4/C’li Personel Kadroya Geçirilsin
Kadroya geçirilemeyen 4/B’li personel ile 4/C’li çalışan
personelin kadroya geçirilmesi ve diğer çalışanların tüm
haklarından faydalanmasının sağlanması Çalıştayın bir
başka gündem maddesi oldu.
Sosyal Tesislerdeki Ayrımcılık Kaldırılsın
Hakim ve Savcıların yararlanabildiği Sosyal tesislerden
çalışanların tamamının yararlandırılmasını dile getiren
personel, yargı çalışanlarının ötelenmemesini talep ediyor.
Adalet Çalışanları Çalıştayı’nda ele alınan sorunlar ve
çözüm önerileri bir kitapçık haline getirilerek, başta
Başbakanlık, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı bürokratları
olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcıları, HSYK’ya ve Adalet
çalışanlarına iletilecek.

KAMU-DER

SİZSİNİZ...
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Adana Kozan’ın Çalışkan Kaymakamı
İzzettin SEVGİLİYİ Tanıyalım...

İzzettin SEVGİLİ

1964 Yılında Siirt ili Kurtalan İlçesinde doğdu.
Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminde tamamladı.
Mülki İdare Amirliği Mesleğine, 1990 Yılında
Siirt maiyyet memuru (Kaymakam Aday)
olarak başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından
bir süre İngiltere’ye gönderildi. Sırasıyla;
Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Afyon- Çobanlar
İlçesinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra, Afyon-Sultandağı, ErzurumTortum ve Malatya-Yeşilyurt Kaymakamı olarak
görev yaptı. 2003-2008 tarihleri arasında Yozgat vali yardımcılığı görevi yaptı.Ağustos-2008
yılında Kozan Kaymakamlığı görevine atandı.
Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Türkiye’nin Cennet Yerlerinden KOZAN’ı Gezelim
KAMU-DER
KOZAN
İlçemizin
Başarılı ve Çalışkan
KAYMAKAMI
İzzetitn SEVGİLYE
Başarılarının
Devamını DİLİYOR...
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Kamu-Der’den ZİYARETLER

Kamu-Der Başkanımız ve Yönetim Kurulu
TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız ve Yönetim Kurulu
9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel
Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız CHP Genel Başkan
Yardımcısı Nihat MATKAP ziyareti

Kamu-Der Başkanımız Anıtkabir Ziyareti
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Kamu-Der Başkanımız ve Yönetim Kurulu
TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek ile
Günün Anısına Çekilen Fotoğraf

Kamu-Der Başkanımız CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Denizli Milletvekili
Adnan KESKİN Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız Kadın Kolları Genel
Başkanı Hilal Dokuzcan Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız Bitlis Vakıflar Bölge
Müdürü Yakup YILDIRIM Ziyareti
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Kamu-Der Başkanımız BBP Genel Başkanı
Sayın Mustafa Destici Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız Ankara Kazan
Kaymakanı Veysel BEYRU Ziyareti

Kamu-Der Başkanımız Siirt Atabağ Belediye
Başkanı Tayyar Lale Ziyareti
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FAALİYETLERİMİZDEN ÖRNEKLER
KAMU-DER ÇEMA İŞBİRLİĞİ İLE ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR VE İNGİLİZCE KURSLARI VERDİ

KAMU-DER MEMUR-DER İLE İŞBİRLİĞİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS FIRSATISLARI VERDİ

Kamu-Der Dünya Gençliği Etkili İletişim 3.1 Eğitim Kursu Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi.
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Emekli Memur Hangi Halde
Yeniden Kamuda Çalışabilir?
2013 yılı ağustos ayında, birinci dereden kendi isteğiyle emekli olacak olacak bir albay ziyaretçimiz, yüksek lisans ve
doktora yaptığını ve bir devlet üniversitesinde yardımcı doçent veya öğretim görevlisi olarak çalışıp çalışayacağını
sormaktadır. Bu sorunun cevabı sadece subaylar için değil, 5434’e tabi tüm kamu personeli için geçerlidir.
ÜYEMİZİN SORULARI
• Ya emekli maaşımı ya da üniversitenin verdiği maaşı mı seçmek, dolayısıyla birinden vaz geçmek zorunda mıyım?
• Yoksa üniversiteden maaş alabilir, ama emekli maaşımdan belli bir miktar(ne kadar?)kesinti mi yapılacak?
• Yukarıdaki bilgiler özel veya vakıf üniversiteleri için de geçerli mi, yoksa bu üniversitelerde çalışma şartları, mali
ve idari mevzuata göre daha mı farklı? Böyleyse, bu tip üniversitelerde çalışmak emekli bir memur için daha mı
avantajlı?
• İkinci bir iş yapılınca kesinti yapılır mantığı, kamu veya özel/vakıf üniversitelerinde dışarıdan sözleşmeli olarak tam
zamanlı çalışınca veya sadece ders verince geçerli olmuyor mu?
CEVAPLAR
Devlet memuru emekli olduğunda yeniden çalışırsa, emekli aylıklarının ödenmesi veya ödenmemesi koşulları 2005
yılından sonra 5335 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5434
sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 99. maddesi olmak üzere iki hüküm uygulanmaktadır.
1) 5335 sayılı Kanun Madde 30:
“Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek
kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev
verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına
yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar,
genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik
kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı
hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye
dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri
tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile
müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro,
pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.
Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları
kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları
uygulanmaz.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;
1. Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
2. Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
3. Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
4. Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
5. Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği
ücreti karşılığında görevlendirilenler,
6. Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti
karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini
aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
7. Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
8. Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden
Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek
kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev
verilenler,
9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden
sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
20
20
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“Dak Edene Duk Edilir”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan

çok sert sözler!

Başbakan’dan açıklamalar - 1Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş
İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Dak edene
duk edilir” dedi.
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
“ER YA DA GEÇ BU MİLLET KAZANACAK”

Maalesef üç şehidimiz var. Öncelikle ailelerine rabbimden sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Terör konusundaki kararlılığımız son hafta atılan adımlarla görülmüştür, görülmeye devam edecektir. Bizim bir şehidimizin bedeli, 100 teröriste bin teröriste mukayese edilmez. Fakat bu mücadelenin bir bedeli olduğunu üzülerek görüyoruz. Ama er ya da geç bu millet kazanacaktır.
“BİZİM SÖYLEYECEK DAHA ÇOK MISRAMIZ VAR”
Bugün plaket vereceğimiz üçüncü dönem il başkanlığı yapan arkadaşlarımı hizmetlerinden dolayı tebrik
ediyorum. Bizler üç dönem kuralını bir mola olarak, nefeslenme olarak görüyoruz. Dördüncü büyük
kongremizdeki şiirde ifade ettiğim gibi bizim söyleyecek daha çok mısramız var. Bu süreçte bir dönem
mola vermek durumunda olan arkadaşlarımız bu kutlu çatı altında farklı şekillerde katkıda bulunmaya
devam edeceklerdir.
“AVRUPA’NIN YARISINDA 18 YAŞ HEM SEÇME HEM SEÇİLME YAŞI”
18 yaş meselesi dedik ve buna önce destek verenlerin sonra vermediğini gördük. 18 yaş olayıyla ilgili
ben kendi değerlerimiz açısından, sadece Avrupa’da neredeyse Avrupa’nın yarıya yakınında 18 yaş hem
seçme hem seçilme yaşıdır. Bir diğer yarısında da 21 yaş seçilme yaşıdır. Bir diğerinde de 25 yaş seçilme
yaşıdır. Cumhurbaşkanlığı seçilme yaşını bile buralara kadar indiren ülkeler var.
“CEZALANDIRMAYA GELİNCE 18 YAŞA EVET DİYORSUN AMA...”
Cezalandırmaya gelince, rüşt olmaya gelince 18 yaşa evet diyorsun, ama seçilme noktasında hayır diyorsun. Tabi şu söylenebilir, 10 yıldır iktidardasınız niçin gündeme getirmediniz? Bir çok konuda olduğu
gibi ülkede o hazırlık dönemi, o olgunlaştırma dönemi var ya, işte biz her attığımız adımı buna göre attık.
Çünkü meyveyi hamken yiyemezsiniz, yerseniz tadına erişemezsiniz. Ama meyveyi de olgunluğu geçirdiğiniz zaman meyveyi kaybedersiniz. Onu tam mevsiminde yemek durumundasınız ki tadına eresiniz.
Bir çok konuları bu harita yol takvimi üzerinde siyasette gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 444 kod
numarası da bu şekilde olmuştur. Üniversitedeki kız öğrencilerimizin çilesinin sona ermesi bu süreçte
olmuştur. Bize ilk adımı attığımızda yazılı görsel medya buralardan yüklenmeye çalışmıştır. Gündem
vakti gelmiştir ve adımı atmışızdır.
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KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nı bu hafta içinde
TBMM Genel Kuruluna almayı düşündüklerini ifade ederek, yasanın yürürlük tarihi konusunda, “Bazı maddeleri hemen, bazıları Mayıs ayına doğru yürürlüğe girebilir.
Ama ağırlıklı olarak Ağustos sonu, Eylül sonu arasında bir
şey olur. Bunu bir, iki gün içerisinde netleştireceğiz. 2008’de yürürlüğe girer bu yasa” dedi.
Çelik, AA’ya yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda, uzlaşmadan yana tavır
koyduklarını, ilk günden sosyal taraflara anlattıklarını söyledi.
Bazı kesimlerin bu konudaki tavırlarını bilmedikleri için sürecin uzlaşmasız işletileceği veya göstermelik bir uzlaşma arayışında olunacağını zannettiklerini ifade eden Çelik, bu çerçevede,
bütün süreçlerde sosyal tarafları ihmal etmediklerini dile getirdi.
Yasa tasarısının çok ciddi ana parametreleri bulunduğunu
vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
“Bu yasa ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Herkesin katkı
sağlaması gerekiyor. Bunun görmemezlikten gelmek çok büyük
yanlış olur. Durumu kurtaralım diye bir bakış açısı, Türkiye’nin
geleceğini karartır. Bu karanlık günleri Türkiye yaşadı. Şu anda
sosyal güvenlikle ile ilgili yaşadığımız sıkıntıların altında, yoksullukla ilgili sıkıntıların altında geçmişte sosyal güvenlikte alınan
popülist karaların büyük etkisi var.
Yasa tasarısıyla ilgili bugüne kadarki süreçlerde katkıları
her defasında ilaveye dönüştürdük. Çünkü onlar işçi kesimini,
çalışanları temsil ediyorlardı. Biz de aslında onlarla paydaştık,
biz de bakanlık olarak çalışanların mümkün mertebe bu reform
çerçevesinde mağdur olmamaları gerektiği düşüncesiyle esneyebildiğimiz kadar, yasayı esnetebileceğimiz kadar esnetmeden
yana tavırda olacağımızı söyledik.
Genel kurul safhasında da buna açık olduğumuzu söyledik.
Genel kurul safhasından sonra da bulunursa eksiğimiz, noksanımız onları da süreçte tamamlarız diye samimi bir şekilde söyledik. Buna inanmayanlar oldu belki ama büyük ölçüde samimiyetimize de inanıldı. Bu son süreçte, bizim çalışanlardan yana tavır
koyduğumuzu arkadaşlarımız çok daha iyi gördüler. Gerçekten
de önemli düzenlemeler yapıldı, bunları birlikte yaptık. Sosyal
tarafların dört dörtlük, yüzde 100’lük bir mutabakat talebi olmasını saygıyla karşılıyorum ama bunun olmayacağını bir yerde
biliyoruz. Onların taleplerinin benim tarafımdan yüzde 100 karşılanması nasıl mümkün değilse, benim taleplerimin de yüzde
100 onlar tarafından karşılanması mümkün değildir.”
TASARIDA GELİNEN SON NOKTA
Çelik, aylık bağlama oranı konusunda çalışılan süreye göre
değişen yüzde 1,5, 2,5, 3,5 gibi farklılıklar olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen sosyal güvenlik kurumlarında da
farklı uygulamalar bulunduğunu söyledi.
Türkiye’nin gerçeklerini dikkate alarak aylık bağlama oranını
yüzde 2 ile sınırladıklarını anlatan Çelik, halen çalışan, SSK ve
Bağ-Kur’lulardan 3600 gün yani 10 yılı doldurmayanların aylık
bağlama oranını yüzde 3 olarak belirlediklerini ifade etti. Çelik,
şöyle konuştu:
“Uzun vadede yüzde 2’lik orandan da istifade edecekleri
için bir hak kaybı olmasın dedik. Bu kapsamdakilerin aylık bağlamada bir zarara uğramamaları ve mağduriyet oluşmaması
için düzenlemeye gitti. Halen 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 9 yıl çalışmış va22
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tandaşımızın aylık bağlama oranı 3,5 diye hesaplanırken birden
2’ye düşmesi psikolojik sorun da yaratabilirdi. Bunu da dikkate
alarak, sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla bunu 3600 güne,
yani 10 yıla kadar yüzde 3 olarak belirledik. 10 yılı tamamladıklarında da aylık bağlama oranları yüzde 2 olacak. 25 yıldan sonra çalışsalar aylık bağlama oranı yüzde 1,5’tu. Burada da yüzde
2 olacak. Orada da artıları var.”
Prim gün sayısının 9 bin olması konusunda işçilerin, kamu
çalışanlarında olduğu gibi iş güvencelerini bulunmadığı konusunda değerlendirmeler yapıldığını belirten Çelik, bunu 50 ve
100’er günlük kademeler şeklinde yapmayı önerdiklerini, ancak
bunun anlaşılamadığını ifade etti. Çelik, bu konuda bakanlık olarak çalışanları rahatlatacak düzenleme yapmayı kararlaştırdıklarını ve 7 bin 200’ü önerdiklerini bildirdi. Çelik, “Sendikaların
talepleri de zaten o istikametteydi. 7 bin 200 olmasının sebebi
tam 20 yıla karşılık geliyor” dedi.
Yetim kız çocuklarına verilen evlenme yardımının kendileri
içinde bir sorun olmadığını ve yetim kızlardan bir şey kesmek
amaçlarının bulunmadığını söyleyen Çelik, 24 aylık evlilik ödeneği uygulamasında istismarlar yaşanması nedeniyle, bu konuda düzenleme yapma niyetinin ortaya çıktığını dile getirdi. Çelik,
“Yetimden kıskandığımız için değil, suistimallere konu olmasın
düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapmıştık. O da bizim için
makul bir talepti” diye konuştu.
“65 YAŞ BU TASARININ ÇOK CİDDİ
BİR PARAMETRESİ”
Çelik, 65 yaşla ilgili talepler konusunda, “Yaş bu yasanın çok
ciddi bir parametresidir. Onda esneme yapamayacağımızı söyledik. Onlar ısrar ettiler. Birkaç saat bu konuyu tartıştık. Fakat prim
gün sayısında olabilir ama yaşta olamaz dedik” dedi.
Güncelleme katsayısı konusunun, Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararı neticesinde gündemlerine girdiğini anlatan Çelik,
gelişme hızında emeğin payı ne kadarsa o oranda düzenleme
yapmayı öngördüklerini belirtti.
Çelik, “Bu oran TÜİK’in açıklamalarına göre yüzde 26,3, biz
bunu 30’a çıkardık. ‘4-5 puan nedir’ diyorlar. 4-5 puan emekli
maaşına 5 puan yansımadır. Efendim, ‘bunu daha yükseltelim
deniyor’. Türkiye’de şu anda çalışan 15 milyon kişi var. Ama
Türkiye’de 70 milyon insan var. Geride 55 milyon vatandaşımız
daha var. Yüzde 100’ünü buraya verin bir talep olabilir, buna saygı duyduk. Ama sosyal devletin bütün gelişme hızını bu tarafa
aktarmak gibi bir bakış açısı doğru olmaz. Objektif ve bilimsel
kriterler çerçevesinde hareket etmemiz gerekirdi” diye konuştu.
FİİLİ HİZMET ZAMMI
Fiili hizmet zammına ilişkin taleplerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çelik, şunları kaydetti: “Fiili hizmet zammı
konusunda bu kapsama girenlerin nasıl girdiklerini sorduk arkadaşlara. Filan bakan ‘Eskişehirliydi pancarla ilgili şeyler girdi,
filan bakan Kütahyalıydı azottakiler alındı’. Yani bu şekilde bilimsel bir veriye dayanmayan bir tablo vardı. Kalıcı bir şey yapıyoruz, kalıcı şeyin de ispat edilir, inandırıcı bilgilerle donanması
gerekir. Bunu yaptık. Bize geçerli bir izahat yapılsın hemen dahil
etmeye hazırız. Sosyal hayatımızı ilgilendiren konularda sonuna
kadar açık davrandık ama kapıyı açamayacağımız ana parametreler vardı, açabileceklerimiz vardı. Açabileceklerimizde de işçiden, çalışandan yana tavrımızı net şekilde koyduk.”
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GENÇ YAŞTA EMEKLİLİĞE SON!
Maliye Bakanı Şimşek, “48 yaşında emeklilik hâlâ
sürüyor. Yeni bir reform üzerinde çalışıyoruz” diyerek
emeklilik yaşının yükseltileceğini ima etti.
Şimşek, “Dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu
başka ülke yok. Ama Türkiye’de bu devam ediyor” dedi.
2007’deki reformla emeklilik yaşı 65’e çıkarılmıştı. Ancak reform kapsamına, yıllar içinde kademeli olarak
geçildiğinden, halen daha erken yaşta emekli olunabiliyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sosyal Güvenlik Sistemi’ne yapılan kaynak aktarımına çeki düzen
vereceklerini belirterek, yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren
kritik bir imada bulundu.
Şimşek, sisteme bu yıl 69 milyar lira aktarıldığını, 2013’te bu rakamın toplam 72.9 milyar liraya çıkacağını
vurguladı. Bu toplamın içinde açığın finansmanı için 25 milyar liralık harcamanın bulunduğunu söyleyen Şimşek,
sosyal güvenlik harcamalarını azaltmaya dönük reform çalışmaları bulunduğunu kaydetti. 2012 Yıl Sonu Bütçe
Gerçekleşme Tahmini ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısından sonra
soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, çalışmalarıyla ilgili şunları aktardı:
“Bu konuda bir çalışmamız var. Fakat ne kadarı Meclis’te yasalaşacak bilmiyorum. Çok açık ve net olarak
söylüyorum, şu anda dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu başka hiçbir ülke yok. Ama Türkiye’de bu hâlâ
devam ediyor. Diğer ülkeleri bilmiyorum ama 34 OECD ülkesinde ortalama emeklilik yaşı 64-65’tir, bazı ülkelerde 67’dir.” Türkiye’nin ‘mezarda emeklilik’ olarak anılan Sosyal Güvenlik Reformu 2007’de hayata geçirilmiş
emeklilik yaşı 65’e çıkarılmıştı. Ancak reform kapsamına, yıllar içinde kademeli olarak geçildiğinden, halen
daha erken yaşta emekli olunabiliyor. Buna göre mevcut reform yasasına göre kadınlarda, sigortalı başlangıç
tarihi 1991 ve daha önceki yıllarda olanlarlar, halen 48 ve daha küçük yaşlarda emekli olabiliyor. Erkeklerde
sigortalılığı 1985 yılında başlayanlar, 48 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Maliye Bakanı’nın işaret
ettiği yeni çalışma, 50 yaşın altında emekli olmanın önüne geçebilmek amacıyla kademeli geçiş sürelerinin
değiştirileceğinin sinyali olarak algılandı.

5 milyon asgari ücretliye kötü haber
Mehmet Şimşek, 5 milyon asgari ücretliye kötü haber vererek, bir süre önce TBMM Anayasa Komiyonu’nda
gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması önerisiyle ilgili olarak net konuştu: “Bu konuda bizlerle istişare olmadı. Böyle bir öneriyi kaale alarak düzenleme yapmayız.” Şimşek ayrıca Anayasa metnine bu
yönde bir düzenleme konulmasını da eleştirerek şöyle konuştu: “Bir ülkede Anayasa’nın asgari ücretin vergisine kadar giriyor olması herhalde bize özgü. Yani birçok ülkenin anayasası sadece temel hak ve özgürlükleri
sıralar, devletin temel yapısını ifade eder. Geriye kalan bütün düzenlemeler kanunla yapılır. Bu konuda bizlerle
de herhangi bir istişare olmadı. Biz de şu anda bunu kaale alarak bir düzenleme yapmayız. Asgari ücretten
alınan vergi bizden önce yüzde 12.8’di. Bunu yüzde 0.7 ile 5.3 arasına indirdik. Asgari ücretlinin önemli bir
bölümünden zaten hiç vergi almıyoruz. Sonuç olarak böyle bir şeyi öngörmüyoruz.”
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Memurlarla İlgili 161 Madde Kasım
Ayında Görüşülecek
Taraflar, toplu sözleşmede çözümsüz kalan 161
maddeyi, Kasım’da görüşülecek.
Kamu görevlileri sendikaları ile hükümet arasında
yapılan toplu sözleşmede çözümsüz kalan 161 madde,
Kasım ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in başkanlığında toplanacak Kamu Personeli
Dayanışma Kurulu’nda görüşülecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik’in
başkanlığındayapılacak toplantıda, memurlara grev
hakkı verilmesi, 2005’ten sonra göreve başlayan
memurlara 1 derece verilmesi, sözleşmeli personel ile
4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması,
mobbing uygulamasına maruz kalan personelin
korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması gibi
konular değerlendirilecek.

Memurların Alacağı Enflasyon Farkı
Orta Vadeli Programla ve Orta Vadeli Mali Plan’da devlet
memurlarına müjde çıkmadı. Toplu sözleşme nedeniyle
gelecek 2 yıl yüzde 3+3 zam alacak memur bu yılın ikinci
yarısı için enflasyon farkı da alacak!
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını gösteren 2013-2015
Orta Vadeli Program (OVP) ile Orta Vadeli Mali Plan’ın
(OVMP) ayrıntılarından memura müjde çıkmadı. 2011’de
bütçeden 10,6 milyar, 2012’de 14 milyarlık ilave ödenek
alan memur, gelecek yıl 10,3 milyarla yetinecek.
Bugün’den Erdoğan Süzer’in haberine göre 2013 yılı
bütçesinde memura aktarılan kaynak son iki yıla göre
azalacak. Azalış, zam oranını ve yeni alınacak personel
sayısını etkileyecek. Memur maaşlarına 2011 ve 2012’de
yüzde 4+4 zam yapılmıştı. İlk kez bu yıl 2 yıllık zammı
belirleyen toplu sözleşme masasından 2013 için yüzde 3
+ 3 zam kararı alınmıştı.
Memur için bu yıl bütçeye konan 81,7 milyar liralık
ödenek zamlar ve ilave personel alımı nedeniyle

yetmeyecek. Ödeneğin yıl sonunda 86,9 milyar liraya
ulaşması bekleniyor.
Personele ayrılan 10,3 milyarlık ilave ödeneğin 6,3
milyar lirası yüzde 3 artı 3’lük zamma gidecek. Geri kalan
4 milyar lirayla ise yeni personel alımları ve terfi giderleri
karşılanacak.
Gelecek yıl 40 bin ila 50 bin civarında öğretmen alımı
yapılması bekleniyor. Buna ilaveten yerel yönetimlerle
ilgili yasanın çıkması halinde illerde 3 binin üzerinde yeni
kadro açması bekleniyor.
Bu yılın ilk 6 ayında tüketici fiyatları yüzde 1,9 arttı.
Dolayısıyla yüzde 4 artı 4 zam alan memura ilk 6 ay fark
çıkmadı. OVP’de 2012 yıl sonu enflasyonunun yüzde 7,4
öngörülmesi, ikinci 6 aylık dönemde tüketici fiyatlarının
yüzde 5,3 civarında artacağını işaret ediyor. Bu da memura
ikinci yarıda 1,3 puan civarında enflasyon farkı ödeneceği
anlamına geliyor.

KAMU-DER
SİZSİNİZ
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MALATYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Belirtilen yollar, Malatya’da birleşerek kuzeyde Kafkasya’ya, güneyde Çukurova, Mezopotamya ve Suriye’ye, batıda Ege sahillerine, doğuda İran ve uzak doğuya kadar uzanmaktadır.
Bu yollar, Akad İmparatoru Sargon zamanından beri işlemekteydi. Hititler zamanında da
işlemekte olan bu yoldan Hitit Krallarının geçerek Anadolu üzerindeki devletlerle savaştığı
bilinmektedir. Hitit Kralı Şuppililiuma ‘nın bu yoldan geçerek Aşağı Fırat boylarına indiği,
dolayısıyla Malatya civarında Fırat Nehrini geçtiği kaynaklarca belgelenmektedir. Bu yolun
Kayseri Kültepe’den başlayarak, Gürün Darende Malatya Samsat üzerinden Urfa’ya vardığı
buradan da ikiye ayrılarak Gargamış ve Halep’e, diğerinin de Nusaybin üzerinden doğuya Asur
ve Babil’e gittiği tahmin edilmektedir. Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaret ve kültür
alışverişinin bu yol üzerinden yapılması, Malatya’nın tarihi ve kültürel önemini artırmıştır.
M. Ali DEMİRCİ
Kamu-Der
Genel Başkan Yrd.
Genel Başkan Yrd.

Medeniyetlerin doğduğu Avrasya‘yı bir uçtan öteki uca kat edip Avrupa’nın batısı ile Asya ‘nın doğusunu birleştiren ve medeniyetlerin yayılma yolunu ifade eden eksen Anadolu ‘dan geçmektedir. Avrasyanın bu uzun doğu batı ekseni boyunca toplumlar arası
hareketlilik yoğun olarak hep olmuş, bu hareketlilik toplumsal rekabet , savaş ve göçlere sebep olmanın yanında aynı zamanda da
toplumsal ve teknik yeniliklerin bu eksen boyunca yayılmasını sağlamıştır. İşte adeta medeniyetleri taşıyan bu eksen Anadolu‘dan
geçerken yoğunlaşarak (ve daralarak) Anadolu‘yu medeniyetler köprüsü haline getirmektedir. Bu özellik Anadolu‘yu tarihin ilk
çağlarından beri medeniyetler beşiği haline getirmiştir. Bu nedenle Anadolu’nun her taşı tarih kokan bir yer yüzü cennetidir.
Tarihte olduğu gibi günümüzde de medeniyetleri buluşturan Yurdumuzun önemli
kavşak noktalarından birinde de Malatya bulunmaktadır. Bu özelliği Malatya ‘yı tarihin
her döneminde önemli kılmış ve dikkatleri hep üzerine çekmiştir.
Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve Ortadoğu’nun geçit veren kavşak
noktasındadır. Doğuda en eski ulaşım yolu; Malatya-Sivas üzerinden Erzurum’a,
oradan da Kafkasya’ya uzanan yoldur. Buna, Karasu Aras yolu da diyebiliriz. Öte yandan Güneydoğu’ya, Malatya ve Diyarbakır üzerinden Mezopotamya’ya uzanan yol
önemlidir. Malatya’dan doğuya doğru Murat, Karasu Van Gölü diğer tabii bir önemli
yoldur. Diğer önemli bir yol ise Güneyden gelip Malatya’da düğümlenen Malatya Kahramanmaraş arasında Torosların çok kesif göründükleri bir sahada, akış yönleri farklı
vadilerin takip ettiği tabii bir koridor boyunca uzanmaktadır. Güneyde dağlar arasında
açılmış bir başka yol, Adıyaman üzerinden Urfa’yı Malatya’ya bağlamaktadır. Belirtilen
yollar, Malatya’da birleşerek kuzeyde Kafkasya’ya, güneyde Çukurova, Mezopotamya
ve Suriye’ye, batıda Ege sahillerine, doğuda İran ve uzak doğuya kadar uzanmaktadır.
Bu yollar, Akad İmparatoru Sargon zamanından beri işlemekteydi. Hititler zamanında
da işlemekte olan bu yoldan Hitit Krallarının geçerek Anadolu üzerindeki devletlerle
savaştığı bilinmektedir. Hitit Kralı Şuppililiuma ‘nın bu yoldan geçerek Aşağı Fırat
boylarına indiği, dolayısıyla Malatya civarında Fırat Nehrini geçtiği kaynaklarca belgelenmektedir. Bu yolun Kayseri Kültepe’den başlayarak, Gürün Darende Malatya Samsat üzerinden Urfa’ya vardığı buradan da ikiye ayrılarak Gargamış ve Halep’e, diğerinin
de Nusaybin üzerinden doğuya Asur ve Babil’e gittiği tahmin edilmektedir. Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaret ve kültür alışverişinin bu yol üzerinden yapılması,
Malatya’nın tarihi ve kültürel önemini artırmıştır.
Antik çağlarda kullanılan yolların yanında, Roma döneminde ticaretle sınırların
korunması amacıyla yeni yol yapımına geçilmiştir. Malatya’nın büyük bir askeri merkez
olması sebebiyle Romalılar, askeri ve ticari amaçla kullanılan yollarını Malatya’dan
geçirmişlerdir. Bu durumu, yol kenarlarına dikilen mil taşları doğrulamaktadır.
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Genel Başkan Baştuğ
Siirt’e Atanan Vali, Emniyet Müdürü ve Rektör Ziyaretlerinde

KAMU-DER (Kamu Görevlileri ve çalışanların Derneği) Genel
Başkanı Cevdet BAŞTUĞ eş dost ziyareti için Siirt’te bir dizi
ziyaret gerçekleştirdi...
BAŞTUĞ Siirt üniversitesi rektörü Prof Dr. Murat
KAMU-DER (Kamu Görevlileri ve çalışanların Derneği) Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ eş dost ziyareti ERMAN’la yaptığı görüşmede bölgenin ekonomik ve
sosyolojik dengelerine bakıldığında Aydınlar(tillo) iliçin Siirt’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
çemize İlahiyat Fakültesi,Kurtalan’da cezaevi için söz
Cevdet BAŞTUĞ ; Kamuder Siirt İl Temsilcisi Murat edilen tekel arazisine ziraat fakültesi ve Baykan ilçeBAŞTUĞ , Kurtalan İlçe Temsilcisi Nesih Eğilmez, Gök- mize de meslek yüksek okulu açılması gerektiğini söyçebağ temsilcisi Suat ÇELİK ile birlikte İlimize yeni ata- ledi.
nan Siirt Valisi Ahmet AYDIN, Siirt Emniyet Müdürü
Mutlu EKİZOĞLU ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof Dr.
Genel Başkan BAŞTUĞ doğduğu köy Atabağı, KurMurat ERMAN’ ı makamlarında ziyaret ederek Hayırlı talan, Kayabağlar, Baykan ve Siirt merkezdeki eş dost
ziyaretlerinde bulundu.
olsun dileğinde bulundular.
Yeni göreviniz ilimize hayırlara vesile olsun.diyerek sözlerine başlayan BAŞTUĞ Kurtalan’ın kanayan
yarası olan konuya temas etti. ‘ Kurtalan Devlet hastanesinin mimari olarak ilçeye yakışır şekilde olduğunu fakat sağlık personeli eksikliği olmasından dolayı
gerekli hizmeti veremediğini söyledi. Kurtalan Devlet
hastanesinde diyaliz ünitesi olmasına rağmen Kurtalan dan her gün 10-15 hastanın Siirt Sancaklar Diyaliz merkezine tedavi için geldiğini ve bunun nedenin
doktor eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayarak bu
mağduriyetin biran önce giderilmesi gerektiğini söyledi.
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0-5 yaş çocuğu olanlara Bakan Asan’dan MÜJDE!
AMA NERDE....
Kreş parası devletten!

0-5 yaş çocuğu olanlara Bakan Asan’dan müjde!
Kadın sivil toplum kuruluşlarının uzun zamandır istediği çalışan kadına
kreş yardımı hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Aşkın Asan, gelir puanlaması yapılıp ailelerin 0-5 yaş çocukları için
kreş ücteni devletin ödeyeceğini söyledi. Asan ‘çok zenginler’ hariç
olabildiğince çok çalışan kadının kreş yardımı almasını istediklerini söyledi
Çalışan kadına destek olmak ve kreşleri özendirmek
için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı radikal bir adım
atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı proje faaliyete geçtiğinde gelir puanlaması yapılıp çalışan
kadınların 0-5 yaş arasındaki çocuklarını verdikleri
kreş ücreti devlet tarafından karşılanacak. İmkandan
yararlanacak olan kadınların kimler olduğu ise gelir
puanlamasına göre tespit edilecek.
Projeyle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, devlet tarafından verilecek
kreş yardımından yararlanmasının en önemli şartının
kadınnı ‘çalışması’ oyduğunu söyledi. Asan’ın verdiği
bilgilere göre, TÜSİAD, AÇEV, KAGİDER ve Dünya
Bankası’nın katkılarıyla hazırlanan proje uyarınca,
çalışan kadınlar kreş yardımından faydalanmak için
bakanlığa başvuracak. Başvurular, bakanlık tarafından
oluşturulan Soybis sistemi çerçevesinde, başvuran
kişinin gelir düzeyi belirlenecek. Ancak yasal bir
engelle karşılaşılmaması için, başvuran kişinin buna
onay vermesi gerekiyor.
Bakanlık eş zamanlı olarak Soybis’in doğru işlemesini
sağlamak için TÜBİTAK’la da temas halinde. Kişiye ait
gelirler, mali kayıtlar ve diğer gelir kalemleri üzerinden
her kişi ile ilgili bir puanlama yapılacak. Puanlamanın
nasıl hesaplanacağını ise, TÜBİTAK’ın hazırlamakta
olduğu bir yazılım tespit edecek. Bunun sonucunda

0 ile 100 arasında bir puan verilecek. Bakanlık hangi
puanın baz alınacağını henüz tespit etmiş değil. Ancak Bakan Asan, ‘çok zenginler’ olanlar hariç, mümkün olduğunca çok çalışan kadının bu projeden istifade etmesi yönünde olduğunu söyledi.
STK’LAR 300 TL DESTEK BEKLİYOR
Aşkın Asan, verilmesi düşünülen kreş desteğiyle ilgili
henüz net bir rakam olmadığını belirtirken, STK’ların
talebinin 300 TL civarında olduğunu aktardı.
Kreş yardımı ise kişiye değil, doğrudan kreşe
ödenecek.
MAHALLE ARASI KREŞLER
Bakanlığın bir diğer projesi de her mahalleye kreş
açmak. “Kadın kooperatifleri aracılığıyla mahalle
arası kreşler kurulması” projesinden söz eden Bakan
Yardımcısı Asan, kooperatifçilik kanununda bir takım
değişiklikler yapılarak kadının lehinde iyileştirmeler
yapacaklarını ardardı. Kadın Kooperatiflerin’nin cazip hale getirilmesi ile birlikte bu kooperatifler eliyle her mahallede kreşler açılmasının planlandığını
kaydeden Asan, böylece kadın istihdamına da ciddi
bir katkı sağlanacağını dile getirdi.

KAMU-DER DİYORKİ...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Aşkın ASAN’a Hanımefendinin Temmuz Ayında Yaptığı Basın Açıklaması Yukarıda Yayınlanmaktadır. Müjdeniz Çok Güzel... AMA NERDE... Uygulamaya Hangi Tarihte Geçilecek Açıklamanızı Bekliyoruz.
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İki kardeşin Tarihi Tutkunluğu
İki Kardeşin Tutkunlugu Pınar
ile Özcan’ın tarihi Tutkunluğu
Herşeyin üstünten geliyor.
Aylık Maaşlarını aldıklarında
biriktirdikleri parayla ülkemizin tarihi güzelliklerini birlikte
görmeye giderler... Bu bir
tarihi tuttunluğudur.
Mardin Gezisi

Ç

anakkale, Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan, Çanakkale
Boğazı’nın kıyısında bulunan, tarihi bakımdan büyük öneme sahip bir kenttir. Birçok doğal güzelliğe de sahip olan Çanakkale’de,
turizm genellikle Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı bölgelerde daha fazla
gelişim göstermiştir. Özellikle her yıl düzenlenen Anzac Günü sayesinde
Avustralya ve Yeni Zellanda’dan binlerce turist burayı ziyaret etmektedir.
Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı yer olan Gelibolu Yarımadası, milletimiz için önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin zor bir dönemde iken
verdiği destansı mücadele, bugün ki tarihimizin temel taşlarından
birisini oluşturmaktadır. Vatan topraklarını korumak için şavaşılan
bu şanlı mücadelelerde 250 binin üzerinde askerimiz şehit olmuş ve
daha fazla düşman ise bu topraklarda yaşamını yitirmiştir. Gelibolu
Yarımadası’nda bulunan şehitlikler, anıtlar ve savaş alanlarını ziyaret

M

ardin Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan Mardin
yöresi; tarihsel gelişim içerisinde, onlarca uygarlığa
ve onlarca değişik din, etnik grup ve mezheplere
ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı bu kültürler, sevgi ve
hoşgörüyü bir potada harmanlayarak ve farklılıklarını koruyarak , yüzlerce, binlerce yıl bir arada ve dayanışma içerisinde
yaşamasını bilmiştir. Müslüman, Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi, Yezidi, Yahudi, Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni vs. gibi farklı din
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Çanakkale Gezisi

ederek, bu amansız mücadelenin izlerini daha yakından inceleyebilir,
tarihi daha yakından görebilirsiniz.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı; 33.000 hektarlık bir alan üzerine
kurulmuş, birçok gemi, top, siper, kale ve daha birçok savaş kalıntısı bu
park içerisinde ve koruma altına alınmıştır. Bu kültür ve tarih bölgesi
Çanakkale’ye yolu düşen herkesin ziyaret etmesi gereken önemli yerlerden birisidir.
Çanakkale Bölgesi’nde yer alan ve dünyada oksijen üretme bakımından
Alpler’den sonra gelen Kazdağları; birçok doğal ve kültürel zenginliğe
sahiptir. Biga yarım adasının en yüksek dağı olan Kazdağları, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nin sınırında bulunmaktadır. Birçok endemik
bitki türünün de bulunduğu Kazdağları, zengin bitki örtüsü sayesinde
birçok hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Doğa severlerin büyük
keyif alacağı bu yer, Türkiye’nin önemli doğal güzelliklerinden biridir.

ve farklı etnik kökenden gelen topluluklar; “doğal toplumsal
hoşgörü” ve uzlaşma ile, “barış ve kardeşlik içerisinde” bir arada
yaşamışlardır. Mardin, bu özelliklerinden dolayı, “değişik kültürel
yapıların barışçıl bir sentezini oluşturmuştur”. Zarathustra’nın,
Mani’nin yaşadığı; kültürel ve felsefi yoğunluğun tarih boyunca
damgasını vurduğu barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti Mardin...
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BAYRAM MESAJLARI

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

Sevgili Yeşilyurt’lu Hemşehrilerim ve Konya’lı
Hemşehrilerim, Yüce Milletimizin Kurban Bayramı ile
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
En içten dileklerimle Kutlar Sağlık Mutluluk ve
Başarılar Dilerim.
Bekir YENEN
Yeşilyurt Belediye Başkanı

ORDU YEŞİLÇE BELEDİYESİ

Değerli, Ordu’lu ve Sevgili Yeşilceli Hemşehrilerimin
Kurban Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
Candan Kutlar Aydınlık ve Mutlu bir TÜRKİYE
Dileği ile Sevgi ve Saygılar Sunarım
			

İbrahim Fevzi ÜNAL
Ordu Yeşilce Belediye Başkanı

KAMU-DER

Sayın Kamu Görevlileri; Sayın Kamu Emeklileri;
Değerli Yüce Halkımızın;
Kurban Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
En içten dileklerimle kutlar,
Güçlü, ve Mutlu bir TÜRKİYE dileği ile
Sağlık ve Mutluluk dilerim.
Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
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Eş Dost ve Meslektaşlarım ile Milletimizin Kurban
Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
En İçten Dileklerimle Kutlar Sağlık
Mutluluk ve Başarılar Dilerim.
Hayrettin TARTAR
Türkiye Partisi Eski İl Baştanı
İşadamı-Emekli Müdür

www.kamuder.org.tr

KAMU-DER GENEL BAŞKANIMIZ CEVDET BAŞTUĞ TANIYALIM

1956 Kurtalan Doğumlu, İlköğretimi Kurtalan’da bitirdi. Ankara sincan Lisesi mezunu,
1981 yılında Devlet Dairesinde görev aldı. Sincan Meslek Lisesi Öğrenci ve Okul Koruma
Derneği Başkanlığı yaptı. Birçok yeniliklere imza attı. Çalıştığı kurumlarda çeşitli birimlerde
görevlerde bulundu. 30 yıl hizmetten sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Sivil toplum
kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, Genel Örgütlenme sekreterliği, Genel sekreterlik ve
Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca DEMED 18 şubesi, 8500 üyesi olan Demiryolu
Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 2006 yılında gördüğü luzum üzerine 20 arkadaşıyla birlikte Kamu-Der i kurdu. Halende kurucu Genel Başkanlık Görevini
yürütmektedir. Arapça, Kürtçe, İngilizce, Farsça dillerini bilmektedir. Evli ve 3 Çocuk babası
olup Türkiye Sevdalısı Kendisini tamamen insanlığın hizmetine adamış, “Halka Hizmet,
Hakka Hizmeti” ilke benimsemiştir.
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TTNET’lilere özel 1GB kotalı Kademeli Mobil İnternet Paketi ayda 11 TL. 1GB kotanızı
aştığınızda, 4GB kotalı 29 TL’lik pakete transfer oluyorsunuz. Üstelik 1GB kotalı
Kademeli Mobil İnternet Paketi, 3G mobil modem ve sınırsız WiFi dakikaları ile birlikte.
Sizi de bir TTNET Satış Noktası’na bekliyoruz. TTNET’le her şey mümkün!
Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için

www.ttnet.com.tr | 444 0 375

TTNET ADSL aboneleri bireysel TTNET Mobil 3G aboneliği tesis ederek 12 ay taahhütle yararlanır. Aylık 1GB’ye kadar kullanım 12 ay boyunca 11 TL’dir.
Faturalama döneminde 1GB internet hakkının aşılması halinde; 4GB internet paketine otomatik geçiş yapılır ve 29 TL ile ücretlendirilir. Aylık 4GB’yi aşan
kullanımda kota aşım
TL/MB’dir. 2012
Fiyatlara
tutarı KDV ve ÖİV dahil 99 TL
32 bedeli 0,05
KAMU-SES
SayıKDV
28 ve ÖİV dahildir. Veri kullanımından yansıtılacak en fazla faturawww.kamuder.org.tr
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olacaktır. 37 TL’lik Hat Açılış Özel İletişim Vergisi ve 14,56 TL’lik Telsiz Ruhsatname Ücreti 12 ay taksitli olacak şekilde, aylık 1,21 TL’lik Telsiz Kullanım Ücreti
ise abonelik süresince abone tarafından karşılanacaktır. 12 aylık taahhüt süresinden önce TTNET internet aboneliğinin ve/veya TTNET Mobil 3G aboneliğinin
iptali veya devri ve diğer taahhüdü bozacak durumlarda müşteriden o ana kadar yararlandığı indirim tutarı ve modemin cari bedeli olan 75 TL geri alınır.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Modem görseli temsilidir. Ayrıntılı bilgi: www.ttnetmobil.com.tr ve 444 0 375

Mobil iletişim Avea tarafından sağlanmaktadır.

