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KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ KAMU-DER YAYIN ORGANIDIR

KAMU-DER SİZSİNİZ...

KAMU-DER DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ
MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE ANKARA KENT OTEL’DE YAPILDI
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Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ

Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER

Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.

Baskı Tarihi: Ocak 2014
Yönetim Yeri 
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KAMU-DER

Herkes için KAMU-DER
ÇÜNKÜ

KAMU-DER SİZSİNİZ

VİZYONUMUZ

Çağdaş, laik, Atatürkçü, bilimsel düşünceye önem vererek yorumlayabilen,
• Millî ve kültürel değerlerimiz ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirecek birer 

fert haline getirmeye çalışmak,
• Globalleşen dünyanın içinde kaybolmadan globalleşebilen,
•  Dünyada ve Ülkesinde meydana gelen olaylara karşı duyarlılığı yüksek olan,
•  İnsanları severken kendisini de sevdirmesini bilen,
• Doğruluğu ve dürüstlüğü önemseyen kişisel bütünlük sahibi olan,
• Ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde gören,
• Paylaşıma açık gelişim odaklı, aile ve iş hayatı dengesini kurmuş olan,
• Sorunları ifade etmesini ve çözümlemesini bilen,
•  Sosyal ve girişimci birer fert haline gelmek için mücadele eden, 

MİSYONUMUZ

Üyelerimizi mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden bilinçlendirmek, 
mesleki yönden gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyel-
er arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerini hizmet amacıyla bilg-
ilendirmek ve eğitmek üzere, seminerler, eğitimler, paneller, söyleşiler ve benzeri faaliyetler 
düzenleyerek üyelerin sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmektir.

Çağdaş, bilgi ve birikimi kendi kültürel değerlerimizle bütünleştirerek, yaşam kalitesi yük-
sek ve topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi, birikim ve uzmanlığın 
paylaşılması için ortamlar oluşturmak, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimin önündeki her türlü 
engeli kaldırmak, üyelerimizin profesyonel iş yaşamında başarılarına ortak olmak, topluma 
değer katacak projeleri hayata geçirmek, üyelerin çok yönlü gelişimini sağlamak için eğitim 
ve aktiviteler düzenlemek.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapıtaşlarını 
oluşturan, kamu ve özel sektörde çalışan bireylere gerek mesleki kariyer planında gerekse 
sosyal hayatında faydalı olacak bilgi ve tecrübeleri sunmak, çağdaş ve örnek bir sivil toplum 
kuruluşu ol.
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KAMU-DER 2013 DEĞERLENDİRMESİ

Cevdet BAŞTUĞ
KAMU-DER Genel Başkanı

nezlinde girişimlerde bulunduk..Yine Türkiye geneli 10bin olan valiliklerde ve kaymakamlıklarda çalışan so-
syal yardımlaşma dayanışma personeli için acilen kadro verilmesini talep ettik.
-Konularında haklı olan haklı gördüğümüz tüm kamu görevlilerimizin haklı mücadelelerinde yanlarında olduk, 
konuların çözümü için elimizden gelen gayreti gösteerdik ve göstereceğiz...
-Tüm emeklilerimize yılda iki maaş tutarı 2 ikramiye verilmeliri dedik ve konuyu TBMM’ye taşıdık.Ayrıca yine 
emeklilerimize banka promosyonlarının biran önce verilmesini ilgili bakamlara arz ettik. 
-Nisan ayında Ankara Buldum Otelinde KAMU-DER’lilere ve basın mensuplarının davetli olduğu dostluk 
kahvaltısında buluştuk.Yine 22Eylül Ankara Sürmeli Otelinde 5. Geleneksel Ödül Törenimizi basına açık bir 
şekilde 41 tane ödülü hak sahiplerine dağıttık..Ödül törenimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır.Ayrıca 
22Kasım Ankara Kent Otelinde KAMU-DER Dayanışma ve Kaynaşma gecesi düzenledik, gecemize millet-
vekilleri, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlilerimiz ve KAMU-DER’in  gönül dostları katıldı. Bununla ilgili 
fotoğrafları dergimizn 4 ve 5. sayfalarında bulabilirsiniz..
-Yine Güneydoğu bölgemizden Siirt Üniversitesi Konferans Salonunda 350 kişinin katıldığı KAMU-DER 
istişare bölge toplantısını geerçekleştirdik.Bölgemize ve ülkemize hayırlı ve yaralı hizmetler vermeye gayret 
içindeyiz..Kısa ve öz bir şekilde özetlersek; bir derneğin yapacağını biz KAMU-DER olarak en iyi şekildee yer-
ine getirdiğimize inanıyoruz, bunun için diyorum ki YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZN TEMİNATIDIR.
Bu vesile ile tüm kamu görevlilerimizn ve ulusumuzun yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve 
saygılar sunuyorum..

YAPTIKLARIMIZ,
YAPACAKLARIMIZIN 
TEMİNATIDIR ...

Sevgili kamu görevlileri,
değerli KAMU-SES okuyucuları
35. sayımızda 2013 yılında 
yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır diyorum...

NE YAPTIK ?

-4/C lerin Türkiye geneli sayıları 23 bin olan
4/Clilere kadro verilmesi için Maliye Bakanımız ve 
Çalışma Sosyal  Güvenlik Bakanlığımız nezlinde

MUTLUYUZ, GÜÇLÜYÜZ
ÇÜNKÜ; KAMU-DER’LİYİZ
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Bahattin ALTUNAKAR
Genel Sekreter

Hamdi BERBER
Genel Mali Sekreter

Aynur ÇANAKCI
Basın Yayın Genel Sekreteri

M. Ali DEMİRCİ
Genel Başkan Yrd.

Özcan BAŞTUĞ
Genel Teşk. Sekreeteri

Hülya ALTIN
Genel Eğitim Sekreteri
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KAMU-DER GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan
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KAMU-DER ONUR KURULU ÜYELERİ
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KAMU-DER 3.GENEL KURULU YAPILDI,
BAŞTUĞ ÜÇÜNCÜ KEZ GÜVEN TAZELEDİ...

KAMU-DER
YENİ

YÖNETİM
KURULU
ÜYELERİ

Ülkemize
ve

KAMU-DER 
Camiasına

Hayırlı Olsun...
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YENİ SEÇİLEN DENETİM KURULU ÜYELERİ

Pınar BAŞTUĞ
Başkan Yardımcısı

Adem HİÇYILMAZ
Başkan

Rasim CAN
Üye

YENİ ATANAN TEMSİLCİLERİMİZ

M.Haluk YILDIZ
Diyarbakır İl Temsilcisi

M.Ata ÖZTÜRK
Batman İl Temsilcisi

Yaşar SEZGİN
Kocaeli İl Temsilcisi

Necdet BAŞTUĞ
Bodrum İlçe Temsilcisi

Bülent DİKEN
Kırıkkale İl Temsilcisi

Mustafa VAROL
Malatya İl Temsilcisi
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI 
 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 
sendikamızın yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir anket çalışması yaptı. 04-16 Kasım 2013 tarihleri 
arasında Türk Eğitim-Sen web sayfası ve 8 ayrı internet sitesi üzerinden yayınladığımız anket çalışmasına 
16 bin 723 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 84.3’ü erkek, yüzde 15.7’si kadındır. Yüzde 86’sı evli, yüzde 
14’ü bekardır. Yüzde 76.3’ü çocuk sahibidir. Yüzde 29.4’ünün 1, yüzde 48.6’sının 2, yüzde 17.1’inin 3, yüzde 
4.9’unun da 4 ve daha fazla çocuğu bulunmaktadır. Yüzde 2.1’i okul öncesinde, yüzde 35.8’i ilkokulda, yüzde 
29.7’si ortaokulda, yüzde 29.2’si lisede, yüzde 3.2’si de Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev 
yapmaktadır. Yüzde 66.2’si öğretmen, yüzde 16.2’si okul müdür yardımcısı, yüzde 13’ü okul müdürü, yüzde 
2’si okul müdür baş yardımcısı, yüzde 0.5’i memur, yüzde 0.6’sı şef, yüzde 0.2’si hizmetli iken; yüzde 1.3’si de 
diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 89.2’SİNİN BORCU VAR.

Ankete katılanların yüzde 11.9’u 1.600-2.000 TL, yüzde 32.2’si 2.001-2.250 TL, yüzde 27.5’i 2.251-2.500 TL, 
yüzde 14.5’i 2.501-2.750 TL, yüzde 13.9’u da 2.751 TL’den fazla kazanmaktadır.

“Herhangi bir borcunuz bulunmakta mıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 89.2’si evet cevabı vermiştir. 
Borcu bulunanlara “Kime borcunuz bulunmaktadır?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 84.7’sinin ban-
kaya, yüzde 6.8’inin eşe/dosta, yüzde 2.7’si esnafa, yüzde 0.2’si tefeciye borcu bulunurken; yüzde 5.6’sı diğer 
seçeneğini işaretlemiştir.

Borcu bulunanlara borçlarının miktarlarını da sorduk. Buna göre; yüzde 6.1’inin 1.000-3.000 TL, yüzde 
5.9’unun 3.001-5.000 TL, yüzde 13’ünün 5001-10.000 TL, yüzde 28’inin 10.001-30.000 TL, yüzde 16.9’unun 
30.001-50.000 TL, yüzde 12.4’ünün 50.001-80.000 TL, yüzde 7.5’inin 80.001-100.000 TL, yüzde 7.2’sinin 100.001-
150.000 TL, yüzde 3’ünün de 150.001 TL’den fazla borcu bulunmaktadır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 93.8’İNİN KREDİ KARTI VAR. KREDİ KARTI OLANLARIN DA YÜZDE 42.2’Sİ 
AYLIK DÖNEM BORCUNUN TAMAMINI DÜZENLİ OLARAK ÖDEYEMİYOR.

“Kredi kartınız var mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 93.8’i evet cevabı vermiştir. Kredi kartı olanlara 
“Kaç tane kredi kartına sahipsiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 34.9’u 1, yüzde 37.6’sı 2, yüzde 
17.2’si 3, yüzde 6.7’si 4, yüzde 3.6’sı da 5 ve üzerinde kredi kartı olduğunu belirtmiştir. Kredi kartı olanların 
yüzde 57.8’i kredi kartı aylık dönem borcunun tamamını düzenli olarak ödeyebildiğini, yüzde 42.2’si ise düzenli 
olarak ödeyemediğini belirtmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 82.9’U SON 11 YIL İÇİNDE BANKA KREDİSİ ÇEKTİ.

Ankete katılanların yüzde 82.9’u son 11 yıl içinde banka kredisi çektiğini belirtmiştir. Son 11 yıl içinde banka 
kredisi çekenlere, kaç kez kredi çektiklerini sorduk. Buna göre; yüzde 18.1’i 1, yüzde 22.7’si 2, yüzde 20’si 3, 
yüzde 13.7’si 4, yüzde 10.6’sı 5, yüzde 4.5’i 6, yüzde 10.4’ü ise 7 ve üzeri cevabını vermiştir.
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ÖĞRETMENLER ARASINDA YAPILAN ANKET SONUCU

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 27.4’Ü BANKA KREDİSİ İLE EV YA DA ARABA SATIN ALIP, ÖDEME KONU-
SUNDA SIKINTI YAŞADIĞI İÇİN SATMAK ZORUNDA KALDIĞINI BELİRTİYOR.

Ankete katılanların yüzde 27.4’ü banka kredisi ile ev ya da araba satın alıp, ödeme konusunda sıkıntı yaşadığı 
için satmak zorunda kaldığını ifade etmiştir; yüzde 72.6’sı da banka kredisi ile ev ya da araba satın alıp, ödeme 
konusunda sıkıntı yaşadığı için satmak zorunda kalmadığını söylemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 56.1’İNİN AYLIK ISINMA HARCAMASI 201-400 TL.

Ankete katılanlara aylık ısınma harcamalarını sorduk. Buna göre; yüzde 33.1’i 100-200 TL, yüzde 56.1’i 201-400 
TL, yüzde 7.5’i 401-600 TL, yüzde 1’i 601-800 TL, yüzde 2.3’ü de 801 TL’den fazla cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 86’SI ELEKTRİK VE SU FATURALARINI, YAKIT GİDERLERİNİ AZALTMAK İÇİN 
KISITLAMA YAPIYOR.

Ankete katılanların yüzde 86’sı elektrik, su faturalarını ve yakıt giderlerini azaltmak için kısıtlama yaptığını 
ifade etmiştir.

Ankete katılanların yüzde 71.8’i meyve-sebze alışverişlerini semt pazarlarından, yüzde 9.9’u manavdan, yüzde 
16.3’ü süpermarketlerden/hipermarketlerden yaptığını belirtirken, yüzde 2’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 84.5’i gıda alışverişlerini yaparken kampanyaları takip ettiğini ve indirimli ürünleri 
tercih ettiğini belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 32.7’Sİ AYLIK 1-2 KİLOGRAM ET TÜKETİYOR

Ankete katılanlara aylık ortalama ne kadar et tükettiklerini sorduk. Buna göre; yüzde 18.6’sı 100-500 gram, 
yüzde 26.4’ü 501-1000 gram, yüzde 32.7’si 1-2 kg., yüzde 14.4’ü 2-4 kg., yüzde 3.6’sı 4-6 kg., yüzde 1’i 6-8 kg., 
yüzde 0.5’i de 8 kg’dan fazla et tükettiğini belirtmiştir. Bu soruya et tüketmiyorum cevabı verenlerin oranı ise 
yüzde 2.8’dir.

Ankete katılanların yüzde 71’i otomobil sahibi olduğunu ifade etmiştir. Ankete katılanlara işyerlerine ulaşımı 
nasıl sağladıkları sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 43.5’i kendime ait arabamla, yüzde 32.8’i toplu taşıma 
araçları, yüzde 0.4’ü taksi cevabını verirken, yüzde 23.3’ü diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanlara “Ayda kaç kez sinema, tiyatro, konser, sergi v.b. sosyal-kültürel faaliyetlere 
katılıyorsunuz?” sorusunu sorduk. Buna göre; yüzde 18’i ayda bir, yüzde 2.8’i ayda iki, yüzde 1’i ayda 3, yüzde 
1.3’ü ayda dört ve daha fazla cevabını verirken; sosyal-kültürel etkinliklere katılamıyorum cevabı verenlerin 
oranı yüzde 76.9’dur.

“Sosyal-kültürel etkinliklere katılamıyorum” cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 
61.1’i ayırabileceğim bir bütçem yok, yüzde 15.8’i işlerim nedeniyle zaman bulamıyorum, yüzde 5.6’sı ihtiyaç 
hissetmiyorum derken; yüzde 17.5’i diğer seçeneğini işaretlemiştir.
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VATANDAŞ KAMU-SES DERGİSİ OKUYOR...

Memur ve emekli maaşlarının 
yıllara göre seyri
1 Aralık 2013 Pazar 20:10Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllara 
göre memur ve emekli maaşlarındaki artışı verdi. Maliye 
Bakanı tarafından verilen bilgiler ışığında memur, SSK ve Bağ-
Kur emekli maaşlarındaki artışı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
More Sharing ServicesPAYLAŞ|Share on facebookShare on 
twitterShare on emailShare on favorite
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verilen bilgilere göre 
memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışı sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.
İktidara geldiğimiz 2002 yılı sonundan bu yana kamu görev-
lilerimizi ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ücret ve 
maaş artışını enflasyonun üzerinde yaptık. 
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken 2013 Ekim ayında 1.887 
TL’ye çıktı, artış yüzde 381,4 oldu. 
Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 TL iken 2013 Ekim ayında 804 TL’ye çıktı, artış yüzde 336,2 oldu. 
En düşük memur emekli aylığı 2002 Aralık ayında 377 TL iken 2013 Ekim ayında 1.163 TL’ye çıktı, artış yüzde 
208,9 oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 TL iken 2013 Ekim ayında 959 TL’ye çıktı, artış 
yüzde 273,2 oldu. En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 149 TL iken 2013 Ekim ayında 
778 TL’ye çıktı, artış yüzde 423 oldu. En düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 TL iken 
2013 Ekim ayında 580 TL’ye çıktı, artış yüzde 782,1 oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık ayında 24 TL iken 2013 Ekim 
ayında 131 TL’ye çıktı, artış yüzde 433,4 oldu. Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 TL iken 2013 Ekim ayında 
457 TL’ye çıktı, artış yüzde 369,6 oldu.

                                                          İzmir’de banka soygunu yapan üç şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü        
                                                          Gasp Büro Amirliği’ne bağlı 10 ekip tarafından yakalandı. Ekipler,  
                                                          şahıslara ulaşmak ve soygunda kullanılan aracı bulmak için 254 saat 
                                                          süren kamera kayıtlarını izleyerek araçla aynı marka 3 bin 200 aracı  
                                                          inceledi, ardından soygunda kullanılan otomobili tespit etti.
                                                          Geçtiğimiz Pazartesi günü İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir bankaya işçi 
tulumları ve maskelerle girerek 48 bin 950 TL’yi çalan, kaçarken 40 bin TL’yi yolda düşüren P.B (35) ve S.A 
(37) ile soygunda kiralık aracı kullanan A.S (43), Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı 10 ekip 
tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Suçlarını itiraf eden şahıslar adliyeye sevk edildi. 
Şahısların, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzelman’da otobüs şoförlüğü yaptıkları öğrenildi.
PANİKLEYİNCE SOYGUNU ERTELEDİLER
Edinilen bilgiye göre, olay, şöyle gelişti; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN’da otobüs şoförlüğü 
yapan P.B, S.A ve A.S, borçları nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü Buca ilçesinde bulunan özel bir bankaya soy-
gunda bulunmak için üzerlerinde işçi tulumları ile banka önüne gitti. Bu sırada S.A’nın panikleyerek soygun 
yapmak istemeyişi üzerine şahıslar soygun planını Pazartesi günü yapma kararı aldı. Olay günü A.S, kiralık 
araçta şoförlük yaparken, P.B ve S.A, bankaya işçi tulumları ve maskelerle girerek güvenlik görevlisine kuru 
sıkı silah dayadı ve yüzüne biber gazı sıktı. Kadın banka görevlisine de biber gazı sıkan iki şahıs, vezneden 48 
bin 950 TL’yi çalarak Akdoğan Caddesi’ne çıktı. 

 KAMU-DER İZMİR POLİSİNİ TEEBRİK EDİYOR...
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KAMU-DER GÜCÜNÜ SİZDEN ALIYOR.

KAMU-DER BİZ KURDUK
SİZLER BÜYÜTECEKSİNİZ

ÇÜNKÜ KAMU-DER SİZSİNİZ
www.kamuder.org.tr

GÜNCEL HABERLER...         GÜNCEL HABERLER...

MİLLET BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR. 
Türkiye Kamu-Der’ in araştırmasına göre, halkımızın %95,1’i borç batağında.   

HALKI BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR
Türkiye Kamu-Der Araştırma Geliştirme Merkezi’nin toplam 1724 kişi üzerinde yaptığı araştırma, halkımızın 
%95,1’inin borç batağında yüzdüğünü ortaya koydu.
Türkiye Kamu-Der Araştırma Geliştirme Merkezi Türkiye genelinde, 1724 çalışan üzerinde bir anket 
gerçekleştirdi ve halkın yaşadığı borç açmazının boyutlarını gözler önüne serdi. Ankette katılımcılara düzenli 
borcu olup olmadığı ve borçlarının miktarı soruldu.
Araştırma sonuçlarına göre halkımızın içinde bulunduğu durum tam anlamıyla vahim… Araştırmada halkın 
%95,1’inin borçlu olduğu ortaya çıktı. “Borcum yok” diyenlerin oranı yalnızca %4,9’da kaldı.
Yapılan araştırmada katılımcıların %24,9’u; 20 bin TL ile 50 bin TL arasında borcu bulunduğunu beyan etti.
 
10 bin TL ile 20 bin TL arasında borcu olanların oranı %20,3 olarak belirlendi.
50 bin TL’nin üzerinde borcu olanlar ise %19,1 olarak tespit edildi.
“Bin TL’den az borcum var” diyenlerin oranı ise %3,5’te kaldı. 
Araştırma sonucuna göre; Bin TL ile 5 bin TL arasında borcu olanların oranı %10,6.
5 bin TL ile 10 bin TL arasında borcu olanların oranı ise %16,7.
 
Bununla birlikte Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı çalışma TÜİK’in verileriyle de 
örtüşür vaziyette. Kurumun açıkladığı “Yaşam Koşulları Göstergeleri”ne göre de Türk halkının hali içler acısı. 
Buna göre vatandaşların büyük çoğunluğu borcunu ödemekte çok zorlanıyor.
Araştırmaya göre;
%29,3’ü borcunu ödemekte çok zorlanıyor.
%62,5’i zorunlu harcama dışında hiçbir şekilde para harcayamıyor.
%87,4’ü için tatil yapmak bir hayal.
%82,1’i kırık mobilyalarını değiştirecek durumda değil.
Türkiye’de nüfusun %42,2’si çatısı akan, duvarları nemli, pencereleri çürümüş evlerde oturuyor.
%42,9’u ısınamıyor.
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Genel Başkan Yardımcısı Demirci
Aday Memurlar Hakkında Bilgi Verdi

   Memur adaylarının ve aday   
   memurların bilmesi gereken
   pratik bilgiler 

 Bugünkü yazımızda memur adaylarının ve aday memurların bilmeler    
  inde fayda mülahaza ettiğimiz aday memurların başka kurumlara  
  adaylık döneminde atanıp atanamayacakları, adaylık döneminde 
  yıllık izin kullanılıp kullanılamayacağı gibi birçok önemli konuya yer 
  vereceğiz.

  Aday memur başka kurumlara atanabilir mi?

  Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci so 
  nunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda,   
  çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi durumunda atanması 
   mümkündür.

Bu konuyla ilgili olarak, 657 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde geçen ‘nakil’ ibaresinden memurun başka 
kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, 
aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya 
atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde 
(B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde geçen 
‘nakil’ anlamında değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünden bunların adaylık döneminde muvafakatle naklen 
başka kurumlara atanmasında sakınca bulunmamaktadır.
Adaylık döneminde istifa edenlerin hizmetlerinin değerlendirilmesi
Aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin 
tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği süreler memuriyette değerlendirilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ‘Aday olarak atanmış Devlet 
memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurum-
lara nakli yapılamaz.’ denilmekte, ‘Asli memurluğa atanma’ başlıklı 58’inci maddesinde ise, ‘Adaylık devresi 
içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı 
ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süres-
inin sonunu geçemez’ hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 159’uncu maddesinde, ‘Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre 
asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde 
değerlendirilir.’ denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken istifa eden persone-
lin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce 
adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Adaylık süresinde kurum değiştirenlerin adaylık süreleri değişir mi?

Mehmet Ali DEMİRCİ
KAMU-DER Genel Başkan Yrd.
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Asgari Ücrete Mahkum Olasın!

     Çalışma bakanları işveren gibi konuşmaya ne kadar da meraklı. Bir  
  önceki Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in göçük altında kalarak ölen 
  maden işçileri için “güzel öldüler” gafı kolay kolay unutulmayacak. 
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in “asgari ücretle 
  geçinilir” öz deyişi de klasikler arasında yer almaya aday.  Haberturk 
  TV ‘de yayınlanan, Balçiçek İlter’in sunduğu  ‘Söz Sende’ programında 
  Bakan Çelik şu veciz değerlendirmeyi yapmış:

     “Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz. Ona 
  mahkumsanız 800 TL de büyük bir paradır. Netice itibariyle peynirin 
  kilosunun fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir. Bir geçimdir sürdürebil
  irsiniz. Bizim meselemiz bu değil. Bunu istismar etmemek lazım.”

   Asgari ücretin 773 TL olduğu bir ülkede çalışma hayatından sorumlu 
    bir bakanın sözleri bunlar. Aslında gaf yok. Bakan bey doğru söylüyor. 
    Milyonlarca insan 773 TL kazanıyor ve bununla yaşıyor. Bakan asgari 
    ücrete mahkûmsanız onunla yaşarsınız diyor. Bakan, insanları 773 

TL’ye mahkum ediyoruz onlar da bununla yaşamanın yolunu buluyorlar demeye getiriyor.

Çalışma Bakanı değil de hasis bir işveren sanki. “Bunu istismar etmemek lazım” diyor. Meali şu asgari ücrete 
mahkumsanız bununla geçinmeye bakın, itiraz etmeyin, karşı çıkmayın, eleştirmeyin. Böylece medyaya da 
ayar veriyor: “Milli ve sorumlu” yayıncılık yapın. Böyle meseleleri kaşımayın. Ne diyelim sana sayın bakan! 
Asgari ücretle yaşamaya mahkum olasın.

Çalışma bakanlarının hasis birer işveren gibi konuşmasına alıştık artık. Ama kabahat onlarda değil. Kaba-
hatin büyüğüne sırça köşklerinde yaşayan ve işçilerin en temel hakları çiğnenirken sesleri çıkmayan uyumlu 
ve uslu sendikacılarda. Asıl kabahat en büyük taşeron düzenini inşa eden bu hükümetin başbakanını yaldızlı 
davetiyelerle işçi toplantılara davet edip alkışlatan sendikacılarda. Bu bakanlara siz cesaret veriyorsunuz. “As-
gari ücret büyük para” diyebilen bir bakan varsa sizin yüzünüzden bilesiniz. Böyle sendikacılar olduğu sürece 
bu bakanlar asgari ücretliyle daha çok dalga geçer.

iz Ankara’da bakanın yanında kalın. Bakana, başbakana saygıda ve alkışda kusur etmeyin. Siz Ankara’da kalın 
en iyisi. Ama siz, “bu asgari ücretle yaşanmaz” diyenler, “bu taşeron düzeni son bulsun” diyenler, güvenceli 
çalışma ve insan yaşan isteyenler, 23 Mart 2013 Pazar günü Trakya’ya gelin.

Türk-İş içindeki muhalif sendikaların oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) 23 Mart Cumartesi 
Lüleburgaz’da “Kuralsız ve Güvencesiz Çalışmaya Hayır, Taşeron İşçiliğe Son” adıyla büyük bir miting düzen-
lemeye hazırlanıyor. 

Türk-İş’in uzun süredir devam eden suskunluğuna son vermek isteyen SGBP Türk-İş Başkanlar Kurulunu 
olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Bu çağrıya bir yanıt alamayan SGBP alanlara çıkma kararı aldı. SGBP 
Trakya mitingine güvencesiz ve kuralsız çalışmaya itirazı olan herkesi davet ediyor.

Siz Ankara’da sırça köşkünüzde Bakana ve Başbakana plaket verip durun; söyleyecek sözü olanlar, güvencesiz 
ve kuralsız çalışma itirazı olanlar 23 Mart’ta Trakya’da büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor.

Adem HİÇYILMAZ 
KAMU-DER Denetim Kurulu

Başkanı
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Ufuk AKIL 
Siirt Baykan Kaymakamı

KAYMAKAMLIĞIMIZIN AŞURE ETKİNLİĞİ

İlçemiz Baykan da devlet erkanı ile vatandaşlar birlikte Muharrem ayını 
kutlayıp aşure yedi. Kaymakamımız Sayın Ufuk Akıl tarafından Hükümet 
Konağı önünde düzenlenen aşure şenliğini Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma vakfı koordine etti.Cuma Namazından sonra yapılan Aşure 
günü etkinliğine Kaymakam Ufuk Akıl, Belediye Başkan vekili Mesut 
Karaçay, Cumhuriyet Savcısı İhsan Seyhan, Hakime Zeynep Gökdeniz 
ve Sümeyya Karacan Seyhan, İlçe Emniyet Amiri Gürkan Karadağ, İl 
Genel Meclis Başkan Vekili Cahit

Türköz, Kurum Amirleri, SiyParti Temsilcileri, Sivil Toplum Temsilcileri, 
Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Beğenilen aşure günü etkinliği halktan da büyük ilgi gördü. İlk aşure 
servisi Kaymakam Akıl tarafından yapıldı. Düzenlenen aşure şenliğine 
katılan Baykan halkı, devlet erkanıyla bu tür organizasyonlarda beraber

olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Ufuk Akıl, ise Muharrem ayının maneviyatına uygun 
olarak yapılan etkinliğini her sene gelenekselleştirmek gerektiğini söyledi.
Etkinlikte Çocuklar eğlendiler, Kaymakam Ufuk Akıl ise çocuklarla birebir ilgilenerek çocuklara Aşureyi kendi 
eliyle ikram etti.

Genç Kaymakam Aşure Dağıttı...
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Yeni yıl mesajı...

M.Ali EROL
Baykan

Belediye Başkanı

Baykanlı hemşerilerim, Siirtli hemşerilerimin ve yüce
milletimizin yeni yılını candan kutlar Allah’tan sağlık, barış,
mutluluk ile esenlikler diler, bu vesile ile saygılar sunarım...

Ömer YILMAZ 
CHP Sincan İlçe Başkanı

Sincanlı hemşerilerimin ve tüm

ulusumuzun yeni yılını en içten

dilekleerimle kutlar 2014 yılının

kendilerinie ve aile fertlerine sağlık, 

barış, mutluluk getirmesi dileğiyle, 

aydınlık ve güçlü bir Türkiye

dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım...
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      Aylardan Kasım, sonbahar mevsiminin son günlerini yaşıyoruz. Sonbaharı 
   seven çok insan var, özellikle de Kasım ayını. Bu ayda yani sonbaharın bu güzel  
   Kasım ayında işkence çekmiş, zulüm görmüş, masum insanlarda var. Kimden   
   mi bahsediyorum?... Baharın bu güzel günlerinde cehennemi yaşayan insan 
   lardan, yüreği yaralı insanlardan, Ahıskalı Türklerden bahsediyorum. Evet 
   aylardan Kasım, Ahıskalı vatandaşlarımızın sürgün edilişlerinin yıldönümü. 
   Yüce Rabbim bir daha böyle sürgünler yaşatmasın diyor ve acılarını 
   paylaşıyorum. Daha önce yazdığım ve yayımlanan bir yazımı tekrar paylaşmak 
   istiyorum. 
      Mustafa HACIOĞLU, Ahıskalı;
   Bir varmış, bir yokmuş, bir Mustafa amca varmış, diye başlamak isterdim 
   bugünkü yazıma. Çok isterdim sizlere bir masal anlatmayı, ama maalesef 
   anlatacaklarım masal değil, dramatik bir filmin senaryosu da değil, gerçek bir 
    hayat hikâyesi.

TRT Haber ekranında bir amca, masmavi gözleriyle, bembeyaz teniyle, çok temiz suratı, masum ifadesiyle 
ve gözlerinden süzülen inci tanesi gözyaşlarıyla başlıyor ibretlik hayat hikâyesini anlatmaya. 4 yıl önce Tür-
kiye’ ye gelmiş, bu yüzden ben 4 yaşındayım diyor ve ekran başındakileri duygu seline sürükleyecek 70 yıllık 
sürgün hayatının özeti başlıyor.
Mustafa Hacıoğlu’ nun tarihe ışık tutacak açıklamalarını merak ve üzüntüyle dinledim. Anlattıkları karşısında 
gözyaşlarımı tutamadım. 1937 Ahıska doğumlu adam II. Dünya Savaşı yıllarında Ahıska Türklerinin yaşadıkları 
zulmü anlatırken gözlerinden dökülen yaşlar çektiği acıları fazlasıyla gösteriyordu. Anlattığı olaylar birer belge 
niteliğindeydi.   
Türkiye’de Türk Milletinin, Türk Bayrağının kadrini kıymetini bilmeyenler var, onları görünce çok üzülüyo-
rum diyen Mustafa amca Türkiye’ ye ve Türklere hayranlığını üstüne bastırarak tekrar tekrar anlatıyor. Benim 
gördüğüm zulümleri, çektiğim acıları burada yaşayanlar görseler Türk’ ün yani bu vatanın toprağı öpülür diye 
devam ediyor sözlerine.  
Ahıska Türklerini, Almanlarla savaşmak üzere silahaltına alıp cepheye gönderdiler. Geride kalan kadınlar ve 
yaşlılar da, Ahıska demiryolu inşaatında çalıştırıldılar. Bizi vatana hasret bırakacak ve sonunda kavuşturacak 
trenlerin yolunu kendi ellerimizle yaptık. Bir kış gecesi, binlerce Ahıska Türkü trenlerle Kazakistan, Kırgızistan 
ve Özbekistan’a sürüldük. Hayvan ve yük taşınan vagonlarda binlerce insan çok acılar çektik. Yollarda 
soğuktan ve açlıktan çok insanımız öldü, yolculuk boyunca çok sıkıntılar çektik.
1990 yılında evlerimizi tek tek yıkmaya başladılar. Sığındığımız Özbekistan’ dan yine sürgüne gönderildik. 
40 yıl içinde biriktirdiğim paramı bir gecede kaybettim. Türkiye’ ye gelmek istedim ama beş kuruşumuzu 
bırakmadılar, canımızı zor kurtardık, kaçarak zorla Azerbaycan’ a sığınabildik. Orada çiftçilik yaparak Türkiye’ 
ye gelmek için para biriktirdim ve şükürler olsun ki Türkiye’ ye gelebildim.
Türk Bayrağı altında Türk topraklarında yaşıyorum, ölsem bile gam yemem diyen Mustafa amca gözyaşlarını 
tutamıyordu. Yıllardır bu günleri bekliyordum, kimlikte 74 yaşındayım ama ben ömrümün 70 yılını sürgün, 
baskı, zulüm ve ölüm korkusu içinde geçirdim. Bu yüzden 74 yılımın 70 yılını saymıyorum, 4 yılını Türkiye’ de 
geçirdiğim için 4 yaşındayım diyorum.Mustafa Hacıoğlu, Ahıska’ dan  Özbekistan’a, Özbekistan’ dan Azerbay-
can’ a, Azerbaycan’dan Türkiye’ ye uzanan hayat hikayesini, daha doğrusu çileli ve sürgün hayatını anlatırken, 
gözyaşları nelerle karşılaştığını fazlasıyla gösteriyordu. 
Ben bu sevimli amcayı dinlerken ancak bu kadarını aklımda tutabildim. Ahıskalıların çektiği zulmü ve gördüğü 
işkenceleri yazmak istemiyorum, bu kadarı bile üzülmemiz için yeterlidir.
Türk olduğum için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için her zaman şükretmişimdir. Ne Mutlu Türküm 
Diyene…..!

Narin TENEKECİ

Narin’ce Sürgünden Kurtuluş...
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Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan 
ÖZÜNAL Kıbrıs Başbakanı Derviş EROĞLU’nu 
Makamında Ziyaret etti.
Türkiye Muhtarlar Federasyonuunda durumu müsait oaln Gnl yönetim 
kurulu ve kadın Muhtarlar ve Bşk Heyet halinde 26-27-28 tarihlein de 
Yavru vatan Kıbrısı da bir yoğun tempo ile başta Kıbrıs Cumhur Başkanı 
Sn Derviş EROĞLU ,İçişleri bakanı Sn Teberrü ULUÇAYI, Ulaştırma 
Bakanı Sn Dr Ahmet Hayri KAŞİFi, Lefkoşa Büyük elçisi Sn Halil ibrahim 
AKÇAYI,Bey armudu Belediye Bşk İlker EDİPi Tatlı su Bel Bşk Sn Ahmet 
hayri ORCANı Ve mağosa Muhtarlar derneği Bşk Mustafa YEŞİLLEME 
ve Kıbrıstaki bazı Muhtarlarımızla birlikte geniş kapsamlı ziyaretlerde 
bulunduk bu ziyeretlerimizde Başta Sn KKTC Cumuhurbaşkanımız 
olmak üzere rozet,Plaket Merasimleri olmuştur Emeği geçen herkese ve 
heyetimizedeki bütün Arkadaşlarıma Şükranlarımı sunarım.
Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde geniş blgi ve çalışmayı Kamu oyuyla 
paylaşacağız TMF GNL BŞK

Ramazan ÖZÜNAL Kıbrıs Başbakanı İle Görüştü...

Ramazan ÖZÜNAL
Türkiye Muhtarlar Federasyonu 

GenelBaşkanı

YÜCE MİLLETİMİZİN YENİ YILINI EN İÇTEN 
DİLEKLERİMLE KUTLAR...SAĞLIK, BARIŞ VE 
MUTLULUKLAR DİLEĞİYLE, AYDINLIK VE 
MUTLU BİR TÜRKİYE TEMENNİSİYLE SEVGİ 
VE SAYGILAR SUNARIM...

CEVDET BAŞTUĞ
KAMU-DER GENEL BAŞKANI 
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KAMU-DER’DEN ZİYARETLER...

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET
ÇETİN’İN MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

SİİRT KURTALAN TC. DEVLET HASTAHANESİ
MÜDÜRÜ ADNAN SEVGİLİ ‘Yİ ZİYARET ETTİK

ANKARADAKİ EMEKÇİ DOSTLARIMIZI
ZİYARET EDEREK SORUNLARINI DİNLEDİK

TEİAŞ DAİRE BAŞKANI
SELMAN YÜKSELİ ZİYARET ETTİK

TEKİRDAĞ ÇORLUDA 
DÜĞÜNE KATILDIK

TEKİRDAĞ ÇORLUDA 
DÜĞÜNE KATILDIK
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ÇAY ÇAYKUR’DAN ALINIR...
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DAMAKTADININ LEZZET DURAĞI...KEMAL RESTORANT...

120 KİŞİLİK KAPALI ALAN
70 KİŞİLİK AÇIK TERAS ALANI
DİGİTÜRK - DSMART KEYFİ İLE

KEMAL RESTORANT
GÖLCÜK MEYDANI AKMAN PASAJI NO:11

ÇORLU-TEKİRDAĞ
TELEFON: 0282 654 30 64

MEZE ÇEŞİTLERİ

REZERVASYON

0282 654 30 64
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1954 Çorlu doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi 
Çorlu’da tamamladım. 1981 yılında Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesini bitirdim.
1984 yılında SODEP’te siyasete atıldım.
1989 - 1999 yılları arasında 2 dönem Çorlu Belediye 
Başkanlığı yaptım.
2001 ve 2005 yılları arasında Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım.
ADD, THK, Kızılay gibi derneklere de üyeyim.
29 Mart 2009 yerel seçimler için Çorlu CHP İlçe 
Başkanlığı’ndan ayrılıp Belediye Başkan Adayı oldum.
Eşim de Diş hekimi olup, Hukukta okuyan bir kızım ve 
Yüksek Endüstri Mühendisi bir oğlum var.

Dt. ÜNAL BAYSAN
Çorlu Belediye Başkanı

ÇORLUNUN ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANINI TANIYALIM...

KEMAL ZETÜT
KEMAL RESTORANT
İŞLETME MÜDÜRÜ

YÜCE MİLLETİMİZİN VE

TÜM ÇORLULU HEMŞERİLERİMİN

YENİ YILINI KUTLAR,

AİLE FERTLERİYLE BİRLİKTE SAĞLIK, 

BARIŞ, MUTLULUKLAR DİLER,

BU VESİLE İLE SEVGİ VE

SAYGILAR SUNARIM...

       KAMUYA HİZMET
     HAKKA HİZMETTİR

KAMU-DER
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AYIN KONUĞU AVUKAT M. ŞİRİN ERDOĞAN
İŞ KAZALARINI DEĞERLENDİRİYOR...

Av. M. Şirin ERDOĞAN
Hacettepe Öğretim Görevlisi ve
KAMU-DER Onur Kurulu Üyesi

İŞ KAZASINDAN ZARAR GÖRENLERİN VE YAKINLARININ
MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ TAZMİNİ
Bahis konusu çalışmamızda, evleviyetle iş kazasının tanımı ve 
unsurları üzerinde durulacak ve konu ile alakalı yargı içtihatlarına 
değinilecektir. Akabinden iş kazası nedeniyle zarar gören ile 
yakınlarının maddi zararlarının tazmini, bilhassa zarar görenin 
yakınlarına ödenmesi gereken destekten yoksun kalma tazminatı 
ile sosyal devlet ilkesi prensibi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığınca zarar gören ve yakınlarına iş kazası nedeniyle veri-
lecek ödeneklerin maddi zararların hesaplanmasında nasıl dikkate 
alınacağı hususları ele alınacaktır. En nihayetinde iş kazası nedeni-
yle zarar gören ile yakınlarının manevi zararlarının tazmini konusu 
işlenecektir. Bahis konusu hususlar incelenirken doktrinde ileri 
sürülen farklı görüşler yargı içtihatları ile birlikte değerlendirilip 
okuyucuların dikkatine sunulmaya çalışılacaktır.   İŞ KAZASININ TANIMI

  Belirtmek lazım gelir ki, iş kazasının tanımı gerek öğretide gerek yargı içtihatlarında gerekse de 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü maddesinde yapılmıştır. Öğretide ve 
Yargıtayımızca genel kabul gören tanıma göre iş kazası, “İşçinin, işverenin hakimiyeti altında bulunduğu 
sırada, onun için ifa ettiği işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana gelen bir olay sonucu 
uğramış olduğu kazadır.” Bu bağlamda doktrin tarafından yapılan ve yukarıda zikredilen tanım ele alındığında, 
iş kazası ile meslek hastalığı ayrımında iş kazasının daha ziyade aniden meydana gelen bir olaydan mütevellit 
olması hususunun önem arz ettiği görülecektir. Ancak aniden meydana gelen olay kavramından da çok kısa 
zaman diliminde meydana gelen olay anlaşılmamalıdır. Burada önem arz eden husus, yani aniden meydana 
gelen olay kavramından anlaşılması gereken başlangıcı ve sonu sabit olan ve bir defalık oluş niteliği arz eden 
olaydır. Bu nedenledir ki, eğer meydana gelen olay zaman içerisinde işçideki bedeni ve ruhi bozukluk artmak-
ta ise, artık iş kazasından değil, meslek hastalığından söz etmek gerekecektir. 
Borçlar hukuku anlamında kaza bilindiği üzere, evvelden kestirilemeyen, dış etki ile aniden husule gelen, 
arzu edilmeyen olay şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım yukarıda zikrolunan tanımdan da anlaşılacağı üzere 
iş kazası tanımından daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Hukukun temel ilkeleri mucibince bir hadisenin 
iş kazası çerçevesinde kabul olunması için kaza ile işçinin işveren için yaptığı iş arasında uygun illiyet bağı 
mevcut olmalıdır. Keza bu nedenledir ki, işçinin işveren tarafından temin edilen araçta işyerine giderken 
geçirdiği trafik kazası iş kazası olarak mütalaa edilebilirken, işçinin işverenin temin ettiği araçta hafta sonu 
pikniğe giderken geçirdiği trafik kazası iş kazası olarak mütalaa edilmeyecektir. 
Yukarıda ifade olunduğu üzere, iş kazasının bireysel iş hukuku, Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Ka-
nunu ve en nihayetinde borçlar hukuku anlamında farklı tanımları bulunmaktadır. Mezkur tanımlar, iş kazası 
nedeniyle tatbik edilecek rejime göre farklılık arz edecektir. Yani zarar gören, 5510 sayılı Kanun mucibince iş 
kazası ödeneği talep edecekse bahis mevzusu düzenlemede yer alan tanıma göre iş kazası ele alınacak, keza 
bireysel iş hukuku anlamında işverene karşı başvuruda bulunacaksa bireysel iş hukuku anlamında iş kazası 
tanımlanacaktır. Bu bağlamda iş kazasının farklı tanımlarına bakmakta fayda mülahaza etmekteyiz. 
Bilindiği üzere, iş kazası 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Bahis mevzusu düzenlem-
eye göre; “İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
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AYIN KONUĞU AVUKAT M. ŞİRİN ERDOĞAN
İŞ KAZALARINI DEĞERLENDİRİYOR...

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi ned-
eniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş 
mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen 
ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.” Mezkur düzenleme ele 
alındığında, görülecektir ki, iş kazasından bahsetmek için işverenin işyeri koşulları yahut iş güvenliği ön-
lemlerini almaması nedeniyle meydana gelmesi lüzum arz etmez. Zira iş kazasının işçinin işverenin himayesi 
altında bulunduğu esnada husule ermesi kafidir. Bu bağlamda işverenin himayesi altında olmak kaydıyla, 
işçinin deprem, yıldırım düşmesi, yahut işveren dışındaki başka kişilerin eylemi nedeniyle husule gelen 
kazalar da 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası olarak kabul edilecektir. Yukarıda zikrolunan hükmün (b) 
bendi mucibince işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen özre uğratan olay da iş kazası olarak kabul edilmektedir. Bahis mevzusu düzenleme 
ile işyeri dışında işçinin işverene bağlılık unsuru mucibince işveren adına yaptığı iş ve işlemlerde meydana 
gelen olaylar da iş kazası kapsamında mütalaa edilecektir. Nitekim Yargıtayımızda işçinin işverenin emir ve 
hakimiyeti altında bulunduğu esnada işyeri haricinde husule gelen olayları iş kazası olarak kabul etmektedir. 
Yani ve diğer açık hükümlerden de anlaşılacağı üzere 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazasından bahset-
mek için iş kazası olarak nitelendirilen olayın işyerinde husule gelmesi gerekmemektedir. 5510 sayılı Kanunu 
13 üncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince iş kazasının kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığına bildirilmesi lazım gelmektedir. Bu çerçevede Kurum bildirilen olayın iş kazası olup 
olmadığını tahkik etme ve tahkikat neticesinde vardığı neticeyi ilgililere bildirmek durumundadır. İşverenin 
mezkur bildirimi yapmaması halinde işçi veya hak sahiplerinin doğrudan kuruma müracaat edebilecekleri 
gibi, işçi veya hak sahipleri iş kazasının tespiti maksadıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da hasım 
olarak gösterileceği bir müracaatı iş mahkemesine yapabilirler. Keza ifade etmek lazım gelir ki, Sosyal Güven-
lik Kurumu Başkanlığının yapacağı tespite katılmayanlar, alınan karara karşı iş mahkemesine müracaat 
edebilirler. Zarar gören işçi veya hak sahiplerinin açacağı iş kazasına dayanan maddi veya manevi tazminat 
davalarında iş kazası işverence Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilmiş olmakla birlikte mezkur 
Başkanlık tarafından yapılan tahkikatta hadisenin iş kazası kabul olunmadığı veya işveren tarafından mezkur 
Başkanlığa bildirimde bulunulmadığı anlaşılırsa tazminat davasını gören mahkeme ya iş kazasını ön mesele 
şeklinde huzurdaki davada halleder ya da iş kazsının tespitini teminen davacının başvuruda bulunması için 
önel verir. Tüm bu izahatlar muvacehesinde denilebilir ki, 5510 sayılı Kanuna göre, iş kazası nedeniyle veri-
lecek ödeneklerden sigortalı ve hak sahiplerinin faydalanması maksadıyla yapılacak olan tahkikatlarda iş 
kazası kavramının nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunun yanıtı olarak karşımıza 5510 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesi çıkmaktadır.  
Bireysel tazminat hukuku bakımından iş kazasının tanımında ikili ayrım yapmak ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu 
bağlamda taraflar arasında akdedilen sözleşme eğer 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi ise buna göre 
değerlendirme yapılıp, işverenin mesuliyetini bahis mevzusu hükümler mucibince tesis etmek lazım gelir. Ve 
fakat taraflar arasında akdedilen sözleşme eğer Borçlar Kanunu hükümlerine tabi ise işverenin mesuliyetini 
Borçlar Kanunu hükümlerine göre tesis etmek lazım gelecektir. Bu bağlamda ifade etmek gerekir ki, gerek İş 
Kanunu hükümlerine göre gerekse de Borçlar Kanunu hükümlerine göre işverenin iş kazasından mütevellit 
mesuliyetinin tespitinde 5510 sayılı Kanunda yer alan iş kazası tanımından faydalanmak ve fakat bahis mevzu-
su tanımda geçen “işyeri” mefhumunu daha geniş yorumlamak lazım gelmeli ve yukarıda zikrolunan doktrin 
ve yargı kararları muvacehesinde değerlendirmeye gidilmelidir.

DEVAMI GELECEK SAYIMIZDADIR...
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DANIŞTAYDAN POLİSE EVLENME İZNİ...

Danıştay’dan, polise evlenme izni...

Danıştay, polis memurunun evlenme talebinin uygun 
görülmemesi yönündeki işlemin iptaline karar verdi.
Danıştay’dan, polise evlenme izni
Mahkeme söz konusu karara varırken, uluslararası 
sözleşmelere atıfta bulundu ve emniyet örgütü 
mensupları için evlenme konusunda getirilen kriterlerin, 
“kanun önünde eşitlik ilkesini ortadan kaldıracak veya bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde işlem tesisine 
izin verecek şekilde yorumlanamayacağı” belirtti.
İŞTE DANIŞTAY KARARI
Özeti : Anayasa’nın 38. maddesinde cezaların şahsiliği ilkesinin temel hukuk prensibi olarak benimsendiği, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 16. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12. maddesinde, ergin-
lik yaşından başlayarak erkek ve kadının yürürlükteki mevzuat kurallarına göre evlenme ve aile kurma hakkına 
sahip olduğunun belirtildiği; emniyet örgütü mensupları için evlenme konusunda getirilen kriterlerin, kanun 
önünde eşitlik ilkesini ortadan kaldıracak veya bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde işlem tesisine izin 
verecek şekilde yorumlanamayacağı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İstanbul Valiliği
Karşı Taraf : ...
İsteğin Özeti : Polis memuru olan davacının, evlenme talebinin uygun görülmemesine ilişkin 04.11.2008 
tarih ve 11594 sayılı işlemin iptalini istemiyle açtığı davada; davalı idarenin işlemin gerekçesi olarak gös-
terilen Polis Okulları Yönetmeliğinin 8. maddesinin, polis memuru olan davacı açısından uygulanmasına 
olanak bulunmadığı, Anayasa’nın 38. maddesinde cezaların şahsiliği ilkesinin temel hukuk prensibi olarak 
benimsendiği, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 16. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12. 
maddesinde, erginlik yaşından başlayarak erkek ve kadının yürürlükteki mevzuat kurallarına göre evlenme ve 
aile kurma hakkına sahip olduğunun belirtildiği, emniyet örgütü mensupları için evlenme konusunda getirilen 
kriterlerin, kanun önünde eşitlik ilkesini ortadan kaldıracak veya bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde işlem 
tesisine izin verecek şekilde yorumlanamayacağı gerekçesiyle iptali yolunda İstanbul 10. İdare Mahkemesince 
verilen 15.04.2009 günlü, E:2008/1921, K:2009/739 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Ali Aydın
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından 
verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. İstanbul 10. İdare Mahkemesince ver-
ilen 15.04.2009 günlü, E:2008/1921, K:2009/739 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun 
olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın 
onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 05.10.2012 tarihinde 
oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Davacının evlenmek istediği kişinin ağabeyinin durumu itibariyle evlenmelerine izin verilmemesinde hukuka 
aykırı bir yön bulunmamaktadır.
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GÜZEL SÖZLER... DOĞRU SÖZLER...

DOĞRU SÖZ...
Hz. Ali bir Hristiyana misafir oldu.
Adam üzüm getirdi.
Hz. Ali üzümü yedi.Sonra üzümden yapılmış şarap getirdi.
Hz. Ali buyurdu ki : Haramdır.
Hristiyan dedi ki : Siz Müslümanlara şaşarım.
Üzüm helal ,içki haram.Halbuki bu, bundan yapılıyor.
Hz. Ali buyurdu ki : Eşin var mı.
Dedi var.
Kızın var mı.
Dedi o da var.
İkisi de gelsin buraya.
Eşi ve Kızı gelince
Hz. Ali buyurdu ki :Bu Kız bu Anneden dir, Ama
görüyorsun ki ALLAH Annesini sana helal, Kızını ise haram
kılmıştır.Hristiyan dedi ki : Şehadet ederim ki ALLAH birdir
ve Muhammed O’nun Resulüdür ve Sen Onun
HaLifesi sin.Elinden öpüp Müslümanlığını ilan etti.

1.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından 
2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük fazi-
letler vardır. 
3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın. 
4 Çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür. 
5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak varlıkta da darlıkta da Allah’a çok hamdedenlerdir. 
6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler komşulardır. 
7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz; 
8 Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. 
9 Her kim Ramazan’ı tutar sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse bütün seneyi oruç tutmuş 
gibi olur. 
10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir. 
11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse o lânet kendine döner. 
12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı. 
13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse gününde kurbanını alır kıbleye yatırırsa 
onun boynuzu tersi kanıkılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan 
Alah’ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edinçok ecir alın. 
14 Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi kusurun sebebiyl-
edir. 
15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse İlâhı koruma ve teminattan 
mahrum kalır. 

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN GÜZEL SÖZLER...
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KAMU-DER SİZSİNİZ...

22 KASIMDA ANKARA KENT OTELİNDE YAPILAN KAMU-DER 
DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİNDEN KARELER
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KAMU-DER SİZSİNİZ...

22 KASIMDA ANKARA KENT OTELİNDE YAPILAN KAMU-DER 
DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİNDEN KARELER
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Taşeron İşçiler 

“Erzurum Aşkale’de -38 derecede çalışan 5 kardeşimiz donarak öldüler. Onları gönderilecek bir helikopter 
kurtarabilecekken, gözler önünde ölüme terkedildiler. 5 kardeşimizin aileleriyle yakından ilgilendik durumu 
yargıya taşıdık. Gelin görün ki Türkiye’nin hukuk sistemi sadece 3’ünün sigortalı olduğu bu 5 işçiyi suçlu 
buldu, 740 lira maaş için hayatlarından olan 5 işçiyi… Ne dedi rapor? İşçiler kendileri gitmiş. -38 derecede 
hangi işçinin oraya kendi isteğiyle gitmesi mümkündür! Bu kardeşlerimizden birinin 
ailesinin kış günü 38 liralık faturayı ödeyemedikleri için elektrikleri kesildi. Hangi adalete sığar bu durum?”
Gürsel Tekin 
Alt işveren uygulamasının, yaygın tabiriyle taşeron işçiliğinin, Türkiye pazarına girmesi 1980’lerde olmuştur. 
1980’lerin darbe zihniyeti ile Türkiye’ye giren bu uygulama, AKP Hükümeti’nin göreve geldiği 2002 yılında, 
4857 Sayılı İş Kanunu (Taşeron İşçi Çalıştırılması) ile yasal olarak düzenlenmiştir. İdeal olarak kendi üreti-
mini kendi işçisi ile yapması beklenen işletmeler, rekabet güçlerini artırabilmek adına esnek çalıştırma aracı 
olarak taşeron işçiliği benimsemektedir. Kamu alanında dışarıdan hizmet satın alma uygulanması son 10 yılda 
artarak yaygınlaşmıştır. Böylelikle kamu ile özel sektörde de bu uygulama istisna olmaktan çıkarak yaygın 
istihdam biçimini almıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın neoliberal teknokratları tarafından Ekim 2013’te açıklanan 
verilere göre, 21’i Hazine portföyü, 5’i özelleştirme portföyü olmak üzere, toplam 26 kuruluşta çalışan 
135.000 kişinin, sadece 4.749’u devlet memuru statüsünde görev yapmaktadır. 2002 yılında yaklaşık 350.000 
olan taşeron işçi sayısı, 4 kat artarak bugün 2 milyonu geçmiştir. Birçok sendika tarafından da sürekli olarak 
gündeme getirilen örneklerin çokluğu, durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Örneğin; 
• Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kadrolu işçi sayısı 76 iken taşeron işçi sayısı 2.000’e, 
• Konya Selçuk Üniversitesi’nde kadrolu işçi sayısı 130 iken 2.000’e,
• Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde kadrolu işçi sayısı 12 iken taşeron işçi sayısı 
1.500’e ulaşmıştır. 
“Taşeron, kölelik modelidir, başka bir şey değil. Böyle bir model ancak örgütsüz toplumlarda görülür. To-
plum önce örgütsüz hale getirilir, sonra sömürülür. 1980 öncesi neden taşeron gibi sömürü sistemleri yoktu, 
hiç düşündünüz mü? Türkiye 1980 öncesi çok daha yoksuldu hâlbuki… Bu sorunun cevabı çok net; 1980 
öncesi Türkiye toplumu örgütlü bir toplumdu. 1980 darbesi örgütleri yok etti, bugün AKP hükümeti 1980 
yasaklarından beslenerek halkı sömürmekte…”

Gürsel Tekin

Gürsel Tekin
İstanbul Milletvekili

CHP Genel Başkan Yrd.

SAYIN GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMASI
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KAMU-DER İZMİR TEMSİLCİSİ YILDIZ
4/C LİLERE KADRO İSTEDİ

Ali Rıza YILDIZ
İzmir KAMU-DER İl Temsilcisi

KAMU-DER il temsilcisi Ali Rıza YILDIZ KAMUSES Dergisine yaptığı açıklamada Türkiye de özelleşen kurum-

larda türkçe geneli 23 olan 4C lilere mutlaka kadro verilmelidir, yetkili sendikalarla hükümet arasında yapılan 

görüşmede 23000 4Clinin kadroya geçmesi gündemdedir... Kamu-der  olarak da 4Clilerin kardro veerilm-

esi için genel merkezimiz  maliye bakanlığı ve çalışma bakanlığına müracatta bulunmuşlardır..Bu konuda 

hükümetimizin dee sıcak baktığına inanıyorum, birkaçgün sonra hükümet ile sendikalar arasında yapılacak 

görüşmelerde netlik kazanacaktır.Biz KAMU-DER olarak 4Clilerin acilen kadrolandırılmasını arz ve talep ee-

diyoruz...Yıldız ülkemizde yaşıyan emekli büyüklerimizin ekonomik durumları içler acısıdır, bugünkü şartlara 

göre bir emeklinin en az 2500 tl aylık maaş alması gerekmeektedir.Bu konuda da fgenel merkezimiz gerekli 

girişimleri yamaktadır ve yapacaktırda..Bu vesile ile ulusumuzun ve tüm İzmir’li hemşerilerimin yeni yılını can-

dan kutlar saygı ve sevgiler sunarım..

YILDIZ;
4/C lilere
mutalaka

kadro
verilmelidir.. 

KAMU-DER DİYOR Kİ;
HAK, HUKU VE YASALAR HERKES İÇİN GEÇERLİDİR...

BU YASA ADİL DEĞİLDİR...
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NİCE MUTLU YILLARA

KAMU-DER 2014 YILINI KUTLAR 

SAĞLIK, BARIŞ, MUTLULUKLAR 

DİLEĞİYLE, AYDINLIK VE

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE 

TEEMENNİSİYLE,

SEVGİ VE SAYGILAR SUNAR...
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DAMAK TADINDA DOĞRU ADRES REVA

Terasımız 200 kişiliktir.

BU İŞYERİMİZ STK.’LARDAN 
EN İYİ İŞLETME ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIR.

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık 
ve mutluluk getirmesini dilerim..

Arif DAĞCI 
İşletme Müdürü
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Ankara’daki  Güvenli Eviniz..

Konaklamada Doğru Adres...

Sanayi Caddesi No: 26 Pk: 06050 Ulus - ANKARA
Tel: +90 312 310 49 15 - 16 -Faks: +90 312 311 26 17

www.hotelbuldum.com
info@hotelbuldum.com

HOTELCİLİKTE
HİZMET

BİZİM
İŞİMİZDİR


