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KAMU-DER
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, üyeler arasında sosyal yakınlaşma
ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerini hizmet amacıyla bilgilendirmek 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 yüksek 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 olmak.

Herkes için KAMU-DER
ÇÜNKÜ

KAMU-DER SİZSİNİZ
KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
Sayı - 36
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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KAMU-DER GÜCÜNÜ, HAKTAN VE HALKTAN ALIYOR.

MUTLU VE
GÜÇLÜ BİR

TÜRKİYE
ÖZLEMİMİZDİR

NE YAPTIK ?
Cevdet BAŞTUĞ

-4/C lerin Türkiye geneli sayıları 23 bin olan
4/Clilere kadro verilmesi için Maliye Bakanımız ve
KAMU-DER Genel Başkanı
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız nezlinde
girişimlerde bulunduk..Yine Türkiye geneli 10 bin olan valiliklerde ve kaymakamlıklarda çalışan sosyal
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 gösterdik ve göstereceğiz...
-Tüm emeklilerimize yılda iki maaş tutarı 2 ikramiye verilmelidir dedik ve konuyu TBMM’ye taşıdık.Ayrıca
yine emeklilerimize banka promosyonlarının biran önce verilmesini ilgili makamlara arz ettik.
-Nisan ayında Ankara Buldum Oteli’nde KAMU-DER’lilere ve basın mensuplarının davetli olduğu dostluk
kahvaltısında buluştuk.Yine 22 Eylül Ankara Sürmeli Oteli’nde 5. Geleneksel Ödül Törenimizi basına açık
bir şekilde 41 tane ödülü hak sahiplerine dağıttık. Ödül törenimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır.
Ayrıca 22 Kasım Ankara Kent Otelinde KAMU-DER Dayanışma ve Kaynaşma gecesi düzenledik, gecemize
milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlilerimiz ve KAMU-DER’in gönül dostları katıldı.
Bununla ilgili fotoğrafları dergimizin 4 ve 5. sayfalarında bulabilirsiniz..
-Yine Güneydoğu bölgemizden Siirt Üniversitesi Konferans Salonunda 350 kişinin katıldığı KAMU-DER
istişare bölge toplantısını gerçekleştirdik. 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
şekilde yerine getirdiğimize inanıyoruz, bunun için diyorum ki YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN
TEMİNATIDIR. Biz KAMU-DER olarak dün bir fidandık bugün kocaman bir çınar olduk. 37 ilde temsilci
atamış bulunmaktayız. Hedefimiz 2014 yılı sonu itibariyle 41 temsilciliğe ulaşmaktır. Buda Türkiye’nin bir
yarısından fazla olduğu için 41 diyoruz ve 41 kere maaşallah diyoruz. Geçmişte yaptığımız faaliyetlerimizin daha iyisinide 2014 yılında yapma gayreti içinde olacağız. Güçlü ve mutlu bir Türkiye özlemimizdir.

MUTLUYUZ, GÜÇLÜYÜZ
ÇÜNKÜ; KAMU-DER’LİYİZ
3

KAMU-DER GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KAMU-DER

MUTLU VE
GÜÇLÜ BİR
TÜRKİYE İÇİN

GÜCÜNÜ,
HAKTAN VE
HALKTAN
ALIYOR.

KAMU-DER

Cevdet BAŞTUĞ
Genel Başkan

M. Ali DEMİRCİ
Genel Başkan Yrd.

Hülya ALTIN
Genel Eğitim Sekreteri

Özcan BAŞTUĞ
Genel Teşk. Sekreeteri

Aynur ÇANAKCI
Basın Yayın Genel Sekreteri

Bahattin ALTUNAKAR
Genel Sekreter

Hamdi BERBER
Genel Mali Sekreter
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KAMU-DER ONUR KURULU ÜYELERİ

Afif DEMİRKIRAN
Siirt Milletvekili

Aylin NAZLIAKA
Ankara Milletvekili

Bülent KUŞOĞLU
Ankara Milletvekili

Levent GÖK
Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Av.
Metin FEYZİOĞLU

Ömer YILMAZ
İş Adamı

Ali Asker DEMİRHAN
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Namık Kemal BİNGÖL
Emekli Albay

Av. M. Şirin ERDOĞAN
Hacettepe Öğretim Görevlisi
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“SAĞLIKTA ÖNCÜ KURULUŞ” ANKARA’DA KORU HASTANELERİ
KİMYASAL PEELİNG (CİLT SOYMA)

Cilde kimyasal madde uygulayarak derinin üst kısmını bazende daha derin
dokularının kontrollü şekilde tahrip edilmesidir. Bu yöntem antik çağlardan beri
kullanılmaktadır. Kleopatra tarafından kullanılan bir AHA (alfa hidroksi asit) olan
laktik asit ihtiva eden ekşimiş süt örnek verilebilir. 1974 den beri AHA ların peeling
olarak tıbbi kullanımları sonrasında günümüzde kozmetik ürünlerin bileşimlerinde
özellikle de glikolik asit kullanılmaya başlanmıştır.
Yüzeyel peelinglerin etki mekanizması; deri üst kısmını oluşturan epidermisin
hücrelerini birbirinden ayırmasıdır. Böylece ciltte soyulmaya neden olurlar. Orta
derinlikteki peelinglerde ise epidermisle birlikte dermisin (derinin alt kısmını oluşturur)
üst katı papiller dermisde etkilenir. Hücrelerde ölüm, proteinlerde bozulma ile anormal
hücreler sağlıklı hücrelerle yer değiştirir ve yeni kollajen üretilir. Derin peelingde
ise dermisin alt katı retiküler dermis olaya katılır. Yeni kollajen depolanması, aktif
fibroblast hücreler (kollajen üretir) artar.

Dr.Şerife ARSLAN
Dermatoloji ve Kozmetoloji Uzmanı

Kimyasal peelinglerde kullanılan maddeler ise şunlardır: AHA (alfa hidroksi asitler): glikolik asit, laktik
asit, malik asit, sitrik asit, tartarik asit, BHA (beta hidroksi asitler): salisilik asit, lipo hidroksi asitler, TCA (triklor
asetik asit), Alfa keto asitler: prüvik asit, Resorsinol, Jessner solusyonu, Retinoik asit ve Fenoldur. Kimyasal peeling,
melanin denilen, deri rengini veren ve bazende birikimiyle lekelere neden olan deri pigmentinin, düzenli bir şekilde
dağılmasını sağlar.
Daha kalın ve normal bir üst deri (epidermis) ve üst derinin korneosit hücrelerinden oluşan en üst ve ölü
tabakasının (stratum korneum) ince ve daha sıkı olmasını sağlar. Böylece yüzeyel deri tabakası sıkılaşıp artması ile
deri yaşlanma bulguları iyileştirilir. Ayrıca orta ve derin derinlikte yapılan peelinglerle de yaşla azalmış olan kollajen,
glıkozaminoglikan, elastin gibi deri altı bağ doku elemanları arttırılmış olunur
Melazma, lentigo, solar lentigo, efelid, postenflamatuar hiperpigmentasyon gibi pigmente hastalıklarda
faydalıdır. Yüzeyel akne skarlarında, akne sonrası oluşan lekelerde, hafif ve orta şiddetde aknede (özellikle salisilik
asitli peelingler) kullanılır. Antiaging amaçla güneşe bağlı yaşlanmada (fotoyaşlanma), ince yüzeyel kırışıklıklarda,
geniş gözeneklerde, yüzeyel skarlarda tercih edilebilir. Ayrıca seboreik keratoz, aktinik keratoz, verrü plana, sebase
hiperpilazi, milia, keratozis pilaris gibi pekçok hastalıkta da kimyasal peeling özelliklede derin peelingler kullanılır
Yapılan peelinge göre, kişinin durumuna göre değişir. Çok yüzeyel peelinglerde 1-2 haftada bir, yüzeyel
peelinglerde 2-4 haftada bir 4-6 seans yapılabilir.
Herpes enfeksiyon (uçuk) öyküsü olanda özellikle orta – derin peelinglerde proflaksi yapılmalıdır. Peeling
sonrasında kızarıklık, şişlik ve soyulma olur. Genelde bu durum yüzeyel peelinglerde 1-3 gün, daha derin peelinglerde
5-10 gün sürer. Peeling sonrası nemlendirici, güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Güneşten dolayı oluşabilecek
koyu lekelenme riskini azaltmak için 4-6 hafta güneş maruziyetinden kaçınılmalıdır.
Deri tipi 4-6 yani koyu tenli kişilere, yapılacak bölgede aktif enfeksiyon olanlara, kronik deri hastalığı (sedef,
atoik dermatit gibi) olanlar, ışığa karşı duyarlılık yapan ilaçları kullananlar, keloid ve atrofik skar hikayesi olanlar, son
6 içinde isotretinoin (roaccutane, aktetrent, zoretanin, aknegen) kullananlara kimyasal peeling yapılmamalıdır.
Kimyasal peeling mutlaka hekim sorumluluğunda ve kontrolünde yapılmalıdır. Hekim peeling sonrası hasar
oluşumu ve iyileşme mekanizmasını, oluşabilecek komplikasyonları önleyici ve giderici yöntemleri bilmelidir.
Sık görülen komplikasyonlar arasında pigmentasyon değişiklikleri vardır. Deri renginden koyu yada daha
açık lekeler oluşabilir. Soyulmuş derinin elle kaldırılmasıda uzamış kızarıklığa neden olur aynı zamanda iyileşmeyi
geciktirir. Yine kılcal damar genişlemeleri özellikle orta ve derin peelingden sonra oluşabilir. Milya denilen beyaz
küçük oluşumlar görülebilir. Nadir görülen komplikasyonlar arasında ise skar gelişimi vardır. Yüzeyel peelinglerde
skar gelişimi daha nadirdir. Deriden kabarık yada çökük iki şekildeki skar gelişebilir. Yine enfeksiyon, gecikmiş
iyileşme, allerjik reaksiyon nadirde olsa görülebilecek komplikasyonlardır.
66
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“SAĞLIKTA DOĞRU ADRES” ANKARA’DA KORU HASTANELERİ
ÖZEL KORU SİNCAN HASTANESİNİN YÖNETİCİLERİNİ TANIYALIM
ÖZEL KORU
SİNCAN HASTANESİ
Tel: 0312 269 62 62
info@koruhastanesi.com

Mehmet ARSLAN
Hastane Müdürü

1968 yılında Ankara da dünyaya geldi. İlk, Orta, Lise ve
Üniversiye eğitimlerini yine Ankara da aldı. A.Ü Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra,Vatani görevini
P.Teğmen olarak Fındık/ŞIRNAK’ta tamamladı. 1995
yılından itibaren İlaç ve Sağlık sektörünün tüm kademelerinde
görev yaptı, kariyerinde Ulusal ve Uluslararası bir çok ödül
bulunmaktadır. Şu an, Özel Koru Sincan hastanesinde görev
yapmaktadır. Kendisi evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr.Metin Hüseyin ARSAKAY
Sincan Koru Hastanesi Başhekimi

1966 yılında Ankara da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise
eğitimlerini Ankara’da, yüksek öğrenimini 1992 yılında
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eskişehir de tamamladı.
Mezuniyeti takiben bir süre hekimlik görevini ifa etmiş
sonrasında önemli kurum ve hastanelerde yöneticilik
ve Başhekimlik yapmıştır. Halen Özel Koru Sincan
Hastanesinde başhekim olarak görev yapmaktadır. Metin
Hüseyin Arsakay evli ve 2 çocuk babasıdır.

Funda GÜRNEK GÜNAL
Hasta Hizmetleri Müdürü

ÖZEL SİNCAN KORU HASTANESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Akşemsettin Mah. Huzur Sokak No:1 Sincan - ANKARA
Tel : +90 312 269 6262 • Fax : +90 312 268 5353 • E-Posta : info@koruhastanesi.com
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‘BÖYLE GİDERSE 2015’TE FIRTINA OLUR’
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu vekillerle ilgili yasaları
değiştirelim çağrısı yaparak, “Böyle giderse 2015’te fırtına
olur. Lüzumsuz tartışmalarla Türkiye’yi germeyelim” dedi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis’te gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Çiçek, “2014’ün başında herkes bir özeleştiri yaparsa
daha önce yaşadığımız sıkıntıların bir kısmını bu dönem
yaşamayız. Özeleştiri için sağduyuya, sükunete, normalleşmeye
gerginliklerden uzak, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var.
Açıkca ifade etmek isterim ki bir barış ve kardeşlik diline
ihtiyacımız var. Hukuk, adaletin enstrümanıdır, siyasetin
enstrümanı değildir. Anayasanın 138. maddesi (Mahkemelerin
Bağımsızlığı maddesi), bu memlekette ölmüştür. Tutuklu
vekillerle ilgili eğer bu işi flu noktada bırakırsanız, 2015
seçimlerinde bu kurallar devam eder gider. Daha karmaşık sorunlara kapı aralamış oluruz. Yasaları arkadan dolaşmak
yerine gelin yasaları değiştirelim. İster tutuklu, ister hükmü kesinleşmiş vekiller için gelin yasaları değiştirelim. Böyle
giderse 2015’te fırtına olur. Lüzumsuz tartışmalarla Türkiye’yi germeyelim.” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın
Kardeşi Ünal Bozdağ’ı
Müşavirliğe Atadı
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine, Personel Genel
Müdür Yardımcısı Ünal Bozdağ atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Açık bulunan
Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Personel Genel Müdür
Yardımcısı Ünal Bozdağ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler
ve Savcılar Kanunu’nun değişik 37. maddesi gereğince uygun
görülmüştür” denildi.
DEVLETTE ÇALIŞMAYA HAKKI VAR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2012’de, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik
yapan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Adalet
Bakanlığı Personel Daire Başkan Yardımcılığına atanan Ünal Bozdağ’ın kardeşi olduğunu bildirerek, “Herkes gibi
onun da devlette çalışma hakkı var. Sizin alkışladığınız 28 Şubatçıların yaptığı sınavlarda, alın teriyle girmiş, hakimlik
yapıyor. Suç mu ayıp mı?” demişti.

BAKANLARIN ÇOCUKLARI YOLSUZLUKTAN
TUTUKLANDI 10 BAKANIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
4 BAKAN GÖREVDEN ALINDI

BAKANLAR LİSTESİ
ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

Ankara Milletvekili

Emrullah İŞLER

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

Sakarya Milletvekili

Ayşenur İSLAM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Antalya Milletvekili

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Avrupa Birliği Bakanı

Kocaeli Milletvekili

Fikri IŞIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

İstanbul Milletvekili

İdris GÜLLÜCE

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Denizli Milletvekili

Nihat ZEYBEKCİ

Ekonomi Bakanı

Samsun Milletvekili

Akif Çağatay KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

Efkan ALA

İçişleri Bakanı

Lütfi ELVAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Karaman Milletvekili
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MEMUR MAAŞLARI

İŞTE DERECE VE UNVANLARINA GÖRE 2014 MEMUR MAAŞLARI
Ünvan: Müstaşar
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 7.694
Ocak 2014: 7,819

Ünvan: Uzman Doktor
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 4.043
Ocak 2014: 4.168

Ünvan:Araştırma görevlisi
Derece: 7/1
Temmuz 2013: 2.484
OCAK 2014: 2.609

Ünvan: Genel Müdür
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 6,736
Ocak 2014: 6,861

Ünvan: Doktor
Derece: 7/1
Temmuz 2013: 3.310
Ocak 2014: 3.435

Ünvan: Vaiz
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 2.655
OCAK 2014: 2.780

Ünvan: Şube Müdürü
(Üniversite)
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 3.446
Ocak 2014: 3,571

Ünvan: Hemşire (Lise)
Derece: 11/3
Temmuz 2013: 2.233
Ocak 2014: 2.358

Ünvan: Avukat
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 4.001
OCAK 2014:4.126

Ünvan: Mühendis (Büro)
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 3.522
Ocak 2014: 3.647

Ünvan: Memur
Derece: 9/1
Temmuz 2013: 2.041
OCAK 2014: 2.166

Ünvan: Öğretmen
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 2.469
Ocak 2014: 2.594
Ünvan: Polis memuru
Derece:8/1
Temmuz 2013: 2.784
Ocak 2014: 2.909

Ünvan: Profesör
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 5.047
OCAK 2014: 5.172

İşte Çalışanların Asgari Ücretleri !
BOZ, BOZ, HARCA ! Asgari ücretle çalışanların maaşından gelir vergisi
kesilmeyecek Bu şekilde tüm asgari ücretlilerin maaşı farklı oranlarda
artış gösterecek.
VERGİ DEVRİMİ GELİYOR
Tabloda, gelir vergisi hesaplamasında; işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve
sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
ÜCRETTEN 217 LİRA KESİNTİ YAPILIYOR
16 yaşını doldurmuşlar için;
Asgari ücret : 1.021,50
SSK primi : 143.01
İşsizlik sigorta fonu : 10,22
Gelir vergisi : 56.84
Asgari geçim indirimi : 73,40
Damga vergisi : 7,75
Kesintiler toplamı : 217,82
Net asgari ücret : 803,68
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16 yaşın altındakiler için;
Asgari ücret : 877,50
SSK primi : 122,85
İşsizlik sigorta fonu : 8,75
Gelir vergisi : 38,48
Asgari geçim indirimi : 73,40
Damga vergisi : 6,66
Kesintiler toplamı : 176,77
Net asgari ücret : 700,73

İŞTE ADALET!
Cumhurbaşkanı Aylık Maaşı
: 37.500
Milletvekili Aylık Maaşı
: 13.700
Müsteşar Aylık Maaşı 		
: 7.819
Genel Müdür Aylık Maaşı
: 6.861
Şube Müdürü Aylık Maaşı
: 3.571
Memur Aylık Maaşı		
: 2.041
Kamu Emeklisi Uzman		
: 1.300
Asgari Ücret Aylık Net Maaşı : 803.68
4 Kişilik Bir Aile Geçim Endeksi: 3.705
Küçükesat’ta Ev Kirası		
: 1.700
www.kamuder.org.tr
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YENİ YILIN HEDİYESİ “ZAM” OLDU ...

DEVLETTEN SİZE
YENİ YIL HEDİYESİ:
ZAM, ZAM, ZAM !

Alkol, sigara, motorlu taşıt ve cep telefonununda
ÖTV zammı...

KREDİ KARTI BORCUNUZU
TAKSİTLENDİRİN !
Bakanlar Kurulu Kararına göre, bazı mallarda
uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları
ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında
değişikliğe gidildi. Değişikliğe ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, aralarında motorlu araçlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerinin de olduğu bazı mallarda
uygulanan ÖTV oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları ve işlenmemiş tütün ithalatından
alınan tütün fonu tutarında değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

TÜTÜN İTHALATINDAN ALINAN TÜTÜN FONU TUTARINDA İNDİRİME GİDİLDİ
Bakanlar Kurulu Kararına göre, yeni binek otomobil, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve cep
telefonlarında uygulanan ÖTV’de artışa gidildi Değişikliğe ilişkin Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü
sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, yeni binek otomobil alımında ödenen ÖTV’de
artışa gidildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler için uygulanan yüzde 40 vergi oranı
yüzde 45’e, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ün altında olanlar için uygulanan
yüzde 80 vergi oranı yüzde 90’a, motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler için uygulanan yüzde 130
vergi oranı ise yüzde 145’e yükseltildi. Alkollü içkilerde de asgari maktu vergi tutarı birada yüzde
15, diğer alkollü içkilerde yüzde 10 oranında artırıldı. Bakanlar Kurulu, tütün mamullerinde uygulanan ÖTV’de de artışa gitti. Buna göre, paket başına asgari maktu vergi 3,22 liradan 3,75 liraya, TL’ye,
paket başına maktu vergi de 9,22 kuruştan 13 kuruşa çıkarıldı. Cep telefonlarından adet başına
uygulanan 100 liralık vergi de 120 liraya yükseltildi.

EN UCUZ SİGARA 6 TL OLACAK
Son ÖTV zammıyla birlikte piyasada 5 TL’ye satılan sigaraların fiyatı 6 TL’ye yükselecek. Ayrıca zam
daha pahalı sigaralara da 50 kr olarak yansıyacak.

MOTORİNE ZAM
Motorin fiyatları yılın ilk günü olan bugün saat 00.01’den itibaren 9 kuruş zamlandı. Böylece İstanbul
’da litresi 4,54 liradan satılan Eurodizel mazotun litresi 4,63 lirayla Türkiye ’de tarihinin en yüksek
değerine ulaştı. Böylece mazot fiyatları 4,96 kuruştan satılan benzin fiyatına yaklaştı. Türk halkı 5
liralık akaryakıt fiyatının 3 lirasını vergi olarak devlete ödüyor.
10
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YENİ YILIN HEDİYESİ “ZAM” OLDU ...
VERGİLER DE YENİ YILLA BİRLİKTE ZAMLANDI

Maliye Bakanlığı bugünden geçerli olmak üzere ÖTV, Damga Vergisi, KDV ile harçlar kanunu
kapsamında tahsil ettiği vergi, maktu harçları yüzde 3,93 oranında artırdı. Bazı vergi kalemlerindeki
bedel ve sınırlar da yükseltildi. Resmi Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yer alan vergi ve gelir
kanunları tebliğlerine göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde tahsil edilen maktu Özel İletişim
Vergisi tutarı 40 TL’ye çıkarıldı. Çevre temizlik vergileri de yüzde 3,93 oranında artırıldı. Buna göre
binaların ait oldukları gruplara göre ‘çöp vergileri’ 2.300 TL ile 19 TL arasında değişen tutarlarda
yeniden belirlendi. Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak uygulanacak.

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI 172 TL

Pasaport ve ehliyet bedelleri de fiyatları da bugünden geçerli olmak üzere zamlandı. Pasaport bedeli
72 liradan 75 liraya, ehliyetler ise 89 liradan 92,5 liraya, aile cüzdanı 66 liradan 69 liraya yükseldi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeni yılda zamlı ödenecek. Buna göre 1-3 yaş grubu motor silindir hacmi
1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan Motorlu Taşıtlar Vergisi 537 liraya
yükseldi. Silindir hacmi 1301-1600 arası otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya çıktı. Motor
silindir hacmi 4001’den fazla olanlar ise 19 bin 541 lira MTV ödeyecek.

PASAPORT VE EHLİYETE DE ZAM

1 yıllık pasaport harcı 135,2 liradan 140,51 liraya çıktı. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 346,71 lira
oldu. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükseldi. Alkollü araç kullananlar ilk
yakalanışta 727 lira, ikinci seferde 911 lira ceza ödeyecek. Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşanlar 172
lira, yüzde 30’dan fazla aşanlar ise 356 lira ceza ödeyecek. Mesken kira gelirleri için uygulanan
istisna tutarı 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL, değer artışı kazançlarına
ilişkin istisna tutarı ise 9.700 TL olarak belirlendi. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin
beyanname verme sınırı 1.400 TL oldu. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu
yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında 17 bin TL tutarındaki sınır, 2014 yılı için 17.700 TL
olarak uygulanacak. Ankara Sincan’da 0,60 Kuruşa satılan ekmek 0,75 Kuruşa çıktı.

KAMU-DER GÜCÜNÜ HAK VE HALKTAN ALIYOR.

KAMU-DER BİZ KURDUK
SİZLER BÜYÜTECEKSİNİZ
ÇÜNKÜ KAMU-DER SİZSİNİZ
www.kamuder.org.tr
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ATABAĞI BELEDİYE BAŞKANI
TAYYAR LALE 3. DÖNEME HAZIRLANIYOR
‘‘DURMAK YOK HİZMETE DEVAM’’
‘’BİZ BİRLEŞTİRMEK İÇİN GELDİK AYIRMAK İÇİN DEĞİL’’
İlk başkan seçildiğim de hizmetten çok beldemizin köhnemiş
aileler arası çekişmeye, didişmeye ve bloklaşmaya meydan vermeyecek
Adil ve Şeffaf Belediyeciliği halka sunmak oldu. İlker ve çağımızın
insanlarına, hele hele Atabağı gibi küçük ve bir birinden ayrılmayacak
olan ailelerden oluşan bir belde de, bu feodel zihniyeti kırdıktan sonra
hedefim hep hizmet ve insanlarımızın mutlu olabileceği projelere yönelik azim ve kararlığım oldu.
‘‘YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN’’ TEMİNATIMDIR’’
Belediye olarak temel görev ve sorumluluklarımız;
İnsanlarımızın hizmet noktasında temel ihtiyaçları olan sorun ve
problemleri çözüp, sıkıntıları gidermektir. Buna yönelik Belediye olarak
ve Belediye Başkanı kimliğiyle Beldemizin bugüne kadar çözülmemiş
sorunları bilen bir kişi olarak çağın şartlarına uygun, halkımızın
ihtiyaçlarını karşılayacak tüm projeleri gerçekleştireceğime inanıyorum.

TAYYAR LALE

ATABAĞI BELEDİYE BAŞKANI

‘‘BAŞARININ SIRRI UĞRAŞILAN KONUYA HAKİM OLMAKTIR’’
Belediye olarak İmar planıyla ilgili çalışmalarından çok düşüncelerimiz; Beldemizin Alt yapı gibi zorunlu hizmetlerimizi noktaladıktan sonra, Beldemizin sorun teşkil eden sokak ve caddelerin genişletmesiyle ilgili
çalışmalarımız devam edecektir. Bu proje kaynak isteyen, Belediye’ ye çok büyük bir külfet getiren iştir. Dolayısıyla
gerçek anlamda bu projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli maddi kaynaklara sahip olmak lazım. Ama yine de
imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımız devam edecektir.
‘‘İNSAN DİLİYLE DEĞİL, YAPTIĞI İŞLERLE KONUŞMALI’’
Beldemizde gerçekleştirmek istediğim sosyal faaliyetlerin başında Kültür Evi Projesi geliyordu, SODES
kapsamı adı altında Valiliğe belediye olarak sunduğumuz Atabağı Kültür Evi Projesi Sayın Valimizin katkı ve
destekleriyle projemiz gerçekleşti.
İkinci olarak Kapalı Halı Saha (Spor Sevgi Kardeşlik ) Projemiz kabul edildi, inşaat yapımı çalışmaları devam
etmekte İnşallah en kısa zamanda gençlerimize yönelik halı saha imkanını da sunmuş olacağız.
Üçüncüsü de Atabağı Gençlik Merkezi adı altında Sodese sunduğumuz projemizin kabul edilmesi halinde
yine gençlerimize yönelik bir çok sosyal aktivite adı altında faaliyet gösterebilecekleri imkanları sunmaya yönelik
olacaktır. Belediye olarak projemizi ilgili birime sunmuş, gerçekleşmesi için sonuna kadar takipçisiyim.
‘‘GENÇ FİKİRLER DEMEK GERÇEK FİKİRLER DEMEKTİR’’
3. Dönem ustalık dönemim olacaktır. Belediyenin çehresini değiştireceğim.
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LALE; 2 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SEÇENLER
3. DÖNEMDE SEÇECEKLERİNE İNANIYORUM
Geleceğin Yetişkinleri ve İdarecileri konumunda olan gençlerimize yönelik çok büyük hayalleri vardır. Siyasette hayal
kelimesi belki çok soyut bir ifade ama hayallerimi projeye dönüştürüp, icraata geçiren bir siyasetçiyim. Her şeyden önce
gençlerimizin işsizlik sorununu çözüp, sağlam bir ekonomi alt yapısını oluşturmak isterim. Şu anda Hükümetimizin
sunmuş olduğu istihdama yönelik ekonomi paketi projelerinde belde gençlerimize iş imkanı sağlamak için arayışlar
içerisindeyim. Bir kaç küçük ölçekli fabrikaların belde de yapılmasıyla bu sorunun giderilmesi noktasında alt yapısı
oluşturulabilir.
‘MADENDE Kİ İNCİYİ ARADIKÇA MADENSİN ‘’
Belediyemizin alt yapı çalışmaları büyük bir süraatle devam etmektedir. Ulaşımla ilgili malumunuz sorumluluk
alanımız Beldemizin imar kapsamı içinde olan yerleşim yerleridir, onun dışındakiler özel idarenin sorumluluğundadır.
Belde içinde caddelerimizin ve sokaklarımızın yüzde 80 - 90 oranında yapımı beton parke taşıyla gerçekleşmiş olup,
kalan çok az bir kısmında bu sene içerisinde yapımına devam edilecek, inşallah en kısa zamanda Beldemizin cadde ve
sokaklarında parke taşı yapılmayan hiçbir yer kalmayacaktır. Özel idarenin sorumluluğu kapsamında olan Kurtalan
- Baykan ulaşımı güzergahların yapımı içinde Kaymakamlık ve Valilik makamlarıyla irtibat içerisindeyim. İşallah en
kısa zamanda sonuçlanır ve ulaşım yönünde olan sıkıntımız da biter.
‘‘TARİH BİR MİLLETİN KANINI, VARLIĞINI HİÇ BİR ZAMAN İNKAR EDEMEZ’’
Siirt ilinde ilk defa bir belediye olarak kan bağış kampanyası düzenledik. Aslında biz bu projeye ve girişimizle
halkımıza birlik ve beraberlik ruhunu aşılamayı hedefledik. Bu ülkede yaşayan insanların ayrılmaz bir parça oldukları
ve Çanakkale ruhuyla ile Nevruz ruhunun bir arada olduğu ve beraber yaşayacakları mesajını vermeye çalıştık.
Hepimiz her an kana ihtiyaç duyabileceğimizi unutmadan kan bağışı konusunda çok duyarlı olmamız gerekir. Bunu
düşünerek Kızılay Şube Başkanımızın da desteğiyle beldemizde bir kan bağış kampanyası düzenledik. Kan bağış
kampanyamıza belde sakinlerinin yanı sıra öğretmenlerimiz ve belediye çalışanları büyük ilgi gösterdi. Belirli periyotlarla bu tür kampanyaları düzenlemeye devam edeceğiz.
‘‘BİLGİNİN EFENDİSİ OLMAK İÇİN OKUMAK VE ÇALIŞMAK ŞART’’
Beldemizin Eğitim ve öğretim noktasındaki kanayan yaramız olan lisenin olmayışı yıllardır beni meşgul
eden ve yapılması için bir çok girişim ve atılımlarım olmasına rağmen gerçekleşmemiştir.Ancak eğitim sistemimizin değişen köklü değişiklikleriyle 4 + 4 + 4 şeklindeki gelen yeni sistemle lise yapımı zorunlu kılınmış bu sorunumuzda hükümetimizin getirdiği değişikliklerle çözümlenmiş oldu. ‘’GELECEĞİN AYDINLIĞINA ONLARLA
KAVUŞACAĞIZ.’’
‘‘BİR İNSAN KÖPRÜ KURAR, BİN İNSAN GEÇER.’’
Bölgemizin kaderi diye bilirim, ama bizi öncelikli ilgilendiren Beldemizin işsizlik sorunu. Bu sorunun giderilmesi noktasında da Belediye olarak olanaksız ancak hükümetimizin bölgeye sunmuş olduğu destekleme paketleriyle
giderilebilir. Belediye Başkanı olarak bana düşen sorumluluğu yerine getireceğimden hiç bir vatandaşımın şüphesi
olmasın.
Belde insanımızın büyük bir kesimi belde de iş bulamadığı için gurbette çalışmak kaydıyla geçimini sağlamaya
çalışıyor. Ancak beldede yardıma muhtaç ailelere yönelik bize gelen hiç bir talebi imkanlarımızın dahilinde geri
çevirmedik ev yapımlarında, araçtan - gerece, kumdan - çimentosuna kadar kanunlar çerçevesinde vatandaşlarımıza
yardımcı olmak temel felsefemizdir.
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ANKARA ve MERSİN’DEKİ EVİNİZ

Mersin ve Ankaradaki Eviniz
Enerji Otelleri

Yeşilyurt Mahallesi Paşa Sokak No:116 Aşağı Tömük ERDEMLİ / MERSİN • Tel: (0324) 547 73 02
Fax: (0324) 547 76 16 • Gsm: (0554) 581 13 30 • mersin@enerjiotel.com • www.enerjiotel.com

Bayındır 1 Sokak No : 8 KIZILAY / ANKARA • Fax: (0312) 435 49 55 • Tel: (0312) 435 49 50
GSM: (0554) 581 13 29 • ankara@enerjiotel.com • www.enerjiotel.com
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Memur, şikayet ederken nelere dikkat etmeli?
Bir memur, amirinin veya kurumunun uyguladığı bir işlemi nasıl şikayet etmeli? İşte detaylar...
Memuriyet bir statü hukuku olup tüm detayları yazılı düzenlemelerle belirlenmiştir. Bir devlet memurunun
nasıl şikayette bulunacağının da bir yönetmeliği bulunmaktadır. “Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları
Hakkında Yönetmelik” adıyla uygulanan yönetmelik, Bakanlar Kurulunca 1982 yılında yürürlüğe konulmuştur.
Bu yönetmeliğe ilişkin detaylı açıklamayı 2004 yılında yapmıştık. Bugün ise bir kaç başlık altında süreler ve
mercii konusunu yeniden ele alıyoruz.

ŞİKAYET NE DEMEKTİR?

Yönetmeliğin 3. maddesi şikayeti amir veya kurum tarafından uygulanan bir işlem olarak tanımlamıştır.
Örneğin bir amirin memur hakkında uyguladığı işlemler bu kapsama girer. Yine il veya ilçe müdürlüğünün
memurla ilgili işlemi bu kapsama girer. Ancak iki memur arasındaki ihtilaf bu kapsama girmez, “müracaat”
kapsamına girer.

ŞİKAYET NEREYE YAPILMALI?

Amirin veya kurumun uyguladığı bir işlem için memur en yakın amirine (disiplin amiri olması şart
değildir) başvurmalıdır. Bu şef de olabilir, şube müdürü de... Ancak şef şikayet ediliyor ise şef atlanarak direkt
şube müdürüne yazılı olarak başvurulmalıdır.

KARAR VERME YETKİSİ

Karar verme yetkisi memurun disiplin amirindedir. Bu nedenle şikayet dilekçesini alan makam, dilekçeyi
hemen karar vermeye yetkili olan disiplin amirine iletmelidir.

3 GÜN İÇİNDE GÖNDERMELİ

Şikayet dilekçesini alan ancak karar verme yetkisi olmayan makam 3 gün içinde şikayeti bir süt makama
iletmelidir.

ŞİKAYETİ KARARA BAĞLAMA SÜRESİ

Şikayet, karar vermeye yetkili ilk disiplin amirine geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılmalı
ve şikayet edene bilgi verilmelidir. Bu husus yönetmeliğin 8. maddesinde açık olarak düzenlenmiştir. Ancak adli
veya idari tahkikata konu olacak bir durumda, 30 gün süre sınırı uygulanmamaktadır.

ŞİKAYET SONUCU, KİŞİYE VE DURUMA GÖRE ŞİKAYET EDİLENE BİLDİRİLİR

Yönetmeliğin 7. maddesine göre karar vermeye yetkili amirlerce incelenen ve karara bağlanan şikayetler,
şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

ŞİKAYET SONUCUNA İTİRAZ

Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus
olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.
İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslar geçerlidir.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE SUÇLAYICI İFADELER YER ALMAMALIDIR

Şikayet dilekçesinde mümkün olduğunca ispatı yapılamayacak detaylara yer verilmemelidir. Suçlamalarda bulunulmamalıdır. Konu en yakın haliyle anlatılıp durumun tetkiki istenilmelidir. Çoğu zaman bu kurala
riayet edilmediği için, şikayet eden dilekçedeki hususları ispatlayamamakta, ayrıca kendisi soruşturmaya konu
olabilmektedir.
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KAMU-DER İL TEMSİLCİLERİ
KAMU-DER GÜCÜNÜ,

MUTLU VE GÜÇLÜ
BİR TÜRKİYE İÇİN

HAKTAN VE HALKTAN
ALIYOR.
URFA İL TEMSİLCİLERİ

KAMU-DER

YOZGAT İL TEMSİLCİLERİ

YALOVA İL TEMSİLCİLERİ

Sait ALBAYRAK
Şanlıurfa İl Tem.

Nurettin ÖZBİLGE
Yozgat İl Temsilcisi

M.Nezih BAYRAM
Yalova İl. Tem.

MALATYA İL TEMSİLCİLERİ

AYDIN İL TEMSİLCİLERİ

MERSİN İL TEMSİLCİLERİ

Mustafa VAROL
Malatya İl Tem.

Hikmet BAŞTUĞ
Aydın İl Tem.

Uğur DİREK
Mersin İl Tem.

ANTALYA İL TEMSİLCİLERİ

ANTALYA KEPEZ TEMSİLCİLERİ

BATMAN İL TEMSİLCİLERİ

Mürvet IŞILAK
Antalya İl Tem.

H.Murat TAŞÇI
Antalya (Kepez) İlçe Tem.

M. Ata ÖZTÜRK
Batman İl Tem.

16
16

KAMU-SES 2014 Sayı 36

www.kamuder.org.tr

ADNAN MENDERES ...
Merhum, 1952 yılında NATO toplantısı için
Fransa’ya gider. Bir ara Paris büyükelçisini
yanına çağırarak;
- “Osmanoğulları ailesinin Paris’te yaşıyor
olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, ne ile
geçinir?” diye sorar.
Büyükelçinin hanedan hakkında hiçbir
bilgiye sahip olmadığını gören Menderes,
büyük bir hayıflanma içerisinde;
- “Sana 24 saat mühlet! Ya Osmanlı ailesinin adresi ile ya da istifanla gelirsin” der.
Bir müddet sonra büyükelçi adresle gelir.
Hanedanın ziyaretine giden Menderes,
gördükleri karşısında çılgına döner.
Devlet-i Aliye’nin ulu Hakanı Sultan Abdülhamid Han’ın 80 yaşındaki hanımı
Şefika Sultan, 60 yaşındaki kızı Ayşe Sultan ve diğer Osmanlı hanımları, Paris yakınlarında bir bulaşıkhanede
Fransızların bulaşıklarını yıkamaktadırlar. Menderes gözyaşlarını tutamaz. Şefika Sultan’ın ellerine sarılır ve;
- “Anne ne olur affet bizi, geç geldik” der. Ayşe sultan sürgünden otuz yıl sonra gördüğü bu vatan evladına;
- “Sen kimsin”? diye sorar. Menderes de;
- “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanıyım” der.
- “Ben başbakanım” sözünü duyan koca sultan sevinçten öyle bir çığlık atar ki kalbi duracak gibi olur, bayılır.
Menderes Türkiye’ye döner dönmez doğruca Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a çıkar.
- “Osmanlı hanımlarını bulaşık yıkarken gördüm. Onların Türkiye’ye dönmeleri için af kanunu çıkaracağım”
der. Celal Bayar da;
- “Adnan Bey sus! Sakın bu konuyu bir daha başka yerde açma, malum gazeteler tahrikiyle silahlı kuvvetlerin
içindeki cunta Türkiye’de ihtilal yapar” der.
Menderes cebinden çıkardığı bir mektubu masanın üzerine bırakarak dışarı çıkar.
Mektupta şunlar yazılıdır:
- “Analarının ve babalarının Fransa da hizmetçilik yaptığı bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç duyuyorum,
istifamın kabulünü arz ederim. Adnan Menderes.”
Menderes’in istifadan vazgeçmesi için epeyce uğraşılır ve hanedan hanımlarının yurda dönmelerine izin verilmesi şartıyla Menderes istifadan vazgeçer.
Dönüş: İstanbul’a dönenler arasında Sultan II. Abdülhamid’in hanımı ve kızı da vardır.
Bir sabah erken saatte Teşvikiye’deki evlerinin kapısı çalınır. Kapıyı Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan açar. Gelen kişi Menderes’tir.
- “Şayet kabul buyururlarsa Valide Sultan’ı görmek isterim” der.
Başında tülbent elinde tespihiyle Menderes’i karşılayan Şefika Sultan;
- “Berhudar olasın evlâdım, hoş geldiniz...” der. Başbakan da;
- “Teşekkür ederim Valide hazretleri; hoş bulduk...” demesinden sonra Şefika Sultan;
- “Beyefendi, niçin önceden haberimiz olmadı? Böyle, hazırlıksız ve gâfil avlandık” der. Menderes de;
- “Zararı yok efendim. Bendeniz elinizi öperek hayır duanızı almak ve bir ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek
için geldim” der.
Ayrılırken daha sonraları Yassıada da onun da hesabının sorulduğu şişkince bir zarf bırakır...
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İŞTE KAMU-DER TEMSİLCİLERİMİZ

KAMU-DER GÜCÜNÜ,

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı

MUTLU VE GÜÇLÜ
BİR TÜRKİYE İÇİN

HAKTAN VE HALKTAN
ALIYOR.

KAMU-DER

ANKARA İL TEMSİLCİLERİ

Özcan BAŞTUĞ
Ankara İl Temsilcisi

Emine Yeşilyurt
Kadın Komisyon Başkanı

Ozden ACAR

Ankara Sincan Temsilcisi

DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLERİ

KIRIKKALE İL TEMSİLCİLERİ

M. Haluk YILDIZ
Diyarbakır İl Temsilcisi

Kırıkkale İl Temsilcisi

18
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Bülent DİKEN

Ümran ŞEN
Ankara 2 Nolu İl. Tem.

Erhan DEMİRHAN
Ankara 1 Nolu İl Tem.

KOCAELİ İL TEMSİLCİLERİ

Yaşar SEZGİN
Kocaeli İl Temsilcisi

www.kamuder.org.tr

TEMSİLCİLERİMİZ

İSTANBUL İL TEMSİLCİLERİ

Özgür KOÇAK
İstanbul İl Tem.

Nilgün Kutlay
İst.Fatih Kamu-Der Temsilcisi

Nurettin ÇITAK
İstanbul (Anadolu) İl Tem.

Mehmet GÜL
İstanbul Avrupa Yakası İl Tem.

SİİRT İL TEMSİLCİLERİ

Fuat BAŞTUĞ
7. Bölge Koordinatörü

Rasim CAN
Siirt (Atabağ) İl Tem.

Bedri AYAZ
Siirt Gözpınarı Temsilcisi

M. Fadıl BİLGİR
Siirt Şilvan Temsilcisi

Cahit SEVGİLİ
Siirt (Baykan) İlçe Tem.

Suat BAŞTUĞ
Siirt İl Temsilcisi

Suat ÇELİK
Siirt (Gökçedağ) Tem.

Nesih EĞİLMEZ
Siirt (Kurtalan) İlçe Tem.

İZMİR İL TEMSİLCİLERİ

Ali Rıza YILDIZ
İzmir İl Tem.

Uğur YILDIZ
İzmir Seferihisar Temsilcisi
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Aylin AYDOĞDU
İzmir Buca Temsilcisi

İsmail TURAN
İzmir Güzelbahçe Temsilcisi

Serdar İNGENÇ
İzmir Gaziemir Temsilcisi
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede bir baş çalan,
başyalan var, başbakan değil, başyalan.” dedi.
-”Bilal uzun süre saklandı. Baktık, babasıyla beraber aynı arabaya binmiş. Ne demek bu? Bu devlete
meydan okumadır. Ey yargıçlar siz benim çocuğumu
alamazsınız. Ey polisler siz benim çocuğuma
dokunamazsınız. Ey savcılar siz benim çocuğumun
ifadesini alamazsınız’. O’nun güvencesi benim’
demektir”
-“ Hükümet mensupları, ‘yolsuzluk yok’ demiyorlar,
yolsuzlukla ilgili gazete rakamının ‘afaki’ olduğunu
söylüyorlar. Eğer afakiyse çıkar rakamı açıklarsın,
biz de öğreniriz. En iyi rakamı kim bilir? Çalan adam
bilir”
-“”Rakam aslında büyük rakam değil. Bu daha çıkan
kısmı. Hüsnü Mübarek’in götürdüğü mal 55 milyar
dolar. Bunlarınki ne kadar 85 milyar Avro. Türkiye’yi
düşünün daha büyük. Orada bir kişi, bunlar kollektif götürmüşler, işbirliği halinde.”
-“Başbakan’ın ‘Hayırsever işadamı’ dediği, bakana 700 bin liralık,(eski parayla 700 milyar lira) kol saati
veriyor. O işadamı ‘bu ülkede binlerce çocuk var yatağa aç giriyor. Ben onlara yardım edeyim’ demiyor.
Bakana 700 bin liralık kol saati veriyor.”
-“Vatandaş diyor ki, ’700 bin liraya kol saati oluyor mu?’ Vallahi oluyor, ben de bilmiyordum ama sorduk,
oluyor.700 bin liralık kol saatiyle Ankara’nın Mamak semtinde 10 apartman dairesi alınıyor. Evsizler, kira
ödeyenler bunu unutmasın”
-“CHP‘nin Aile Sigortası Projesi’ne karşı çıkan AKP iktidarı nasıl finanse edeceksiniz diye soruyordu. Aile
Sigortasının 1 yıllık maliyeti 7,5 milyar lira. Hortumlanan para ile Aile Sigortası 32 yıl ödenirdi”
-“Diyorsun ki ‘ben seçimlerde hesaplaşacağım. Sandıkta hesabımızı göreceğiz’ Demokratik bir ülkede
rüşvet ve yolsuzluğa adı bulaşanların hesap verdiği yer, yargıdır. Benim görevim de seni o yargının karşısına
çıkarmak”
-”CHP iktidarında sözüm söz, namus sözü; beş kuruş rüşvet alan ve yiyene asla ve asla göz açtırmayacağım
ve hesabını soracağım”

MHP Lideri Bahçeli: “İktidar, Savcı
ve Hakimlerden Özür Dilemeli”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı savcıların görev
yerlerinin değiştirilmesini eleştirerek, “Savcı ve hakimlerden, emniyet güçlerinden bugünkü siyasi iktidar özür
dilemeli” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye
Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası’nı ziyaret
etti. Bahçeli, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını
yanıtladı. HSYK değişikliğine değinen Bahçeli, 2010 yılında
yapılan HSYK, değişikliğinden örnek vererek, şunları söyledi: “2010 yılında bir Anayasa değişikliği paketi hazırlanarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmiştir. Bu anayasa
paketi önce 29, sonra 28 madde üzerinde genel kurulda
tartışılmıştır. Arkasından kabul edilen Anaysa değişikliği
referandum yoluyla uygulanmaya geçecek bir sayıyla genel kuruldan geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi
o zaman siyasi değerlendirmesinde bugün için çok isabetli olduğuna da inandığımız bir duruş sergilemiştir.
Bu Anayasa değişikliği acil olmuştur, Mecliste temsil edilen partiler herhangi bir şekilde görüşülmemiştir.
Bir uzlaşma zemini aranmamıştır ve sayısal çoğunluğunu dikkat alarak, Anayasa değişikliğini meclisten
çıkarmıştır ama iki gizli gündemin ne olduğu halkımıza tam anlatılamamış, Adalet ve Kalkınma Partisi
de anlatmamıştır. İşte bu iki gizli gündemin bir tanesi Anayasa mahkemesinin yapısı ve işleyişini yeniden
düzenlemek, ikincisi ise yargıyı yönlendirebilecek hakim ve savcılar kurulunu oluşturmaya yönelik bir
Anayasa değişikliğidir. Bugün ki iktidar 2010 yılında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bu şekliyle
oluşmasını sağlayan, öneren ve bunun uygulanmasından yararlanan bir siyasi partidir ve iktidardır.”
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20

KAMU-SES 2014 Sayı 36

www.kamuder.org.tr

Tuzağı Erken Farkettik !
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında
konuşuyor. 17 Aralık operasyonları hakkında açıklamalarda
bulunan Recep Tayyip Erdoğan, bir tuzağın içinde olduklarını
ve tuzağı erken fark ettiklerini ifade etti. Yolsuzluk adı altında
Türkiye’de bütük bir Kaos ortamı yaratmak için gerekli olan
her şey harekete geçirilmiş. Başbakan Erdoğan partisinin grup
toplantısında konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan
Başbakan Erdoğan, “Demokrasimize yönelik en büyük, en ağır ve
en ahlaksız darbe girişimine tevessül edildi. 17 Aralık Türkiye’nin
demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir”
ifadelerini kullandı. Erdoğan, “17 Aralık komplosu hazırlık
aşaması, uygulama şekli, içerden ve dışardan aldığı destek ve talimatlar boyutuyla diğer tüm darbe girişimlerini geride bırakmış,
millete, devlete, demokrasiye yönelik ihanet hareketi olarak
kayıtlara geçmiştir” şeklinde konuştu. Hükümetimize bir linç
hareketi yöneliyor. Başbakan Erdoğan, “Çok yoğun bir karalama
kampanyası, çok yoğun bir dezenformasyon, tam bir algı operasyonu. Hem içeriden, hem dışarıdan çok ağır bir linç hareketi
hükümetimize yöneliyor. Kimin nerede duracağı, ne yapacağı,
hangi vazifeyi yerine getireceği tek tek belirlenmiş” ifadelerini kullanarak, “Bu operasyon milli olan ne
varsa ona kast etmiştir” dedi. Başbakan Erdoğan, bir ülkenin istihbarat teşkilatının hasmının dahili değil,
sadece ve sadece harici düşmanlar olduğunu söyledi. Suç işleyenler ifadeye dahi çağrılmıyor. Kamoyunun
gözü önünde yayın yoluyla, manşetlerinde, ekranlarında suç işleyenlerin ifadeye dahi çağrılmadığını belirten Başbakan Erdoğan, “Köşe yazarları her gün ifadeye çağrılıyor. Benim ifadelerimi manşete çekti diye
gazete yöneticileri ifadeye çağrılıyor” dedi. Yargı yeni vesayetin vasıtası olarak kurgulanmış. “1960’tan
beri yargı siyaseti sınırlamanın, yön vermenin, yani vesayetin bir vasıtası olarak kurgulanmıştır” ifadelerini
kullanan Başbakan Erdoğan, “Yassıada kararlarını da bir mahkeme vermiştir. Orda da mahkeme var. 12
Eylül’ünde de gençlerin yaşını büyütüp idam eden mahkemeleri vardı. Yakın zamanda 367 kararını veren
de bir mahkemeydi. AK Parti’ye kapatma davası açan da bir cumhuriyet başsavcısıydı” dedi. HSYK teklifini dondurabiliriz. Başbakan Erdoğan, HSYK ile ilgili teklife ilişkin, “Eğer muhalefet ‘anayasa değişikliğini
bu konuyla ilgili beraber yapalım’ derse biz yasa teklifini dondururuz. Gerekirse Genel Kurul’a indirmeyiz.
Fakat burada bugünkü görüşmeler belirleyicidir” şeklinde konuştu.

YANLIŞ OYLAMA SÜRÜNDÜRÜR
YANLIŞ SOLLAMA ÖLDÜRÜR !
KAMU-DER Genel Merkezi’nde basın açıklaması
yapan Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ son günlerde ülkemizde yaşanan yolsuzluk, HYSK ve
savcı, hakimlerin, polislerimizin yer değişimi
gibi olaylar bizi üzmüştür. Doşayısıyla ülkemizde
yurtdışında prestij kaybına uğramıştır. Baştuğ
polis, asker, savcı, hakim, tüm kamu görevlilerimiz hükümetin değil devletin kamu görevlileridirler. Herkes bunu farketmelidir. İktidarlar
gelip geçicidir ama biz kamu görevlileri Allah izin
verirse 35 yıl hizmet vermekteyiz. Yer değiştirme
adı altında atamaların liyakata uygun şekilde
yapılmalıdır. Baştuğ önümüzde yerel seçim var,
akıbetinde de genel seçimler var. Yanlış oylama
süründürür, yanlış sollama ise öldürür. Tüm
kamu görevlilerimiz, çalışanlarımız ve emeklilerimizin oylarını kullanırken iki defa
düşünmeleri gerektiğini söyledi.
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KAMU-DER’İN 2013 YILINDA ÖDÜL VERDİĞİ ALİ EREN
MECLİSİN EN ÇALIŞKAN VE SEVİLEN DANIŞMANI OLDU
KAMU-DER’İN 2013 YILINDA ÖDÜL VERDİĞİ ALİ EREN
MECLİSİN EN ÇALIŞKAN VE SEVİLEN DANIŞMANI OLDU

A

Kamu-Der’in 2013 yılında en iyi danışman ödülü verdiğimiz Danışman
TBMM’nin en çalışkan ve sevilen danışmanı olarak çıktı.
Siirt Ak parti milletvekili ve Avrupa Birliği Eş Komisyon Başkanı Afif
DEMİRKIRAN’ın danışmanlıgı yapan Ali EREN meclisin en çalışkan ve
sevilen danışmanı olarak tanınıyor ve seviliyor Kamu-Der olarak ödül
verdiğimiz kamu görevlilerin böyle sevilen ve çalışkan insanlara hak
ettikleri ödülleri Kamu-Der olarak isabetli karar verdiğimizin sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Ali EREN’e Kamu-Ses dergisi olarak
üstün başar diler, sayın milletvekilimiz Afif DEMİRKIRAN’a da ayrıca
teşekkür ediyoruz.

Ali EREN
Danışman

Bir Evladın Babasınının Ölümünün
1. Yılında Anması

(EL FATİHA) 19 Ocak 2013 tarihinden bugüne dek aramızdan
ayrılışın tam bir sene olacak fakat dün gibi içimizin sızısı devam ediyor.
Senin yokluguna bir türlü alışamadım be babacağım. Sen hiç ölmedin
babacığım, hep kalbimde ve aklımdasın.Sen babayiğit ve mert idin,
sağlam basardı ayakların yere kendinden emin ve değerlerin vardı,
sevdiklerine bolca yedirir ve onları mutlu etmeden için rahat etmezdi.
Cömertliğin meşhurdu (Rabbimde sana çömertçe rahmet ve mağfiretler
etsin) Hiçbir vakit yardımseverliğini kaybetmedin. Tek mutluluğun
insanlara faydalı oluşundu.Yükün hep ağırdı ama hiç yılmadın ve hep
başın dikti. Sözün erkek sözüydü. Dostların yolunda tüm varını
ALİ SEVGİLİ
verebilirdin tereddütsüz, dünya malına pek değer vermezdin hep
Ölümünün 1. Yılında Saygıyla Anıyoruz.
kanaatkardın. Kendi ağzından kısar karşındakini düşünürdün. Eksik iş
sevmez herşeyin tam tamını yapardın. Dürüstlüğünden ve disiplinliğinden ödün vermezdin. Hak, hukuk,
sulh adamıydın babacığım. Seni anlatmakta kelimeler eksik kalır. Erken gittin daha çok ihtiyacımız
vardı sana. Maksadım isyan değil, (haşa) ama daha çok yaşayacağını zannederdik ölüm ansızın geldi işte
yüreğimizde öyle derin bir sızı bıraktı ki yaşamımız boyunca hep sızlıyacak o sızı, ne yapalım Takdir-i
İlahi.Hiç ama hiç unutulmayacaksın babam. Bu hayatta tarihe geçen liderler olur, sende herkesin yüreğine
işleyip yüreklerinde tarih yazdın. Mekanın Cennet Rasullullah komşun olsun. Oğlu Sebahattin SEVGİLİ

GÜZEL SÖZLER... DOĞRU SÖZLER...

22
22

KAMU-SES 2014 Sayı 36

www.kamuder.org.tr

ÇOCUK OLMAK ÖZGÜR OLMAK DEMEKMİŞ !
Çocuk olmak yaşını büyülterek söylemek, dişlerinin
birer ikişer düşmesi, başka bir çocukla saniyesinde
arkadaş olabilmek, sonraki saniyeyi hesaplamadan
içinden geldiğince davranmak demek. Çocuk olmak
hayat bilgisi ve güzel yazı derslerini öğrenmek her çeşit
allı pullu simli kalemi ve kokulu silgileri bulundurmak,
tenefüs aralarında köşe kapmaca ve seksek oynamak
demek.Çocuk olmak annenin tabakla arkandan
dolaşması sebze veya et yemiyorsun diye sana kızması,
oyun oynarken sırtına ter bezi koyması demek.
Çocuk olmak sınırsız resim yapma ve şarkı söyleme
özgürlüğü, törenlerde şiir okuma heycanı, her sabaha
türküm doğruyum çalışkanım sözleriyle günaydın
demek. Büyümenin hayaliyle geçti o yıllar oysa çocuk
olmak özgürlük demekmiş.

0535 426 09 55
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ALLAH ALLAH, BUNU DA MI GÖRECEKTİK?
Prof.Dr. Bünyamin Dikici
görevden alındı, yerine Beden
Eğitimi Öğretmeni Recep Özmerdivenli atandı!
Prof.Dr. Bünyamin Dikici’nin
görevden alarak yerine Beden Eğitimi Öğretmeni Recep
Özmerdivenli’nin başhekim olarak
atanmasına tepki gösteren Sağlık
Sen Düzce Şube Başkanı Yard.
Doç. Dr. Melih Engin Erkan,
“Şaşkınlık içindeyiz “ dedi.
Düzce Üniversitesi
Başhekimi Funda Sivrikaya’nın,
Beden Eğtimi Öğretmeni Recep
Özmerdivenli’yi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’ne Başhekim olarak atamasının yankıları sürüyor. Atamayla ilgili tepkilerini dile getiren Sağlık
Sen Düzce Şube Başkanı Erkan, “ hekim olmayan bir fizyoterapistin araştırma ve uygulama hastanesi gibi
onlarca profesör, doçent ve araştırma görevlisinin çalıştığı kuruma başhekim olarak atanmasını şaşkınlıkla
izliyoruz” dedi. Bu kadar hekim varken atanması şaşkınlık verici Melih Erkan Şunları söyledi “ Tıp Fakültesi Başhekimliğine yapılan atamayı büyük bir şaşkınlık içerisinde izledik. Olay tüm hastane çalışanları
arasında da şaşkınlığa sebebiyet vermiştir. Tıp Fakültesinde liyakatli bir çok profesör ve doçent varken,
beden eğitimi bölümünü bitirdikten sonra fizyoloji doktorası yapmış, hekim olmayan, hele de her ne kadar yerel mahkemede ceza aldığı bir dava Yargıtay aşamasında zaman aşımına bağlı düşse de “ sahte reçete
düzenleyerek “ yolsuzluk yaptığı Yargıtay tarafından oybirliğiyle onanmış olan birisinin başhekim olarak
atanması, harcama yetkisi verilmesi, diğer hekimlerin yazdığı raporları ve hatta adli raporları onaylama
yetkisi verilmesinin takdirini kamu vicdanına bırakıyorum. ”

GÜZEL SÖZLER... DOĞRU SÖZLER...

HZ. ALİ

Kamuya hizmet, Hakka hizmet...
KAMU-DER
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FALİYETLER
2014 OCAK AYI ZİYARETLERİMİZ

KAMU-DER Onur Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU’yu Ziyaret Ettik.
KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ 24.12.2013 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Yönetim kurulu
kararımız ile KAMU-DER Onur Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin
FEYZİOĞLU’nu ziyaret ederek kendisine tefhim ettim ve tebrik ettik. Sayın FEYZİOĞLU bel fıtığından ameliyat
olmuştu, geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Ayrıca Sayın FEYZİOĞLUNA KAMU-SES Dergisi ile KAMU-DER’in
eşantiyonu olan duvar saatini hediye etti.
KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ Onur Kurulu üyeliğine seçilenler: 1. Sayın Metin FEYZİOĞLU,
2. Ankara Milletvekilimiz Aylin NAZLIAKA, 3. Doç. Dr. Emekli Albay Namık Kemal BİNGÖL ve 4. Maliye
Bakanlığı Merkez Daire Başkan Yardımcısı Dr. Ali Asker DEMİRHAN KAMU-DER Onur Kurulu üyeliğine
seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyoruz. 5. Geleneksel ödül törenimizde kendilerine Onur Kurulu ödülü taktim
edilecektir.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin FEYZİOĞLU KAMU-DER Başkanı ve Yönetim Kurulunun bu nazik
davranışlarına teşekkür ediyorum. KAMU-DER’i takip ediyoruz. Görevini layıkı ile yapıyor, üstün başarılar
dilerim. dedi.

KAMU-DER Onur Kurulu Üyeliğine
seçilen Ankara Milletvekili Aylin
NAZLIAKA yazısını tebliğ ettik.
KAMU-SES 2014 Sayı 36

CHP Genel Başkan Yrd.
Gürsel TEKİN’i ziyaret ettik.

Sincan Dayanışma ve Kaynaşma
Yemeğine katıldık Ankara Milletvekilimiz
Levent GÖK’le birlikteyiz.
www.kamuder.org.tr
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İŞADAMI MURAT BORA İLE SÖYLEYİŞ
-Sayın Murat Bora Sizi Tanıyabilirmiyiz.
-Tabiki, 1979 Siirt Baykan Doğumluyum. Lise Mezununuyum. Deyim yerindeyse
hayat fakültesini bitirdim. Evli ve üç çocuk babasıyım. İngilizce, İspanyolca ve Kürtçe
Bilmekteyim.
-Sayın Bora neden Venezuella ?
-Evet teşekür ederim. Ülkemize göre Venezuella’ya baktığımızda vergi bakımından gerekli iş
ve işlemlerde Türkiye’ye göre daha iyi kolaylıklar sağlanmaktadır. Daha saygın bir şekilde
itibar görüyoruz. Onun için Venezuella.

Murat BORA

-Sayın Bora Türkiye’ ye neden geldiniz Öğrenebilirmiyiz?

-Sayın Sultan Hanım Türkiye’ye geliş nedenim TUSKON İşadamları federasyonu genel
merkez yöneticilerim İstanbul’da düzenledikleri uluslar arası gıda fuarına çeşitli ülkelerden
1500 kişi katıldık. Katılımcılarla birlikte 2000 şişi olduk. İşadamları arasında ikili görüşmeler oldu. Bilgi alışverişinde
bulunduk. Tanıştık. Kart verdik, kart aldık. Bence çok yararlı oldu. TUSKON yöneticilerine teşekür ederim.
İşadamı - Venezuella

-Sayın Bora Siirt Baykan Doğumlusunuz. Doğduğunuz yeri ziyaret etttinizmi?
-Evet Sultan Hanım Doğduğum büyüdüğüm yer Siirt Baykan’ a bağlı Atabağ Beldesi(Comani)’nde doğdum. Elbette
gittim anam babamla hasret giderdim. Hayır dualarını aldım. Ve bu vesile ile İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Siirt,
Batman, Diyarbakır ve Ankara’yı gezdim, gördüm. Sizin gibi güzel insanlarla tanıştım ve çokta mutlu oldum.
-Sayın Bora Ülkemize ne gibi yatırımlar yapmayı düşünüyorsunuz. En azından doğduğuz yer olan Comani’ye ne
yapacaksınız?
-Sayın Sultan Hanım Bölgeyi gezdim gördüm. Venezuella’ daki iş hayatımız yenidir. Tabiki İş adamlarına göre de
biraz gencim Allah sağlık verirse işlerimizde biraz daha iyiye giderse Comani’ye yani Atabağ Beldemize doğduğum
yere 2 adet taziye ve kültür evi 2 adet camimizin bakım ve onarım çevre düzenlemesi 2 okulumusun bigisayar ağını
döşeteceğim. Ve fakir öğrencilerimize burs verme planım vardır. Allah bizi mahcup etmesin.

TBMM Avrupa Birliği Eş Komisyon Başkanı
Siirt Milletvekili Afif DEMİRKIRAN’ı ziyaret

TBMM ziyaretler

TÜRKİYE TUSKON’dan Ödül Aldık

VENEZUELA Yılın İşadamı Ödülü Alırken
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İSTANBUL MARMARAY HOTEL

İSTANBUL’DAKİ
ALO
KONFORLU
MARMARAY
HOTEL
EVİNİZ
0.212
458 60 00

Marmaray Hotel İstanbul

Güvenlik Caddesi No: 43 Yenikapı - İstanbul / TÜRKİYE • 34130
Tel : 0212 458 60 00 • www.marmaray.istanbulhotelturkey.com
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MEHMET ERMAN İLE SÖYLEYİŞ
-Sayın Erman sizi tanıyabilirmiyiz.
-1970 Batman doğumluyum. Lise mezunuyum. İngilizce , Arapça ve Kürtçe bilmekteyim. Batı
enerji limited şirketinin yönetim kurulu başkanıyım. Evli ve 8 çocuk babasıyım.
- Sayın Erman Ülke ekonomisini nasıl görüyorsunuz.

Mehmet ERMAN
İşadamı

-Sayın Sultan Hanım Ülke ekonomisi genelde iyiye gidiyor. Bazı aksaklıklar ve olumsuz
olaylar oluyor millet olarak bunları da atlatacağız Türkiye büyük bir ülkedir. Zaman zaman
olumsuz olaylar yaşanıyor. Ama bunlar da geçer. Ülkemiz ne zaman güçlü olmuşsa dışta ve içte
karıştıranlar olmuştur. Mutlu ve güçlü bir Türkiye özlemimizdir.
-Sayın Erman iş hayatınızda keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldumu?

-Sultan Hanım İş hayatımda keşke yapmasaydım dediğim hiçbir şey olmamıştır. Ben çok
sıkıntılardan sonra bu konuma geldim. Çok mücadeleciyim ve mücadeleyi de severim. Yaptığım işlerden hiç pişman
olmadım olmam da.
-Sayın Erman yıllardır Çankaya’ da ikamet ediyorsunuz, sevilen bir simasınız. Yerel veya genel seçimlerde aday mısınız
-Sultan Hanım evet doğru ben bölgemde sevilen ve sayılan biriyim. İşin doğrusu herhangi bir teklif almadım ben
siyasetin dışında kalmak istiyorum ben iş adamıyım. Diyorum ki herkes kendi işini yapsın diye düşünüyorum. Ama
zaman ne gösterir bilmem. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi ‘‘Zaman ne eylerse güzel eyler’’
-Sayın Erman en çok neyi seviyorsunuz?
Sultan hanım; çok teşekür ederim. ben öncelikle kendime ve insanlara saygılıyım. Ülkemi, bayrağımı, işimi ve dostlarımı
severim. Kitap okumayı ve güncel olayları takip etmeyi severim.
-Sayın Erman Kamu-SES Dergimize konuk olduğunuz için teşekür ederim.

Dostlarımızla birlikteyiz.

En büyük servetim çocuklarımdır.

Emekci kardeşlerimizle birlikteyiz.

Ünlü tarihi yerlerimizden Hasankeyf’teyiz
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KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE
ÇALIŞANLAR DERNEĞİ DİYORKİ !
1) Savcı, hakimlerin görev değişiklikleriyle ve HSYK ile yasanın yeniden yapılanması
üzücüdür. Lütfen yargıyı siyasileştirmeyiniz. Adalet, hukuk her zaman herkes için
geçerlidir.
2) 2500 Polisin görev yerleri değiştirildiğini ve halen değişikliklerin devam ettiğini
görüyoruz. Lütfen polisi ve askeri siyasileştirmeyiniz. Görev kutsaldır bırakın görevlerini yapsınlar.
3) Kurumlar arasındaki kamu görevlileri aylık maaşlarındaki fark 37 kat fark var.
Çalışan ve emekli arasında maaş farkı en fazla 500 ¨ olmalıdır. Bu farklılıkların giderilmesi için bir yasa ile gerçekleştirebilirsiniz.
4) Ülkemizde devlete ömrünü veren kamu emeklilerimizin emekli aylıkları aylık kira
parası bile değildir. Bırakın 30 gün geçinmeyi, bu maaşla 10 gün bile geçinememektedirler. Çalışan ile emekli kamu görevlileri arasındaki maaş farkı en fazla 500 ¨
olmalıdır.
5) 3 yıldan beri ha verildi, ha verilecek denilen emekli banka promosyonlarını oyalama
taktiğini bırakıp lütfen banka promosyonlarını verdiriniz.
6) 2013 yılında yüzbin sözleşmeli personele kadro verdiniz. Binlerce defa teşekkür
ediyoruz. Türkiye geneli 23 bin olan özelleşen kurumlarımızın çalışanlarını 4/C’ye
attınız. Aylık maaşları % 100 kayıpları olmuştur. Özelleşen ve özelleşecek kurumların
çalışanlarını çalıştıkları kurumların ünvanları ile birlikte memurluğa geçirerek kadro
vermenizi istiyoruz. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarda çalışan Türkiye geneli 10 bin
olan çalışanlarına acilen kadro verilmelidir.
7) TBMM’deki görüşmelerde kavga, tokat, tekme işlerini bırakın, işsizliğe acilen çare
bulmanızı, emekliye ve askeri ücretliye verdiğiniz %3 lük zammı tekrar gözden geçirerek insan onuruna yakışır bir ücret verilmesi için yasa çıkartmanızı istiyoruz.
8) Avrupa ülkelerinde milletvekili, bakan ve en üst düzey bürokratlar dahil aylık
maaşları ülkelerinde çalışan asgari ücretinin 3 katını geçememektedir. Ülkemizde de
böyle bir yasa çıkarmanız halinde Türkiye kazanacaktır. Kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz ve askeri ücretlilerimiz sizlere ömür boyu minnettar kalacaklardır.
9) Ülkemizde 4 kişilik bir aile geçim endeksinin 3.705 ¨ olduğuna göre devlete 30
yıl hizmet etmiş emekli bir müdürün aylık maaşı 1400 ¨’dir. Nasıl ve ne şekilde
geçineceğini kamuoyu takdirine bırakıyoruz. 12 yıldan beri kamu kurumlarındaki ve
emekliler arasındaki ücret farkı giderilemedi. Nasılki mecliste bir gecede eski milletvekillerine ve kendilerine yasa çıkarttıysanız biz çalışan ve emekçilerede en azından bir
haftada çıkartınız. TBMM üyelerini bu düzeltmelerle ilgili göreve davet ediyoruz. Bu
farklılıklar bir yasayla giderilebilir.
Bu yasaların çıkarılması halinde tüm çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayır dualarını
alacaksınızdır.
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BAŞARININ iLACI

AVEA
TEKNOLOJiSi

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri ve Avea’nın birlikte sunduğu
Sağlık Takipçim teknolojisi, kişinin kan, tansiyon ve şeker
ölçümlerini, kendi evinin rahatlığında doktoru ve yakınlarıyla
anında paylaşmasını sağlıyor.
Kurumlara özel ürettiği çözümlerle büyük işletmelerin
hayatını değiştiren Avea’ya siz de gelin, yenilikçi
başarılara beraber imza atalım.
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