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Kamu-Derin 2009 Yýlý Baþarý Ödül Töreni
Ankara Etap Altýnel Otelinde Yapýldý.
Ödüller Kamu Görevlilerimizin ve Basýnýn Katýlýmýyla
Hak Sahiplerine Takdim Edildi

Kamu-Der Sizlerle Büyüyor

KAMU-SES OKUYUCULARINA
KAMU-DERÝN HEDÝYESÝDÝR
Cu m huriyet fi ki r ser bes t l i ði t a r a f t a r ý d ý r.
Sa m im i ve meþr u o l mak þ a r t ý y l a h e r
f ik re s a yg ý du y ar ý z .
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Cevdet BAÞTUÐ

KAMU-DER GENEL BAÞKANI

SAYGI DEÐER KAMU GÖREVLÝLERÝ MESLEKTAÞLARIM
Yayýn organýmýz olan KAMU-SES dergimiz aracýlýðýyla baþ sayfada Kamu görevlilerimizin sorunlarýný
dile getirmeye çalýþýyorum. Sesimizi duyurmaya çalýþýyorum. Bildiðiniz üzere KAMU-DERi 2006
yýlýnda 20 arkadaþýmýz ile kurduk. Þükürler olsun KAMU-DER sizlerle çýð gibi büyüyor. Kýsa bir sürede
17 yerde temsilci atamýþ bulunmaktayýz. 2010 yýlýna kadar 21 ilde teþkilatlanmayý tamamlamayý
hedefliyoruz. Biz bu derneði kurarken 3 tane ýþýðý kendimize rehber aldýk.
1.Büyük önder ATATÜRKÜN söylediði gibi Baþarý ; Baþarýyý Baþaracaðým Diyenindir. Sözünden yola çýkarak biz bu
baþarýyý yakaladýk.
2.Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) Hz.Muhammed Efendimizin buyurduðu gibi Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý
olandýr bizde bu sözü kendimize ýþýk tutarak insanlarýmýza faydalý olmanýn gayreti içerisindeyiz.
3.Yine büyük önder ATATÜRKÜN diðer bir sözü olan  Vataný seven, görevini yapandýr. sözü doðrultusunda bizlerde
Kamu görevimizi yaptýðýmýza inanýyoruz. Vatanýmýza ve milletimize faydalý olacaðýmýza inanýyoruz ve olma gayreti
içerisindeyiz.
24.07.2009 tarihinde ANKARA ETAP ALTINEL otelinde KAMU-DER olarak 2009 yýlýndaki en baþarýlý bürokratlarýmýza
plaket töreni düzenleyerek ödüllerini takdim etmiþ bulunmaktayýz. Bu plaket töreni ödüllerinin hak sahipleri yaptýðýmýz
genel ve yerel anketler sonucunda tespit edilmiþtir. Motivasyon olmasý, birlik beraberlik ve dayanýþmanýn hat safhada
olmasý için siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, kaymakamlara, belediye baþkanlarýna, genel müdürlere, müsteþar
ve müsteþar yardýmcýlarýna ve kamu görevlilerimize ödül olarak plaket takdimi yapýlmýþtýr. Biz KAMU-DER olarak bu
ödüllerin çýtasýný yükselterek geleneksel hale getireceðiz. Her yýl görevlerini en iyi yapan baþarýlý Kamu Görevlilerimizi
yine yapacaðýmýz genel ve yerel anketler sonucu birlik beraberlik ve motivasyonlarýnýn saðlanmasý açýsýndan
ödüllendireceðiz.
2010 yýlý zammý için 2009 yýlýnda hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yapýlan görüþmelerde her 3 yetkili
sendikanýn yetkililerinin önceden bir araya gelerek kendi aralarýnda mutabakata vardýktan sonra hükümetle görüþmelere
oturmalarýnýn daha yararlý olacaðý kanýsýndaydýk, ama üzülerek söylüyoruz fiyaskoyla sonuçlanmýþtýr. Bu duygu ve
düþüncelerle, ramazaný þerifinizi ve önümüzdeki þeker bayramýnýzý en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygýlarýmý
sunarým.
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PLAKET TÖRENÝ
Genel Baþkan Konuþma Yaparken

KAMUDER 1. GELENEKSEL BAÞARI ÖDÜL TÖRENÝ 24 TEMMUZ 2009,
ANKARA ETAP ALTINEL OTELÝNDE BÝR TÖREN DÜZENLENEREK ÖDÜL
SAHÝPLERÝNE BAÞARI PLAKETLERÝ TAKDÝM EDÝLDÝ
GENEL BAÞKAN KONUÞMASI
Ödül töreninin açýlýþýnda bir konuþma yapan Kamu-Der Genel Baþkaný Cevdet Baþtuð,
Kamu-Der i 2006 yýlýnda 20 arkadaþýmýz ile birlikte kurduk ve þuanda 17 yerde temsilcisi
olan kendi alanýnda söz sahibi bir sivil toplum kuruluþu düzeyine geldik.
Derneðimizi kurarken kendimize iki ýþýk tuttuk.
1- Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurduðu gibi insanlara en hayýrlýsý insanlara faydalý
olanýdýr. Bizlerde insanlarýmýza faydalý olma gayreti içerisindeyiz.
2- Büyük önder Atatürkün söylediði gibi vatanýný seven görevini iyi yapandýr ve yine
aziz Atatürkün söylediði gibi baþarý baþaracaðým diyenindir. Biz Kamu-Der yöneticileri
olarak bu sözleri kendimize ýþýk tutarak baþardýk ve görevimiz yapýyoruz, yapacaðýz
ve yaptýðýmýzada inanýyoruz.
Bu sözleri kendimize rehber ederek insanlara ve vatanýmýza en iyi þekilde hizmet etmeyi
arzu etmekteyiz ve ettiðimize de inanýyoruz.
Kamu-Der olarak yaptýðýmýz anketler ve araþtýrmalar sonucunda baþarýlý olduklarýna
caný gönülden inandýðýmýz siz deðerli kamu görevlilerimize baþarý plaketi vermekten
gurur duyuyoruz. Yüce Allahýn izni ile plaket ödül törenimizi her yýl geleneksel hale
getireceðiz. Temeli bu törende atmýþ bulunuyoruz. Amacýmýz ülkemizin en ucra köþesinde
görevlerini layýkýyla yapan baþarýlý tespit ettiðimiz kamu görevlilerimize de baþarý
ödüllerini takdim etmek. Bu vesileyle çalýþmalarýnýzýn devamýný diler, saygýlar sunarým
dedi. Genel Baþkaný Cevdet Baþtuðun bu konuþmasý salonda büyük alkýþ aldý.
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24.07.2009 KAMU-DER
ANKARA ETAP ALTINEL OTELÝNDE
YAPILAN PLAKET TÖRENÝ

Genel Baþkana Açýlýþ Konuþma Yaparken

Yýlýn Baþarýlý Parti Baþkaný BBP Genel Baþkaný Sayýn Yalçýn
Topçuya Plaketi Sayýn Baþkanýmýz Cevdet Baþtuð Takdim Ederken

Yýlýn Baþarýlý Genel Müdür Yardýmcýsý TEÝAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý
Mustafa Aküzüme Plaketini Kamu-Der Basýn Yayýn Genel Sekreteri
Murat Baþtuð Takdim Ederken

Yýlýn Siyasetçisi DP Genel Baþkan Yardýmcýsý M.Selim Ensarioðluna
Plaketi Baþkanýmýz Cevdet Baþtuð Takdim Ederken

Baþarýlý Belediye Baþkanýmýz Ayaþ Belediye Baþkaný Ali Baþkaraaðaça
Plaketi Ýþ adamýmýz Rahmi Can Takdim Etti

Halk Bankasý Genel Müdürümüz Hüseyin Aydýn Adýna Ankara 1. Bölge
Koordinatörü Levent Nihat Güleçe Plaketi Emniyet Genel Müdürü Özel
Kalem Müdürü Engin Kaya Takdim Ederken

Emniyet Genel Müdürümüz Oðuzkaðan Köksal Adýna Özel Kalem Müdürü Engin
Kayaya Plaketi Genel Baþkanýmýz Cevdet Baþtuð Tarafýndan Takdim Edildi

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Serhat Ayrýma
Plaketi TEÝAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Aküzüm Taktim Ederken
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24.07.2009 KAMU-DER
ANKARA ETAP ALTINEL OTELÝNDE
YAPILAN PLAKET TÖRENÝ
Tip Dalýnda En Baþarýlý Yönetici Uzmanlar Týp Merkezi Genel Müdür Teyfik Barýþ
Konuþmasýný Yaparken Kamu-Dere Memnuniyetini Bildiridi

Yýlýn Baþarýlý Hukukçusu Avukat M. Þiril Erdoðana Plaketini Isparta Yalvaç
Kaymakamýmýz Nevzat Taþtan Takdim Ederken

Yýlýn Baþarýlý Milletvekili Afif Demirkana Plaketini
Dr. Namýk Kemal Bingöl Takdim Ederken

Doçent Dr. Emekli Albay Namýk Kemal Bingöle Plaketini Kamu-Der Genel
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Demirci Takdim Ederken

Operatör Dr. M.Gültekin Malkoça Plaketini
Kamu-Der Denetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Asým Güven Takdim Ederken

Genç Ýþ Adamý Ferabi Taþçýya Plaketini Ayaþ Belediye Baþkanýmýz
Ali Baþkaraaðaç Takdim Ederken

Genel Baþkanýmýz Cevdet Baþtuð Yalýkavak Belediye Baþkaný
Mustafa Saruhana Plaketini Takdim ederken
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2010 MEMUR ZAMLARI
KAMU-DER DÝYORKÝ 2010 yýlý için verilen zamý kabullenmek mümkün deðildir enaz
6+ 6 olmalýdýr. KAMU-DER olarakta yüzdelik zamlarýn adil olmadýðýný, bunun ancak adil
bir personel yasasý ile mümkün olacaðýný, tüm kurumlar arasýndaki ücret adaletsizliðin
giderilmesi için gözden geçirmeli.
Hükümetin zam teklifi memur maaþlarýna böyle yansýyacak.
Hükümetin memur maaþlarýna gelecek yýl yüzde 2,5 artý 2,5 zam yapýlmasý teklifiyle en düþük memur
maaþý 1 Ocak 2010'da 25,47 lira artarak 1044,29 liraya ulaþacak.
Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi, hükümetin gelecek yýl memur maaþlarý için sunduðu zam teklifinin
maaþlara yansýmasý konusunda sosyal yardýmlarýn dýþarýda tutulduðu bir hesaplama yaptý.
Buna göre, yüzde 2,5'lik zam teklifiyle memur maaþlarý 1 Ocak 2010'da itibaren yýlýn ilk yarýsý için 25,47
ile 115,26 lira arasýnda artacak.
Baþbakanlýk Müsteþarý'nýn maaþý 1 Ocak 2010'da 4 bin 610,25 liradan 115,26 lira artýþla 4 bin 725,51
liraya ulaþacak.
En düþük memur maaþý olarak bilinen ve iþe yeni giren hizmetlinin aldýðý bin 18,82 lira ise yüzde 2,5'lik
artýþla 1 Ocak 2010'da 25,47 lira artacak. En düþük memur maaþý gelecek yýlýn ilk yarýsýnda bin 44,29 lira
olacak.
1 Ocak 2010'dan itibaren 16 yýllýk çalýþmasý olan avukatýn maaþý 43,54, öðretmenin maaþý 34,96, imamýn
maaþý 32,42, hemþirenin maaþý 30,91 ve lise mezunu memurun maaþý 26,84 lira artacak.
Gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda ise Baþbakanlýk Müsteþarý'nýn maaþý 4 bin 834,65 liraya ulaþacak.
En düþük memur maaþý ise 1 Temmuz 2010'da itibaren bin 70,40 liraya çýkacak.
Hükmetin memur maaþlarýna gelecek yýlýn birinci ve ikinci altý aylarý için yaptýðý yüzde 2,5 artý 2,5 zam
teklifiyle bazý unvanlardaki maaþ artýþlarý sosyal yardýmlar hariç þöyle olacak:
Unvan

Derece 1 Temmuz 2009

1 Ocak 2010

1 Temmuz 2010

Baþbakanlýk müsteþarý (25 yýl)

1/4

4610,25

4725,51

4834,65

Pratisyen Tabip (16 yýl)

1/1

1802,82

1847,89

1894,09

Avukat (16 yýl

2/1

1741,49

1785,03

1829,66

Mühendis (16 yýl)

2/2

2070,58

2122,35

2175,41

Öðretmen (16 yýl)

3/1

1398,42

1433,38

1469,22

Þube Müdürü (16 yýl)

3/2

1317,91

1350,86

1384,64

Memur (yüksekokul) (16 yýl)

3/2

1127,45

1155,64

1184,54

Müezzin, Ýmam, Hatip (16 yýl)

3/2

1296,53

1328,95

1362,18

Memur (lise) (16 yýl)

6/1

1073,56

1100,40

1127,91

Þoför (lise) (16 yýl)

6/1

1073,56

1100,40

1127,91

Hemþire, Ebe, Saðlýk Memuru (16 yýl)

6/3

1236,41

1267,32

1299,01

Hizmetli (ilkokul) (16 yýl)

9/2

1035,66

1061,56

1088,10

Hizmetli (yeni iþe giren)

15/1

1018,82

1044,29

1070,40
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Kamu-Der Genel Baþkanýmýz
Cevdet BAÞTUÐ ile dobra dobra konuþtuk!
Sn. Genel Baþkaným sizi tanýyabilir miyiz ?
1956 Siirt Kurtalan Doðumlu, Ankara Sincan Lisesi Mezunuyum.
1981 yýlýndan beri TCDD Genel Müdürlüðünde Çalýþmaktayým.
Halen de TCDD Saðlýk Dairesi Baþkanlýðýnda Uzman Olarak
Görev Yapmaktayým. Evli ve 3 Çocuk babasýyým.

Sn. Baþkaným 15 Aðustos Yetkili Sendikalarla Hükümet Arasýnda Görüþmeler Olacak. Kamu-Der
Olarak Beklentileriniz Nedir?
Sn. Sevgi Turan
Bilindiði üzere 15 Aðustos 2007 Tarihinde Yetkili Sendikalarla Hükümet Arasýnda 2010 yýlý için
verilecek zamlar hakkýnda toplu görüþme olacak, Kamu-Der Olarak beklenti içinde olduðumuz
6 þey vardýr.
1. Keþke 3 büyük Sendika Konfederasyonumuz önceden kendi aralarýnda mutabakat verdikten
sonra hükümetle masaya oturmalarýdýr. O zaman daha etkili ve yetkili olacaklardýr.
2. Beklentimiz en az iþçilere verilen zam oraný kadar zammýn tüm kamu görevlilerine ve
emeklilerimize verilmesi.
3. Mübarek ramazan ayý itibariyle et, þeker ve gýdaya en az %20 zam gelmiþtir. Sayýn sendika
yetkilileri ile hükümet yetkililerinin bu gerçeði göz ardý etmemeliler diye düþünüyorum.
4. Personel Yasasý, bütün kurumlardaki kamu görevlileri ayný unvanla ücret almalý, bu ücret
adaletsizliði giderilmelidir.
5. Kamu görevlilerimizin 25 yýl sonun da emekli olmalarý halinde iþçiler gibi 70-80 bin TL toplu
ikramiye almalarý. Tüm emekli ve çalýþanlara yýlda 1 defa tatil yardýmý saðlanmalýdýr.
6. Sözleþmeli 4/B 4/C ve özel idare genel sekreterliðinde valilik, kaymakamlýk ve vakýflarýnda
çalýþan tüm görevlilere acilen kadro verilmeli, 657ye baðlý kamu görevlilerine tanýnan haklar
kendilerine tanýnmalýdýr.

KAMU-DER
KAMU GÖREVLÝLERÝNÝN SESÝDÝR.
MUTLUYUZ ÇÜNKÜ KAMU-DERLÝYÝZ!
www.kamuder.org.tr
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Sn. Baþkaným Ekonomiyi Nasýl Deðerlendiriyorsunuz?
Sn Turan: Ülke Ekonomimiz bana göre iyi gidiyor. Hükümet
Kamu Görevlilerine ve emeklilerine gerekli doyurucu zam verirse
çok daha iyi olur.
1. Gerekirse IMF reçeteleri için ONE MÝNUTE denilmelidir.
2. Özel Sektör Krizi Bahane ederek iþçi çýkarma alýþkanlýðýný
terk etmeli, aksine yeniden iþ istihdamý yaratýlmalýdýr.

Sn. Baþkaným ülkemizde son günlerde tartýþýlan demokratik açýlýmý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Sn Turan: Demokratik açýlýmla ilgili son günlerde ateþli tartýþmalara yol açmaktadýr. Türkiye büyük
bir ülkedir. Her zaman þahlanýnca, içerde ve dýþarýda huzurumuzu bozmak isteyenler vardýr. 20
yýlda 40 bin kamu görevlisinin þehit olduðunu hep birlikte duyduk ve gördük. Artýk biz bu ülkede
þehit haberleri duymak istemiyoruz. Annelerin göz yaþlarý dökülsün istemiyoruz.
Bu uðurda ülke için harcana paralarla 2. bir Türkiye inþa edebilinirdi. Çözüm hükümetin iþidir. Daha
doðrusu bizi yöneten, yönetmeye talip olan siyasi partilerin iþidir. Bu iþte mutabakat þarttýr. Bu iþ
devletin iþidir.
Biz KAMU- DER olarak daha fazla kan dökülmesini istemeden konunu çözülmesini istiyoruz.
Yeter ki çözülsün, daha fazla Kamu çalýþaný þehit olmasýn. Ýnþallah sonucu ülkemize ve milletimize
hayýrlý olur.
Sn. Baþkaným 2010 yýlý zamlarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Syn Turan: 2010 yýlý zamý kabullenmek mümkün deðil. Bu günün þartlarýna göre en za 6x6 olmalýdýr.
2010 yýlýna 4 ay varkan 2009 un 9. ayýnda elektiriðe %21 zam yapýlmýþtýr. Akaryakýt, gýda gibi temel
ihityaçlara her gün zam gelmektedir. Bunun için 2,5x2,5 i kabullenmek mümkün deðildir. 2010un
2. ayýnda tekrar hükümetin zamlarý gözden geçirmesi gerektiðini düþünüyorum.
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RAHMÝ CAN
GENEL BAÞKAN DANIÞMANI

DEVLET ADAMLIÐI VE LÝDERLÝK
Asýrlar öncesinden günümüze devlet kademesindeki akýþý gözden geçirirsek çok önemli hadiseleri
görüyoruz.
Asr-ý saadet döneminde ve ejdat Osmanlý döneminden devlette görev alacak kiþileri renk, ýrk, din,
mezhep ayrýmý yapmadan küçük yaþta yurdun dört bir bucaðýndan keþfedip saraya toplanýr, özel olarak eðitilir
ve gerekli görevler verilirdi. Padiþahlar, devlet erlaný, dini ve fen ilimleri tam tekmil alýrlardý. Deðiþik ýrklardan
saraya getirilen kiþiler dahi din ve eðitimlerini tam alýr, devlet adamý görevine verilirdi. Bundan dolayýdýr ki o
dönemlerde suç oraný çok düþüktü. Birkaç misalle örnek verelim.
Þeriat dönemi olan Hz. ÖMERin halifeliði döneminde 7 yýlda tek bir kere hýrsýzlýk olayý olmuþtur ve
bu hadiseden sonra bölge valisine söylenen söz çok manidardýr. Hz.ÖMER valisine bir daha senin bölgende
hýrsýzlýk olursa senin elini keserim buyurmuþtur. Þimdiki sisteme bakýlýrsa eski ile yeni arasýnda çok tezatlar
var. Devlet kademelerinde ehil olmayan insanlarýn çokluðuna bakýlýrsa ne denli hadiselerin olduðu bariz bir
þekilde anlaþýlýyor. Bugün hýrsýzlýk, cinayet, dolandýrýcýlýk, vatana ihanet son seviyede. Bu insanlar temelde
dini ve milli vatan sevgisini alsalardý ülkemiz böyle olmazdý. Ailesini öldüren, çocuklarýný sokaða atan, kendi
kardeþlerine ve evine haddini aþan insanlar öyle çoðaldý ki oysa bu insanlar bence çokta suçlu deðiller. Bunlarý
bu duruma getirenler suçludur. Mesela; bir cihaz yaparsýnýz çok kalitesizdir. Normalde 10 yýl dayanmasý
gerekirken 6 ayda hurda olur. Bu hata cihazýn mý yoksa imalat yapanýn mý? Elbette yapanýn. Evlat dünyaya
geldiði zaman hiçbir þeyi bilmez ve acizdir. Bunu kim yetiþtirecek? Elbette ailesi. Nasýl yetiþtirecektir? Önce
dini eðitimini, kendisini kimin yarattýðýný ve niçin yarattýðýný öðrenecek, sonra milli inancý geliþecek, son olaraktan
fen ilmi muazzam verilecek. Bu mükemmel varlýk kime zarar verebilir ki!
Peki bu hizmeti kim yapar? Tabii ki topluluklarý ve milletleri bir arada tutan DEVLET yapar. Hükümetler
gelir geçer. Baki olan DEVLET ve MÝLLETTÝR.
Dünyada söz sahibi olmak ve güçlü, ilkeli olmak istersek sadece ve sadece insana yatýrým yapmak
gerekir. Ýnsanýna deðer vermeyen, vatanýna sahip çýkmayan milletler zelil olmaya mahkumdur. Bunun örneði
dünyada çoktur. Bir atasözü vardýr der ki; Ýnsaný Yaþat ki Devlet Yaþasýn.Rasülullah Efendimiz buyuruyor ki;
Bir iþ ehlini verilmezse o iþin kýyameti kopmuþtur.

KAMU-DER DEMEK
KAMU GÖREVLÝLERÝ DEMEKTÝR,
KAMUDER DEMEK KAMU DEMEKTÝR.
www.kamuder.org.tr
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UÐUR DÝBEK
Mersin Ýl Temsilcisi

!!! BÝR GÜN SÝZE DE GEREKÝR !!!

Ýnsanoðlu, yaþamý boyunca iyiye, doðruya ve mutluluða götürecek çeþitli arayýþlar içinde bulunmuþtur.
Peki ya biz; biz bu arayýþýn neresindeyiz? Aradýðýmýz baþarýyý bulduk mu yada baþarý ve mutluluðu bir arada
yakalamak için ne gibi bir çaba sarfediyoruz?
Eski, Yeni , Doktor, Ebe, Hemþire, Müdür, Memur, hizmetli hepimiz bu çatý altýnda yaþam savaþý veriyoruz.
Savaþlar hep yýkýcýdýr sonuçlarý göz önüne alýndýðýnda. Ancak bizim savaþýmýz farklýdýr. Biz uðruna gerekirse
canýmýzý ortaya koymaktan çekinmeyiz. Hastalarýmýza deva olabilmek için, Baþkalarýna saðlayacaðýmýz fayda
uðruna. Bu savaþý öldürmek deðil yaþatmak uðruna veriyoruz. Peki tek baþýmýza mý hareket ediyoruz? Yoksa
elele, kafa kafaya verip, gönüllerimizi ve fikirlerimizi birleþtirerek birlikte mi mücadele ediyoruz?
Empatiden bahsediyoruz. Empati ve sempati! Sempati tek bir varlýða karþý duyulan olumlu bir duygudur,
empati ise tüm canlý varlýklara koþulsuz duyulan bir saygýdýr. Sempati sadece olumlu duygularla, empati ise
olumlu ve olumsuz tüm duygularla ilintilidir. Birlikte yaþamayý, birlikte baþarmayý, mutluluk ve baþarýyý birlikte
yakalamayý hedefliyorsak, baþkalarýnýn sevincine ve üzüntüsüne koþulsuz ortak olmalýyýz. Sempati duyduðumuz
bir insan üzüntülü ise sadece durumunu öðrenmiþ oluruz ancak empati yaparsak insanýn üzüntüsünü öðrendikten
sonra onu giderme gayretinde oluruz. Empatinin yararlarý þöyle sýralanabilir; Amirlerimize duyduðumuz güvenimiz
artar ve verimliliðimiz yükselir, sorunlarýmýza daha kolay çözüm buluruz, ben deðil de biz þeklinde düþünürsek
ayný dilden konuþmuþ oluruz ve daha kolay anlaþýrýz, iletiþim kopukluklarý ortadan kalkmýþ olur, en önemli sonuç
ise zor günleri daha kolay geride býrakýrýz.
Empati duygusuna sahip insan gerek iþ arkadaþlarýyla gerekse aile fertleriyle barýþýk durumdadýr. Sorunlar
karþýsýnda engel deðil köprü kurar. Ýnsanlara karþý empati duyan insan karþýsýndakini can kulaðýyla dinler.
Dinlemeyi bilir. Bir birey olarak empatik duygular içinde ilk önce danýþmayý, dinlemeyi, fikir almayý öðrenmelidir.
Bundan sonraki aþama birlikte karar vermektir. Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar akýllý deðiliz.
Fedakârca çalýþan kamu çalýþanlarý; Ýçinde bulunduðumuz Kurumu ve kendimizi aldýðýmýz maaþlara
raðmen sevdirmenin ileriye götürmenin, halkýmýzýn gözünde daha güvenilir, güler yüzlü hale getirmenin yolu;
empatik düþünmektir. Kendimizi baþkalarýnýn yerine koymak; sevinci ve üzüntüyü paylaþmak, baþkalarý gibi
düþünmeyi baþarabilmek, kendi düþüncelerimizin kalýbýndan çýkýp baþkalarýna da kulak vermektir. Kadýnerkek, genç- yaþlý, zengin- fakir ayýrt etmeden bir bildiði var elbet diyebilmektir.
Saðlýk Çalýþaný olmak kolay bir iþ deðildir. Hele hele hakkýný verebilmek; acil vakalarýn, karþýdakinin
caný Yanarken, gözü hiç birþey görmezken sadece kendini, canýný düþünürken onu yatýþtýrýp, yakýnlarýnýn
sözlerine aldýrmadan  .geç kaldýnýz, nerdesiniz, kaç saattir sizi bekliyoruz, yumruk kalkýk vaziyette, bütün
gerginliðini, olumsuzluðunu size yansýtan hasta yakýnlarý ve bunlar gibi neler neler 
Üstelik kendi durumunu, saðlýðýný, huzurunu düþünmeden Can güvenliði ortamý olmadan Hastaya
müdahale edebilmek, bunlarý gerçekleþtirebilmek çok ama çok zordur. Ýþte burada EMPATÝye zorunlu ihtiyaç
vardýr. Yani empati; toplumda olmazsa olmaz duygularýn biçimidir. Ýnsanlarý hayata ve birbirlerine baðlar.
Empatik davranýþ biçimini anlar ve bunu tüm toplum yapabilirse o zaman hepimiz ayný dili konuþuruz. Arzumuz
daha iyi bir iletiþim deðil midir? . VE BÝR GÜN SÝZE DE GEREKMEZ MÝ?

KAMU-DER KÜNYE

Kamu Görevlileri ve Çalýþanlarý Derneði Yayýn Organý (KAMU-SES)
SAYI - 8
Kamu-Der adýna sahibi
Genel Baþkan Cevdet BAÞTUÐ
Yazý Ýþleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve kurumlarýmýza ücretsiz daðýtýlýr

KAMU-DER Basýn Ahlak Yasasýna Uymayý Kabul Eder. Derneðimizde Yazýlan Ýlgili Yazýlarýn Sorumluluklarý Ýlgili Yazarlara Aittir.

Yönetim Yeri
Atatürk Mah. Melek Sok. No: 2/15
Sincan/ANKARA
Tel ve Faks: 0 312 270 77 36
Gsm: 0 533 426 22 15

Baský Tarihi: Aðustos - 2009
Tasarým
Selma Akgümüþ

Toros Sk. No:31/31 Sýhhýye - ANKARA
Tel: 0.312 232 60 33 Faks: 0.312 232 25 23
www.enagrup.net
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DPBden (Devlet Personel Baþkanlýðý), Devlet Memurluðuna Giriþ Açýklamasý
Devlet Personel Baþkanlýðý Kendisine intikal eden çok sayýda soru nedeniyle daha önce çýkarmýþ olduðu Devlet
Memurluðuna Alýnma tebliðini deðiþtirmiþtir. 28 Temmuz 2009 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan tebliðde, istifa
eden devlet memurunun dönüþü, emeklinin dönüþü, þehit yakýnýnýn veya terör nedeniyle malul olanlarýn istihdamý,
astsubay-subay, hakim-savcý, akademisyen, uzman jandarma, sözleþmeli subay ve astsubaylarýn memur kadrolarýna
nasýl atanacaðý açýklanmýþtýr.
28 Temmuz 2009 04:40
Resmi Gazete
28 Temmuz 2009
Sayý:27302
TEBLÝÐ
Devlet Personel Baþkanlýðýndan
KAMU PERSONELÝ GENEL TEBLÝÐÝ
( Devlet Memurluðuna Alýnma )
( Seri No: 1 )
Kamu kurum ve kuruluþlarýnda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi memur statüsünde çalýþmak isteyen
vatandaþlarýmýzýn aþaðýdaki açýklamalar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.
1. Ýlk Defa Devlet Memurluðuna Alýnma
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 50. maddesinin birinci fýkrasýnda;  Devlet Kamu Hizmet ve görevlerine
Devlet memuru olarak atanacaklarýn açýlacak Devlet Memurluðu sýnavlarýna girmeleri ve sýnavý kazanmalarý þarttýr.
Hükmüne, ikinci fýkrasýnda ise;  Sýnavlarýn yapýlmasýna dair usul ve esaslar ile sýnava tabi tutulmadan girilebilecek
hizmet ve görevler ve bunlarýn tabi olacaðý esaslar Devlet Personel Baþkanlýðýnca hazýrlanacak bit genel yönetmelikle
düzenlenir.hükmüne yer verilmiþtir.
Diðer taraftan, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Görevlerine
ilk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavlar hakkýnda genel yönetmeliðin 7. maddesinde; Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
personel ihtiyacý göz önünde bulundurularak KPSSnin yapýlacaðý tarihler, DPB ve ÖSYM tarafýndan birlikte belirlenir.
ÖSYM, KPSS tarihi, baþvuru tarihi ve baþvurunun ne þekilde ve nereye yapýlacapýný Resmi Gazetede farklý tarihlerde
ilan vermek suretiyle duyurur.  Hükmü, 13. maddesinde;  (A) grubu kadrolarýna atama için seçme yapacak kamu
kurum ve kuruluþlarýn, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açýktan atama izni alýnmýþ kadro ve pozisyonlarýn sayý,
sýnýf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatýndaki koþullar ve belirlenen KPSS taban puanýný, Resmi
Gazetede ve Türkiye genelinde yayýnlanan tirajý en yüksek ilk beþ gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle
adaylara duyurur.  Hükmü, 14. maddesinde ise; Adaylarýn Öncelikle bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapýlacak
KPSSye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn belirleyeceði bir taban puanýn üzerinde KPSS puaný almýþ
olmalarý þarttýr. Hükmü Yer Almaktadýr.
Ayrýca, ayný Yönetmeliðin 22.maddesinde; Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn usulüne uygun olarak açýktan atama izni
alýnmýþ ve koþullarý belirlenmiþ (B) grubu boþ kadrolarýnýn sýnýf, unvan, derece ve sayýsý ile bu kadrolar için aranacak
nitelikleri kapsayan bilgiler,DPB adýna ÖSYM tarafýndan ilan edilir Hükmü, 23. maddesinde ise  adaylar, ÖSYM
tarafýndan (B) grubu kadrolara; KPSS puanlarý, tercihleri, kadro sayýlarý ve koþullarý göz önünde tutulmak suretiyle
yerleþtirilir. Hükmü bulunmaktadýr.
Yukarýdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluþlarýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa Tabi Memur
olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sýnavýna (KPSS) Katýlmalarý ve sýnav sonucuna
göre aldýklarý puan doðrultusunda (A) grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluþlarýnýn;(B) grubu kadrolar için ise
ÖSYM Baþkanlýðýnýn ilanlarýný takip ederek, bu kamu ve kuruluþlarýna veya ÖSYM Baþkanlýðýna baþvuruda bulunmalarý
gerekmektedir.
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2. Özürlülerin Devlet Memurluðuna Alýnmalarý
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 53. maddesinin 2. fýkrasýnda;Kurum ve Kuruluþlar bu kanuna göre çalýþtýrdýklarý
personele ait kadrolarda %3 oranýnda özürlü çalýþtýrmak zorundadýr. Hükmüne yer verilmiþtir.
Diðer taraftan, 16/09/2004 tarihli ve 25585 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Özürlülerin Devlet Memurluðuna
Alýnma Þartlarý Ýle yapýlacak yarýþma sýnavlarý hakkýnda yönetmeliðin 7.maddesinde; Kamu kurum ve kuruluþlarýnca,
özürlü açýðý bulunduðu sürece, her yýlýn Nisan-Mayýs, Temmuz-Aðustos, Ekim-Kasým dönemlerinde bir veya birkaçýnda
sýnav yapýlmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boþ kadrolarýn ilgili mevzuatýna göre doldurulmasý zorunludur.
Hükmü, 8. maddesinin 1.fýkrasýnda ise;  Özürlüler için dönemler itibarýyla yapýlacak sýnavlar, 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununun deðiþik 46 ve 47. maddeleri gereðince Devlet Personel Baþkanlýðýnca Duyurulur. Hükmü yer
almaktadýr.
Yukarýdaki hükümler çerçevesinde, özürlü vatandaþlarýmýzdan kamu kurum ve kuruluþlarýnda 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununa Tabi Memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, özürlü kontenjaný kapsamýndaki kadrolar için
ilan edilecek sýnavlara baþvurmalarý ve ilgili kurum ve kuruluþça yapýlacak sýnavda baþarýlý olmalarý gerekmektedir.
3. Korunmaya Muhtaç Çocuklarýn Devlet Memurluðuna Alýnmalarý
2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanununun Ek 1. maddesinde;  Kamu Kurum ve Kuruluþlarý,
reþit olana kadar soysal hizmetler çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüðü tarafýndan bakýlan ve korunan çocuklar
için, her yýlbaþýndaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarýnýn binde biri nispetindeki kýsmýný ayýrarak
bu çocuklar arasýnda yapýlacak giriþ sýnavlarýnda baþarýlý olanlar arasýnda atama yaparlar.
Bu maddeden yararlanmak isteyenler 18 yaþýný tamamladýklarý tarihten itibaren, Kamu kurum ve kuruluþlarýna; Sosyal
hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Vasýtasýyla baþvurmak zorundadýrlar.  Hükmü yer almaktadýr
Diðer taraftan 02/03/1995 tarihli ve 22218 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren Korunmaya Muhtaç
Çocuklarýn Ýþe Yerleþtirilmesine iliþkin Tüzüðün 4. maddesinde; Kamu Kurum ve kuruluþlarý her yýl, hangi statüde
olursa olsun serbest kadro sayýlarýyla bunun binde biri oranýnda alacaklarý korunmaya muhtaç çocuk sayýsýný,
adaylarda aranan nitelikleri, sýnav tarihi ve yerini kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya
muhtaç çocuklar arasýnda yapýlacak giriþ sýnavlarýnda baþarýlý olanlar arasýnda atama yapmak zorundadýr.  Hükmü
yer almaktadýr.
Yukarýdaki hükümler çerçevesinde, reþit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan bakýlan
ve korunanlardan, kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilmek isteyenlerin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna baþvurmalarý ve söz konusu kurum tarafýndan bildirildikleri kamu kurum ve kuruluþlarýnca bu kontenjan
kapsamýndaki kadrolar için yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olmalarý gerekmektedir.
4. Terör Eylemleri Nedeniyle Þehit ve Malul Olanlarýn Yakýnlarýnýn ve Çalýþabilecek Durumdaki Malullerin
Devlet Memurluðuna Alýnmalarý
3713 sayýlý Terörle mücadele kanununun Ek 1. maddesinde;
A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluþlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarýsýndan fazlasý kamuya
ait olan her nevi teþebbüs veya baðlý ortaklýklar, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi memur kadrolarý ile
sözleþmeli personel ve sürekli iþçi kadrolarýnýn %1ini, bu kanunun 1.maddesinde yazýlý terör eylemleri nedeni ve
etkisiyle;
a) Þehit olan veya çalýþamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-baþ, geçici köy koruyucularý ve gönüllü
köy koruyucularýnýn varsa eþlerinin, yoksa çocuklarýndan birisinin,çocuklarý da yoksa kardeþlerinde birisinin veya
b) Malul olup da çalýþabilir durumda olanlarýn,
Ýstihdamý için ayýrmak ve bu fýkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kiþileri iþe almak veya atamak zorundadýrlar.
Ýçiþleri Bakanlýðý, yukarýdaki fýkra kapsamýna giren kiþileri tespit etmek, bunlardan bir iþe girmek için istekli olanlarýn
nitelikleri ile iþ gereklerini göz önüne almak suretiyle,iþe alýnmalarý veya atamalarýnýn yapýlmasý için, durumlarýna
uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluþlarýna bildirmekle görevlidir. Bu kiþilerin iþe alýnmalarý veya
atanmalarý sýrasýnda açýktan atama izni alýnmasý gerekmez ancak, ilgililerin sýnav hariç olmak üzere,kadro ve iþin
gerektirdiði nitelik, özellik ve þartlarý taþýmalarý zorunludur.
Þehit yakýnlarý ile çalýþabilir durumda olan malullerin istihdamýnda takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýklarý ile Devlet Personel Baþkanlýðý ve Türkiye Ýþ Kurumunun görüþleri alýnmak
suretiyle, Ýçiþleri Bakanlýðýnca üç ay içerisinde çýkarýlacak bir yönetmelikle belirlenir.  Hükmü yer almaktadýr.
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POLÝS AKADEMÝSÝ BAÞKANLIÐI
POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2009-2010 AKADEMÝK YILI GÝRÝÞ ÞARTLARI

Polis Meslek Yüksekokullarý; Emniyet Tekilatýnýn ihtiyacý olan polis memurlarým yetiþtirilmek
üzere önlisans düzeyinde, mesleki eðitim-öðretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Baþkanlýðýna
baðlý parasýz yatýlý yüksek öðretim kurumlarýdýr. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için 6100 erkek ve 305
bayan olmak üzere toplam (6045) polis adayý alýnacaktýr. Söz konusu PMYO Öðrenci adaylýðý için adaylarda
arana þartlar ve müracaat esnasýnda istenilen belgeler ile baþvuru tarihi aþaðýda belirtilmiþtir.
1- POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝ ADAYLIÐINA
ARANA ÞARTLAR

BAÞVURMAK ÝSTEYEN ADAYLARDA

a) T.C. vatandaþý olmak
b) Genel lise, erkek teknik öðretim, kýz teknik öðretim, ticaret ve turizm öðretimine baðlý lise mezunu olmak,
(Müracaatý kabul edilecek ve kabul edilmeyecek lise türerine http://pmyo.egm.gov.tr adresinden bulabilrisiniz)
c) Herhangi bir eðitim-öðretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak,
ç) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan 2009 yýlý içinde yapýlacak olan üniversiteye giriþ sýnavýnda
1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS- SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DÝL) 205 ham
ve yukarý puan almýþ olmak,
d) Emniyet Teþkilatý Þehit veya Vazife Malulü olanlarýn eþ ve çocuklarý için, 2009 yýlý içinde yapýlacak olan
üniversiteye giriþ sýnavýnda 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1
veya ÖSS-DÝL) 145 ham ve yukarý puan almýþ olmak,
e) Sýnavýn yapýldýðý yýlýn 1 Ekim (dahil) tarihi itibariyle askerliðini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18
yaþýný tamamlamýþ ve 24 yaþýndan gün almamýþ olmak, askerlik hizmetini yapmýþ erkek adaylar için ise 26
yalýndan gün almamýþ olmak, (18 yaþýný tamamladýktan sonra yaptýrýlan yaþ düzeltmeleri dikkate alýnmaz ve
geçerli sayýlmaz.) Buna göre bayan ve askerlik hizmetini yapmamýþ erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1991
tarihleri arasý, askerlik hizmetini yapmýþ erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doðmuþ olmak,
f) Erkekler için 167, cm bayanlar için 165 cmden kýsa boylu omamak ve beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30
(dahil) arasýnda olmak
g) Saðlýk durumu yönünden Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlan Yönetmeliðinde belirlenen koþullarý taþýmak,
(Detaylý bilgi web sitemizdedir.)
ð) Baþvuru öncesi ve baþvuru sýrasýnda; genelev, birleþmeevi, randevuevi, tek baþýna fuhuþ yapýlan konut ve
benzeri yerlerde aracýlýk ve bekleyicilik türünden bi iþi bulunmamak, genel ahlaka aykýrý oyun, temsil, film,
video bant, teyp kaseti, VCD, þrký sözü ve teknolojinin geliþimi ile ortaya çýkan zararlý yayýn, yayým ve benzeri
iþlerde çalýþmaktan veya kumar, uyuþturucu veya uyarýcý madde nedeni ile hakkýnda herhangi bir adli veya
idari kovuþturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayý Ýdari yaptýrým uygulamamak veya bu iþler nedeniyle
hüküm giymemiþ olmak, bu sayýlan fiillerden herhangi birinin uzlaþma yoluyla sonuçlandýrýlmamýþ veya bu
fiillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ
olmak ya da baþka bir tedbire çevrilmemiþ olmak,
h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; Üst sýnýrýn bir yýl veya daha fazla
hapis cezasý ön görülen kasten iþlenmiþ suçlar ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48/A-5 maddesinde
ismen sayýlan suçlardan dolayý,
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1- Affa uðramýþ veya yasaklanmýþ haklar geri verilmiþ olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
2- Hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuþturma bulunmamak veya kovuþturmasý uzlaþma ile neticelenmemiþ olmak,
ý) (g) ve (h) bentleri adayýn eþi hakkýnda da uygulanýr,
i) Eðitim-öðretim yýlýnýn baþlangýcý itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarýna üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýmý nedeniyle tedavi görmüþ veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarýný kullanmaktan yoksun býrakýlmamýþ olmak,
l) Askerlikle iliþiði bulunmamak,
m) Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlan Yönetmeliði hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek
Yüksekokullarýndan çýkmýþ veya çýkarýlmýþ olmamak,
n) Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý olumlu olmak, þartlarý aranýr.
NOT: Geçmiþ yýllarda mülakat sýnavýna girmiþ ve kaybetmiþ adaylar, diðer þartlarý taþýmasý halinde yeniden
baþvuruda bulunabilirler.
2- MÜRACAT SIRASINDA ÝSTENEN BELGELER
1- Nüfus cüzdaný aslý ile fotokopisi veya tasdikli örneði
2- Lise diplomasý veya mezuniyet çýkýþ belgesinin aslý ile fotokopisi veya tasdikli örneði,
3- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayýlý Bakanlar Kurulu Karan ile ürürlüðe konulan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda
çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmeliðin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen husulara uygun
son bir yýl içerisinde çekilmiþ 4 adet vesikalýk fotoðraf,
4- Ýkametgah Belgesi
5- Son üç ay içinde alýnmýþ vukuatlý nüfus kayýt örneði,
6- Son üç ay içinde alýnmýþ kendisinin ve evli ise eþinin adli sicil belgeleri, isim ve soyadý düzeltmesi yapýlanlar
için önceki ve sonraki ad/soyadýna göre düzenlenmiþ adli sicil belgesi (Adli sicil kaydý bulunanlar ilgili mahkeme
kararýna ibraz edeceklerdir.)
7- 2009 yýlý ÖSS sonuç belgesi aslý ile birlikte fotokopisi, aslý eline ulaþamayanlarýn internet çýktýsý,
8- Emniyet Teþkilatý Þehit veya Vazife Malulü olanlarýn eþ ve çocuklarýndan Emniyet Genel Müdürlüðü Personel
Daire Baþkanlýðý tarafýndan son bir yýl içinde verilen Þehitlik veya Vazife Malullük belgesi,
9- Baþvuru ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontu,
10- Askerlik hizmetini yapmýþ olan adaylardan, baþvuru esnasýnda Askerlik Terhiz Belgesi nin aslý ile fotokopisi,
Askerlik hizmetini yapmamýþ 2 yýllýk veya 4 yýllýk fakülte mezunu adaylarýn 1111 Sayýlý Askerlik Kanunu gereðince
Temmuz ayý sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilmeyecektir. Belgelerin aslý baþvuru
sýrasýnda görevliye ibraz edilir. Adaylardan alýnan belge fotokopileri, görevli tarafýndan asýllarýyla karþýlaþtýrýlarak
kontrol edildikten sonra Aslý Görüldü ibaresi le onaylanarak belgelerin aslý adaya geri verilir.
3- POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVINA BAÞVURU VE EVRAK TESLÝMÝ:
ÝNTERNET ÜZERÝNDEN ÖN BAÞVURU TARÝHLERÝ; ÖSS sonuçlarý açýklandýktan iki gün sonra - 30 Temmuz 2009
tarihine kadar
BAÞVURU ÜCRETÝ : 25 TL
BAÞVURU ÜCRETÝ ÝÇÝN BANKA HESAP NUMARASI: Polis Akademisi Baþkanlýðý Döner Sermaya Ýþletmesi
Müdürlüðü Halk Bankasý Gölbaþý ANKARA Þubesi 385-80000015 nolu hesabýna yatýrýlacaktýr. (Havale ücreti
alýnmayacaktýr.)
PMYO SINAVINA ÞAHSEN BAÞVURU VE EVRAK TESLÝM TARÝHLERÝ: 20-30 Temmuz2009 (26 Temmuz 2009
Pazar günü hariç) (09 Aðustos 2009 Pazar günü hariç)
YAZILI SINAV TARÝHÝ: 13 Eylül 2009 tarihinde ÖSYM tarafýndan yapýlacaktýr.
ÝRTÝBAT ADRESÝ: Polis Akademisi Baþkanlýðý Polis Meslek Yüksek Okullarý Þube Müdürlüðü 06580
Anýttepe/ANKARA
WE ADRESLERÝ: www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr (Tüm detaylý bilgilere bu adreslerden ulaþýlabilir.)
TEL: (0312)412 499 04 99pbx
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Orhan ÖZBEK
KAMU-DER
GENEL SEKRETERÝ

BÝR DEMET ÖNEMLÝ SORUN ?

Kamu-Der Genel Sekreteri Orhan ÖZBEK Kamu-Ses dergisine yaptýðý açýklamada ülkemizdeki
kamu emeklileri ve çalýþanlarý, ekonomik sýkýntýlarýndan dolayý tatilin t sini dahi unuttular.
Bundan dolayý ülkemizde çalýþan ve emeklilerimize yýlda 1 defaya mahsus olmak üzere tatil yardýmý
verilmesi ve doðalgaz, elektirik, su vb giderlerin %50 dolayýnda indirimli olmasý gerektiðini savundu.
Genel Sekreter Özbek 2010 yýlý için yetkili sendikalar ve hükümet arasýnda yapýlacak görüþmelerde
3 tane yetkili sendikanýn yönetimlerinin bir araya gelerek mutabakata vardýktan sonra hükümetle
masaya oturmalarýnda büyük yararlar olacaðýný söyledi. Özbek personel yasasýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýný ve bu hantal sistemden kurtulmasý gerektiðini ve Valiliklerde, Ýl Özel Ýdarelerde,
Kymakamlýklarda, Vakýflarda çalýþan geçici personele acilen kadro verilmesi ve özellikle Saðlýk
Bakanlýðýnda çalýþan 4/B, 4/C ve 4924 sayýlý yasaya tabi çalýþan sözleþmeli personele daha fazla
maðdur olmamasý için hükümetimizden acilen kadro vermesi gerektiðini diþle getirdi.
Son zamanlarda yetkili sendikalarýmýzýn bu konudaki çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum
ve bu konuda bir geliþme yakaladýlar. Ancak yapýlan deðiþiklikte çok fazla sýnýrlamalar olduðu
ve çoðu çalýþanýn yine maðdur kalacaðý yapýlan deðiþiklikte açýkca belli olmaktadýr. Zira sözleþmeli
çalýþanlarýn eþini Emniyet ve askeri personel olmasý veya kurumundan tayin olamayacaðýný
belgelemesi gerekmektedir. Özellikler 4924 sayýlý yasaya tabi çalýþan saðlýk personelinin eþ tayininden
yaralanmasý tamamen imkansýz gibigözükmektedir. Çünkü bu yasaya tabi çalýþanlar genellikle
doðuda görev yapmamaktadýrlar. Dolayýsýyla batýda çok az yerde kadro bulunmaktadýr. Eþi batýda
çalýþan 4924 lü personel boþ kadro olmadýðýndan hatta batýda çoðu ilde 4924 sayýlý yasaya tabi
eleman çalýþtýrýlmadýðýndan eþ tayininden yararlanamayacaktýr. Burada en þanslý yine 4/B li
personel gözükmektedir. Çünkü türkiyenin hemen her bölgesinde 4/B statüsünde elaman çalýþmaktadýr.
Doðuya görevlendirilen özellikle 4924 sayýlý yasaya tabi çalýþan personele ve diðer sözleþmeli saðlýk
çalýþanlarýna kýsýtlamasýz eþ durumundan tayin hakký verilmelidir. Yaptýðým araþtýrmalarda
Ýstanbulda, Ispartada, Ýzmirde, Bursada vs daha bir çok il yazabilirim eþinden en az 2-3 yýldýr
ayrý yaþayan, çocuklarý dahil olup ayrý olan personeller var. Bu konuda daha saðlýklý ve daha
ciddi adýmlar atýlmasý gerektiðini düþünüyorum ve yetkililere bu kanayan yarayý çözmeleri konusunda
sesleniyorum.
Bu vesile ile saygýlarýmý sunuyorum.

Sarý Bey Sofrasý
Hasan SARI
Ýþletmeci

Bir Ýþletmeci Gözünden

Dünyada etkisini gösteren küresel kriz ülkemizin ekonomisini a dan z ye bütün sektörlerde sekteye
uðratmýþtýr. Bugün sýkýntýsýný yaþadýðýmýz kriz gerek iþ veren gerekse iþ gücüne etkisi bakýmýndan çok
derin izler oluþturmakta. Artan girdi maliyetine baðlý olarak iþletmelerin mali politikalarý daha sýký tutmasý
hizmet alanlanýnda sýnýrlý iþ gücü bulundurmasý kaliteli negatif yönlü tesir etmekte. Tabi bunun yanýnda
insanlarýn alým gücündeki belirgin düþüþ sektörel ve genel daralmayý tetiklemekte.
Kendi sektörümüze baktýðýmýz zaman bugün maliyeti belli olan ana ürünlerin ayaküstü iþletmelerde
düþükrakamlarla sunulmasý cazip gelmekte. Yine de ham kalite hem de hijyen noktasýnda kararlý
insanlarý bu iþletmelerden uzak tutmaya itmekte. Bizim sektörümüz direk olarak insan saðlýðýna hitap
ettiði için kaliteden ödün vermemiz söz konusu dahi olamaz. Biz Sarý Bey sofrasý olarak ne kadar yüksek
maliyetler olmuþ olsa dahi kaliteden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Henüz çok yeni olan
iþletmemiz kýsa sürede belli bir müþteri sýnýfýna ve özellikle aile müþterilerine hitap etmeye baþladý.
Kaliteyi ve uygun fiyatlarý bir arada bulunduran müessesemiz geleceðe daha umutlu bakmakta.
Son olarak küçük iþletmelere yönelik devlet politikalarýnýn iyileþtirilmesi, krizden daha güçlü bir Türkiye
çýkmasý bakýmýndan önemli bir yer tutmaktadýr.

GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKÝYE

KAMU-DER GENEL MERKEZ YÖNETÝCÝLERÝ OLARAK TÜM KAMU GÖREVLÝLERÝMÝZÝN VE
MÝLLETÝMÝZÝN 30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLAR BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK VE SÝLAH
ARKADAÞLARI ÝLE TÜM ÞEHÝTLERÝMÝZE ALLAHTAN RAHMET GAZÝLERÝMÝZE ACÝL ÞÝFALAR
DÝLERÝZ
KAMU-DER YÖNETÝM KURULU

KAMU-DER SÝZLERLE BÜYÜYOR
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24.07.2009 KAMU-DER
ANKARA ETAP ALTINEL OTELÝNDE
YAPILAN PLAKET TÖRENÝ

Yýlýn Baþarýlý Genel Müdür Yardýmcýsý TEÝAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý
Mustafa Aküzüme Plaketini Kamu-Der Basýn Yayýn Genel Sekreteri
Murat Baþtuð Takdim Ederken

Ayaþ Belediye Baþkanýmýz Ali Baþkaraaðaç Plaketi Aldýktan Sonra
Kamu-Der Genel Baþkanýna ve Yönetimine Bu Baþarýlý ve Yaralý
Organizasyondan Dolayý Teþekkür Etti

Plaket Töreninden Sonra Düzenlenen Kokteylde
Çekilen Hoþ Bir An

Yýlýn En Baþarýlý Adamý Hasan Sarý Plaketini Alýrken

1.Pirimsiz Ödemeler Genel Müdürü Yadigar Gökalp, 2.Avukat M. Þiril Erdoðan
3.Kamu-Der Genel Baþkaný Cevdet Baþtuð, 4. Ayaþ Belediye Baþkaný
Ali Baþkaraaðaç, 5.aktif Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Aynur Bilgin,
6. Ýþ Adamý Rahmi Can

Aktif Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Aynur Bilgine Plaketini BBP Genel
Baþkaný Yalçýn Topçu Takdim Ederken.
Ýstanbul Kadýköy Belediye Baþkaný
Selami Öztürke Cevdet Baþtuð Plaketini
Takdim Ederken
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24.07.2009 KAMU-DER
ANKARA ETAP ALTINEL OTELÝNDE
YAPILAN PLAKET TÖRENÝ

Yýlýn Baþarýlý Kaymakamý Çankaya Kaymakamý Mustafa Hulisi Arat Plaketi
Pirimsiz Ödemeler Genel Müdürü Yadigar Gökalp Takdim Ederken

Yýlýn Kaymakamý Pursaklar Kaymakamýmýz Dr. Ahmet Cengiz Plaketi
Dp Genel Baþkan Yrd. Eski Devlet Bakanýmýz M. Salim Mensarioðlu
Takdim Ederken

Günün Anýsýna Çekilen Toplu Fotoðraf

Yýlýn Kaymakamý Ankara Çubuk Kaymakamý Mefdun Dallý Plaketini Opr. Dr.
Gültekin Malkoçdan Alýrken

Yýlýn Ulusal Kanal Televizyonu Samanyolu Tv Adýna ankara Temsilcisi
Abdullah Kadiroðlu Plaketi Kamu-der Basýn Yayýn Genel Sekreteri Murat
Baþtuð Takdim Ederken Sayýn Kadiroðlu Memnuniyetini Ýfade Ederken
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RASÝM CAN
KAMU-DER
SÝÝRT ATABAÐ TEMSÝLCÝSÝ

DÝLENCÝ DÝLENCÝ
Ülkemizde son zamanlarda eþi görülmemiþ sayýda dilenciler görülmektedir ve her geçengün
sayýlarýnýn giderek artmasý oldukça düþündürücü. 2008 yýlýnda gördüðüm dilenci sayýsýný Ýçaydýnlýkta
hiç bir zaman görmedim. Ulusta, Kýzýlay da ve özellikle Sincanda çok sayýda dilenci var. Daha doðrusu
ülkemizin genel tablosu hemen hemen her yerde aynýdýr.
Genç, orta yaþta bayanlar kucaklarýnda küçük çocuklar ile aðlayarak ekmek parasý isteyen
bayanlar görüyoruz. Allahrýzasý için yardým isteyenlere, aðlayarak para isteyenlere sýk rastlýyorum. Ýnanki
yüreðim parçalanýyor. Kucaðýnda bir yaþýnda yavrusu ile para için aðlayan bayanlar gördükçe içim kan
aðlýyor, bu üzücü durumla karþý karþýya gelmek moralimi tamamen bozuyor. Derin derin düþünüyorum,
Ne olacak bu güzel ülkemizin hali? diye. Neredeyse her köþe baþýnda bu üzücü tabloyu görmek mümkün.
Belediye ekipleri bu dilencileri nekadar toplasalarda yinede ortaya çýkýyorlar. Elbet çýkacaklar, atalarýmýz
boþuna dememiþler aç... Fýrýn yýkar aslýnda aç insanda, fýrýn yýkar siyasetçilerimiz, deðerli yöneticilerimiz.
Herþeyin baþý açlýktýr, yokluktur! Unutmayýnýz ki iþsizlikten terör doðar, iþsizlikten hýrsýzlýk doðar...
Ülkemizin birinci sorunu iþsizliktir. Bu iþsizliðe kim çare buluyorsa tarihe geçecektir, ülkemize yaptýðý
yapacaðý en büyük iyilik olacaktýr.
Avrupalýlar boþuna dememiþler; Balýk yemeyi deðil, balýk tutmayý öðretiniz, diye. Bizler görüyoruz
Kýzýlayýn göbeðinde belediyeler, insanlar bedava balýk ikram ediyorlar. Binlerce insan bedave ekmek
arasý balýk yiyebilmek için kuyruklar oluþturuyor. Ne kadar ayýp. Ben diyorumki balýk yemeyi deðil balýk
tutmayý öðretelim. Sayýn yöneticilerimiz suni çözümler çözüm deðildir. Bedava balýk ekmek daðýtmak,
bedava kömür daðýtmak, sosyal yardýmlaþma da fondan makarna, yað daðýtmak çözüm deðildir. Ülkemizde
her þeyin baþý iþizsizliktir, bu iþsizliðe çare bulmak herkezin ana görevidir. Görevide olmalýdýr iþte bunun
için dilenci dilenci yazdým.
Bence çare Avrupa ülkelerinin nüfus oranýna göre en az kamu çalýþanlarý ve çalýþtýran ülke Türkiyedir.
Durum böyle iken ve ülkemizde de bu acý iþsizlik tablosu varken...
Bir defaya mahsus olmak üzere ülkemizde 6 milyon kamu görevlisi ve çalýþaný vardýr. Ýsteðe baðlý
olma kaydý ile 27 hizmet yýlýný dolduran kamu görevlisi arkadaþlarýmýzý emekli edip, yerine birinci dereceden
yakýný iþe alýnsýn. Nereden bakarsanýz bakýn 4 milyon emekli olacaktýr. Onlarýn yerlerine okulu yeni bitmiþ,
genç, dinamik, enerji dolu bir nüfus aþ ve iþ sahibi olacaktýr. Dolayýsýyla hýrsýzlýk, kap kaç gibi olaylar da
büyük bir oranda azalma olacaktýr. Söylemesi bizden, gerçekleþtirmesi bizi yöneten deðeri büyüklerimizden.
Bu vesile ile saygýlarýmý sunarým.

KAMU-DER DEMEK KAMU GÖREVLÝLERÝ DEMEKTÝR,
KAMU-DER SÝZLERLE BÜYÜYOR.
www.kamuder.org.tr
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Sað l ý k Köþe si

Bebeðinize ek gýda baþlarken aþaðýdaki noktalara dikkat edin
Bebeðinize vereceðiniz ek gýdayý onun geliþim düzeyine göre aðzýnda kontrol edebileceði ve yutabileceði besinlerden
yumuþak, pürtüksüz yarý sývý besinler seçin. Bebeðinize vereceðiniz her türlü gýda doðal ve taze hazýrlanmýþ olmalýdýr.
Bebeðiniz için hazýrladýðýnýz besinlere katý yað, þeker, tuz ve baharat katmayýn. Besinlerin doðal tatlarýna alýþmalarýný
saðlayýn. Hazýrladýðýnýz gýdalarý oda ýsýsýnda 2 saatten fazla bekletmeyin.
Konserve, dondurulmuþ ve paketlenmiþ yiyecekleri, hazýr meyve sularý ve kolalý içecekleri, içine boya, tatlandýrýcý veya
aroma katýlmýþ besinleri bebeðinize asla vermeyin. Yeni besinleri bebeðiniz aç iken deneyin. Onur yorgun olmadýðý ve
sakin olduðu bir dönem seçin.
Yutmasýný kolaylaþtýrmak ve ek gýdanýn akciðere kaçmasýný engellemek için ek gýda verirken onu kucaðýnýzda kendini
güvende hissedecek þekilde dik olarak tutun.
Her yeni gýdaya tek tek ve yavaþ yavaþ baþlayýn, az miktarda baþlayýp, miktarý zamanla (3-4 gün) artýrýn.
Sevmediði bir gýdayý zorla vermeyin, yeniden denemek için bir süre geçmesini bekleyin.
Ek gýdalarý bebeðe uygun bir kaþýkla verin, biberon kullanmayýn. Beslemeden önce bebeðin kaþýktaki yiyeceðe ilgi
göstermesini bekleyin. Ýsterse bebeðin yiyeceði elleyerek tanýmasýna izin verin.
Öðünlerde alacaðý gýda miktarýný bebeðinize býrakýn, yemek istemediði takdirde ýsrar etmeyin. Yeme hýzý bebek tarafýndan
belirlenmelidir. Zamanla bebeðinizin kendi kendine yemesine izin verin, bu onun özgüvenini artýrýr.
Ek gýdalara baþladýktan sonra da bebeðinizi 2 yaþýna kadar emzirmeye devam edin.
Çocuðunuza bir yaþýna gelene kadar mümkünse inek sütü vermeyin. Erken yaþta verilen inek sütü çocuðunuzda allerji
ve kansýzlýk yapar. Çocuðunuzu kansýzlýktan korumak için demir yönünden zengin (et, yumurta, mercimekli baklagiller,
pekmez) ek gýdalar verin. Çocuðunuza vereceðiniz ek gýdalarýn A vitamini açýsýndan da zengin (taze sebze ve meyve)
olmasýna dikkat edin. Bu onu hastalýktan koruyacaktýr.
Üç yaþýn altýndaki çocuklar günde altý öðün beslenmelidir. Çocuðunuz ile birlikte siz de yiyin. Bu onun iþtahýný artýracaktýr.
Çocuklar kalabalýkta yemek yemeyi severler.
Beþ yaþýna kadar çocuðunuza fýndýk, fýstýk, çekirdek gibi küçük kuru yemiþler vermeyin. Bunlar nefes borusuna kaçarak
boðulmaya ve akciðerlerin zarar görmesine neden olabilir.

Ç o c uk lar Bi r Ç iç e kt ir, Sürekli B a kým Ý ste r
ÝREM NEHÝR
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MUSATAF YAMAN
BÝLECÝK BAYIRKÖY BELEDÝYE BAÞKANI

1986 yýlýnda Bakýrköyde doðdum. Ýlk ve orta eðitimini Bakýrköy Ýlköðretim Okulunda tamamladýktan sonra
lise eðitimimi Bilecik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. 1988- 1990 yýllarý arasýnda askerlik
hizmetimi tamaladýktan sonra 1990 Temmuz ayýnda Tekersan Janst Fabrikasýnda elektirik bakýmcýsý olarak
iþ hayatýna baþladým. Bu arada 1992 yýlýnda Ýþyeri Temsilcisi olarak seçildim. 2002 yýlýnda Bozüyükte
kurulan sendikaya Þube Baþkan Yardýmcýsý olarak seçildim. Evli ve iki çocuk babasýyým. Bu süreler içerisinde
insan iliþkileri, liderlik temel ekonomi ve halk yönetimi konularýnda çok sayýda eðitim aldým.
BELDEMÝZÝN COÐRAFÝ KONUMU
Beldemiz Bilecik Merkeze baðlý geliþmeye açýk olan bir sanayi bölgesidir. Nüfusu 2007 yýlý sayýmlarýna
göre 2507 olarak tespit edilmiþtir.Beldemiz Osmaneli ilçesine 14 km, Bilecik Merkeze 20 km de EskiþehirÝstanbul karayolu üzerinde bulunmaktadýr. ayný zmaanda Ýstanbul- Ankara Demiryoluda beldemizin sýnýrlarý
içerisinden geçmektedir ve hýzlý tren projeside devam etmektedir. Etrafý daðlarla çevrili olan beldemizde
yerleþim yeri olarak 1. sýnýf tarým arazisi üzerinde kurulmuþ olmakla birlikte Sakarya Nehri veKarasu Çayý
da beldemizin sýnýrlarý içerisinden geçerken, yine beldemiz sýnýrlarý içerisinde Karasu Çayý Sakarya Nehrine
katýlmaktadýr. Bakýrköy; Bilecik Merkezin Kuzeyinde, Gölpazarý ilçesinin Batýsýnda, Osmaneli ilçesinin
Güneyinde yer almakta, deniz seviyesinden 131 m yükseklikte olup tarým arazileri seracýlýða elveriþlidir.
Belediye Baþkanlýðý Görevim Süresince Yapmak Ýstediklerimden Bazýlarý:
- Ýþsizlikle mücadele çevremizde bulunan iþletmelerle diyaloðu artýrarak, iþsiz gençlerimize iþ imkaný
saðlamak,
- Beldemize layýk, içinde yürüyüþ yollarý, park, fitness sahalarýnýn olduðu mesire alanlarýnýn halkýmýza
hizmete sunmak,
- Beldemize ait minübüs hattýný kurup halkýmýzýn ulaþým konusundaki sorunlarýný çözmek,
- Eðitim konusunda mevcut okul yönetimiyle iþ birliði yapýp sorunlarý beraberce çözmek, gençlerimizin
eðitim ve sportif faaliyetlerine destek olmak,
- Konut sýkýntýsý için TOKÝ ile olan çalýþmalarýmýza hýz vermek,
- Beldemizde yaþayan vatandaþlar arasýnda çeþitli kategorilerde proje yarýþmalarý düzenleyip, yapýlabilir
projelere ödül ve kiþilerin ismini vereceðiz,
- Sera ve hayvancýlýk konusunda devlet imkanlarýný en iyi þekilde kullanacaðýz,
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- Eski düðün salonun yerine hem yazlýk hem kýþlýk düðün salonu yapýp mevcut düðün salonunu
konferans ve eðitim salonu yapmak,
- Aðýrlýklý olarak orta yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýza hitap edecek bir kafeterya yapmak,
- Asfalt boyunca yapýlabilecek yerlere ticaret amaçlý yeni iþyerleri yapmak,
- Sanayi bölgesini yeniden düzenleyip, yeni iþ yerleri açmak. (Öz araç bakýmý ve tamirhane)
- Halkýmýzýn özellikle yaz aylarýmda bahçe sulamadaki sýkýntýlarý için sulama kanallarýný ýslah edip
yeni su kanallarý bularak sorunlarý en aza indirmek,
- Yüzme havuzu projesini tamalayýp halkýmýzýn hizmetine açmak,
- Yýkýlan tern istasyonunun yerine bekleme salonu yapacaðýz.
29 MART TARÝHÝNDE YAPILAN YEREL SEÇÝMLERDEN BU YANA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI GÖREVÝNE
BAÞLADIÐIM 4,5 AYDA YAPMIÞ OLDUÐUM HÝZMETLER ÝSE:
- Ýþsizlikle mücadelede ülkemizde ve tüm dünyada yaþanan krize raðmen iþsiz gençlerimiz için,
çeþitli iþ olanaklarý saðlanmýþtýr,
- Orta yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýz için yapýlmasý düþünülen kafeteryanýn yapýmýna baþlanmýþ
olup Ramazan Bayramýna kadar halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr,
- Belde sýnýrlarýmýz içinde bulunan fabrika lojmanlarýnda yaþayan ve anons sistemlerinin tam
olarak ulaþmadýðý vatandaþlarýmýza yeni yapýlan anons sistemi ile daha rahat ulaþma imkaný
saðlanmýþtýr,
- Halkýmýzýn tarým arazilerine gitmekte zorlandýklarý bozulmuþ olan bahçe yollarýnda geniþletme
ve taþlama çalýþmasý yapýlarak daha düzgün ve kullanýlabilir hale getirilmiþtir,
- Halkýmýza Konya-Kütahya ve Söðüte (Beraat Kandilinde) ücretsiz turlar düzenlenmiþtir,
- Bursa Özel Doruk Týp Merkezi ile anlaþma saðlanarak uzman doktorlarý beldemize getirerek
halkýmýza ücretsiz göz taramasý yaptýrýlmýþ ve tedavi gerektiren vatandaþlarýmýzýn tedavileri
yaptýrýlmýþtýr,
- Geleceðimizin teminatý ortaöðretimde okumakta olan öðrencilerimiz belediye otobüsümüzle
ücretsiz olarak taþýnmaktadýr,
- Yaklaþan Ramazan ayý için ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza çeþitli yardýmlar yapýlmaktadýr,
- Belediye Baþkanlýðý görevim süresince halkýmýza hizmet çýtasýný en yükseðe çýkarmak ve
beldemize hizmetin en iyisini sunmak hedefimizdir.
Kamu-Der Dergisine yayýn hayatýnda baþarýlar dilerim.
Bana destek olan, güvenen, daima yanýmda olduklarýný hissettiren halkýma sonsuz teþekkür ve
þükranlarýmý sunuyorum. Saygýlarýmla.
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Sayýn Erdoðaný Tanýyalým
·05.03.1965 Baykan Doðumlu
·Özel Hukuk alanýnda Yüksek Lisans Yaptý
·Doktora Çalýþmasý Devam etmekte
·Hacettepe Üniversitesi ÝÝB Fakültesinde Öðretim Görevlisi olarak
Ýþ Hukuku derslerine girmektedir.
·Enerji Hukuku alanýnda sertifika sahibidir.
·1989-1991 yýllarý arasý Hakim-Savcý adaylýðý
·1991den buyana Serbest Avukatlýk
·2002-2004 yýllarý arasý Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliði
·Muhtelif Hukuk Dergilerinde

Av. Mehmet Þirin ERDOÐAN
Ziya Gökalp Cd. Soysal Çarþý ve Ýþhaný
3. Kat No:304 Kýzýlay/ ANKARA
Tel No: 0 312 435 18 75- 435 22 38
Cep Tel No: 0 532 225 49 44
E-Mail : av.mserdogan@mynet.com

-Yabancý Boþanma Kararlarýnýn Tenfizi,
-Gayrimenkul Rehininde Dereceler ve Sýra
-Týbbi Müdahalelerden Doðan Hukuki Sorumluluk
-Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip
-Tehlike Sorumluluðu, isimli yazýlarý yayýnlandý.
Tatbikatýn içinde olan bir kiþi olarak; Muhtelif radyolarda ve televizyonlarda aðýrlýkla üzerinde durduðum iþ hukukunun (iþçiÝþveren) sorunlarýný yasa metinlerinin kuruluðundan çýkararak anlaþýlýr bir dilde sizlere sunmak istedim. Yazdýklarýmýn bir
çoðunu belki de tamamýný biliyorsunuzdur. Buna raðmen bilgi daðarcýðýný yenilemek için iþçi ve iþverenleri ilgilendireceðini
düþündüðüm konulara kýsaca yer verdim.
Hepinize saygýlar sunuyorum.

BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ?
·Bir iþçinin 1 yýl çalýþtýktan sonra kýdem tazminatýna hak kazanacaðýný;
·Kýdem tazminatýnýn, hizmet akitlerinin devamý süresince her geçen tam yýlý için iþverence iþçiye 30 günlük brüt ücreti tutarýnda
ödendiðini;
·iþçilerin kýdemlerinin, hizmet akdinin devam etmiþ veya fasýlalarla yeniden akdedilmiþ olmasýna bakýlmaksýzýn ayný iþverenin
bir veya deðiþik iþyerlerinde çalýþtýklarý süreler göz önüne alýnarak hesaplandýðýný;
·Kýdem tazminatýnýn son brüt ücret üzerinden ödeneceðini;
·Ayný kýdem süresi için bir defadan fazla kýdem tazminatý veya ikramiye ödenmeyeceðini;
·Kýdem tazminatýnýn ödenmesinde; iþçinin yaptýðý iþ karþýlýðý aldýðý ücrete ilaveten iþçiye saðlanmýþ olan para ve para ile
ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doðan menfaatlerin de göz önünde tutulacaðýný;
·Iþçi öldüðü taktirde iþ kanunu hükümlerine göre doðan tazminat tutarýnýn, kanuni mirasçýlarýna ödeneceðini;
·Bildirim þartýna uymayan tarafýn, bildirim süresine iliþkin ücret tutarýnda tazmýnat ödemek zorunda olduðunu; yani 17.maddedeki
bildirim süresine uymaksýzýn sözleþmeyi fesheden tarafýn ihbar tazminatý ödemek zorunda olduðunu;
·Iþverenin bildirim þartýna uymamasý veya bildirim süresine ait ücreti peþin ödeyerek sözleþmeyi feshetmesi, geçerli bir fesihin
olduðu anlamýna gelmeyeceðinden iþçi diðer haklarýný alabileceðini veya hakkýný arayabileceðini;
·iþ sözleþmesinin feshedilmiþ sayýlmasý için kanunen tanýnmýþ bildirim süreleri olan;
a)iþi altý aydan az sürmüþ olan iþçi için, bildirimin diðer tarafa yapýlmasýndan baþlayarak iki hafta sonra,
b) iþi altý aydan birbuçuk yýla kadar sürmüþ olan iþçi için, bildirimin diðer tarafa yapýlmasýndan baþlayarak dört hafta sonra,
c) iþi birbuçuk yýldan üç yýla kadar sürmüþ olan iþçi için, bildirimin diðer tarafa yapýlmasýndan baþlayarak altý hafta sonra,
d) iþi üç yýldan fazla sürmüþ iþçi için, bildirim yapýlmasýndan baþlayarak sekiz hafta sonra, iþ akdinin feshedilmiþ sayýlacaðýný;
·Ýhbar tazminatýna hak kazanabilmek için iþçinin öncelikle belirsiz süreli iþ akdi ile çalýþtýðýný ispat etmesi gerektiðini;
·Ýþçiye fazla mesai yaptýrýlabilmesi için onayýnýn alýnmasý gerektiðini;
·Iþ kanunu kapsamina giren iþ yerlerinde çalýþan iþçilere kanunda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen
günlerde çalýþmazlarsa bir iþ karþýlýðý olmaksýzýn o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalýþýrlarsa ayrýca çalýþýlan
hergün için bir günlük ücretin ödeneceðini;
Uygulamada ise kanunun yanlýþ yorumlanmasýndan dolayý, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde
çalýþmasý halinde ücretin %100 zamlý ödendiðini; oysa ki ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde
çalýþýlmasý halinde , normal ücretin dýþýnda ayrýca, çalýþýlan her gün için bir günlük ücretin ödeneceðini;

Av. Mehmet Þirin ERDOÐAN
Hacettepe Üniversitesi Öðretim Görevlisi
Kamu-Der Onur Kurulu Üyesi
· Hafta tatilinin mutlaka 6 iþ günü çalýþýlmýþ olmasýna baðlý olmaksýzýn 7 günlük bir zaman dilimi içinde en az 24 saa dinlenme verilmesi
esasý kabul edilmiþ olmasý dolayýsýyla çalýþýlmayan hafta tatili günü için iþveren tarafýndan bir iþ karþýlýðý olmaksýzýn o günün ücretinin
tam olarak ödeneceðini;
· Çalýþmadýðý halde kanunen çalýþma süresinden sayýlan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanunundanveya
sözleþmeden doðan tatil günlerinin,
Evlenmelerde 3 güne kadar, ana veya babanýn, eþin, kardeþ veya çocuklarýn ölümünde 3 güne kadar verilmesi gereken izin sürelerinin,
Bir haftalýk süre içinde kalmak üzere iþveren tarafýndan verilen diðer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalýk ve dinlenme izinlerinin,
çalýþýlmýþ günler gibi hesaba katýlacaðýný;
· Fazla çalýþma karþýlýðý olarak alýnan ücretlerin, primlerin, iþyerinin temelli iþçisi olarak normal çalýþma saatleri dýþýnda iþyerini hazýrlamanýn,
tamamlamanýn, temizleme iþlerinde çalýþan iþçilerin bu iþler için aldýklarý ücretlerin ve sosyal yardýmlarýn ulusal bayram, hafta tatili
ve genel günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katýlmayacaðýný;
· Ýþyerinde iþe baþladýðý günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yýl çalýþmýþ olan iþçilere yýllýk ücretli izin
verileceðini;
· 1 yýldan 5 yýla kadar (5 yýl dahil) olanlara =14 günden, 5 yýldan fazla 15 yýldan az olanlara=20 günden, 15 yýl (dahil) ve daha fazla
olanlara=26 günden az yýllýk ücretli izin verilemeyeceðini;
· 18 ve daha küçük yaþtaki iþçilerle 50 ve daha yukarý yaþtaki iþçilere verilecek yýllýk ücretli izin süresinin 20 günden az olamayacaðýný;
· Yýllýk ücretli izinlerin, yýllýk ücretli izin süreleri içinde iþveren tarafýndan sürekli bir þekilde verilmesinin zorunlu olduðunu; istisnasýnýn
taraflarýn anlaþmasý ile, bir bölümünün 10 günden aþaðý olmamak üzere en çok 3e bölünebileceðini;
· Iþveren tarafýndan yýl içinde verilmiþ bulunan diðer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalýk izinlerinin yýllýk izine mahsup
edilemeyeceðini;
· Yýllýk ücretli izinlerini iþyerinin kurulu bulunduðu yerden baþka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmalarý ve bu hususu
belgelemeleri koþulu ile gidiþ ve dönüþlerinde yolda geçecek süreleri karþýlamak üzere iþverenin toplam 4 güne kadar ücretsiz izin
vermek zorunda olduðunu;
· Iþverenin, yýllýk ücretli iznini kullanan her iþçiye yýllýk izin dönemine iliþkin ücretini ilgili iþçinin izine baþlamasýndan önce peþin olarak
ödemek veya avans olarak vermek zorunda olduðunu;
· Yýllýk ücretli iznini kullanmakta olan iþçinin izin süresi içinde ücret karþýlýðý bir iþte çalýþtýðý anlaþýlýrsa, bu izin süresi içinde kendisine
ödenen ücretin iþveren tarafýndan geri alýnabileceðini;
· Günlük çalýþma süresinin ortalama bir zamanýnda o yerin gelenekleri ve iþin gereðine göre ayarlanmak suretiyle ;
a) 4 saat veya daha kýsa süreli iþlerde 15 dakika,
b) 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar(7,5 dahil) süreli iþlerde yarým saat,
c) 7,5 saatten fazla süreli iþlerde 1 saat ara dinlenmesi verilmesi gerektiðini;
· Iþçinin iþ güvencesinden yararlanabilmesi için çalýþtýðý iþyerinde 30dan fazla iþçi çalýþtýrýlýyor olmasý gerektiðini;
· Ýþçinin çalýþtýðý sürenin 6 ayý geçmiþ olmasý halinde tazminatlarý ödense bile geçerli sebep olmadýðý takdirde iþ akdinin

sona

erdirilemeyeceðini;
· Bir iþçinin iþ akdinin geçerli bir sebep olmadan sona erdirilmesi halinde, iþçinin 30 gün içerisinde Iþ Mahkemesine Müracaat

ederek

iþe iade davasý açabileceðini;
· Böyle bir dava açýldýðýnda iþ akdinin geçerli sebeple feshedildiðinin iþveren tarafýndan ispat edilmesi gerektiðini;
· Ýþçinin açtýðý davayý kazanmasý halinde, mahkemenin iþe iade kararý ile birlikte, iþçinin en çok 4 aylýk ücreti ile 4 aydan 8 aya
kadar ki ücreti tutarýnda tazminata hükmedebileceðini;
· Ýþe iade kararý kesinleþen iþçinin 10 gün içerisinde iþverene çalýþmak istediðini bildirmesi gerektiðini;
· Ýþverenin iþe baþlamak için baþvuran iþçiyi 30 gün içerisinde iþe baþlatmasý gerektiðini;
· Baþlatmadýðý takdirde tazminatlarý ödemek zorunda olduðunu;
· Ýþe baþlattýðý takdirde peþin ödediði kýdem ve ihbar tazminatlarýndan ödemesi gereken miktarlarý mahsup edip bakiye alacaðý iþçiden
isteyebileceðini;
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Yýlýn En Baþarýlý Bayan Genel Müdür YADÝGAR GÖKALP

KAMU-DER BAÞKANI CEVDET BAÞTUÐ YÖNETÝMÝ CANDAN KUTLADI
Kamu Görevlileri ve Çalýþanlarý Derneði Kamu-Derin yaptýrdýðý anket ve diðer deðerlendirmeler
sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu baþkaný, Pirimsiz Ödemeler Genel Müdürü Yadigar GÖKALP
yýlýn en baþarýlý genel müdürü seçildi.
Etap Altýnel de gerçekleþtirilen törende yýlýn en baþarýlý kadýn yöneticisi seçilen Yadigar GÖKALPe
plaketini BBP Genel Baþkaný Yalçýn TOPÇU verdi. Uzun yýllar yoksulluðun azaltýlmasý ve etkin sosyal
güvenlik aðlarýnýn oluþturulmasýna yönelik yaptýðý çalýþmalar nedeniyle yýlýn en baþarýlý kadýn yöneticisi
seçilen Yadigar GÖKALP, Türkiye de Þartlý Nakit Transferinin programýnýn tasarýmýný ve uygulamaya
geçirilmesinde ve 3,5 milyon çocuðun okula devamýnýn saðlanmasýnda direktörlük görevinde bulundu.
Yadigar GÖKALP yine 2002-2007 tarihleri arasýnda Türkiye genelinde uygulamaya geçirdiði yerel giriþimler
programý ile de 500 bin yoksul kiþinin direk ve dolaylý olarak iþ sahibi olmasýný saðlamýþtýr.
Gökalp, yaptýðý baþarýlý projeler sebebiyle, Avrupa ve Orta Asya Sosyal Fonlar Aðýnýn, ilk kadýn ve iki kez
üst üste seçimle gelen kiþi olarak baþkanlýðýný yürütmüþtür.
Afrika, Avrupa ve Orta Asya, Asya-pasifik ülkelerinde de yoksulluðun azaltýlmasý amacýyla programlarýn
tasarlanmasýnda danýþmanlýk yapan Yadigar GÖKALP, son olarak 2022 sayýlý yaþlý ve özürlü aylýklarýn
baðlanmasýnda vadandaþ odaklý yaklaþýmlarýyla kamuoyunun takdirini kazanmýþtý. 2022 aylýklarýn baðlanma
sürecindeki tüm bürokratik engellerin ortadan kaldýrýlmasýna dönük mevzuat deðiþikliklerini gerçekleþtiren
Yadigar GÖKALP, aylýk baðlama sürelerinin 1 aya indirilmesini saðlamýþtý. Yaþlý ve özürlü aylýklarýnýn evde
ödenerek maðduriyetlerin giderilmesini saðlayan Yadigar GÖKALP çalýþmalarýnda insan odaklý yaklaþým
ve modern yaklaþýmlarýyla personeli tarafýndan da aþýrý derecede sevilen bi yöneticiydi.
Plaket töreninde bir konuþma yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü
Yadigar GÖKALP, Türkiyede ve dünyanýn diðer ülkelerinde yaptýðý çalýþmalar nedeniyle uluslararasý
düzeyde birçok kez ödül aldýðýný, fakat kendi ülkesinde ilk kez böyle bir ödüle layýk görülmesinden duyduðu
memnuniyeti belirterek, Kamu-Der Genel Baþkaný sayýn Cevdet Baþtuð ve yönetim kurulunu candan kutlarým
dedi ve ekleyerek Kadýnlarýn Türkyede üst kademelere yükselmesinin çok zor olduðunu, bu oranýn üst
kademe yöneticileri arasýnda sadece %1 olduðunu, ancak yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre üst kademeye
eriþtikten sonra erkeklerden daha baþarýlý olduklarýna dikkat çekerek, yine de erkeklere haksýzlýk yapmak
istemediðini, kendisinin bu mevkiye eriþmesinde takdir makamlarýnda bulunan kiþilerin hepsinin de erkek
olduðunu söyledi.
Gökalp, Yine de kadýnlarýn azimle dezavantajlarý, avantaja çevirerek yollarýna devam etmelerini, erkeklerinde
bu noktada desteklerini esirgememelerinin ülkenin kalkýnmasý açýsýndan son derece önemli olduðunu ifade
etti.
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Çubuk Kaymakamýmýzý Tanýyalým

Meftun DALLI
Çubuk Kaymakamý

Doðum Tarihi: 1966
Doðum Yeri: Boyabat (Sinop)
Eðitim:
- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (1987),
- Kaymakam adaylýðý stajý (1988-89, Konya),
- Ýngiltere'de 1 yýl süreli yabancý dil eðitimi (1989-90, Torquay ve Southampton),
- Nottingham Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünde yüksek lisans (1991
-92), Ýsveç'te 1 ay süreli ISO 14000 Çevre Yönetimi ve Standartlarý konulu kurs (2004, Stockholm).
Ödüller: 13 adet takdirname
Ýþ Deneyimi:
- Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Ýdari ve Mali Ýþler Dairesinde memurluk
(1986-88), Tonya kaymakam vekilliði (1989), Baþyayla kaymakamlýðý (1991-1993),
- Diyadin kaymakamlýðý (1993-1995), Þanlýurfa vali yardýmcýlýðý (1995-1998),
- Karaman vali vardýmcýlýðý (1998-2003), Sorgun kaymakamlýðý (2003-2007),
- Çubuk kaymakamlýðý (2007- )
Yabancý Dil: Ýngilizce
- KPDS (Kamu Personeli Dil Sýnavý): 97
- IELTS (International English Language Testing System): 7.0 (9.0 üzerinden)
Medenî Hali: Evli, üç çocuklu.

KAMU-DER DEMEK
KAMU GÖREVLÝLERÝ DEMEKTÝR,
KAMUDER DEMEK KAMU DEMEKTÝR.
www.kamuder.org.tr
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BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐANIN
ZAFER HAFTASI MESAJI
Tarih boyunca baðýmsýzlýk ve hürriyet aþkýný eþsiz zaferlerle taçlandýran aziz milletimizin vatan sevgisi, en iyi ifadesini her
zaman Mehmetçiðin yüksek ruh ve ahlakýnda, kahramanlýk ve cesaretinde bulmuþtur. Destansý bir zaferle sonuçlanan
Kurtuluþ Savaþý da bugün çaðdaþ dünyanýn onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluþturmuþtur. Her zaman
baðmsýzlýðýný, birlik ve beraberliðini her þeyin üzerinde tutarak bunun için büyük mücadeleler veren aziz milletimiz, ebediyen
bu topraklarda hür yaþamaya devam edecektir. Bugün bize düþen, bu ruh ve þuuru gelecek nesillere aktarmak, demokratik
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizi, muasýr medeniyetler seviyesinin ötesine taþýmaktýr.
Bu anlamlý hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bu amaca hizmet edeceðine inanýyorum. Zafer Haftasýný kutluyor, baþta
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný saygý ve rahmetle anýyor, Türk Silahlý
Kuvvetlerimizin bütün mensuplarýnýve vatandaþlarýmýzý sevgiyle selamlýyorum."

GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL ÝLKER BAÞBUÐ'UN
ZAFER HAFTASI MESAJI

Ebedi Baþkomutanmýz Mustafa Kemal ATATÜRK önderliðinde gerçekleþirilen baðýmsýzlýk mücadelesinin son halkasý olan
Büyük Zafer'in 87'nci yýl dönümünü kutlamanýn coþkusunu yaþýyoruz.
Zafer Haftasý, 26 Aðustos 1922 günü sabahý KOCATEPE'den yapýlan topçu ateþleriyle baþlar ve 9 Eylül günü Türk Ordularýnýn
Ýzmir'e giriþi ve Ýzmir'in kurtuluþu ile sona erer. ATATÜRK, Büyük Taarruz'u ve Büyük Zafer'i þu þekilde anlatýr:
"Türk milletinin burada kazandýðý zafer kadar kesin neticeli ve bütün tarihe, yalnýz bizim tarihimize deðil, dünya tarihine yön
vermekte kesin tesirli böyle bir meydan muharebesi hatýrlamýyorum. Hiç þüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç'e
Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada saðlamlaþtýrdý. Ebedi hayatý burada taçlandýrdý.
Büyük Taarruz ve Büyük Zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin doðuþu ve geliþimine yol açan devrimin baþlangýcýdýr. Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün yoksul bir halktan hem bir ordu hem de bir millet yaratarak gerç'çekleþtirdiði bu inanýlmaz devrim,
Türkiye Cumhuriyeti'ne laik, sosyal, demokratik ve hukuk devleti niteliklerini kazandýran bir devrimdir.
Bu eþsiz zaferi kazandýran ve devrimi gerçekleþtiren baþta Baþkomutanýmýz Mustafa Kemal ATATÜRK ve kahraman silah
arkadaþlarý olmak üzere bu mücadelede hayatlarýný kaybeden ve bugün o eþsiz zaferin kazanýmlarýný yurdumuzun her karýþ
topraðýnda canlarýný vererek koruyan aziz þehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygýyla eðiliyoruz. Medeniyetler
seviyesinin ö'tesine taþýma hedefimizi mutlaka gerçkleþtireceðiz'' dedi.

KAMU-DER GENEL BAÞKANI CEVDET BAÞTUÐUN
ZAFER HAFTASI MESAJI

Tarih sahnesinde görüldüðü andan itibaren baðýmsýzlýðý ile tüm dünyaya örnek olmuþ yüce Türk ulusunun, vatanýnýn iþgal
edildiði bir dönemde bu güçlere karþý verdiði onurlu mücadeleyi zaferle taçlandýrýþýnýn bugün 87. yýl dönümünü kutlamanýn
coþkusunu yaþýyoruz. Türk ulusunun baðýmsýzlýk düþüncesinin ölümsüz anýtý olan bu zafer, Türk ordusunun yüksek kudret
ve kahramanlýðýnýn göstergesi olmakla kalmamýþ ulusal birlik ve beraberliðin be kadar büyük ve zinde bir güç olduðunu
ortaya koymuþtur. Türk ulusunun zayýf zannedildiði dönemde kazanýlan bu zafer, Türkiye Cumhuriyetinin temel dayanaklarýnýn
ne derece saðlam, sarsýlmaz olduðunun en açýk ifadesidir. Bu duygu ve düþüncelerle; baþta Ulu Önder Atatürk olmak üzere
þehitlerimiz rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi þükranla anýyorum.
Türk Silahlý Kuvvetlerimizin her kademesinde görev yapan, general/amiral, subay, astsubay, uzamn, erbaþ, erbaþ ve erlerimiz
ile sivil memur ve iþçilerimizin, Tüm Kamu Görevlilerimizin 30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMIný ve önümüzdeki ÞEKER
BAYRAMIný en içten dileklerimle kutlar; aileleriyle birlikte saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileðiyle sevgi ve saygýlar sunarým.

DAMAK TADINIZ, LEZZET DURAÐINIZ
SARIBEY SÝNCANDA

270 99 33 - 34
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GÜLDENOÐLU ELEKTRÝK
NAKLÝYAT LTD. ÞTÝ
Telefon
Tv Uydu
Zil
Diafon
Uydu

Zayýf Akým
Kuvvetli Akým
Konpanzasyon
Proje
Taahhüt

Maraþal Çakmak Mah. Hürriyet Cad. No: 26/14 Sincan/ANKARA
Tel: 0312 276 29 45

ÖNEMLÝ TELEFONLAR
KAMU-DERÝN ÜYELERÝNE ARMAÐANIDIR
BAKANLIKLAR
Ýçiþleri Bakanlýðý
Dýþiþleri Bakanlýðý
Maliye Bakanlýðý
Milli Eðitim Bakanlýðý
Bayýndýrlýk Bakanlýðý
Saðlýk Bakanlýðý
Ulaþtýrma Bakanlýðý
Tarým Köyiþleri Bakanlýðý
Çalýþma ve Sosyal G. Bakanlýðý
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Enerji ve Tabi K. Bakanlýðý
Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Çevre ve Orman Bakanlýðý
Cumhurbaþkanlýðý
T.B.M.M
Baþbakanlýk
Genel Kurmay Bakanlýðý

425 72 14
292 10 00
415 24 00
414 14 00
410 10 00
585 10 00
203 10 10
287 33 60
296 60 00
414 65 00
212 64 20
212 83 00  304 08 50
207 50 00
470 11 00
420 50 00
413 70 00  419 11 01
402 61 00  425 08 13

KURUMLAR
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Gümrük Müsteþarlýðý
Vakýflar Bankasý Genel Müdürlüðü
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü
Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðý
Türkiye Kalkýnma Bankasý Genel Müdürlüðü
Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü
Türkiye Halk Bankasý Genel Müdürlüðü
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
TRT Genel Müdürlüðü
Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü
Gençlik Spor Genel Müdürlüðü
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Sosyal Hizmetle ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüðü
Hazine Müsteþarlýðý
Merkez Bankasý Baþkanlýðý
TCDD Genel Müdürlüðü
DHMÝ Genel Müdürlüðü
PTT Genel Müdürlüðü
Deniz Ulaþtýrma Genel Müdürlüðü
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý
TEDAÞ Genel Müdürlüðü
TPO Genel Müdürlüðü
TKÝ Genel Müdürlüðü

466 76 80
306 80 00
455 75 75
424 09 40
410 04 10
417 92 00 - 231 84 00
310 37 50
289 20 00
426 61 00
490 43 00
231 70 00
310 39 60
204 75 00
310 24 60
204 60 00
310 36 46
309 05 15
212 61 20
309 60 51
232 05 16
207 80 00
212 69 00
207 20 00
384 17 20

ULAÞIM
THY Ankara Satýþ
TCDD Gar Müdürlüðü Rezervasyon
AÞTÝ
Lüks Siirt
Siirt Petrol

428 02 00 - 444 08 49
310 65 15 - 311 06 23
207 10 00
224 14 70
224 02 56

KAMU-DER DEMEK
KAMU GÖREVLÝLERÝ DEMEKTÝR

www.kamuder.org.tr

ATLAS MODA
HÝZMET VE KALÝTE BÝZÝM ÝÞÝMÝZDÝR
ATLAS MODA SÝNCAN DA

271 71 50

Atatürk Mah. Melek Sok. No: 27/6 Sincan/ANKARA
GSM: 0 535 513 49 86

ÖZEL ANKARA

UZMANLAR
TIP MERKEZÝ
www.ankarauzmanlar.com

Beklemeden Hizmet Almak Ýçin 24 Saat Süresince
Telefonla Randevu Alabilirsiniz 0312 231 89 31

PORTÖR ve ÝÞÇÝ SAÐLIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ
PERYODÝK MUAYENE VE TETKÝKLER
EHLÝYET GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝ RAPORU
ÝÞE GÝRÝÞ SAÐLIK RAPORU
EHLÝYET RAPORU

EMEKLÝ SANDIÐI, BAÐKUR, SSK,
DEVLET MEMURLARI, AXA OYAK, ACIBADEM,
RAY SÝGORTA, T.B.M.M, MERKEZ BANKASI,
T.S.E, MEDPOWER, BANKALAR,
ANKARA SANAYÝ ODASI ÝLE ANLAÞMAMIZ VARDIR.

Acil, Çocuk, Dahiliye, Kardiyoloji, Cildiye, Diþ ve Aðýz Saðlýðý, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göz Hastalýklarý, Kadýn Doðum, K.B.B, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Üroloji,
Gastroenteroloji, Endoskobi, Rektoskobi,Diyetisyen, Direkt ve Kontrastlý Grafiler, Bilgisayarlý Tomografi, Ultrason, Kemik Dansitometrisi, Mamografi, Kbb Endoskopi,
Biyokimya, Hormon, Hematoloji, Mikrobiyoloji, EKG, EKO/EFOR/HOLTER, Bilgisayarlý Görme Alaný

GÜVEN VE MUTLULUÐUN TEMELÝ SAÐLIKTIR
UZMANLAR TIP MERKEZÝ

