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“

Hayatı ve özgürlüğü için
ölümü göze alan bir millet
asla yenilmez

“

Mustafa Kemal ATATÜRK

BAŞTUĞ; ‘ZAM GİBİ ZAM İSTİYORUZ’ DEDİ
ZAM GİBİ ZAM
İSTİYORUZ
Kamu görevlileri 2019 yılı
ikinci altı aylık için yapılan zamlar
yeterli değildir. Kamu görevlileri ve
emeklilerimize % 6 bağkur ve tarım
işçilerine % 5 bence yeterli değildir.
Hükümetimiz bu kararı tekrar
gözden geçirmelidir.
Bugün 4 kişilik bir ailenin
sağlıklı dengeli ve yeterli
beslenmesi için yapması gereken
aylık gıda harcama tutarı açlık sınırı
2.067,17 TL. Gıda harcaması ile
birlikte giyim konut kira elektrik su
yakıt ulaşım sağlık vb. ihtiyaçlar
için yapılması zorunlu olan diğer
aylık harcamaların toplam tutarı ise
yoksulluk sınırı 6.733,44 TL dir. Evi
olmayan çocuksuz bir aile çalışanın
yaşam maliyeti ise aylık 2.558,94 TL olarak hesaplanmıştır.
Durum bu haldeyken Kamu emeklilerimize ve çalışanlara verilen % 6 lık zam yeterli değildir.
Adil değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sosyal adalet paylaşımının dağılımını tekrar gözden
geçirmelidir.
Devlet kurumunda 30 yıllık müdür ( müdür yardımcısı, uzman ) 2/3 dereceden 2.750 TL maaş
almaktadır.
4 kişilik bir ailenin geçim endeksi olan 6.733,44 Tl iken söz konusu emekli nasıl geçineceğini devlet
büyüklerimizin takdirine bırakıyoruz.
PROF. DR. Rahmetli Necmettin ERBAKAN ve Mesut YILMAZ hükümeti döneminde emekliye verilen
%200 + 100 lük zamı bugünde ihtiyaç duymuştur. Bunun için verilen % 6 lık zamı yeterli değildir, adil
değildir.

Cevdet BAŞTUĞ

Kamu-Der Genel Başkanı

HAYIRLI OLSUN İSTANBUL
23 Haziran 2019 da İstanbulda yapılan belediye seçimi Hayırlı Olsun İstanbul Kazanan İstanbulludur.
23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul yerek seçimleri Ekrem İMAMOĞLU %54.21 Binali
YILDIRIM %44.99 oranla seçim sonuçlandı. 31.186 sandıkta 8 milyon 925.056 oy kullanıldır.
8 milyon 746.459 oydan 4 milyon 741.885 oy CHP Adayı Ekrem İMAMOĞLU AK Parti Adayı Binali
YILDIRIM 3 milyon 925.429 oy aldı. 8 milyon 16.456 oy farkla Ekrem İMAMOĞLU seçimi kazandı. Bizde
Hayırlı Olsun Ekrem İMAMOĞLU diyorum. Hayırlı olsun İstanbul diyorum.
Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN Beyfendinin ve İstanbul
adayı Binali YILDIRIM Bey televizyonlara çıkarak Ekrem İMAMOĞLU'NU tebrik etmeleri bence ülkemizde
demokrasi sevinci yaşamıştır. İşte demokrasi budur. Seçimler demokrasinin özüdür.
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KAMU-DER’ DEN HABERLER

Kamu-Der Siirt İl Temsilciliğine atanan Hamit Çiftçi Basın Toplantısı ile tanıtıldı.
Kamu-Der Siirt İl Temsilciliğine Yönetim Kurulunca görülen lüzum üzerine Siirt Havaalanı
Müdürlüğünde görevli Hamit Çifçi atamıştır. Siirt Şehri Saray’da kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen
Siirt İl Temsilciliği konuşmasını yapan Kamu-Der genel Başkanı Cevdet BAŞTUĞ, ‘Siirt İl
Temsilciliğimize Hamit Çifçi kardeşimiz atanmıştır. Siirt’de 9 yerde bulunmaktadır. Türkiye geneli ise 65
yerde teşkilatımız bulunmaktadır. Kamu-Der camiamıza ve Siirt İlimize Hayırlıara vesile olmasını
temenni ediyorum’ dedi.
Toplantıya yerel basın mensupları, siyasetçiler, Kamu Görevlileri, Sivil Toplum Kuruluşu
Başkanları be Birim Müdürleri katıldı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan İl Temsilcisi Hamit Çiftçi ise
‘Genel Başkanımız Hemşehrimizdir. Bu görevi bana layık gördüler. Bana Güvendiler. Bende güvenlerine
layık olmak için elimden geleni yapacağım’ dedi.
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DEMİRCİ; EMEKLİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI
Kamu-Der Derneği Yönetim Kurulu
Toplantısını Ankara'da Genel Merkez yapmış, ülkenin ve
emeklilerin gündemini değerlendirmiştir. Türkiye'nin
seçimsiz bir döneme girmesinin sorunların çözümü için
bir fırsat olduğuna yer verilen sonuç bildirisinde; yatırım,
üretim ve istihdamı esas alan yeni bir kalkınma
modelinin benimsenmesi gerektiğine dikkat çekilerek,
sosyal güvenlik sistemimizin yürütümünde farklı ve eşit
olmayan uygulamaların değiştirilmesi ve insanca
yaşamaya yetecek emekli aylığının ödenmesi talep
edilmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan
değerlendirmelerde; emeklilerimizin öncelikli taleplerine
çözüm bulunması istenmiştir. Özellikle, emekli
aylıklarının hesaplanmasında ve artışında eşitliğin
M.Ali DEMİRCİ
olmamasının, sosyal güvenliğin evrensel ilkeleriyle
çeliştiğine yer verilen toplantimizda ele alınan kararlar
Kamu-Der Genel Başkan Yrd.
şöyledir: 2019 Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emekli
aylıklarına yapılan yüzde 5,01 zam ile memur
emeklilerine yapılan yüzde 6,01 artış, mutfak harcamalarının iki günlük giderini karşılamaktan uzak
kalmıştır. Haziran ayının son haftasında ve Temmuz ayında; elektriğe, çaya, şekere ve bir çok maddeye
yapılan yüzde 15 zamlar, emekli aylıklarına yapılan artışın üç katıdır. Böyle bir artış sistemiyle
emeklilerimizin aylıkları küçülmeye devam edecektir. Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi
için 'seyyanen zam' yapılmalı, emeklilerimize refahtan pay verilmelidir.
Emekli aylıklarındaki kayıplar, dul ve yetim aylıklarının da küçülmesini getirmiştir. Emekli aylıkları
hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı, sosyal güvenliğin evrensel
normuna göre yeniden belirlenmelidir. Emekli aylıklarının bin liranın altında kalması, sosyal güvenliğin
değerinin yitirildiğinin en somut göstergesidir. Bu nedenle, asgari emekli aylığı ile birlikte emekli
aylıklarında insanca yaşamaya yetecek ve başkalarına muhtaç edilmeyecek bir sigorta sistemi
benimsenmelidir.
2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılmalı ve emekliler arasında eşitlik sağlanmalıdır.
5510 sayılı Kanunla, emekli aylıklarında ciddi kayıplar oluştuğundan, intibak ile yaşanan mağduriyetler
giderilmelidir. İlaç, sağlıkta en temel ihtiyaçtır. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), ilaç listelerini sürekli
değiştirmekte ve bir çok ilacın bedelinin karşılanmaması, sağlık sorunu haline dönüşmektedir. Tedavi edici
önemli ilaçların SUT listelerinde yer almasına rağmen, fiyatların bir kısmının ödenmesi, cepten ödemeleri
artırmıştır. İnsan sağlığını tehdit eden kısıtlamalar ve tasarruflar kaldırılmalı ve devletin güvencesinde olan
sağlık hizmetleri, ticari bir anlayışla yürütülmemelidir.
Sağlık hizmetinde alınan katkı payları, emeklilerin bütçelerinde yük oluşturmaktadır. Özel hastanelerde
alınan ve yüzde 200'e varan ilave ücret, emeklilerin ödeme gücünü aşmaktadır. Bu nedenle, emekliler her
türlü katkı paylarından muaf tutulmalıdır. Emekliler, vergi mağduru olmuştur. Emeklilerimizin harcamalarda
alınan yüzde 8-18 arasında değişen ÖTV ve KDV ödemeleri karşısında, yüzde 4-5 arasında uygulanan ek
ödeme oranları yetersiz kaldığından, en az yüzde 8-9 oranlarına yükseltilmelidir.
Dini bayramlar öncesinde ödenmekte olan 1000 lira ikramiyelerin alım gücündeki kayıplar dikkate
alınmalı ve yıllık tüfe artışına göre artırılmalıdır.
Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını
yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin, gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk
gelmektedir. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu aşikârdır. yıllık
ortalama enflasyon zammı %54 yapılan zamlar kadar emekli ve çalışanlarımıza zam istiyoruz.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDEN HABERLER
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ANKARALILARA KALEDE KONSER
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent'in simgesi Ankara Kalesi'nde, hafta sonu
konserleri vermeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mehter Takımı, Başkent'in simgesi
Ankara Kalesi'nde, hafta sonu konserleri
vermeye başladı.
Temmuz ayının ilk haftası
başlayan ve okullar açılıncaya kadar
devam edecek Mehter Takımı konserleri,
her cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00
saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Savaşta askerin cesaretini arttırıp,
düşmana korku vermek, barışta ise
askeri ruhu canlı tutmak amacıyla tarih
boyunca farklı adlarla kurularak hizmet
vermiş olan Mehter Takımları, başlangıç
misyonunun aksine; bugün geçmişle
kültürel bir bağ kurarak, müziğin
evrensel diliyle toplumlar ve ülkeler arasında savaşın değil, barışın sevginin, kaynaşmanın dostluğun bir aracı
olan konserler vermeyi sürdürüyorlar.
TARİHİ MEKANDA TARİHİ MÜZİK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulduğundan bu
yana marşları, fetih ve serhat türküleriyle konserden konsere koşan “Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı”
gönülleri feth etmeye Kale Meydanında verdiği konserlerle devam ediyor.
Ankara'nın en önemli tarihi mekanlarından biri Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler
Kale'deki tarihi yolculuklarını, askeri müzik tarihinin başlangıcı kabul edilen Mehter'in coşkulu ritimleriyle
tamamlıyorlar.
Milli bayramlar, festivaller, açılışlar, uluslararası organizasyonlar gibi birbirinden farklı etkinliğe katılan
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 1 saat süren Ankara Kalesi Konseriyle Mehter'in eşsiz müziği dünyaya
duyurmaya devam ediyor.
“45 KİŞİDEN OLUŞAN MEHTER TAKIMI”
Mehter Takımın 45 kişiden oluşan geniş kadrosuyla Kale'de verdiği ilk gün konserine büyük ilgi gösteren
ziyaretçilere, geçmiş ve günümüz müzik eserlerinden oluşan repertuarla muhteşem bir konser verdi.
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TÜRK-İŞ
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını
açıkladı. Buna göre; dört kişilik bir ailenin
açlık sınırı 20 bin 67 TL, yoksulluk sınırı ise
6 bin 733 TL oldu. Türk-İş tarafından
açıklanan bu veri bu ay da başabaş kaldı.
Nasıl mı? Türkiye'de evli ve eşi çalışmayan 2
çocuklu bir vatandaş için ödenen asgari ücret
2 bin 115 TL. Yani bu ay açıklanan açlık
sınırının 48 TL üzerinde! Hal böyle olunca
Türkiye'de geçinen 4 kişilik bir aileye yemeiçme ve geçinme dışında sadece 48 TL
k a l ı y o r. T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı
Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da
hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran'da
bir önceki aya göre %2.67 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,067 lira, yoksulluk sınırının ise
6,733 lira olduğunu açıkladı.
Geçen yıl Haziran'da açlık sınırı 1,714 lira, yoksulluk sınırı ise 5,584 lira; Mayıs'ta ise açlık sınırı 2,124 lira,
yoksulluk sınırı ise 6,919 liraydı.
Türk-İş açıklamasında, “Mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için
yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 TL
azaldı” denildi
.
353 TL ARTIŞ
Haziran'da düşüş gösterse de gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353
TL artış göstermiş durumda.
Türk-İş verilerine göre geçtiğimiz ay 7.81 TL olan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.83 TL'ye
geriledi. Geçtiğimiz ay 6.83 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6 TL'ye geriledi. Meyve
ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.73 TL olurken bu tutar geçtiğimiz ay 9.14 TL olarak hesaplanmıştı.
TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon
tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Asgari ücret rakamları şu şekilde:
Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL
Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL
Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL
Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL
Kaynak: İnternet
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KAMU-DER’DEN ZİYARETLER

Kamu-Der Genel Başkanımız, Ankara
Milletvekili Asuman ERDOĞAN’ı ziyaret ederek
Kamu Görevlilerinin sorunları hakkında bilgi
alışverişinde bulundu.

Kamu-Der Genel Başkanımız Haymana
Siirt İl Başkanı
Temsilcimiz
HamitTurgut’u
Çiftçi
Belediye
Özdemir
ziyaret
Siirt
Eruh
Belediye
Başkanı
ederek
Hayırlı
olsun
ziyaretinde
bulundu.

Cevher ÇİFTÇİ yi ziyaret etti.

10
10
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Kamu-Der Genel Başkanımız, Ankara
Etimesgut Kaymakamlığına atanan İzzettin
SEVGİLİ’Yİ ziyaret ederek Hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

Kamu-Der Genel Başkanımız ve Heyeti,
SiirtAnkara
İl Temsilcimiz
HamitMüsteşarını
Çiftçi
Çin
Büyükelçiliği
ziyaret
Siirt İl Genel Meclis Başkanı
etti.

Cihangir BAYRAM ı ziyaret etti.
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KAMU-DER’DEN ZİYARETLER

Kamu-Der Genel Başkanımız, BATMAN
MİSİAD Şube Başkanı Namet ZİRLAN’ı ziyaret
ederek güncel konular hakkında görüştüler.

Kamu-Der Genel Başkanımız, Batman
Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş’i ziyaret
ederek, bölge hakkında bilgi alışverişinde
bulundu.

BÜYÜK TÜRKİYE
GÜÇLÜ KAMU-DER

Kamu-Der Genel Başkanımız, Baykan
Veysel Karani Belediye Başkan Vekili Servet
Gülmez’i ziyaret etti.

KAMU-DER 2019 Sayı 34

Kamu-Der Genel Başkanımız, Baykan
Ziraat Odası Başkanı ve Kamu-Der İlçe
Temsilcisi Yusuf TARDO’yu ziyaret etti.
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RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI !
DEĞİŞİM BÜROKRATLARDAN BAŞLADI
Herkes kabineden değişim beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan değişime bürokratlardan başladı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 6 İl Tarım ve Orman Müdürü ve 7 Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü görevinden alındı. Ayrıca 28 ilin de Çevre ve Şehircilik Müdürü değişti. Görevden alma kararları Resmi
Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik İl Tarım ve
Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman
Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü
Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmalarına karar verildi.
Ayrıca açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır
atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken,
görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre yapıldı.
7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN ALINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün
atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mehrali Ecer, Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal Müderrisoğlu,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İhsan Yiğit, Yüksek Fen
Kurulu Başkanlığına Ertan Yetim, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Mekansal Planlama
Genel Müdür Yardımcılıklarına Hacı Abdullah Uçan, Ayşe Nazan Yılmaz, Hidayet Uysal, Çevresel Etki Değerlendirmesi,
İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Talha Türkoğlu, Yahya Kesimal, Yapı İşleri Genel Müdür
Yardımcılıklarına Ahmet Bektaş, Murat Akınbingöl, Elif Uz, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına
Murat Oral, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Tamer İnan, Umut Naci Baykan,
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın Cem Aslanbay, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür
Yardımcısı Feriha Koç, Yüksek Fen Kurulu Üyeliklerine Ufuktan Güneş, Sonay Aktaş, Atilla Ünal, Celal Yazıcı,
Hayrettin Yılmaz, Yusuf Üçüncü, İsmail Alaca, Mustafa Tahsin Badem, Levent Tüzün, Seyfettin Ayçiçek ve Recep
Yıldırım atandı.
28 İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ ATANDI
Öte yandan kararda, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüsnü Yıldız, Amasya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne Ahmet Özkan Kaya, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Vedat Çiftçi, Aydın Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Sadullah Özel, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muzaffer Özkan, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mustafa Budak, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdulkadir Arslanboğa, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne Ömer Bolat, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet Çelik, Giresun Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Cemil Bayram, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muhammed Bektaş, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Ömer Albayrak, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cengiz Hamdemirci, Konya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne Hülya Şevik, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Çatladan, Malatya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne Mustafa Solmaz, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nedim Arsal, Siirt Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne Mehmet Raci Bülbül, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur Korkmaz, Uşak Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Van Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne Ali Kemal Atlı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Tamer, Zonguldak Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne Pelin Ayşe Yağız'ın ataması gerçekleştirildi. Söz konusu atamalar, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
GÖREVDEN ALINAN BÜROKRATLAR
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4'üncü maddeleri
gereğince, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa Can, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet
Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Dağaşan, Ali Rıza Tanas ve Osman Öztürk, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ayyıldız, Ankara Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna Cebecioğlu, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İzmir Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Selahattin Varan, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin
İlhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çiçek ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya
görevlerinden alındı.
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GENEL MÜDÜR ALTINYURT’TAN AÇIKLAMASI
Merhabalar Değerli Kamu-Der
Okurları,
Asia City Hotel İstanbul olarak Anadolu
yakasının gözde konaklama merkezi olup
Ataşehir'in hemen girişinde, şehrin hem huzurunu
hem de aktif yaşantısını yaşamak isteyen
misafirlerimize eşsiz kalite anlayışında hizmet
vermekteyiz.
Geleneksel Türk misafirperverliğinin tüm
ihtiyaçlarınıza uygun düşünülmüş bir yansımasıdır
Asia City Hotel İstanbul. Bünyemizde
bulundurduğumuz 86 oda ile (2 Suit Oda, 1 Balayı
Suiti ) sunduğumuz konfor ve teknolojik imkânları,
hizmet anlayışı, şehrin coşkusuna yakınlığı kadar
sakin ve huzurlu ortamda olması misafirlerimizin
memnuniyetini hak etmiştir.

MEHMET ALTINYURT

GENEL MÜDÜR

Konum olarak İş ve Finans Merkezlerine, Hastanelere, Alışveriş ve Eğlence Merkezlerine ve Hava
alanlarına yakınlığımızla misafirlerimize ayrıca konfor sunmaktayız.
Butik otel konseptinde sunduğumuz hizmetlerle, yoğun iş temponuzda size huzur ve güven veren bir ortam
sunmaktayız. Misafirlerimizi sıcak bir dost havası ile ağırlamaktayız. Hizmet ve konaklamada, bölgemizde
2018 yılının en iyi butik otel ödülüne sahibiz.
Zengin açık büfe kahvaltıları ve 7/24 açık restaurant ve Dünya lezzetleriyle bütünleşmiş mutfağı ile siz
değerli misafirlerimize hizmet vermekteyiz.
Doğum Günleri, Mezuniyetler ve diğer tüm kutlamalarda misafirlerimize ev sahipliği yapıp mutluluklarına
ortak olmak bizler için en büyük kazanç olmuştur.
Yoğun iş toplantıları, eğitimler ve seminerler için misafirlerimize kapılarını açtığımız tüm teknolojik
ekipmanlara sahip 4 toplantı salonu ile sizleri ağırlamaktan ayrıca onur duyuyoruz.
Tamamen Portföyünde; Sağlık, şirket, firma ve acenta ağırlıklı business kavramını tepeden aşağı hakeden
dolulukları ile lokasyonda her zaman öncü olmuştur.
Kamu- Der'e bu değerli alanda bizlere yer verdiği için teşekkürlerimizi sunarız.
Asia City Hotel İstanbul'da sizleri ağırlamaktan onur duyarız.
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MİSYON VE VİZYONUMUZ
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.

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kamu-Der dergisinin yayın kurulu üyeleridir.
(KAMU-DER)

Sayı - 34
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’ DEN YETKİLİLERE AÇIK MEKTUP
Kamu-Der den 3 Kurum Yöneticilerine
Açık Mektup
Sn. Ali YALÇIN Memur-Sen Genel Başkanı
Yetkili Sendika
Önder KAHVECİ
Kamu-Sen Genel Başkanı
Sn. Kazım KURT
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı
Biz emeklilerin çalışmak üzere tekrar sizlerin yanına
dönmemizin mümkün olmadığını, ancak siz çalışanların bir
Cevdet BAŞTUĞ
gün mutlaka emekli olup bizlerin yanında yerinizi alacağınızı
Kamu-Der Genel Başkanı
hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle bugün yapılacak mücadele
ile çalışanlar için elde edilecek her hak ve kazanımın emekli
olduğunuz zaman siz çalışanlara da yansıyacağı tarafınızdan da çok iyi bilinmektedir.
Sayın Başkan; bildiğiniz üzere Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda Hükümetle varılan anlaşma veya
Uzlaştırma Kurulunun belirlediği ücret artışları; 4688 sayılı kanunda 6289 sayılı kanunla yapılan değişikliğe
göre, Emekli Kamu Çalışanlarının aylıklarına da aynı oranda yansıtılmaktadır. Derneğimizin yaptığı çalışmalar
sonucunda tespit ettiğimiz ve Toplu Sözleşme Görüşmelerinde masaya getirilmesine çok önem verdiğimiz
ekonomik ve sosyal sorunlarımızı gerekçeleri ile bilginize arz etmeye çalışacağız.
1-Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını, çektikleri sıkıntıları yakından bildiğinizi ve ilgi alanınıza
girdiğini biliyoruz. Buna rağmen bilhassa aldığımız emekli aylıklarımızın içler acısı durumunu bir kere daha
örneklerle bilginize sunmakta yarar görüyoruz. Bu bağlamda:2019 yılının birinci 6 ayı için kamu çalışanı
emeklilerinin aylıklarına yapılan %10.7 oranındaki artıştan sonra,30 yıl hizmetten 1.derecenin 4.
Kademesinden emekli olan;
Genel Müdür
7.886.06 TL
Genel Müdür Yard. 5.435.84 TL
Daire Başkanı
5.164.20 TL
Şube Müdürü
3.121.20 TL
Büro Şefi 4/1
2.509.18 TL
Memur 6/1
2.405.41 TL En düşük memur emekli aylığı ise 2.378.75 TL olmuştur.
2-Buna karşılık TÜİK'in tespitlerine göre Enflasyon;Ocak 2019 da %1,06,Şubat 2019 da %0,16,Mart 2019 da
%1,08 ve Nisan 2019 da %1.69,Mayıs 2019 %0,95 ve Haziran 2019 % 0,03 Ocak-Haziran 2019 toplam %5,01
olmuştur.Bir önceki yılın Haziran ayına göre yıllık enflasyon %15,72 olarak gerçekleşmiştir.Bir yıllık mutfak
enflasyonu ise %34,5 olmuştur. Ayrıca Merkez Bankası ve Ekonomi Uzmanlarınca 2019 yıl sonu enflasyonunun
%15.50 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2008 yılından bu tarafa çalışanlara ve emeklilere Milli Gelir
artışından refah payı verilmemektedir. Bu uygulama nedeni ile çalışanlar ve emekliler yaklaşık %15 gelir
kaybına uğramışlardır.
Kıyaslamak amacı ile AB üyesi bazı ülkelerdeki ortalama emekli aylıkları aşağıda belirtilmiştir:
Almanya
1006.00 Euro
Hollanda
1650.00 “
Belçika
1100.00 “
İspanya
920.00 “
Polonya
503.00 “
Türkiye
240.00 “
16
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KAMU-DER’ DEN YETKİLİLERE AÇIK MEKTUP
3-Türk-İş Konfederasyonunun yaptığı araştırmaya göre;Ekim 2018 ayında Açlık Sınırı (yani dört kişilik
bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için bir aylık gıda harcaması) 1.919.00 TL,Yoksulluk Sınırı(yani
gıda harcamasının yanı sıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım ,eğitim ve sağlık harcaması) 6.252.00 TL
olarak hesaplanmıştır.Bu rakamlar Genel Müdür dışındaki tüm emekli,dul ve yetimlerin yoksulluk ve açlık
sınırının altında aylık aldıkları gerçeğini göstermektedir.Ayrıca yazılı ve görsel basın haberlerine göre üç
milyon emeklinin çalışmak için İş-Kur'a kayıt yaptırdığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
4-Yapılan saha araştırması sonucunda kendi evinde oturan yani kira gideri olmayan iki kişilik emekli
ailesinin; yaşamını devam ettirebilmesi için bir aylık beslenme giderleri 1.108.00TL,temizlik giderleri
250.00TL,barınma(su,elektrik ve yakıt)giderleri 550.00TL, sağlık ve ulaşım giderleri 100.00TL,giyim ve diğer
giderler 120.00TL olmak üzere toplam 2.128.00TL olduğu hesaplanmıştır.
2018 yılına göre 2019 yılında kırk temel gıda maddesindeki fiyat artışı %59,0 olmuştur. Bazı gıda maddelerinin
2018 yılına göre 2019 yılındaki fiyat artışları ise;Ekmek %25,Zeytin %29,Peynir %45, Tereyağı %45,Süt
%30,Yumurta %45,Çay %30,Zeytinyağı %40,Şeker %23,Tavuk eti %50, Dana eti %50,Koyun eti %45,Salça
%45,Makarna %20,Bakliyat %40,Yaş sebze ve meyve %49 olarak gerçekleşmiştir..
Bu örnekler bize bir gerçeği gösteriyor; çalışırken aldığımız aylığın ancak %50 sini emekli aylığı olarak
alabiliyoruz.Ayrıca bir gerçeği daha gösteriyor; 2018 yılında ortalama açlık sınırının 1.919.00TL ve ortalama
yoksulluk sınırının 6.252.00TL olarak gerçekleştiğini göz önüne alırsak,emekli Genel Müdür dışında kalan tüm
unvanlardaki kamu çalışanları emeklilerinin yoksulluk sınırının altında ve diğer emeklilerimizin büyük bir
bölümünün ise açlık sınırında veya biraz üzerinde aylık almakta olduklarıdır
Sayın Başkan; yaptığımız bu açıklamalardan sonra.Ağustos 2019'da yapılacak Toplu Sözleşme
görüşmelerinde gündeme getirilmesini ve Toplu Sözleşmeye konulmasına çaba göstermenizi istediğimiz
hususları kısaca bilgilerinize sunmak istiyoruz.
1-4736 sayılı yasa ile elimizden alınan hakların, kısaca permi ve banliyö seyahat haklarımızın iadesi için
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilerek gereğinin yapılması.
2-5473 sayılı yasa ile Kamu Çalışanlarına ödenen Ek ödemeden ,666 sayılı KHK ile ödenen Ek tazminattan ve
sosyal yardımlar hariç ödenen diğer tazminatlardan Emekli Sandığı Primi kesilerek bu ödemelerin emekli
aylıklarına yansıtılması.
2-631 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nin 1. maddesi C bendinde yapılan değişiklikle Müsteşar,Genel
Müdür,Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosunda bulunanlara verilen görev tazminatının diğer
tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerine de ödenmesi için yasal düzenleme yapılması için girişimde
bulunulması.
3-Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde,Emniyet Hizmetleri ve Diyanet Hizmetlerinde çalışanlara ve
emeklilerine verileceği açıklanan 3600 Ek Göstergeden Genel İdare Hizmetlerinde çalışanların ve
emeklilerinin de yararlanmaları için gerekli girişimlerde bulunulması.
4-2008 yılından bu tarafa Kamu Çalışanları ve Emeklilerine Milli Gelir artışından refah payı
verilmemektedir.Bu güne kadar reel olarak %16 civarında bir gelir kaybına uğramış bulunmaktayız.Milli Gelir
artışından refah payı alabilmemiz için gerekli girişimlerde bulunarak Toplu Sözleşme Görüşmelerinde
gündeme getirilmesi.
Sayın Başkan; açıklamaya çalıştığımız bu hususların emeklilerin lehine çözümü için her türlü çabayı
göstereceğiniz inancı ile şahsınıza ve Yönetim Kurulunuza teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar saygılar
sunarız.
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BAŞKAN ZEHRA ÖZYOL’U TANIYALIM

Zehra ÖZYOL
GümüşhacıKöy Belediye Başkanı
Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi 1962 doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü
mezunuyum.1982 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire başkanlığında göreve başladım.1992 yılında
Kültür Bakanlığına naklen atandım. Kültür ve Turizm Bakanlığında sırası ile Şef, Şube Müdürlükleri ve Daire
Başkanlığı görevini yürüttüm. Almanya, İspanya, Mısır, Macaristan vb. görevlerde bulundum. 30 yıllık
Bürokrasi ve Yöneticilik deneyimlerime güvenerek 30 Mart Mahalli İdareler seçiminde Gümüşhacıköy
halkının takdiriyle Gümüşhacıköy Belediye Başkanı olarak seçildim. Ayrıca Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongre Delegesi olarak görev yapmaktayım.

Belediye Başkanımız Sayın Zehra Özyol Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Delegesi'dir.
Geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi'nin Macaristan'da gerçekleşen Yerel Yönetimler Yönetişim Kongresine katıldı.
Kırsal Kalkınma konusunda İlçemizi anlatmak ve katkı sunmak için görevli geldiği, Akıllı Şehirler, Demokratik
ve kapsayıcı Şehirler konulu kongre de konuşma yaptı.
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GÜMÜŞHACIKÖYÜNDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE
MİLLİ BERABERLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI.

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖYÜ BELEDİYE BAŞKANI ZEHRA ÖZYOL İLÇE
PROTOKOLÜ İLE BİRLİKTE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BERABERLİK
GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILDI.
BAŞKAN ÖZYOL; “MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,
SİLAH ARKADAŞLARI, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZ, TÜM ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGIYLA ANIYORUM.” DEDİ
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ANKARA’NIN ÇALIŞKAN SAĞLIK İL
MÜDÜRÜNÜ TANIYALIM

Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
Ankara İl Sağlık Müdürü
1969 Şanlıurfa doğumlu olup, İlk ve Orta öğrenimini Urfa’da tamamlamıştır. 1994 yılında Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Harran Üniversitesinde Üroloji Uzmanlık Eğitimini
tamamladı. Çocuk Ürolojisi ve Androloji alanları ile ilgilendi. 2013 yılında “Doçent” ve 2018 yılı Kasım ayında
da "Profesör" unvanını aldı. Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesinde 2014-2015 yıllarında Hastane
Yöneticiliği ve Başhekimlik görevlerini üstlendi. 22. Dönem Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı seçildi. 2015-2018
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 28 Şubat
2018'den 8 Mart 2019 tarihine kadar SBÜ. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olarak
görev yapmıştır. 8 Mart 2019 tarihinden itibaren Ankara İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği ve Endoüroloji Derneğine üyelikleri vardır. Hali hazırda 5
Uluslararası/Ulusal kitapta bölüm yazarlığı, 30’u uluslararası, 37’si Ulusal dergilerde yayımlanmış makalesi ile
15’i uluslararası ve 50’si Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda sunulmuş bildirisi vardır. “Hidroselde testis
dokusunun difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans değerleri” isimli çalışması ile 2011 yılında Alpay Kelami
Birincilik Ödülünü almıştır. Bilimsel Tıp dergilerinde Hakemlik ve Yönetici Editörlük görevleri devam
etmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
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AY’IN KONUĞU TÜRKİYE ŞEKER-İŞ SENDİKASI BAŞKANI İSA GÖK
Geriye dönüp baktığımızda, son
yıllarda yaşanan gelişmelerin baş
döndürdüğünü söylemek hiç de abartı
olmayacaktır…
Bugün küresel sistemin resesyona girip
girmeyeceği tartışılırken, Türkiye 2001
krizinden sonra devreye soktuğu politika
araçlarıyla kısmen devam etmiş, bazı
alanlardaki reform adımlarından feragat
etmesi ve küresel müdahaleler üzerine
ekonomide ciddi bozulmaların yaşanmasına
tanıklık etmiştir. Ülke olarak, yapısal reform
ve kriz alanlarının çıkış anahtarlarına olan
ihtiyacımızın her geçen gün daha da arttığı bir
gerçektir.
Fakat içinde bulunduğumuz konjonktürde,
İSA GÖK
ülkemizin 4-5 yıllık siyasi haritasını
şekillendirecek olan 31 Mart yerel seçimleri ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI
sonrası, asıl sorun alanlarımızın ilk etapta
çözüme kavuşturulması gerektiği ortaya
çıkmıştır.
Nitekim demokrasi tarihimiz büyük çabalarla elde ettiği kazanımları yaşatmak uğruna ciddi
mücadelelere sahne olmuştur. Bu nedenledir ki milletimiz demokrasiden aldığı güce her daim bir annenin
evladı misali sahip çıkmaktadır...
Gördük ki yaşadığımız yerel seçimlerde de evlerinden koşar adım oy kullanmaya giden milyonların
demokrasiye olan inancı bir kez daha açık bir biçimde tescillenmiştir. Başa baş geçen yerel seçimler ve el
değiştiren belediyeler siyasi aktörlerin sorumluluğunu arttırırken, yeni dönemin zafiyet alanları ve bir türlü
sakinleşmek bilmeyen Türkiye gündeminin önceliklerinin analizinin enine boyuna ele almak elbette
siyasilerimize büyük bir mesaj mahiyetinde sunulmuştur.
Hukukun üstünlüğü ilkesi, yargı bağımsızlığı ve güçler ayrımı başlangıçta ele alınması gereken odak
politikalar olarak karşımıza çıkarken ardından kamu kesimi hesaplarının şeffaf hale getirilmesinin yeniden
ele alınması, teşviklerin ürün ve üretici bazlı tesis edilmesi, tarım ve hayvancılık kesimini de içeren sektörel
reformlara girişilmesi gerekmektedir. Daha net bir ifadeyle, Türkiye'ye özgü, asıl gereksinim duyulan
alanlara ihtimam göstermeden diğer paket düzenlemelerin hayata geçirilmesinin altının boş olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu minvalde yurdumuz insanının ülkelerine, devletlerine ve demokrasinin gücüne inancının kırılmaması
gerektiği, ortak kaygılarda buluşmamanın ve ötekileştirme dilinin kullanılmasının milli irademize
yapılacak en büyük kötülük olduğunun altını çizmek gerekir.
İslam coğrafyasına bakıyoruz; Ortadoğu Projesi, Arap Baharı, Suriye sorunu, mülteci meselesi, Afganistan
konusu derken Müslüman ülkeler üzerine oynanan oyunlar çerçevesinde zenginlikleri derdest etme
yollarının her türlüsünün denendiği, otoriter rejimler aracılığıyla toprakların ve hayatların ipotek altına
alındığı, İslami fobinin yaygınlaştırıldığı, İslam'ın terörizmle ilişkilendirildiği ve daha birçok kanalla içinde
bulunduğumuz coğrafyanın dizayn çalışmalarının sürdüğü su götürmez bir gerçek.
Bu noktada ülke olarak, iç meselelerimizden diplomasiye uzanan yolculukta, aklı selim yol haritaları
ile geleceğimizi inşa etme mecburiyetimiz var.. Demokrasinin en büyük güç olduğunu unutmamalıyız.
Daha fazla çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz. Milli birlik ve beraberlik ruhumuzdan ödün vermemeliyiz.
Bu umutlarla, önümüzdeki dönemin Türkiye'miz için hayırlı kapılar aralamasını yürekten temenni
ediyorum.
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TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİNE;
SET ÇEKEN SÜREÇLERDEN DOĞRU DERSİ ÇIKARMAK…
Tarım ve Gıda Sektörünün Serencamı;
Geldiğimiz noktada kısa vadeli önlemlerin gıda enflasyonuyla mücadele de
sonuç getirmediğine, dahası kontrolden çıkma tehlikesinin yüksek
olduğuna, Türkiye tarım sektörünün problemlerine çok yönlü ve çözüm
odaklı bir perspektifle bakılması gerektiğine şahitlik ediyoruz. Tarım ve
gıda sektöründe ideal hedeflere ulaşmak için geliştirilen politikaları
irdelemek ve bu politikalarla ilgili problemlere yönelik bilimsel prensiplere
dayalı, ülkemiz özelliklerine uygun, doğru bakış açıları ve çözüm önerileri
üretmek asıl hedef olmalıdır.
Ülke olarak, sürdürülebilir tarım ve beslenme güçlükleri temeline
dayanan gıdada sürdürülebilirlik endeksinde 67 ülke içerisinde 58.
sıradayız.
Bir tarafta ülkemizin sahip olduğu çok farklı iklimlere dayalı ürün çeşitliliği,
artan iç talebin sağladığı piyasa canlılığı, kadim tarım kültürü, endemik tür
zenginliği ve ithalata dayalı gıda tüketimi yüksek ülkelere yakınlık avantajı
mevcutken, diğer tarafta dünya ülkelerinin küresel rekabet gücü odaklı
stratejik planlarından müzdaribiz. Ülkemiz ancak ve ancak, barındırdığı
eşsiz toprak ve üretim rezerviyle ileri teknolojilerin sağladığı verim artışı ve
yeni tarım yaklaşımları yanında sürdürülebilir tarım eğilimlerini
buluşturduğunda; gıda ve tarım üretiminde güçlü, kendine yeter, ihraç eder
bir zemine erişebilecektir.
Sürdürülebilir Şeker Sektörü için Alınması Gereken Zincir Kararlar
Geçtiğimiz yıl şeker sektöründe yaşanan son gelişmeler ve
sonuçları, bugün ülkemizin barındırdığı riskler/tartışmalar bakımından özvarlıklarımızın korunma ve geliştirilme
gereksinimini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Kamuya ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde Sendikamız, şeker piyasasının ana çarpanları ve etki
analizi, model önerisi ve öngörüleri, rasyonel şeker yaklaşımının katkıları, küresel şeker gelişmelerinin ülkemize etkileri
ve şeker sektörünü ilişkili bulunduğu olanaklar bakımından sosyo-ekonomik katkılar büyüklüğüne dikkat çekerek
şeker'de milli bir ajandanın tüm paydaşlarla birlikte tutulması gerektiğini kamuoyuna ve siyasilere defaten deklare
etmiştir.
Bununla birlikte, özelleştirme ihale tasarımının sağlıklı ve sektöre özgü gerçeklere dayalı yapılmaması
Sendikamızın hukuki bakımdan da sorumluluk ve gayretlerini sonuna kadar sarf etmesine yol açmıştır. Öncelikle, ülkemiz
şeker fabrikalarını bir reform sürecine tabi tutmadan, 20 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayan süreçte 14 şeker fabrikasının
ihalelerin tamamlanması, Kastamonu fabrikası dışında ihale sonuçlarının onaylanması, ilgili ÖYK kararlarının resmi
gazetede yayımlanması ve devir işlemleri için Özelleştirme İdaresi'ne yetki verilmesi son derece hızlı bir seyirde
gerçekleşmiştir. Ardından fabrikalara ait devirler yapılırken kamu yararı ve hukuki mevzuatta ciddi ihlallerle
karşılaşılmıştır. Sendikamız çalışmaları neticesinde şeker fabrikaları arazileri üzerinden birer birer zeyilnameler
çıkarılarak arazilerde küçülmeye gidilmesi, fabrikalara ilişkin devir tarihi farklılıkları neticesinde ihale şartnamesinin fiili
olarak değiştirilmesi, mevzuat hükümlerinin çiğnenmesi, yapılan yasal başvurulara rağmen kamuoyuna bilgi verilmekten
kaçınılmasına şahit olunmuştur.
Sendikamız sürecin her bir adımında karşılaştığı tüm hukuksuz girişimleri yargısal sürece tecelli ettirmiştir.
Bununla birlikte kamu ihale rejimine göre devir ücretinin ödenmesi ve devrin gerçekleşmesi için bir defaya mahsus uzatma
kararının, süresiz ek süre verme yoluna sevk işlemlerine karşı da ciddi bir mücadele içerisine girilmiştir. Bu doğrultuda
Şeker-İş olarak, kamunun idare ve işleyişinin maddi ve manevi zarara uğramaması adına siyasilerimizin her kanaldan
bilgilendirilmesinden geri durulmamıştır. Sonunda da üç fabrikanın satış iptali ile haklılığımız bir kez daha ispatlanmıştır.
Kaldı ki kaygı iklimine sevk eden tüm yanlışları yüksek sesle söylememize rağmen yaşanan gelişmeler sonrasında
öngörülerimiz ne yazık ki tek tek gerçekleşmiştir. Fabrika ve üretici ilişkilerinde yaşanan aksaklıklar, çiftçi
kardeşlerimizin memnuniyetsizliği ve fabrika çalışanlarımızın önemli bölümünün emekliye ayrılması ile bir kısmının 4/B
statüsüne geçmesiyle kalifiye personel profilinin oldukça daralması söz konusu olmuştur.
Dahası bu eksikliği büyük ölçüde telafi edebilecek yeterli teknik bilgi donanımına haiz geçici işçi kardeşlerimizin
halen kadroya alınmaması, şeker fabrikalarındaki deneyim gerektiren önemli işlerin temizlik elemanı olarak işe alınan
deneyimsiz taşeron işçilerle gördürülmeye devam edilmesi, açıkça halen üretimle ölüm arasında tercih yapmaya
zorlandığımızı göstermektedir.
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TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİNE;
SET ÇEKEN SÜREÇLERDEN DOĞRU DERSİ ÇIKARMAK…
Türkiye'de şeker pancarının vizyon ve
hedeflerinin tespitinde çıkış noktası, hammaddeyi
garanti altına almayan, üretici ve çalışan bazlı olmayan
hiçbir yönetim modelinin şeker sanayinde
işlemeyeceğidir. Dünya ülkelerine bakın; şeker
üzerinden gelir kaynaklarını çeşitlendirerek değer
yaratmanın peşinde koşuyor, sanayi-hükümet stratejik
çalışma planlarıyla, piyasa yönetim araçlarını etkin
kullanmanın yollarını güncelliyorlar. Sürdürebilirlik
sorunumuz ancak ve ancak üretici odaklı, destek
merkezli politikalar ile aşılabilecektir. Bu noktada sosyal
tarafları birleştirme çağrısı ve ortak refleks ile hareket
etmek, yani şekerde milli birlik ruhunu ortaya
çıkarabilmek şekerde kalkınma ve gelişme hattının tek
çıkış yoludur.
“Mesleki nitelik düzeyi yüksek, iyi ücret ödeyen, sanayi istihdamının ağırlıkta olduğu pancar şekeri
fabrikaları; genellikle bulundukları kırsal toplulukların kalbi durumundadır. Ve bu pancar şekeri fabrikaları;
şeker pancarı çiftçilerini, yüksek kalitede sürdürülebilir şekerler ile bu şekerleri girdi olarak kullanan ikincil
üreticileri, biyoetanol ve melas ile kimyasallar ve fermantasyon sanayilerini ve pancar küspesinden beslenen
hayvan yemi ile de hayvancılık tarımını destekleyerek çok önemli ekonomik çarpan etkisi yaratmaktadırlar.
Böyle tek bir fabrikanın kapatılmasının, bütün bir topluluğun geleceğini paramparça edebileceğini söylemek
abartı değildir. Ve daha da kötüsü bu, kırsal kesimden kaçışın hiçbir durma belirtisi göstermediği bir zamanda
meydana gelmektedir.”
Pancar şekerinin hassas ve stratejik olduğu vurgusunu her daim yapan küresel oyuncu ülkelerin içinde
bulunduğu AB şeker sektörünün çalışanlarını temsil eden EFFAT ve AB şeker üreticilerini temsil eden CEFS'in
ortak bildirisinde yer alan bu ifadeler devletlerin, çalışanların ve üreticilerin bu işin olmazsa olmaz paydaşları
olduğunu ne de güzel özetlemiştir..
Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatımıza Etkileri;
Bilindiği üzere, her bir sanayi devrimi bir önceki üretim sistemine göre insan emeğine olan ihtiyacın daha da
daralmasını amaçlamıştır. Üretimde insan emeğinin en aza indirilmesi ve bu yolla üretimdeki hataların ortadan
kaldırılması, üretimin en üst düzeyde esnekliğe kavuşturulması ve tüketiciye özel ürün yapabilme imkânının
elde edilmesi, üretimin hızlandırılması hedeflenmiştir. Bugün ise, üçüncü sanayi devriminden yaklaşık 46 yıl
sonra internet, makine ve insan arasında işbirliğini ön plana çıkaran dördüncü sanayi devrimi yani Endüstri 4.0
ile karşı karşıya bulunmaktayız.
Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü
olmakla birlikte akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle de sosyolojik etkileri
bakımından biz çalışanları yakinen ilgilendiren önemli bir konudur. Yapılan tüm araştırmalar, Endüstri 4.0'ın
üretim süreçlerinde yol açacağı değişikliklerin kaçınılmaz olarak çalışma hayatını da etkileyeceğini
göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle bu değişim sonucunda toplam işlerin yarısının otomasyona tabi olacağı
ve yüzde beşinin ise tamamen kaybolacağı iddia edilmektedir. Bu veriler doğrultusunda, olası sorunların
aşılabilmesi için sendikalara önemli görevler düşmektedir.
Öncelikle, sürecin başarılı yönetilmesi mutlaka güçlü bir sosyal diyalog mekanizmasının harekete
geçirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda da sendikalar işverenlerin üretim süreçlerinde düşündüğü
değişiklik planlarını önceden öğrenmek ve değişime katkı vermek üzere birlikte çalışmak zorundadırlar. Diğer
yandan, sendikaların kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü çalışma hayatı bakımından en
gözle görülür etki; bazı işlerin kaybolması, bazı işlerde beceri düzeylerinin değişmesi ve beceri düzeyleri farklı
yeni işlerin ortaya çıkması şeklindedir. Bu nedenle de bizim üretim süreçlerindeki değişimin mevcut işler, yeni
beceri gereksinimleri ve mesleki yeterlilikler üzerindeki etkisini ciddi olarak irdelememiz gereklidir.
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem Tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuksal
bir sonucudur. Kıdem tazminatı, yasada belirtilen şartların
sağlanması ile birlikte işçi tarafından haklı sebeple fesih veyahut
işverenin haksız sebeple feshi sonucunda istenir. Kıdem tazminatı
kendine özgü hukuksal bir niteliğe sahiptir. Ancak kıdem tazminatın
işsizlik fonu ile iş güvencesi ile yakın ilişkisi vardır. Nitekim
Hükümetin “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları
2019” kapsamında Kıdem Tazminatı Fonu ele alınmıştır. Kıdem
Tazminatı 1475 Sayılı Eski İş Kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş
olup şuan yürürlükte olan 4875 sayılı iş Kanun'u içinde geçerliliğini
korumaktadır.
Kıdem Tazminatı'nın Şartları:
Kıdem Tazminatına hak kazanabilmek için 2 şart gerekmektedir.
1-) Çalışma süresi ( En az 1 yıl)
Av. Aycen YEŞİLYURT
2-) İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona erdirilmesi
İş Sözleşmesi mutlaka Fesih ile sona ermiş olmalıdır. Fesih
dışı sona erme halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu
fesih işveren veya işçi tarafından yapılabilir. İş Kanunu 25/2 maddesi dışında işveren tarafından yapılan tüm fesihlerde
işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. İşveren işçinin yasa dışı greve katıldığı sebebi ile iş sözleşmesini sona erdirirse kıdem
tazminatına hak kazanmaz.
Eğer işçi iş sözleşmesini İK Mad. 24'e göre haklı nedenle sonra erdirirse kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer işçi
sözleşmesini İK Md 17'ye göre feshederse ( uygulamada adı istifa) kıdem tazminata hak kazanamaz.
Fakat her ne kadar fesih İK Mad. 24'e dayanmasa da 3 istisnai durumda işçi Kıdem Tazminatına hak
kazanır:
a-) Muvazzaf Askerlik Durumu
Eğer işçi askere gitmek için iş sözleşmesini sona erdirirse ya da işveren sözleşmeyi sona erdirirse İşçi Kıdem
Tazminatına hak kazanır. Ancak burada işçi iyiniyetli olup makul süre de askere gitmesi lazım. Aksi takdirde iş
sözleşmesini sona erdirip 1 yıl geçti hala askere gitmemişse kötü niyetli kabul edilip işverenin vermiş olduğu kıdem
tazminatı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri ödemek zorunda kalır.
b-) Evlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde İşten Ayrılırsa
Eğer kadın işçi halihazırda çalışırken evlenirse evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılması durumunda kıdem
tazminatına hak kazanır.
c-) Malullük, Yaşlılık, ya da Toptan Ödeme Almak Amacıyla Sözleşmenin Sona Erdirirse
Kişi, Malullük, Yaşlılık, ya da Toptan Ödeme Almak Amacıyla Sözleşmenin Sona Erdirirse kıdem tazminatı
almaya hak kazanır. Bu nedenle kıdem tazminatı hak kazanması için kişinin yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu
kuruma veya sandığa müracaat etmiş bulunduğunu belgelemesi şarttır. . İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz
İşçi bu 3 tür istisnadan hangisine başvuruyorsa karşı tarafa İK madde 17'ye göre süre vermesi gerekir.
Ölüm halinde sağ kalan eşe ve ergin olmayan çocuklara ölüm tazminatı verilir. Kıdem tazminatı ise kanuni
mirasçılarına verilir.
İşçinin işe başladığı tarihten hizmet akdinin devamı süresinde her geçen tam 1 yıl için işverence işçiye 30 günlük
ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
1475 sayılı İK Mad. 14/3 de işçilerin kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş
olmasına bakılmaksızın aynı işveren bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.
İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere
nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinde hesaplanır.12/7/1975
tarihinden, itibaren (1) işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her
iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir
esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel (2) işyeri devrolmuş veya herhangi bir
suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren
sorumludur.
1475 sayılı İş K. Mad. 14/5 'de T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal
Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi
suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu
kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı
ödenir.
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
1475 sayılı İş K. Mad. 14/5 'de T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal
Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi
suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu
kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı
ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya
malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik
ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Bu ücret giydirilmiş ücrettir. Parça başı, akort,
götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile
zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Kıdem tazminatı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

SUBAŞI ‘EMEKLİLERİN EKONOMİ DURUMU İÇLER ACISIDIR’ DEDİ
Kamu-Der Genel Sekreteri Fehime Subaşı Kamu-Der dergisine yaptığı
açıklamada kamu emeklilerimizin durumları içler acısıdır. 2019 yılında dolara %54
zam gelmiştir. Gıda, akaryakıt, ulaşım bedellerine % 34 zam gelmiştir. Türkiye
istatistik kurumu verilerine göre Haziran ayında bir önceki döneme göre %0.3
artarken yıllık bazında ise %15.72 artmıştır.
Kamu emeklilerimize ve çalışanlarımıza ikinci altı aylık için kamu
emeklilerimize ve çalışanlarımıza % 6, tarım ve bağkur emeklisine % 5 zam
verilmiştir. Haziran ayında bize verilen % 6 lık zamı almadan çaya %15, benzine
%0.23, alkol ve sigaraya %40 zam yapılmıştır. Söz yerindeyse kaşıkla verdiler
kepçeyle aldılar.
Fehime SUBAŞI

K a m u - D e r G e n e l S e k r e t e r i F e h i m e S U B A Ş I ' S a y ı n Kamu-Der Genel Sekreteri
Cumhurbaşkanlarımızdan, Sayın Bakanlarımızdan isteğimiz yıllık olarak yapılan
zamlar kadar maaşlarımıza da zam istiyoruz. Bazı kurumların kurul üyelerine yapılan zamlar kadar bizlerde zam
istiyoruz.
Sosyal adalet dağılımı eşit olmalıdır' dedi. Fehime SUBAŞI Kurban Bayramında verilen 1000 TL lik
ikramiye en az 1500 TL olarak emeklilere verilmeli.
Ayrıca tüm emeklilerimize uçak seyehatlarında, deniz ve karayolu seyehatlarında ile su ve elektrik
giderlerinde %30 indirim sağlanmalıdır.
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MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN İLE DAHA GÜZEL OLDU


5 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23. Uluslararası Malatya
Kültür Sanat Etkinlikleri Kayısı Festivali ve Fuarı öncesi düzenlenen Kortej ile tüm Türkiye'ye
örnek olacak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen
Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivali
ve Fuarı 16 Temmuz akşamı Kortej
Yürüyüşü ile start aldı. Öğretmen Evi
önünde başlayan ve Malatyalıların yoğun
ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü,
mehteran, bando, atlı cirit takımı, halk
oyunları ekiplerinin katılımı ile güzel
görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz
Meydanında sona eren yürüyüş boyunca
katılımcılara kayısı ikramında
bulunuldu.
15 Temmuz Meydanında son bulan kortej
yürüyüşüne Vali Aydın Baruş, Gümrük
ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK
üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent
Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat,
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut
Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, tüm ilçelerimizin Belediye
Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, STK, Vakıf ve Dernek Başkanları, başta İstanbul olmak üzere yurdun
değişik illerinden gelen Malatyalı işadamları, bürokrat, gazeteci ve yazarları ile on binlerce Malatyalı katıldı.
15 Temmuz Meydanında Havai Fişek gösterilerinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
Malatya'nın birlik ve beraberliğinin en güzel örneği ile karşı karşıya olduklarını belirten ilçe Belediye
Başkanları, “Yıllar sonra gerçekleştiren Kayısı Festivalinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyoruz. Malatya'nın ve kayısının tanıtımı için gerçekten çok önemli bir organizasyon” şeklinde
konuştular.
Gürkan: Bu fotoğraf Gönül Belediyeciliğinin
destanını yazan Malatya'nın fotoğrafıdır
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da,
Kayısının Malatya ve Türkiye için çok önemli
olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, “Kayısı hakikaten
Malatya açısından önemli. Kayısı Türk Milleti tarihi
açısında da önemli. Kayısının geçmişi 5 bin yıllıktır.
Türk milletinin de geçmişi 5 bin yıllıktır. Kayısının
ana vatanı Türkistan'dır, Çin'den gelmiştir
Anadolu'ya. Anadolu'dan da Malatya'ya. Biz onun
için diyoruz ki Malatya Anadolu'yu Anayurt yapan
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MALATYALILAR TARİHİ BİR DESTAN YAZDI
d e s t a n ş e h r i n i n a d ı d ı r. S a y ı n
Cumhurbaşkanımız cana cansın
Malatya diyor. Evliya Çelebi, Dar'ül
Rıfat diyor, seçkin insanların yaşadığı
diyar diyor. Peygamberimizin (S.A.V)
sahabelerinden Abdulvahap Gazi
hazretleri Zat'ül Himmet diyor, himmetli
zatların yaşadığı diyar diyor.Biz bugün
23'üncü uluslararası kayısı festivalini icra
ederken, hakikaten burada festivalin
amacı sadece tarım ürününün temayüz
edip onun çeşitlendirilmesi, gıda
ambalajlanması anlamında ve ürünün
kalitesiyle birlikte sağladığı katma değer
ötesinde şehirdeki birlik, beraberlik,
dirlik düzenin temayüz etmesidir
diyoruz.İşte en güzel fotoğraf buradadır. Bu fotoğraf Türkiye fotoğrafıdır. Türkiye'ye gönül
Belediyeciliğinin destanını yazan Malatya'nın fotoğrafıdır. “ dedi.
Başkan Gürkan, “Biz seçimlerde dedik ki, gönül belediyeciliğinin destanı Malatya'da yazılacak.
Malatya destan yazmaya alışmış bir şehirdir. Bütün Türk destanları Battalgazi Destanları, Danişment Gazi
Destanları bu şehirde yazılmış. İnsanlık medeniyetinin destanı da bu şehirde yazılmış. İlk medeniyetin ilk devlet
hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk yerleşik hayatın yaşandığı yer de Malatya'dır. Onun için Malatya hem
Türkiye açısından çok önemli, hem de dünya tarihi açısından önemlidir. Onun içindir ki “Güneşin Altın
Yumurtası” dediğimiz kayısı Avrupa Coğrafi işaret belgesi almış Türkiye'de 3 üründen bir tanesidir.
Birincisi Antep'in baklavası, diğerinin Aydın'ın inciridir, diğeri de İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu
anayurt yapan destan şehrindeki güneşin altın yumurtası kayısıdır. Onun için bu kayısı festivalinin
Malatya'mıza, Malatya'daki üreticilerimize bu konuda ilgili kurumlara önemli mesaj verildiği kanaatindeyim.
Sayın Valimiz, 2. Ordu Garnizon Komutanımız, siyasi parti temsilcilerimiz ve bütün belediye
başkanlarımız burada bu fotoğraf Türkiye'nin özlediği fotoğraftır, işte bu destan Malatya'da yazılıyor.
Allah'ın izniyle bu destan Malatya'da yazılacak, Battalgazi destanı gibi kuşak kuşak Türkiye'nin her
tarafında okunacaktır. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyorum, hep birlikte Malatya olacağız, hep
birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok yola devam diyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Çalık: Malatya kayısı ile
özdeşleşmiştir. AK Parti Malatya
Milletvekili Öznur Çalık ise,
“Kayısı festivalinin bu yıl
23'üncüsünü düzenliyoruz.
Malatya kayısı ile özdeşleşmiştir.
Sadece kayısımız değil Malatya
yıldızlar şehri, Malatya devlet
adamlarıyla, siyaset ve sanatçısıyla
yıldızlar şehridir.
Cumhurbaşkanımızın her zaman
söylediği gibi Malatya Beydağı
gibi benim arkamda, Malatya
Beydağı gibi Türkiye'nin arkasında
Malatya Beydağı gibi mazlumların
arkasında.
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ONBİNLER KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNDE BİRARAYA GELDİ
İşte Cumhurbaşkanımıza
desteklerinizi sonuna kadar
verdiniz. Bugün 15 Temmuz
Demokrasi Meydanında
Türkiye'ye değil ünü dünyayı
aşmış kayısıyı bu güzelliği bir
arada tutmak için bir araya geldik.
Bu organizasyonu gerçekleştiren
kıymetli Büyükşehir Belediye
Başkanımız Selahattin Gürkan'a
çalışma arkadaşlarına ve
Malatyalı hemşerilerime canı
gönülden teşekkür ediyorum.”
dedi.
Tüfenkci: Birliğimizi
beraberliğimizi koruyalım hep
birlikte Malatya olalım
Malatya'nın sevginin, barışın,
hoşgörünün emeğin ve kayısının şehri olduğunu belirten AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili
Bülent Tüfenkci ise, “Malatya festivali özlemiş. Bunun için başta Selahattin Gürkan Başkanımız olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
selamlarını size getirdim. Festivalle birlikte kayısının, emeğin değer gördüğü, kayısının sorunlarının
çözümü için çaba harcandığı, kayısının dünyaya tanıtıldığı haftaya girdik. Lisanslı depocuğu Malatya'da
gerçekleştirerek, kayısı ticaretini farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Biz istiyoruz ki Malatya'nın
tablosu, Türkiye'ni tablosu olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak hep birlikte Malatya olalım,
Türkiye olalım. “ dedi.
Baruş: Malatya kayısısının eşi bulunmaz; Son olarak bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, Malatya kayısısın
eşinin bulunmaz bir ürün olduğunu belirterek, “Malatya'nın eşi bulunmadığı gibi Malatya kayısısının da eşi
bulunmaz. Dünyada bu kadar lezzetli, bu kadar damağınızı hoş eden bir tat bulmanız zor. Bunu sağlayan ne,
bunu sağlayan şey Malatya'nın havası, suyu, güneşi ve en önemlisi, insanının ona kattığı sevgisidir. Malatya
kayısısı tadını buradan alıyor. Dolayısıyla Malatya dışında böyle bir kayısı yetiştirmek mümkün değil. Onun
için Malatya kayısının değerini çok iyi bilmemiz lazım. Kayısıyı ne kadar değerli kılarsak buranın insanını da
değerli kılarız. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun için de 5 yıldır düzenlenmemiş bu festivali inşallah bu yıl
düzenliyoruz. Bundan sonra daha büyük festivallerde buluşmak istiyoruz. Daha güzel organizasyonlarla bu
festival kayısının adını tüm dünyaya duyurduğu gibi 23'üncüsü bu sene düzenleniyor. Bundan sonra da
Malatya'nın kültür değerlerini Malatya
insanının değerlerini dünyaya duyurmaya
devam edeceğiz. Festivalimiz başladığı gibi
güzel bitsin. Birliğimize, beraberliğimize ve
kardeşliğimize vesile olsun. Malatya daha da
büyüsün” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından program;
mehteran takımı, Kırgız, Kafkas Halk
Dansları gösterileri, şiir dinletileri, Yazıhan
Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri,
Malatya Musiki Cemiyetinin konseri ile sona
erdi.
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MALATYA BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
15 TEMMUZ İLK GÜNKÜ GİBİ BİR HEYCANLA GEÇTİ
Demokrasi Bayramı Malatya'da coşkuyla kutlandı
TÜRKİYE BÖLÜNEMEZ PARÇALANAMAZ
YOK EDİLEMEZ
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı,
Malatya'mızda da coşkuyla kutlandı. Hain darbe girişiminin
3.yılında Malatya'da organize edilen Demokrasi Şölenine
Malatyalılar büyük ilgi gösterdi.
Kortej yürüyüşüyle başlayan şölen, 15 Temmuz Millet
Meydanında organize edilen gösterilerle gece geç saatlere
kadar sürdü.
Demokrasi Şölenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya
Milletvekili Öznur Çalık, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve
Selahattin GÜRKAN
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet
Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, , AK Parti İl Başkanı İhsan Koca,
MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, STK Temsilcileri, kurum yöneticileri, muhtarlar
ve vatandaşlar katıldı.

ER OLARAK TALEPLERİMİZ

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanında Türk Halkına yaptığı konuşma meydanda canlı yayınlandı.
Mehteran gösterileriyle devam eden gece de daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.
Bin yıllık hesap birkaç saatte boşa çıktı
İlk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bir konuşma yaptı. 15 Temmuz'u yaşatanları lanetlediğini
belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bundan 3 yıl önce bugün Türk Milleti hainlere unutulmaz
bir ders verdi. Malatyalılar o gece iş makineleri, otobüslerle hainleri engelliyorlardı. 30 gün boyunca
meydanları boş bırakmadılar. Haçlının bin yıllık hesabını birkaç saatte boşa çıkardılar" dedi.
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CUMHURBAŞKANIMIZ; ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Başkan Erdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü
Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu

Kendi insanına, meslektaşlarına karşı 'Vurun, öldürün,
acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştü.
FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de
maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterle
taranan, uçakla bombalanan bu bina oluşan tahribat sebebiyle
artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama
kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını
kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir
olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakalımızı
kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa
kalkamayacaklar." dedi. Ankara'nın dört bir tarafında 15 Temmuz 2016 gecesi polislerin aslanlar gibi mücadele
ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce kendisini dinledik, soyadı Aslan, Turgut Aslan
kardeşimiz, bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini buradan dinlerken hala yüreğinden gelen
ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Kendilerine bir kez daha yürekten şahsım ve milletim adına
teşekkür ediyorum." dedi.
Bu akşam İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Atatürk Havalimanın'da etkinlikler olacağını
belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacağız. Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de ve diğer yerlerde canlarını hiçe
sayan emniyet güçlerimizi de tebrik ediyorum. Özellikle o gece burada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde,
FETÖ'cülerin her türlü ihanetine, saldırısına direnen tüm yiğitlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı
sunuyorum. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatımızdı.
Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber Ankara Emniyet Müdürlüğümüz de gece boyunca FETÖ'cü
alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her
kayıt, o gece burada yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini, kendi
insanına, kendi meslektaşlarına karşı, 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştür.

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ İBB'Yİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İBB'nin Saraçhane'deki
başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı. Mangayı
selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif
Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ile birlikte başkanlık binasına geçti. Binanın
girişinde İBB Şeref Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, “Sayın
Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına
dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız
ve başarı dileklerimiz O'nunla” satırlarını yazdı.
Kılıçdaroğlu’dan
MAHCUP OLMAYACAKSINIZ...
Ekrem İmamoğlu’na Tebrik Ziyareti
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra başkanlık
makamına geçti. Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu
tebrik etti. İmamoğlu da “Mahçup olmayacaksınız” dedi. Ardından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK
kursiyerlerinin yaptığı bir İstanbul resmi ile Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı
üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kara kalemle çizilmiş
resimlerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. İmamoğlu tabloyu takdim ederken çizerin 'Kağıdım bu kadar,
çizemediklerim beni affetsin' dediğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul
simgelerinin bulunduğu bir vazo ve çiçek armağan etti.
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2- Aylin AYDOĞDU (Buca)

7- Bengü YILDIZ (Karşıyaka)

3- İsmail TURAN ( G.Bahçe)

8- Fatih BOZKURT (Karabağlar)
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9- Cemgil YILDIZ (Urla)

Av
.

ir

n

si
er

ale

a

Kütahy

Kocaeli

İzm

ya

KAMU-DER SİZSİNİZ
www.kamuder.org.tr
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Hikmet BAŞTUĞ

6- Servet ÜNLÜ TALAN (Altındağ)

Fehime SUBAŞI

Yaşar TAN (İl)

AYDIN

5- Saliha GÜLCEMAL (Etimesgut)

Aynur ÇANAKÇI

Genel Bas.Yay. Sekreteri

Genel Bşk. Danışmanı
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3- Ahu KOCAMANOĞLU (Konyaaltı)

4- Erhan ÖZTÜRK (Çankaya)
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1- Nesrin ENGEZ (İl)

Özcan BAŞTUĞ

BALIKESİR

Servet BAŞTUĞ
Tatvan Temsilcisi

3- Ümran ŞEN (Yenimahalle)

Genel Teşkilat Sekreteri
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Murat BAŞTUĞ
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Hamdi BERBER

Genel Mali Sekreter

Derya ÖZER BOZKURT

Ankara

Genel Başkan Yrd.

SAMSUN

Yusuf AYGÜN

2- Semra ÇELİKTAŞ (Sincan)

Yoz
gat

M.Ali DEMİRCİ

Yalova

5- Barbaros BOZACI ( TCDD Bölge)

BİTLİS

BAŞTUĞ

rfa

4- Nilgül KUTLUTAY (Fatih)

Kasım AĞDUK (Kozluk)

Haluk YILDIZ

ANKARA

ıu

3- Nurettin ÇITAK ( Anadolu Y.)

9- Suat ÇELİK (Gökçebağ)

Mobil Temassız Ödeme, NFC özelliği bulunan Android 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarda çalışmaktadır. 90 TL ve altındaki işlemlerde telefonu,
temassız POS cihazına okutmanız yeterlidir. 90 TL üzeri işlemler için ise POS cihazına kredi kartı şifresinin girilmesi gereklidir. Mobil Temassız Ödeme’ye
bireysel, asıl kartlar eklenebilmektedir. Cepte Kazan ile sadece bireysel kart kampanyaları görüntülenmektedir. VakıfBank kampanyaları dilediği zaman
durdurma ve değiştirme hakkına sahiptir.

444 0 724 | vakifbank.com.tr
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