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Türkiye Kamu-Sen Youtube kanalına abone olunuz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 11 kentimizde 
meydana gelen büyük deprem 
felaketi sonrası Türkiye’nin dev-
leti ve milletiyle çok mümtaz bir 
dayanışma örneği gösterdiğini 
belirterek, ‘’Bu günleri de birlikte 
dayanışma içerisinde atlatacağız 
inşallah. Yaraları birlikte saraca-
ğız’’ dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN NELER YAPTI?
-Depremzedelerimiz için seferber olduk.
-10 Milyon TL ayni yardım
-Türkiye Tek Yürek Kampanyasına 2 Milyon 40 Bin TL nakdi yardım
-Ülke genelindeki tüm teşkilat mensuplarımızın katkılarıyla 2 Milyon TL nakdi yardım
-Misafirhanelerimizin depremzedelere tahsis edilmesi 
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Bu gazete basın ahlak ilkelerine 
uymayı taahhüt eder

6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı büyük 
depremin ardından Türkiye Kamu-
Sen bünyesinde oluşturulan deprem 
komisyonunun aldığı kararlarla on 
ayrı ilde görevlendirilen sendikala-
rımızın genel başkanları ve genel 
merkez yöneticileri bölgedeki çalış-
malarına devam ediyorlar.
Yaşanan 7.7’lik depremin sabahında 
acil olarak toplanan Türkiye Kamu-
Sen Başkanlar Kurulu Genel Başka-
nımız Önder Kahveci başkanlığında 
hızlı bir şekilde izlenecek yol ve yapı-
lacak yardımlar konusunda kararlar 
almış, ayrıca sendikalarımızın genel 
başkanları ile genel merkez yönetici-
leri depremden etkilenen illerimizde  
görevlendirilmişti.
Bunun üzerine, deprem bölgesine 
intikal eden genel başkanlarımız 
yapılan yardımlar ve dağıtımı ko-
nusunda koordinasyon ve faaliyet-
leri yürütürken bir yandan da bölge 
halkı ve yetkililerle bir araya gelerek 
yaraların sarılması için çaba gösteri-

yorlar. 
Deprem bölgesinde bulunan şubele-
rimiz de görevli genel başkanlarımız 
ile koordineli bir şekilde kendilerine 
ulaşan bilgi ve istekleri ilgili makam-
lara ileterek çalışmalara katkı sağlı-
yorlar. 
Mülki amirler ve çalışmaları yürü-
ten kurumlarla sürekli irtibatta olan 
Genel Başkanlar ve yöneticilerimiz 
ihtiyaçları karşılamak üzere elinden 
gelen her türlü gayreti göstermekte-
dirler.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci’de Türkiye –AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) üyesi stk’lar 
ile 10 Şubat Cuma günü deprem böl-
gesine hareket ederek illerde temas 
ve incelemelerde bulunacak. 
Yaşanan büyük depremlerin ardın-
dan Deprem Komisyonumuzun aldı-
ğı kararla;
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız 
Talip Geylan, Adana;
Türk Haber-Sen Genel Başkanımız 

Yücel Kazancıoğlu, Malatya ve Adı-
yaman;
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanımız 
Mustafa Nurullah Albayrak, Hatay;
Türk Büro-Sen Genel Başkanımız 
Türkeş Güney ve Türk Enerji-Sen Ge-
nel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, 
Gaziantep ve Kilis;
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başka-
nımız Ahmet Demirci ve Türk İmar-
Sen Genel Başkanımız Zafer Çelik, 
Kahramanmaraş;
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nımız Tuncay Erden, Osmaniye;
Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başka-
nımız Nuri Ünal, Şanlıurfa;
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başka-
nımız Uğur Yıldırım, Diyarbakır ille-
rimizde görevlendirilmiştir. 

TÜRKİYE KAMU-SEN TÜM İMKANLARI 
İLE DEPREM BÖLGESİNDE
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve genel merkez yönetici-
leri depremden etkilenen bölgelerde çalışma ve faaliyetlerine devam ediyor.

11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen ziyaret kapsamında Türkiye-AB KİK 
heyeti ilk gün Adana, Osmaniye, Hatay, 
İskenderun, Kırıkhan ve Islahiye ilçelerin-
de temaslarda bulunurken bölgelerdeki 
AFAD Koordinasyon Merkezlerine gide-
rek son duruma ilişkin bilgiler aldılar.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TÜM
TÜRKİYE BÖLGEDEKİ VATANDAŞLA-
RIMIZIN YANINDADIR
Ziyaretlerde heyet adına değerlendir-
melerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Depremin hemen ardından 
sivil toplum kuruluşları olarak harekete 
geçtik. Temel ve acil ihtiyaç malzemeleri-
ni bölgeye hızla sevk ettik. Bugünde böl-
ge halkının yanında olduğumuzu bir kez 
daha ifade etmek isterim. Cumhuriyet 
tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden bi-
risiyle karşı karşıya kaldık. Acımız büyük. 

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza 
yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaş-
larımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu zor 
günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile 
çıkabiliriz. Elimizden gelen gayreti göste-
receğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 
Tüm Türkiye’nin kalbi bu bölgede yaşa-
yan insanlarımızla birlikte atmaktadır” 
dedi. 

AFAD KOORDİNASYON
MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ
Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi He-
yeti incelemelerinin ikinci gününde Ga-
ziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve 
Malatya’da bulunan AFAD Koordinasyon 
Merkezlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat KURUM, İçişleri 
Bakanı Süleyman SOYLU ile Ticaret Baka-
nı Mehmet MUŞ ile bir araya geldi.  
Görüşmelerde, bölgede yapılan ve yürü-

tülen çalışmalara ilişkin değerlendirme-
lerde bulunuldu. 

ÖNDER KAHVECİ: BÖLGEYE
DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Deprem bölgesinde yaşanan felaketi ye-
rinde inceleyen Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci yaptığı değerlen-
dirmede; Karma İstişare Komitesi olarak 
deprem bölgesine gerçekleştirdiğimiz 
ziyaret çerçevesinde yaşanan  son durum 
ve çalışmalara ilişkin yetkililerden  bilgi-
ler aldık. Bölgede yaşayan vatandaşları-
mız ile bir araya geldik. İki büyük depre-
min ardından bölgedeki yaraları sarmak 
ve vatandaşlarımızın acil ve temel ihti-
yaçlarını yerinde tespit etmek üzere ger-
çekleştirdiğimiz ziyarette sivil toplum ku-
ruluşları olarak bölgeye saplayacağımız 
katkıları bir kez daha gözden geçirdik. 
Depremin ilk anından beri Türkiye Kamu-

Sen Başkanlar Kurulu olarak aldığımız 
kararlar kapsamında tüm teşkilatımız ya-
raların sarılması için seferber oldu. Türki-
ye Kamu-Sen Genel Merkezi ve şubeleri-
mizin çaba ve gayretleri bundan sonraki 
süreçte de devam edecektir. Yaşanan bu 
acıyı yine millet olarak hep birlikte atla-
tacağız. El ele verip hep birlikte ayağa 
kalkacağız. Depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rah-
met, aileleri, yakınları ve Türk milletine 
baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil 
şifalar temenni ediyorum” dedi. 

STK’LARDAN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET
Aralarında Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin de bulunduğu, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi’nde yer alan STK’ların başkan ve yöneticileri depremden etkilenen illeri ziyaret etti.
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Depremden etkilenen kamu 
çalışanlarının idari izinli sa-
yılması ve kamu hizmetlerinin 
mobil araçlar ya da kontey-
nerlerde güvenli bir biçimde 
sunulması için Cumhurbaşkan-
lığına başvurduk.

Kahramanmaraş merkezli depremden et-
kilenen illerimizdeki kamu görevlilerinin, 
birim amirleri tarafından mesaiye çağı-
rıldığı bilgileri tarafımıza ulaşmaktadır. 
Elbette kamu hizmetlerinin devamlılığı 
esas olmalı, hiçbir vatandaşımız kamu 
hizmetlerinden mahrum kalmamalıdır. 
Ancak deprem bölgesindeki illerimizde 
çok sayıda kamu görevlimiz de hayatını 
kaybetmiştir. Birçoğu, aile bireylerini yi-
tirmiş ya da evleri zarar görmüştür. Enkaz 
altında kalan, yaralı, yakınlarını kaybet-
miş, halen oturacak konutları olmadığı 
için bir kısmı araçlarında, bir kısmı başka 
yerlerdeki yakınlarının yanına yerleşmiş, 
köyüne veya memleketine dönmüş kamu 
çalışanı sayısı da oldukça fazladır. Dep-
remden etkilenen bütün vatandaşlarımız 
gibi kamu çalışanlarımız ve aile bireyleri 
de deprem travması yaşamaktadır. Bu 
durumdaki kamu görevlilerinin hizmet 
sunmasına imkân ve ihtimal yoktur. 
Kaldı ki, pek çok yerleşim yerinde kamu 

hizmet binaları da ya yıkılmış ya da çeşitli 
derecelerde hasar almış durumdadır. Bu 
arkadaşlarımızın kamu hizmeti sunmak 
için ne fiziki şartları, ne de ruhsal ve psi-

kolojik durumları uygundur. 

Bu bakımdan depremden doğrudan et-
kilenen kamu çalışanlarının idari izinli 

sayılarak bir süreliğine rehabilite edilme-
si, bozulmuş hayat düzenlerini yeniden 
kurabilmeleri için kendilerine süre tanın-
ması gerekmektedir. 

Bölgedeki kamu hizmet binalarının ha-
sarlı olmasından dolayı, birçok kamu 
görevlisi de haklı olarak hasarlı binalar-
da hizmet vermekten endişe etmektedir. 
Deprem bölgesinde hayatın normal akışı-
na dönmesi için kamu hizmetlerinin ve ti-
cari hayatın kesintisiz bir biçimde devamı 
da önemlidir. Bu durumda bölgede kamu 
hizmetlerinin hasar almış binalar yerine 
mobil olarak veya daha güvenli olan kon-
teynerlerde sunulması yerinde olacak, 
görevine dönmekte çekincesi olan kamu 
çalışanları bakımından da tedirginlikleri 
gideren bir etki oluşturacaktır.

Bütün bu değerlendirmeler çerçevesin-
de bölgede depremden etkilenen kamu 
görevlilerinden isteyenlerin idari izinli 
sayılması, kamu hizmetlerinin mobil 
olarak sunulması ya da konteynerlerden 
sağlanması kamu hizmetlerinin devam-
lılığı konusunda, çalışanlarımızın fiziki 
imkânlarının artırılması ve ruhsal durum-
larının gözetilmesi bakımından önemli 
bir adım olacaktır. 

Yetkililerimizin kamu çalışanlarının bu 
durumunu göz önünde bulundurarak ge-
rekli adımları atacağını ümit ediyoruz.   

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KAMU GÖREVLİLERİ 
İÇİN DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

Genel Başkan Önder Kahveci; 
“Yaşadığımız büyük deprem fela-
ketinin ardından bölgede görev ya-
pan ve depremden etkilenen kamu 
çalışanlarının idari izinli sayılması 
ve bölgedeki sözleşmeli personelin 
kadroya geçmek için başvuru süresi-
nin uzatılmasına ilişkin taleplerimiz 
olmuştu. Bugün yayınlanan Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile sözleş-
meli personelin kadroya geçmek için 
başvuru süresi 31 Mart 2023 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 
Resmi Gazetede yayımlanan Afet 
Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yö-
nelik Tedbirlere ilişkin 2023/5 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de 
bölgede görevli olan ve depremden 
etkilenen kamu çalışanlarının vali-
liklerin değerlendirmelerine bağlı 
olarak idari izinli sayılabilecekleri, 
esnek istihdam biçimlerinden fayda-
lanabilecekleri belirtilmiştir. 

Ayrıca bir başka Cumhurbaşkanı 
kararı ile okulların deprem nedeniy-
le tatil edilmesinden dolayı eğitim 
çalışanlarımızın mahrum kaldığı ek 
ders ücretlerinin kesinti yapılmak-
sızın eğitim çalışanlarımıza öden-
mesi kararlaştırılmıştır.  Bölgede 
çalışan kamu görevlilerimizin has-
sas durumlarının dikkate alınması, 
kadroya geçmek isteyen sözleşmeli 
personelin başvuru süresinin uza-
tılması, bölgedeki personele idari 
izin verilmesi ve esnek istihdam 

getirilmesi, ek ders ücretlerinin tam 
olarak ödenmesi gibi taleplerimizin 
karşılık bularak hayata geçirilmesi 
yerinde bir karar olmuştur.  

Kamu çalışanlarımız, bu afetin yara-
larını sarabilmek için yurdumuzun 
her köşesinde, her alanda canla baş-
la, fedakârca hizmet üretmektedir. 
Sağlanan kolaylıklar, çalışanlarımı-
zın azmini bir kat daha artıracaktır. 
Hep birlikte ele ele vererek ayağa 
kalkacağımıza inancımız tamdır” 

TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULDU,
MEMURLARIN HASSASİYETLERİ
DİKKATE ALINDI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci, Resmi Gazete de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararlarına ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Depremde ha-
yatını kaybeden 
vatandaşlarımız 
için Genel Merke-
zimizde Mevlid-i 
Şerif okutarak 
ruhlarına hediye 
ettik. Rabbim 
mekanlarını 
cennet eylesin, 
milletimize bir 
daha bu acıları 
yaşatmasın.

Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okuttuk
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İstinaf Mahkemesine açtığımız dava 
sonucunda Mahkeme doktor üyemi-
zin  üniversite çalışanı olan eşinin 
yanına tayininde “Stratejik personel 
için uygulanamaz” hükmünün geçerli 
olamayacağına karar verdi. 

Tekirdağ’da Şehir hastanesinde görevli uz-
man doktor üyemizin KTÜ Tıp Fakültesi Has-
tanesinde hemşire olarak görev yapan eşinin 
yanına gitmek için Trabzon’a tayin talebinin 
reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından 
dava açıldı. Açılan davanın Tekirdağ 2. İdare 
Mahkemesince reddedilmesi üzerine istinaf 
başvurusunda bulunulmuştu.

İstinaf davasını görüşen İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi verdiği 
kararda tayin talebinin reddedilmesine gerek-
çe gösterilen Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 
20. Maddesinin 2/c bendi hükmünün bir bü-

tün olarak değerlendirildiğinde,  C bendinin 
sonunda yer alan “Bu bendin birinci cümlesi 
stratejik personeli için uygulanamaz” hük-
münün aile mazeretine ilişkin cümleyi kapsa-
madığına dikkat çekti.  Teşkilatı olmadığı için 
tayin yaptıramayan personelin bulunduğu 

yerde aile birliğinin sağlanması gerektiğine 
dikkat çekti.
Mahkeme bu nedenle istinaf başvurumuzun 
kabulüne, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin ka-
rarının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin 
iptaline karar verdi.

Eş Durumu Tayini Talebinde 
Bulunan Doktorlar İçin İstinaf 
Mahkemesinden Örnek Karar

Açtığımız Dava Sonucunda 
Mahkeme 4/C’den 4/B’ye 
geçenlerin   4/C’de geçir-
dikleri sürelerinde maaş 
hesaplamasında dikkate 
alınmasına hükmetti.

Çanakkale’de görev yapan 4/B’li 
üyemizin 4/C kadrosunda geçir-
diği sürelerin dikkate alınarak 
maaşın belirlenmesi ve mahrum 
kaldığı parasal hakların iade 
edilmesi için kurumuna yaptığı 
başvurunun Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu kararına rağmen 
reddedilmesi nedeniyle sendika-
mız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen Çanakkale 2. İda-

re Mahkemesi verdiği kararda, 

bu konudaki Danıştay İdari Dava 

Daireleri  Kurulu kararında vur-

gu yaparak 657 sayılı Kanun’un 

4/C maddesi kapsamında geçici 

personel olarak çalışmakta iken, 

kanuni değişiklik uyarınca ‘söz-

leşmeli personel’ statüsünde 
geçirilmiş olmakla birlikte anı-
lan statüde de aynı görevi aynı 
şekilde yerine getirmeye devam 
eden personelin ücret tespitinde 
de aynı pozisyonda görev yaptığı 
hizmet süresinin dikkate alınması 
gerektiği açık olduğun belirtti. 
Mahkeme ‘geçici personel’ olarak 
istihdam edildiği dönemde aynı 
görevi yerine getirdiği hizmet 
süresinin, ücret tespiti sırasında 
dikkate alınması gerektiği sonu-
cuna varıldığından sözleşmeli 
statüde göreve başlanılan tarih-
ten itibaren mahrum kalınan pa-
rasal hakların yasal faiziyle tara-
fına ödenmesine hükmetti. 

4/C’den 4/B’ye Geçenlerin Maaş
Hesaplamalarında Mahkemeden Önemli Karar

Sendikamız tarafından depremzede 
sosyal hizmet çalışanları ve deprem 
bölgesinde görevli sosyal hizmet için 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
bir başvuru yapılarak tayin, geçici 
görevlendirme, idari izin ve ihtiyaçlar 
ile ilgili olarak çalışanların talepleri-
nin karşılanması istendi. 

Başvurumuzda kadrosu deprem bölge-
sinde olan sosyal hizmet çalışanlarına 
idari izin verilmesini talep edildi. Bu 
durumun hizmetlerin sunumu açısın-
dan mümkün görülmüyorsa öncelikli 
olarak o bölgede fiilen görev yapan 
sosyal hizmet çalışanlarından birinci 
derece yakınlarını kaybedenlerin, evle-
ri yıkıma uğrayan veya ağır hasar alıp 
ikamet edemeyecek durumda olan-
ların, hamile ve 5 yaş altında çocuğu 
olanlar ile yaş sınırı olmaksızın engelli 

çocuğu olanların idari izinli sayılmaları 
talep edildi.

Talep Eden Sağlık Çalışanlarına 
Tayin ve Geçici Görevlendirme 
Yapılsın
Başvuruda deprem felaketinin ağır so-

nuçlar doğurduğu Hatay, Adıyaman, 
Kahramanmaraş, Malatya başta olmak 
üzere OHAL kapsamındaki illerde görev 
yapan depremzede sosyal hizmet çalı-
şanlarına naklen tayin hakkı verilmesi 
veya gönüllülüğe esas olmak üzere en 
az 3 ay süreyle farklı illere geçici suret-

te görevlendirilmelerinin sağlanması 
istendi. 

Çalışma Koşulları Esnetilsin
Yapılan başvuruda depremden etkilen-
mekle birlikte fiilen görev başında olan 
sosyal hizmet çalışanları bakımından 
çalışma koşullarının Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesine uygun olarak esnetilmesi 
ve çocuklarının bakımı açısından barın-
ma yerlerinin tesisi talep edildi. 

Geçici Görevle Gelenlerin
İhtiyaçları Karşılansın
Geçici görevle deprem bölgesine gelen 
sosyal hizmet çalışanlarının da barınma 
ve kişisel ihtiyaçlarının (hijyen malz.) 
karşılanması adına gerekli tedbirlerin 
alınması istendi. Söz konusu personel-
lerin ekonomik açıdan da herhangi bir 
şekilde mağdur edilmemesi talep edil-
di.

Depremzede Sosyal Hizmet Çalışanları İçin Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Başvurduk

Sendikamız tarafından YÖK’e 
bir başvuru yapılarak dep-
remzede sağlık çalışanları ve 
deprem bölgesinde görevli 
sağlık çalışanları için idari 

izinli sayılması istendi. Geçici 
görevlendirme ve Tayin gibi 
hakların verilmesi içinde çalış-
ma yapılması talep edildi. 

Başvurumuzda deprem bölgesinde bu-
lunan Üniversite hastanelerinde görevli 
sağlık çalışanlarına idari izin verilmesi 
bu durumun sağlık hizmetleri açısından 
mümkün görülmüyorsa öncelikli olarak o 
bölgede fiilen görev yapan sağlık çalışan-
larından birinci derece yakınlarını kaybe-
denlerin, evleri yıkıma uğrayan veya ağır 
hasar alıp ikamet edemeyecek durumda 
olanların, hamile ve 5 yaş altında çocuğu 
olanlar ile yaş sınırı olmaksızın engelli 

çocuğu olanların idari izinli sayılmaları 
talep edildi.
Yapılan başvuruda depremden etkilen-
mekle birlikte fiilen görev başında olan 
sağlık çalışanları bakımından çalışma ko-
şullarının Cumhurbaşkanlığı Genelgesine 
uygun olarak esnetilmesi ve çocuklarının 
bakımı açısından barınma yerlerinin tesi-
si talep edildi.  Görev yapan sağlık çalı-
şanlarının hijyen v.b ihtiyaçlarının karşı-
lanması istendi.

YÖK’e Depremzede Sağlık Çalışanları 
İçin Başvuru Yaptık
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Sendikamız tarafından deprem-
zede sağlık çalışanları ve deprem 
bölgesinde görevli sağlık çalı-
şanları için Sağlık Bakanlığı’na 
bir başvuru yaparak tayin, ge-
çici görevlendirme, idari izin ve 
ihtiyaçlar ile ilgili olarak sağlık 
çalışanlarının taleplerinin karşı-
lanması istendi. 

Deprem Bölgesinde Görevli Sağlık
Çalışanlarına İdari İzin İstedik.
Başvurumuzda kadrosu deprem bölgesinde 
olan sağlık çalışanlarına idari izin verilmesi-
ni talep edildi. Bu durumun sağlık hizmetleri 
açısından mümkün görülmüyorsa öncelikli 
olarak o bölgede fiilen görev yapan sağlık 
çalışanlarından birinci derece yakınlarını kay-
bedenlerin, evleri yıkıma uğrayan veya ağır 
hasar alıp ikamet edemeyecek durumda olan-
ların, hamile ve 5 yaş altında çocuğu olanlar 
ile yaş sınırı olmaksızın engelli çocuğu olanla-
rın idari izinli sayılmaları talep edildi.

Talep Eden Sağlık Çalışanlarına Tayin ve 
Geçici Görevlendirme Yapılsın
Başvuruda deprem felaketinin ağır sonuçlar 
doğurduğu Hatay, Adıyaman, Kahramanma-

raş, Malatya başta olmak üzere OHAL kapsa-
mındaki illerde görev yapan depremzede sağ-
lık çalışanlarına naklen tayin hakkı verilmesi 
veya gönüllülüğe esas olmak üzere en az 3 ay 
süreyle farklı illere geçici surette görevlendi-
rilmelerinin sağlanması istendi. 

Çalışma Koşulları Esnetilsin
Yapılan başvuruda depremden etkilenmek-
le birlikte fiilen görev başında olan sağlık 
çalışanları bakımından çalışma koşullarının 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak  

esnetilmesi ve çocuklarının bakımı açısından 
barınma yerlerinin tesisi talep edildi. 

Geçici Görevle Gelenlerin
İhtiyaçları Karşılansın
Geçici görevle deprem bölgesine gelen sağlık 
çalışanlarının da barınma ve kişisel ihtiyaçla-
rının (hijyen malz.) karşılanması adına gerekli 
tedbirlerin alınması istendi. Söz konusu per-
sonellerin ekonomik açıdan da herhangi bir 
şekilde mağdur edilmemesi talep edildi. 

Türk Sağlık-Sen 44. Başkan-
lar Kurulu toplantısı deprem 
gündemiyle interaktif olarak 
toplandı. Genel Merkez Yöneti-
cilerimiz, Şube Başkanlarımız 
ve il temsilcilerimizin katıldığı 
toplantıda Genel Başkanımız 
Önder Kahveci sözlerine dep-
remde hayatını kaybedenleri 
rahmetle anarak başladı.

Türk Sağlık-Sen 44. Başkanlar Kurulu 
toplantısı deprem gündemiyle interaktif 
olarak toplandı. Genel Merkez Yöneticile-
rimiz, Şube Başkanlarımız ve il temsilcile-
rimizin katıldığı toplantıda Genel Başka-
nımız Önder Kahveci sözlerine depremde 
hayatını kaybedenleri rahmetle anarak 
başladı.

Hayatını Kaybedenleri
Rahmetle Anıyoruz
Hatay Şube Başkanımız Hayri Şahin, Adı-
yaman Şube Denetleme Kurulu Başkanı-
mız Mehmet Zafer ve Kahramanmaraş 
Pazarcık Devlet Hastanesi Temsilcimiz 
Ayşe Atalık’ı depremde kaybettiklerini 
dile getiren Genel Başkanımız Önder 
Kahveci üyelerimizden de vefat edenler 
olduğu belirterek  “ Deprem nedeniyle 
hayatın kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum “ dedi. 

15 Milyon TL’nin Üzerinde Yardım 
Yaptık, Yapmaya da Devam
Edeceğiz
Türkiye Kamu-Sen Türk Sağlık-Sen olarak 
depremin ilk gününden itibaren seferber 
olduklarını kaydeden Genel Başkanımız 
Önder Kahveci “ Depremin yaşanmasının 
hemen ardından pazartesi günü Deprem 
Komisyonumuz oluşturarak görevlen-
dirmeler yaptık. Yardım faaliyetlerimize 
başladık. Devletin kurumları ile koordi-
neli bir şekilde yardımlarımızı deprem 
bölgesine ve depremzedelerimize ulaş-

tırdık. Türkiye Kamu-Sen ayni ve nakdi 
yardımları toplamda 15 Milyon TL’yi aştı, 
yardımlarımız hala devam ediyor. Bunun 
dışında misafirhanelerimizi depremzede-
lere açtık. Türk Sağlık-Sen genel merkez 
yöneticileri ve şube başkanları olarak 
kendi maaşlarımızdan 383 Bin 500 TL’yi 
depremzedeler için AFAD’a bağışladık. 
Biz bölgeye yardımlarımızı sürdürmeye, 
depremzedelerle beraber olmaya devam 
edeceğiz. Deprem bölgesine ziyaret et-
tik. Birçok teşkilat mensubumuzu arama 

kurtarma ve sağlık hizmetlerine orada 
gönüllü olarak katıldılar. Ziyaretlerimiz 
devam edecek.  Millet olarak birlik içeri-
sinde yaraları saracak, zor günleri atla-
tacağız. Devletimiz tüm gücüyle deprem 
bölgesinde milletimizin hizmetinde dep-
remin yol açtığı tüm tahribatları onarmak 
için yoğun bir çalışma içerisinde. Gece 
gündüz demeden hizmet üretiliyor. Kamu 
çalışanları yoğun bir gayretin içerisinde-
ler. ” dedi. 

Depremzede Çalışanların Sorunları 
İle Yakından İlgileniyoruz  
Genel Başkanımız bu süreçte deprem 
bölgesinde görev yapan kamu ve sağ-
lık çalışanlarının sorunlarının çözümü 
içinde çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirterek “ Gerek depremzede kamu 
ve sağlık çalışanları gerekse deprem 
bölgesinde görevlendirilen çalışanların 
talepleri ve yaşadıkları sorunlarla ya-
kından ilgileniyoruz.  İdari izin verilmesi 
ve sözleşmelilerin kadroya geçiş ile ilgili 
başvurularımıza yönelik düzenlemeler 
oldu. Yetkililere sorunları ve çözüm öne-
rilerimizi aktarıyoruz.
Depremzede çalışanlar için tayin ve ge-
çici görevlendirme  gibi temel talepleri 
doğrultusunda çalışmalarımızı yürütü-
yoruz.” dedi.  Genel Başkanımızın ardın-
dan depremden etkilenen şubelerimizin 
başkanları söz olarak yaşanan sıkıntılar, 
depremzedeler ve deprem bölgesinde 
görev yapan sağlık çalışanlarının sorun 
ve taleplerini aktardılar. 

Genel Başkanımız toplantı sonunda söz-
lerini şöyle tamamladı:  “ Rabbim bir 
daha böyle felaketler yaşatmasın. Haya-
tını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.  
Depremzedelerin her zaman v şartta ya-
nında olacağız. Birlikte el ele hep beraber 
ayağa kalkacağız.

Deprem Bölgesinde Görev Yapan 
Sağlık Çalışanları İçin Bakanlığa 
Başvurumuzu Yaptık

44. Başkanlar Kurulu Toplantımızı 
Deprem Gündemi İle Gerçekleştirdik
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Türk Yerel Hizmet - Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teş-
kilat çalışmalarında, Genel 
Başkanımız Tuncay ERDEN, 
Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet DEMİR, Kahraman-
maraş Şube Başkanımız 
Battal KAYA, Kahramanma-
raş Şube Yönetim Kurulu ve 

Temsilcilerimiz teşkilat çalış-
malarına katıldı.

Kayseri - Develi Belediyesini 
ziyaret ettik. Başkanımıza ve 
üyelerimize ilgi alakaların-
dan misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz
Kayseri  - Yeşilhisar Bele-
diye Başkanı Sayın Halit 
TAŞYAPAN’ı makamında zi-
yaret ettik. Başkanımıza ilgi 
alakalarından misafirperver-
liğinden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında kolaylıklar di-
leriz. Kayseri  - Tomarza Be-
lediye Başkanı Sayın Davut 
ŞAHİN’i makamında ziyaret 

ettik. Başkanımıza ve üye-
lerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür eder, çalışmaların-
da kolaylıklar dileriz.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZDE 
TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teşkilat 
çalışmalarında, Genel Başkanı-
mız Tuncay ERDEN, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet DEMİR, 
Kahramanmaraş Şube Yönetim 
Kurulu ve Temsilcilerimiz teşkilat 
çalışmalarına katıldı.

Kayseri -  Sarıoğlan Belediyesini 
ziyaret ettik. Başkanımıza ve üye-
lerimize ilgi alakalarından misa-
firperverliğinden dolayı teşekkür 

eder , çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.
Kayseri - Özvatan Belediyesini 
ziyaret ettik. Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Sayın Dr. 
Memduh BÜYÜKKILIÇ, Özvatan 
Belediye Başkanı Sayın Halıt 
DEMİR , İlçe Kaymakamı Yakup 
HACIİSMAİLOĞLU’na ilgi alaka-
larından misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder , çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.
Kayseri - Felahiye Belediye Baş-

kanı Sayın Vural COŞKUN’u maka-
mında ziyaret ettik. Başkanımıza 
ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı te-
şekkür eder , çalışmalarında ko-
laylıklar dileriz.

KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ İLE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merke-
zi olarak yapılan teşkilat çalışmala-
rında, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Alpaslan GÜN, Ramazan KARAKUŞ, 
Erzurum Şube Başkanımız Nevzat 
KUKARA ve Erzurum Şube Yönetim 
Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.

Rize - Derepazarı Belediye Başkanı Sayın 
Selim METİN’i makamında ziyaret ettik. 
Sayın Başkanımıza Sendikamıza ve üye-
lerimize vermiş olduğu destekten dolayı 
teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.

Rize - İkizdere Belediye Başkanı Sayın 
Hakan KARAGÖZ’ü makamında ziyaret 
ettik. Sayın Başkanımıza Sendikamıza 
ve üyelerimize vermiş olduğu destekten 
dolayı teşekkür eder çalışmalarında ko-
laylıklar dileriz.

Rize İl Özel İdaresi üyelerimizi ziyaret 
ederek 3600 Ek gösterge, Sözleşmeli Me-
mura kadro gibi konularda bilgilendirme 
yaptık. Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
Yunus Emre AYAR’ı makamında ziyaret 
ettik. Sendikamıza ve üyelerimize vermiş 
olduğu destekten dolayı teşekkür eder 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 

ERZURUM ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teşkilat 
çalışmalarında, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Alpaslan GÜN, 
Ramazan KARAKUŞ, Erzurum Şube 
Başkanımız Nevzat KUKARA ve 
Erzurum Şube Yönetim Kurulu 
teşkilat çalışmalarına katıldı.

Rize İl Özel İdaresi personeli çalışanı 
arkadaşlarımızı ziyaret ederek 3600 Ek 
gösterge, Sözleşmeli Memura kadro gibi 
konularda bilgilendirme yaptık. Kamu 
Çalışanı arkadaşlarımıza Sendikamıza 
İnanarak vermiş oldukları destekten do-
layı teşekkür eder çalışmalarında kolay-

lıklar dileriz.
Rize - Çayeli Belediyesi personeli çalışanı 
arkadaşlarımızı ziyaret ederek 3600 Ek 
gösterge, Sözleşmeli Memura kadro gibi 
konularda bilgilendirme yaptık. Sendika-
mızıa ve Kamu Çalışanı arkadaşlarımıza 
vermiş oldukları destekten dolayı teşek-

kür eder çalışmalarında kolaylıklar dile-
riz.

Milliyetçi Hareket Partisi Çayeli İlçe Baş-
kanımız Sn.Ali Küçük İSMAİLOĞLU’nu ma-
kamında ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza 
ilgi alakası ve misafirperverliginden do-
layı teşekkür eder çalışmalarında kolay-
lıklar dileriz.

Rize Belediyesi personeli çalışanı arka-
daşlarımızı ziyaret ederek 3600 Ek gös-
terge, Sözleşmeli Memura kadro ve Özel 
Hizmet Tazminatlarının artırılması gibi 
konularda bilgilendirme yaptık. Sendi-
kamıza üye ve Kamu Çalışanı arkadaş-
larımızın Sosyal Denge Sözleşmesinde 
Hukuksuz bir şekilde kesilen dayanışma 
aidatı sorununu kazanmış olduğunuz 
dava hakkında kurum amirlerine ve 
Kamu Çalışanı arkadaşlarımıza anlattık. 
Sendikamıza İnanarak üye olan her bir 
arkadaşlarımıza vermiş oldukları destek-

ten dolayı teşekkür eder çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Türkiye Kamu-Sen 
Trabzon İl Başkanı ve Şube Başkanlarımız 
ile bir araya gelerek istişare toplantımızı 
gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını dileriz.

RİZE’DE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 12MART 2023
TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 13

TÜ
RK

 Y
ER

EL
 H

İZ
M

ET
-S

EN
w

w
w

.ty
hs

.o
rg

.tr

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teşkilat 
çalışmalarında, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Alpaslan GÜN, 
Ramazan KARAKUŞ, Erzurum 
Şube Başkanımız Nevzat KUKARA 
ve Erzurum Şube Yönetim Kurulu 
teşkilat çalışmalarına katıldı.

Çarşıbaşı Belediyesi Belediye 
Başkanı Sayın Mumin NUHOĞ-
LU’ nu makamında ziyaret ettik. 
Sayın Başkanımıza ilgi alakası 
ve misafirperverliginden dolayı 
teşekkür eder çalışmalarında ko-
laylıklar dileriz.

Şalpazarı Belediye Başkanı Sa-
yın Refik KURUKIZ’ı makaminda 
ziyaret ettik. Kamu Çalışanı arka-
daşlarımızın sorunlarını istişare 
ederek çözümü konusunda mu-
tabık kaldık. Sayın Başkanımıza 

ilgi alakası ve misafirperverligin-
den dolayı teşekkür ederiz. Kamu 
çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret 
ederek 3600 Ek gösterge, Sözleş-
meli Memura kadro ve Özel Hiz-
met Tazminatlarının artırılması 
gibi konularda bilgilendirme 
yaptık.

Düzköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Sayın Süleyman KÖROĞLU’nu 
makamında ziyaret ettik. İlgi ala-
kaları ve hoş sohbetinden dolayı 
teşekkür ederiz.

Yomra Belediye Başkanı Sayın 
Mustafa BIYIK’ı makamında ziya-
ret ettik. Sayın Başkanımıza ilgi 
alakası ve misafirperverliginden 
dolayı teşekkür eder çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.

TRABZON’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Alpas-
lan GÜN, Ramazan KARAKUŞ, Erzurum 
Şube Başkanımız Nevzat KUKARA ve 
Erzurum Şube Yönetim Kurulu teşkilat 
çalışmalarına katıldı.
Gümüşhane - Kürtün Belediye Başkanı 
Sayın Enver ŞEN’i makamında ziyaret 
ettik. Sayın Başkanımıza ilgi alakası 
ve misafirperverliginden dolayı teşek-
kür eder çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz. Kamu Çalışanı arkadaşlarımızı 

ziyaret ederek 3600 Ek gösterge, Söz-
leşmeli Memura kadro, Eyt ve 3600 Ek 
gösterge’den yararlanamayan Kamu 
Çalışanları için Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Yerel Hizmet-Sen ‘in hazırlamış 
olduğu Özel Hizmet Tazminatlarının 
artırılması için var olan çalışmalarımız 
hakkında bilgilendirme yaptık.

Gümüşhane - ÖzKürtün Belediye Baş-
kanı Sayın Yakup TURGUT’u makamın-
da ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza ilgi 
alakası ve misafirperverliginden dolayı 
teşekkür eder çalışmalarında kolaylık-
lar dileriz. Kamu Çalışanı arkadaşları-
mızı ziyaret ederek 3600 Ek gösterge, 
Sözleşmeli Memura kadro, Eyt ve 3600 
Ek gösterge’den yararlanamayan Kamu 
Çalışanları için Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Yerel Hizmet-Sen ‘in hazırlamış 
olduğu Özel Hizmet Tazminatlarının 
artırılması için var olan çalışmaları-
mız hakkında bilgilendirme yaptık. 
Aynı zamanda üye çalışması yaparak 
Sendikamız tercih ederek ÖzKürtün 
Belediyesin’de yetkili olmamızı sağ-
layan Kamu Çalışanı arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. 

Gümüşhane - Torul Belediye Başkanı 
Sayın Evren Evrim ÖZDEMİR’i maka-
mında ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza 
ilgi alakası ve misafirperverliginden 
dolayı teşekkür eder çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Kamu Çalışanı arka-
daşlarımızı ziyaret ederek 3600 Ek gös-
terge, Sözleşmeli Memura kadro, Eyt ve 
3600 Ek gösterge’den yararlanamayan 
Kamu Çalışanları için Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Yerel Hizmet-Sen ‘in hazırlamış 
olduğu Özel Hizmet Tazminatlarının 
artırılması için var olan çalışmalarımız 
hakkında bilgilendirme yaptık.

Gümüşhane - Şiran Belediye Başkan 
Vekili Sayın Ali ÖZEL’i makamında zi-
yaret ettik. Sayın Başkanvekilimize ilgi 
alakası ve misafirperverliginden dolayı 
teşekkür eder çalışmalarında kolaylık-
lar dileriz. Kamu Çalışanı arkadaşları-
mızı ziyaret ederek 3600 Ek gösterge, 
Sözleşmeli Memura kadro, Eyt ve 3600 
Ek gösterge’den yararlanamayan Kamu 
Çalışanları için Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Yerel Hizmet-Sen ‘in hazırlamış 
olduğu Özel Hizmet Tazminatlarının 
artırılması için var olan çalışmalarımız 
hakkında bilgilendirme yaptık.

GÜMÜŞHANE’DE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Alpas-
lan GÜN, Ramazan KARAKUŞ ve Erzu-
rum Şube Başkanımız Nevzat KUKARA 
teşkilat çalışmalarına katıldı.

Erzurum -  Palandöken Belediyesi 
Zabıta noktasındaki Mesai arkadaş-
larımızı ziyaret ettik. Çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz.

Erzurum - Yakutiye Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü 
personeli mesai arkadaşlarımızı ziya-
ret ettik. 3600 Ek gösterge, Sözleşme-
li Memura Kadro verilmesi, Eyt, Özel 
Hizmet tazminatı ve Yemek Yardımı 
ile ilgili bilgilendirme yaptık. Kamu 
Çalışanı arkadaşlarımız Çalışmaların-
da kolaylıklar dileriz.

ERZURUM’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Mer-
kezi olarak yapılan teşkilat çalışma-
larında, Genel Başkanımız Tuncay 
ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet DEMİR, Ankara Şube Başka-
nımız Ergun DEMİR ve Ankara Şube 
Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına 
katıldı.
Canları pahasına kurtarmayı kendile-
rine görev edinmiş Kahraman İtfaiye 

çalışan arkadaşlarımızı Keçiören’de 
ziyaret ettik. İlgilerinden dolayı te-
şekkür ediyoruz. İtfaiye Haftaları Ha-
yırlı Olsun.

ANKARA - KEÇİÖREN İTFAİYE
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Mer-
kezi olarak yapılan teşkilat çalışmala-
rında, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Alpaslan GÜN, Ramazan KARAKUŞ 

ve Erzurum Şube Başkanımız Nevzat 
KUKARA teşkilat çalışmalarına ka-
tıldı. Ardahan Belediyesinde Çalışan 
üyelerimizi ziyaret ettik. 3600 Ek 
gösterge, Sözleşmeli Memura Kadro 
verilmesi, Eyt, Özel Hizmet tazminatı 
ve Yemek Yardımı ile ilgili konularda 
bilgilendirme yaptık. Kamu Çalışanı 
arkadaşlarımıza çalışmalarında ko-
laylıklar dileriz.

ARDAHAN’DA TEŞKİLAT
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KADINLARIMIZ GELECEK
NESİLLERİMİZİN MİMARLARIDIR.
KADINLARIMIZIN HAKLARINI
ASLA ÖDEYEMEYİZ.
BAŞTA ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KADINLARIMIZ OLMAK ÜZERE TÜM 
KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ EN İÇTEN Dİ-
LEKLERİMLE KUTLUYOR, SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM.
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ADINA TUNCAY ERDEN GENEL 
BAŞKAN
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Türk Yerel Hizmet - Sen 
Genel Merkezi olarak 
yapılan teşkilat çalışma-
larında, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Alpaslan 
GÜN, Ramazan KARAKUŞ 
ve Erzurum Şube Başka-
nımız Nevzat KUKARA 
teşkilat çalışmalarına 
katıldı.

Kars - Sarıkamış Belediyesi Kamu 
Çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret 
ettik.  3600 Ek gösterge, Sözleş-
meli Memura Kadro verilmesi, 
Eyt, Özel Hizmet tazminatı ve 
Yemek Yardımı ile ilgili konularda 
bilgilendirme yaptık.  Kamu Çalı-
şanı arkadaşlarımız Çalışmaların-
da kolaylıklar dileriz. Kars -  Selim 
Belediyesi Belediye Başkanı Sayın 
Coşkun ALTUN’u makamında zi-
yaret ettik. Misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.

Kars -  Kağızman Belediye Baş-
kanı Sayın Nevzat YILDIZ’ı ma-
kamında ziyaret ettik. Sayın 
Başkanımıza ilgi alakası ve misa-
firperverliginden dolayı teşekkür 
ederiz. Kamu Çalışanı arkadaş-
larımızı ziyaret ettik. 3600 Ek 
gösterge, Sözleşmeli Memura 
Kadro verilmesi, Eyt, Özel Hiz-
met tazminatı ve Yemek Yardımı 
ile ilgili konularda bilgilendirme 
yaptık. Kamu Çalışanı arkadaşla-
rımız Çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz. Kars Vali Yardımcısı - Kars 
Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 
Ramazan TAŞKIN’ı makamında 
ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza 
ilgi alakası ve misafirperverligin-
den dolayı teşekkür ederiz. Kamu 
Çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret 
ederek, 3600 Ek gösterge, Söz-
leşmeli Memura Kadro verilme-
si, Eyt, Özel Hizmet tazminatı ve 
Yemek Yardımı ile ilgili konularda 
bilgilendirme yaptık. Kamu Ça-
lışanı arkadaşlarımız Çalışmala-

rında kolaylıklar dileriz. Milliyetçi 
Hareket Partisi Kars İl Başkanı Sa-
yın Tolga ADIGÜZEl’i makamında 
ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza 
Samimi ve hoş sohbeti, ilgi ala-
kası ve misafirperverliginden do-
layı teşekkür eder çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Kars Il Özel 
idaresi İşyeri Temsilcimiz Sayın 
Mehmet Zeki PAŞAOĞLU”nu ma-
kamında ziyaret ettik. İlgi alakası 
ve misafirperverliginden dolayı 
teşekkür eder çalışmalarında ko-
laylıklar dileriz.

KARS’TA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Genel Başkanımız Tür-
keş Güney 01.03.2023 
tarihinde Malatya 
Adliye, Maliye, 112 
AÇM ve Nüfus çalışan-
larını ziyaret ederek, 
taleplerini dinledi. Zor 
şartlara rağmen kamu 
hizmetlerini sürdü-
ren memurlarımıza, 
gönüllü olarak Malatya 
Nüfusa gelen Çorum 
Nüfus çalışanlarına, 
Malatya 112’de görev 
yapan Erzincan 112 
AÇM Müdürü Metin 
Kuleli’ye teşekkür etti.

GENEL BAŞKANIMIZ DEPREMDEN ZARAR GÖREN
İLLERİMİZDEN MALATYA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan Yar-
dımcımız Sami Çam ile bir-
likte 22.02.2023 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Personel 
ve Prensipler Genel Müdü-
rü Bilal Şentürk’ü ziyaret 
ederek, sözleşmeli çalışan-
ların kadroya alınması ve 
deprem bölgesindeki kamu 
görevlilerimizin taleplerini 
iletti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 
görüşmede, “Sözleşmeli çalışan-
ların kadroya geçirilmesi sürecin-
de, 4/C’den 4/B’ye geçen perso-
nellerin eğitim durumuna uygun 
kadrolara atanmaları yaşanacak 
hak kayıplarının önüne geçece-
ğini, yine kadroya geçiş tarihinde 
2022 yılında sözleşmeli personel 
olarak atanmaya hak kazanan 
ancak idarenin iş ve işlemleri 
sebebiyle 28.11.2022 tarihinden 
sonra göreve başlayanların mağ-

dur olmaması için başlangıç ta-
rihi 28.11.2022 olarak kabul edil-
mesinin gerektiğini aktardı.
Afet bölgesi olan 11 ilimizde 

kamu çalışanlarının, halen dep-
rem travmasını atlatamadığını, 
yakınlarını kaybeden ve barınma 
ihtiyacını henüz sağlayamayan 

kamu çalışanları olduğunu ileten 
Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
“Deprem travmasını atlatamayan 
Kamu görevlilerimiz henüz göre-
ve başlayacak sağlıklı bir psikolo-
ji içinde değillerdir. Bu şartlarda 
kamu hizmetlerini yürütmele-
ri oldukça zorken, Mülki İdare 
Amirlerince göreve çağırılmaları 
ve başlamayanlara yasal işlem 
yapılacağı kamu görevlilerinde 
ayrı bir endişeye sebep olmuştur. 
Deprem bölgesinde çalışan Kamu 
görevlilerinin göreve başlamaları 
ile ilgili olarak Cumhurbaşkan-
lığının 2023/5 sayılı genelgesi 
titizlikle uygulanmalı, Genelgede 
belirtildiği üzere; olağanüstü hal 
ilan edilen illerdeki kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışanlar için 
uzaktan çalışma, dönüşümlü ça-
lışma ve esnek çalışma modelleri 
ivedilikle hayata geçirilmelidir” 
dedi.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel Müdürü Bilal 
Şentürk’e kamu görevlilerimizin 
talep ve beklentilerine yönelik 
olumlu yaklaşımı ve misafirper-
verliği için teşekkür ederiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRÜ BİLAL 
ŞENTÜRK’E SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN KADROYA ALINMASI VE DEPREM
BÖLGESİNDEKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK
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Genel Başkanımız Türkeş Güney beraberinde Şanlıurfa 
Şube Başkanımız Münir Rastgeldi, Şube Yönetimimiz ve 
Türk Haber Sen İl Temsilcimiz ile 02.03.2023 tarihinde Şan-
lıurfa Valisi Salih Ayhan’ı ziyaret ederek, deprem sebebiyle 
geçmiş olsun dileklerimizi iletti. Şanlıurfa Valimize misafir-
perverliği için teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ 
ŞANLIURFA VALİSİ SALİH 
AYHAN’I ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen Deprem Komisyonu 
olarak, Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Yü-
cel Kazancıoğlu ile birlikte 28.02.2023 
tarihinde Adıyaman Nüfus Müdürlüğü 
çalışanlarını ziyaret ederek, taleplerini 
dinledi. Türk Büro-Sen olarak, zor şartlara 
rağmen kamu hizmetlerini sürdüren nü-
fus çalışanlarımıza, ayrıca gönüllü olarak 
Adıyaman Nüfusa gelen Afyonkarahisar, 
Bitlis ve Kayseri nüfus çalışanlarına teşek-
kür ederiz.

Genel Başkanımız Türkeş Güney Adıya-
man ziyaretinde depremin meydana gel-
diği ilk gün 1467 personeli ile Adıyaman’a 
gelen Tunceli Valimiz ve Adıyaman Afad 
Koordinatörü Vali Mehmet Ali Özkan’ı da 
ziyaret etti.

GENEL BAŞKANIMIZ ADIYAMAN
NÜFUS ÇALIŞANLARINI ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen Deprem Ko-
misyonu olarak, Genel Başka-
nımız Türkeş Güney ve Türk 
Haber-Sen Genel Başkanı Yücel 

Kazancıoğlu, Kahramanmaraş 
Sosyal Güvenlik, İl Nüfus Müdür-
lüğü, İŞKUR, 112 AÇM ve Oniki-
şubat İlçe Nüfus çalışanlarımızı 

ziyaret ederek, başsağlığı dilek-
lerimizi iletti. Bu zor şartlarda 
çalışmalarını fedakarca yürüten 
tüm kamu görevlilerimize teşek-
kür ederiz.

KAHRAMANMARAŞ’TA KAMU
GÖREVLİLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Türk 
Haber Sen Genel Başkanımız Yücel Ka-
zancıoğlu ile birlikte 27.02.2023 tarihinde 
Hatay’da ve ilçelerinde hizmet kolumuza 
bağlı kurumları ziyaret etti.

İskenderun Sosyal Güvenlik, Nüfus, Adli-
ye ve Deprem felaketinde 3 şehit verdiği-
miz, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nı ziyaret 
ettik.  Şehitlerimiz ve yakınlarını kaybe-

denlere dualarımızı gönderdik. Gümrük 
çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini 
dinledik, ilgililere iletecek, takipçisi ola-
cağız.

Ayrıca MHP Hatay Milletvekili Lütfi 
Kaşıkçı’dan çalışmalar hakkında bilgi 
edindik, başsağlığı dileklerimizi ilettik.

GENEL BAŞKANIMIZ HATAY’DA KAMU GÖREVLİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ

DEPREM FELAKETİNDE 3 ŞEHİT VERDİĞİMİZ
ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI’NI ZİYARET ETTİK

Türkiye Kamu-Sen Deprem Ko-
misyonu olarak, Genel Başkanı-
mız Türkeş Güney ve Türk Haber 
Sen Genel Başkanı Yücel Kazan-

cıoğlu 26.02.2023 tarihinde Nur-
dağı ve Islahiye ilçelerinde ince-
lemelerde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ NURDAĞI VE 
ISLAHİYE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU Genel Başkanımız Türkeş Gü-

ney, Genel Başkan Yardımcımız 
Nebi Yay ile birlikte 09.02.2023 
tarihinde Afet Bölgelerinden 
Adıyaman’ı ziyaret etti. Genel 
Başkanımız Türkeş Güney değer-
lendirmesinde şu ifadelere yer 
verdi;
Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak, 
depremden en fazla etkilenen 
illerimizden Adıyaman’ı ziyaret 
ettik. Maalesef Adıyaman’daki 
tablo dayanılır gibi değil, çok sa-
yıda enkaz kaldırılmayı, enkazla-
rın başında yakınlarını bekleyen 
insanlarımız var. Diğer bir sıkıntı, 
alt yapı tamamen çökmüş, su 
yok, kanalizasyon çalışmıyor.

Çok sayıda kamu görevlisi getiril-
miş diğer illerden, onlar bu sıkın-
tılar içinde görevlerini yapmaya 
çalışıyor, Tunceli Valimiz Mehmet 
Ali Özkan ve Bitlis Valimiz Oktay 
Çağatay buradalar, kendilerini 
ziyaret edip, geçmiş olsun ve iyi 
çalışmalar dileklerimizi ilettik. 
Çok sayıda yakınını kaybeden 
İl Temsilcimiz Adem Seçilmiş’e, 
Önceki Dönem MHP MYK üyemiz 
Selim Çakır’a da başsağlığı ve sa-
bırlar diledik.
Adıyaman’a giriş yolu, milletimi-
zin, kamu kurumlarının ve özel 
sektör şirketlerimizin yardımla-
rını taşıyan tırlarla, kamyonlarla 
dolu, bu yüzden Adıyaman’a 3 
saatte girebildik. Şu zor günler-
de en büyük teselli kaynağımız, 
Devlet-Millet kaynaşmasını en 
üst seviyede görmek oluyor.
Depremden etkilenen bütün ille-
rimizde olduğu gibi, Adıyaman’da 
da çok sayıda yıkılmış ve ağır 
hasarlı konutların olması, bu ne-

denle biran evvel çadır kentlerin 
kurularak, evi yıkılan, kullanıla-
maz hale gelen insanlarımızın, 
çadır kentlere yerleştirilmesi 
önceliklidir.
Cenab-ı Allah devletimizin mille-
timizin yardımcısı olsun. Bu zor 
günleri el ele birlikte atlatacağız.

ADIYAMAN’DA DEVLET MİLLET, EL ELE
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Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Türk Enerji Sen Genel Başkanı 
Şuayip Deniz Demir ve Genel 
Başkan Yardımcımız Nebi Yay 
ile birlikte 08.02.2023 tarihinde 

Deprem Bölgesi olan Gaziantep 
ilimizi ziyaret etti. Genel Başka-
nımız Türkeş Güney değerlendir-
mesinde;

“Türkiye Kamu-Sen heyeti ola-
rak, Gaziantep ilimizin depremde 
en fazla zarar gören Nurdağı ve 
Islahiye ilçelerimizi ziyaret ettik. 
Bu ilçelerimizde, nerdeyse ayak-
ta kalan, oturulabilir bina kalma-
mış, ya enkaz ya da ağır hasarlı.

Moral bozucu bu tabloya karşı-
lık, devletimiz bütün birimleri 
ile yaraları sarmaya çalışıyor, 
böyle günlerde çelikten bir yum-
ruk olan Yüce Türk Milleti, asil 
ruhu ile harekete geçmiş, yardım 

yüklü tırlar, şahsi olarak aracına 
yardım malzemesi ile yola çıkmış 
vatandaşlarımızı görmek bizleri 
sevindirdi, mutlu etti.

Ziyaretlerimizde Afet Koordinas-
yon merkezlerini ziyaret ederek, 
bir yandan vatandaşlarımızla 
diğer yandan mülki idare amirle-
rimizle görüşme imkanı bulduk.

Sahadan aldığımız ve gördüğü-
müz, “Devlet Millet Dayanışma-
sı”  ile yaralar sarılıyor.” Dedi

GAZİANTEP’TE “DEVLET – 
MİLLET DAYANIŞMASI İLE 
YARALAR SARILIYOR”

Genel Başkan Yardımcı-
larımız Özkan Ulupınar, 
Nebi Yay, Emrah Coşkun 

ve Özgür Çelikbaş Deprem 
Bölgesinde Kamu Görevlile-
rimizi ziyaret ettiler.

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Özkan Ulupınar ve Emrah Coşkun 
20-23 Şubat 2023 tarihleri ara-
sında Adana, Osmaniye, İskende-
run, Hatay Dörtyol, Kahraman-
maraş, Adıyaman ve Malatya’da;

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Nebi Yay ve Özgür Çelikbaş ise 
20 – 26 Şubat 2023 tarihleri ara-
sında Batman, Siirt, Bitlis, Şanlı-
urfa ve Diyarbakır’da  hizmet ko-
lumuza bağlı kurumlarda çalışan 
Görevlilerimiz ve Kurum Amirleri 
ile görüşen Genel Başkan Yar-
dımcılarımız, ülke olarak içinden 

geçtiğimiz Afet felaketinin altın-
dan hep birlikte el ele vererek 
kalkacağız. Bu süreçte Kamu Gö-
revlilerimizin de halen deprem 
travması yaşadığını unutmamalı 
ve Cumhurbaşkanlığının 2023/5 
sayılı Genelgesinde belirtilen es-
nek çalışma, uzaktan çalışma ve 
dönüşümlü çalışma modellerinin 
uygulanması, kamu çalışanları-
nın kurum amirlerince mesaiye 
zorlanmaması gerektiğini”  ifade 
ettiler.

Ayrıca Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Kurum Çalışanlarının talep-
lerini de dinleyerek hazırladıkları 
raporu Genel Merkezimize iletti-
ler. Genel Başkan Yardımcıları-
mıza ziyaretlerinde Şube Başkan 
ve Yöneticilerimiz de eşlik ettiler.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ DEPREM
BÖLGESİNDE KAMU GÖREVLİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz yıl 5-6 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan Genel Ku-
rulumuz sonrasında göreve geldiğimiz 
1 yıllık süre zarfında, hizmet kolumuza 
bağlı 52 Kamu Kurum ve Kuruluşunda 
Sendikamız Türk Büro-Sen bayrağını dal-
galandırmak için mücadele ettik.

5 Mart 2022 tarihli 7. Olağan Genel Kuru-
lumuzda belirttiğimiz üzere; Türk Büro-
Sen hizmet kolunda geriden gelen Sendi-
ka değil, hizmet kolumuzda nabzı tutan 
Sendika olmuştur. Bugün Türk Büro-Sen, 
Büro Hizmet kolunda nabzı tutan, günde-
mi belirleyen ve tüm çalışmaları yakın-
dan takip edilen tek Sendikadır.

Bir yıllık zaman diliminde;
Hizmet Kolumuza bağlı Kurum ve Kuru-
luşlarda çalışan Devlet Memurlarımızın 
Özlük haklarında iyileştirme yapılması 
için hazırlamış olduğumuz Kanun Teklif-
lerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
taşıdık.

Sosyal Medya üzerinden yapmış olduğu-
muz Hashtag çalışmaları ile kamu çalı-
şanlarının talep ve beklentilerini kamuo-
yuna taşıdık.

Devlet Memurlarımızın özlük hakları baş-
ta olmak üzere, yapılan hain saldırılar da 
dahil yazılı basın açıklamalarımız, kurum 
amirleri ile görüşmelerimizde çözüme 
kavuşması gereken taleplerimizi her 
daim dile getirdik.

Kurumlar bazında gerçekleştirdiğimiz 
Çalıştaylarımız ile Türkiye’nin dört bir ya-

nından üyelerimizin katılımlarıyla, sorun-
ları tespit ederek, çözüm makamlarına 
ilettik.

Türk Büro-Sen olarak 31 yıllık bilgi biri-
kimimiz ve tecrübemiz ile her daim Türk 
Memurunun yanında olarak, sorunlarının 
çözüm kapısı olduk.

Ehliyet ve liyakatı çalışmalarımızın teme-

line alarak, her şart altında üyelerimizin 
hak ve menfaatlerinin yılmaz savunucusu 
olduk.

81 ilde 90 adet Şubemiz, 22 İl ve 228 İlçe 
temsilciliğimiz ile her daim memurlarımı-
zın hizmetinde olduk.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan büyük afet sonrasında ise, 
kendimizi “Bizim İlkemiz, Önce Ülkemiz”  
şiarı ile Milletimizin hizmetine adadık.

Ayni ve Nakdi yardımlarımız ile 11 ilimiz-
de Aziz Milletimizin yaralarını Devlet Mil-
let hep birlikte el ele sarmak için gayret 
ettik.

31 yıl önce çıktığımız bu yolda, aynı inanç 
ve kararlılıkla hak mücadelemize devam 
ettiğimiz bu kutlu davada, üyelerimizden 
tüm teşkilat yöneticilerimize kadar, bu 
hak davasına ömrünü adamış herkese 
teşekkür ederiz.

Türk Büro-Sen, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da her platformda üyeleri-
nin hak ve menfaatlerinin yılmaz savunu-
cusu olacaktır.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK BÜRO-SEN EHLİYET VE LİYAKATI TÜM
ÇALIŞMALARININ TEMELİNE ALAN BİR SENDİKADIR

Genel Başkanımız Tür-
keş Güney 08.03.2023 
tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdürü Emrah 
Aytekin’i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ça-
lışanlarının sorunlarının gö-
rüşüldüğü ziyarette Genel 
Başkanımız Türkeş Güney, 
mevcut iş yükü EYT ile daha 
da artan SGK çalışanlarının 

ne gecesi ne de gündüzü 
kalmıştır. Hafta sonu da da-
hil olmak üzere fedakarca 
çalışan Sosyal Güvenlik Ku-
rumu çalışanlarına Kurumi-
çi Uzmanlık hakkı mutlaka 
verilmedir. 666 sayılı KHK 
ile kaldırılan İkramiyeleri 
ve tazminatları da yeniden 
ödenmeye başlanmalıdır. 
SGK çalışanlarının özlük 
haklarında yapılacak iyileş-
tirmeler motivasyonlarını 
yükseltecektir” dedi.

Genel Başkanımız Türkeş 

Güney, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Hukuk 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Emrah Aytekin’e Sosyal Gü-
venlik Çalışanlarına Kurumi-
çi Uzmanlık Hakkı verilmesi 
ile ilgili kanun teklifimiz ile 
çalışanların taleplerini içe-
ren dosyamızı takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Hukuk Hizmet-
leri Genel Müdürü Emrah 
Aytekin’e misafirperverliği 
için teşekkür ederiz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ EMRAH AYTEKİN’İ ZİYARET ETTİK
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Ülkemizde 2.250.000 vatanda-
şımızı ilgilendiren, kamuoyunda 
“EYT” olarak bilinen, Sosyal Gü-
venlik ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile 375 Sayılı KHK’da 
değişiklik öngören Kanun Teklifi 
TBMM’de kabul edildi.

Elbette 2.250.000 vatandaşımı-
zın sorunlarını çözüme kavuş-
turması, ülke gündemini uzun 
zaman meşgul eden bir konunun, 
ülke gündeminden çıkması ne 
kadar önemli ise, bahse konu 
kanunu uygulayacak, 2.250.000 
vatandaşımıza emekli aylığı bağ-
layacak olan SGK personelinin 
özlük ve mali hakları da en az 
EYT kadar önemlidir.

Rutini dahi, kamu ortalamasının 
üzerinde bir iş yükü olan, yıllık or-
talaması 400.000 vatandaşımıza 
aylık bağlama kapasitesi bulu-
nan, kadro sayısı 37.219 olması-
na rağmen, fiilen çalışan sayısı 

23.421 kişi olan, kadro sayısına 
göre 13.798 eksik personelle gö-
rev yapan, SGK çalışanlarından 1 
ay içinde 2.250.000 vatandaşımı-
za aylık bağlaması istenmektedir.
Yıllık, aylık bağlama kapasite-
sinin ortalama 6 katı olan iş ve 
işlemlerin, bir ayda yapılması 
demek, SGK çalışanlarının “gece 
gündüz demeden, Cumartesi 
Pazar, tatil nedir” bilmeden ça-
lışması demek, mesai yapmasını 
istemektir. Bir yandan EYT, diğer 
yandan prim borçlarının yapılan-
dırılması işlemleri ile insan üstü 
bir çalışma ve mesai yapan ve 
yapması istenilen SGK çalışan-
larının özlük hakları, iş yükünün 
aksine, kamu ortalamasının çok 
altındadır.

SGK çalışanları, bu kadar ağır 
iş yükü altında ezilirken, özlük 
hakları ile ilgili bir iyileştirmenin 
ivedilikle, EYT’nin iş ve işlemleri 
başlamadan yapılması, SGK ça-

lışanlarına moral ve motivasyon 
olacaktır. Bu amaçla SGK çalışan-
larının;
1-666 sayılı KHK ile kaldırılan ik-
ramiyeleri, kanuni düzenleme ile 
yeniden ihdas edilmelidir. 2-SGK 
çalışanlarına, kurum içi uzman-
lık hakkı, kanuni düzenleme ile 
verilmelidir. 3-657 Sayılı DMK’da 
“Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sını-
fı” ihdas edilmeli, SGK çalışanları, 
bu sınıf içinde yer almalıdır.

Ülkemizin gündeminde uzun yıl-

lardır tartışma konusu olan bir-
çok problemi ele alarak, başarı 
ile bu sorunları çözen, çözmeye 
gayret eden; Sn. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanımızın, SGK 
çalışanlarının özlük ve mali hak-
ları ile ilgili haklı, meşru ve ma-
kul taleplerimizi ivedilikle hayata 
geçireceğine inanıyor ve güveni-
yoruz. Unutulmasın ki; SGK çalı-
şanları yeni bir talepte bulunmu-
yor, 666 sayılı KHK ile ellerinden 
alınan özlük ve mali hakların geri 
verilmesini istiyor.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

EYT TAMAM, SIRA SGK ÇALIŞANLARININ 
ÖZLÜK HAKLARINDA…

Devlet Millet El Ele Depremin Yaralarını Sarıyoruz
Türkiye Kamu-
Sen Deprem 
Komisyonu 
olarak, Genel 
Başkanımız 
Türkeş Güney 
ve Türk Haber-
Sen Genel 
Başkanımız 
Yücel Kazancı-
oğlu ile birlikte 
Osmaniye’de 
depremde can-
la başla gayret 
eden PTT, İŞ-
KUR ve 112 AÇM 
çalışanlarımızı 
ziyaret ederek, 
taleplerini 
dinledi. 

SINAV YAPILMADAN, ATAMA
YAPILAN KADROLAR İÇİN BU 
KONU İLE İLGİLİ HUKUKİ
YOLLARA BAŞVURMADAN ÖNCE 
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞINA 
YAZI YAZDIK
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bün-
yesinde sınav 
yapılmadan, 
atama yapılan 
kadrolar için bu 
konu ile ilgili 
hukuki yollara 
başvurmadan 
önce yapılacak 
atamaların 
Görevde Yük-
selme Sınavı 
ile yapılması 
için yazımızı 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığına 
ilettik.

DEPREM BÖLGESİNDEN OSMANİYE’DE 
ÇALIŞANLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİK
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan, 24.02.2023 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in 
düzenlediği toplantıya katılarak, saha-
dan aldıkları tespitler doğrultusunda 
deprem bölgesinde yapılacaklara dair 
görüş ve önerilerini dile getirdi.

Genel Başkan Geylan, Türk Eğitim-Sen’in öne-
rilerini şu şekilde sıraladı:
* Fiziki kayıplarının yanı sıra ciddi psikolojik 
bir yıkım yaşamış olan bu öğretmenlerimi-
zin sağlıklı ve verimli eğitim hizmeti verme-
si mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla 
bölgedeki öğretmenlerimizden dileyenlerin 
öğretim yılı sonuna kadar başka illere görev-
lendirilmesi uygun olacaktır.

* Deprem bölgesinde görev yapan ve eş du-
rumundan dolayı tayin isteyen öğretmenle-
rimize süre şartı aranmaksızın nakil hakkı 
verilmelidir.

*Öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının 
barınma sorunu temel problemdir. Dolayısıy-
la, kurulacak konteyner şehirlerde öğretmen-
lere öncelik verilmesi, okullarımızın açılabil-
mesi için ön koşul olarak değerlendirilmelidir.

* Okulların Adana, Kilis ve Şanlıurfa’da 1 

Mart’ta açılacağı duyurusu gözden geçirilme-
lidir. Çünkü 6,4’lük son depremle birlikte yeni 
koşullar oluşmuştur.

* Mülki amirlerin, bölgedeki okul yöneticileri-
ni ve öğretmenleri zoraki. görevlendirmeleri 
doğru değildir. Yakınlarını kaybetmiş, şehir 
dışına zorunlu göç etmiş, enkaz altında kalan 
yakınları ve varlıkları için uğraş veren mes-
lektaşlarımızın görevlendirmelerinde gönül-
lülük esas alınmalıdır.

* Yeni öğretmen ataması süreci bir an önce 

başlatılmalıdır. Türk Eğitim-Sen’in yıllardır 
dile getirdiği Zorunlu Hizmet Tazminatı ben-
zeri bir uygulama, depremin oluşturduğu 
yeni zor koşullarda görev yapan öğretmen-
lere yönelik olarak bir an önce hayata geçi-
rilmelidir. Bu tedbir, hem her şeye rağmen 
bölgede kalan hem de bölgeyi. tercih edecek 
öğretmenlerimizi teşvik edecektir.

* Deprem bölgesinde dershane ve özel kurs 
imkânından yoksun kalan 8. ve 12. Sınıf öğ-
rencileri için sınava hazırlık kursları düzen-
lenmelidir.

Sahadan Aldığımız Tespitler Doğrultusunda 
Deprem Bölgesinde Yapılacaklara Dair
Önerilerimizi Bakan Mahmut Özer’e Sunduk

2023 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru ta-
rihlerinin en az üç ay uzatılması veya te-
hir edilmesi ve bunun yanı sıra doğrudan 
veya dolaylı depremzede olan akademis-
yenlerimizden 2023 Mart Dönemi başvu-
ru ücretinin alınmaması hususunda ta-
lepte bulunduk. Ülkemizde 6 Şubat 2023 
tarihinde meydana gelen deprem felaketi 
nedeniyle tüm milletimizin olduğu gibi 
akademik çalışma ve proje ortaklığı bu-
lunan akademisyenlerimiz de maddi ve 
manevi yönden olumsuz etkilenmiştir. 

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim 
Kuruluna gönderdiğimiz yazıda, bu sü-
reçte akademik çalışmaların bitirilmesi, 
araştırmaların tamamlanması, gerekli 
evrak ve dokümanların sağlıklı toplanma-
sı mümkün görülmediğinden, 2023 Mart 
Dönemi Doçentlik Başvuru tarihlerinin en 
az üç ay uzatılması veya tehir edilmesi ve 
bunun yanı sıra doğrudan veya dolaylı 
depremzede olan akademisyenlerimiz-
den 2023 Mart Dönemi başvuru ücretinin 
alınmaması hususunda talepte bulunduk.

2023 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru Tarihlerinin 
En Az 3 Ay Uzatılması İçin Yök’e Başvuru Yaptık

Ülkemizin çok  büyük bir deprem felaketi 
ile karşı karşıya  kaldığını, tarifi olmayan 
acılar yaşadığını belirten Geylan, mille-
timizin afetzedelere yardım için adeta 
bölgeye aktığını söyledi. Geylan, “Bu, 
geleceğe dair ümitlerimizi perçinliyor. 85 
milyon kenetlenmiş, olağanüstü bir çaba 
sarf ediyor. İnanıyorum ki; Türk milleti 
devleti ile el ele vererek bu felaketin de 
üstesinden gelecektir” dedi.

Okullarımız sadece akademik eğitimin 
yapıldığı kurumlar değil, aynı zamanda 
çocuklarımızın psikolojik anlamda reha-
bilite edilmesine imkân sağlayan zemin-
lerdir. Genel Başkan Geylan, okullarımı-
zın sadece akademik eğitimin yapıldığı 
kurumlar olmadığını, aynı zamanda kriz, 
kaos ve afet dönemlerinde çocuklarımı-
zın psikolojik tahribatlarının rehabilite 
edilmesine imkan sağlayan zeminler 
olduğuna dikkat çekti. Genel Başkan, 
depremden etkilenen çocukların okul or-
tamında akranları ile birlikte olacağı bir 
imkâna kavuşacağını söyledi.

Konteyner barınma imkânları sunulur-

ken, öğretmenler başta olmak üzere 
kamu görevlilerine öncelik tanınması 
gerektiğini de bildiren Geylan, “Devlet, 
varlığını vatandaşa kamu hizmeti ile his-
settirir. Dolayısıyla konteyner barınma 
imkânları sunulurken, öğretmenler başta 
olmak üzere kamu görevlilerine öncelik 
tanıyalım ki, bir an önce devletimizin 
kamu hizmeti sıhhatli şekilde bölgede su-
nulabilsin” dedi.

Öte yandan Genel Başkan Geylan, 2023 
LGS’de 8. sınıfın, YKS’de 12. sınıfın ikinci 
dönem konularının sınav kapsamına alın-
mayacak olmasını doğru bir karar olarak 
nitelendirdi. Okullarımızı açtığımızda afet 
bölgesinde ilave öğretmen ihtiyacı ortaya 
çıkacak. Bu nedenle şubat ayı öğretmen 
atama duyurusu kontenjan artırılarak bir 
an önce yapılmalıdır. Afetin ortaya çıkar-
dığı koşullarda yürütülecek eğitim süre-
ci ve okullarımızla ilgili alınan tedbirler 
ve planlamalara dair olarak dört büyük 
sendikanın katılımı ile Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Mahmut Özer başkanlığında düzen-
lenen toplantıya katıldıklarını ifade eden 
Genel Başkan, bu toplantıda ilave öğret-

men takviyesi önerisinde bulunduğunu 
kaydetti. Geylan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “10 ilde 3 milyon 865 bin öğrencimiz, 
211 bin öğretmenimiz var. Bunun yanı sıra 
311 bin 614 üniversite öğrencisi, 15 bin 
249 akademisyen görev yapıyor. Deprem 
bölgesinde görev yapan bir kısım öğret-
menimizi kaybettik, bir kısım öğretmeni-
miz de yakınlarını kaybetti ya da enkaz 
başında yakınlarını bekliyor. Dolayısıyla 
öğretmen ihtiyacı ortaya çıkıyor. Her za-
man söylüyoruz, eğitimde eksikliklerin 
telafisi yıllara tekabül ediyor. Bu minval-
de önerimiz; şubat ayı öğretmen atama 
duyurusunun kontenjan sayısı artırıla-
rak bir an önce yapılmasıdır. Gerekirse 
emekli öğretmenlerimiz de göreve çağ-
rılmalıdır. Ayrıca depremden etkilenen 
illerimizin nüfusuna kayıtlı olan, ancak 
ülkemizin değişik bölgelerinde görev 
yapan öğretmenlerimizden dileyenlerin 
bu illere nakillerinin yapılmasına imkân 
sağlanmalıdır” diye konuştu.

Eğitim çalışanları tarafından sadece bir 
günde 1 milyon 970 bin 500 kişilik sıcak 
yemek, 1milyon 805 bin 894 ekmek, 151 

bin 614 sıcak kumanya dağıtıldı.

Afetin olduğu ilk andan itibaren tüm 
eğitim çalışanlarının harikalar yarat-
tığını söyleyen Geylan, her birine ayrı 
ayrı teşekkür etti. Geylan, “MEB’e bağlı 
AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekipleri 
yaklaşık 5 bin kişi ile görev yapıyor. Tüm 
Türkiye’de okullarımız yardım toplama 
merkezi oldu. Öğretmenlerimizden, hiz-
metlilerimizden, memurlarımızdan, okul 
yöneticilerimizden kısacası tüm eğitim 
çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Öte 
yandan meslek liselerimiz, Halk Eğitim 
Merkezlerimiz, Olgunlaşma Enstitüleri-
miz her gün on binlerce çadır, battaniye,  
uyku tulumu üretiyor. Eğitim çalışanları 
tarafından sadece bir günde 1 milyon 970 
bin 500 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 805 
bin 894 ekmek, 151 bin 614 sıcak kuman-
ya dağıtıldı. Eğitim çalışanları deprem 
bölgesinde canla başla yaraları sarmaya 
çalışıyor” şeklinde konuştu.

Psikososyal Destek Merkezleri oluşturul-
duğunu da bildiren Genel Başkan, “4 bin 
psikolojik danışman/rehber öğretmeni-
miz, 172 psikososyal destek merkezimiz-
de evlatlarımızın moral ve motivasyonu 
için seferber oldu.” dedi. En kısa sürede 
şehir konteynerleri başta olmak üzere 
ilave tedbirler hayata geçirilmeli ve üni-
versiteler yüz yüze eğitime açılmalıdır.

KYK yurtlarının pansuman tedbir olarak 
afetzedelere verilmesini de değerlen-
diren Genel Başkan, “Devlet aklı bir ön-
celik sıralaması yaparak, afetzedelerin 
barınması için 750.000 kapasiteli KYK 
yurtlarının vatandaşlarımızın hizmetine 
sundu ve depremzedelerin sıcak bir or-
tama kavuşmasını sağladı. Bu pansuman 
tedbir sayesinde on binlerce insanımız 
soğuk ve diğer olumsuz koşullardan bir 
nebze olsun korunmuş oldu. Şimdi sıra, 
başta konteyner şehirlerimizin kurulması 
olmak üzere ilave barınma tedbirlerinin 
hızla hayata geçirilerek üniversitelerimi-
zin bir an önce yüz yüze eğitime geçiril-
mesidir.” dedi.

Afetin Yaralarının Sarılmasında Canla Başla Görev 
Yapan Eğitim Çalışanlarına Teşekkür Ediyoruz
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 16.02.2023 tarihinde Bengütürk Tv’de yayınlanan “Günün Raporu” prog-
ramının canlı yayın konuğu oldu. Türk milleti devleti ile el ele vererek felaketin üstesinden gelecektir.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan, Bengütürk Tv’de 
katıldığı “Söz Hakkı” prog-
ramında deprem bölgesinde 
eğitim konusunda da önemli 
açıklamalar yaptı.
Bölgedeki öğretmenlerimizden dileyenler 
öğretim yılı sonuna kadar başka illere geçici 
görevlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Mahmut Özer’in düzenlediği deprem gündem-
li iki toplantıya katılarak, sahadan aldıkları 
tespitler doğrultusunda deprem bölgesinde 
yapılacaklara dair görüş ve önerilerini dile ge-
tirdiklerini bildiren Geylan, “Öğrencilerimizin 
rehabilite sürecindeki en önemli unsur öğret-
mendir. Ancak bölgedeki öğretmenlerimiz de 
fiziksel kayıplarının yanı sıra psikolojik olarak 
da yıkılmış durumda. Bu nedenle bölgedeki 
meslektaşlarımızdan dileyenlerin öğretim yılı 
sonuna kadar başka illere geçici görevlendi-
rilmesi önemli olacaktır. Bu talebimizi Sayın 
Bakan’a da ilettik, henüz karşılık bulmadı. 
Birinci derecedeki yakınını deprem nedeniyle 
kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulun-
duğu ilde tedavisi mümkün olmadığını belge-
lendiren öğretmenlere mazeret tayin hakkı 
verildi. Ancak bu, olumlu bir adım olmakla 
birlikte mevcut sorunu tam olarak çözmemek-
tedir” dedi.

Kurulacak konteyner şehirlerde
öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına 
öncelik verilmelidir.
Geylan, deprem bölgesinde görev yapan ve eş 
durumundan dolayı tayin isteyen öğretmen-
lerimize süre şartı aranmaksızın tayin hakkı 
verilmesi talebini Bakan Özer’e ilettiklerini 
belirtirken, öğretmenlerin ve diğer eğitim ça-
lışanlarının barınma sorununa da dikkat çekti. 
Geylan; barınma sorununu gidermek nokta-
sında kurulacak konteyner şehirlerde öğret-
menlere öncelik verilmesinin, okullarımızın 
açılabilmesi için ön koşul olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini kaydetti.

Kadrolu öğretmenlerle deprem bölge-
sinde eğitimi ayağa kaldıralım.
Yeni öğretmen atamasının ivedilikle yapılma-
sını isteyen Geylan, “Şubat ayı itibariyle hükü-
metin atama duyurusu bekleniyordu. Ancak 
deprem felaketi yaşandı. Şu anda öğretmen 
atamaları öncelikle ele alınması gereken hu-
suslardan birisidir. Afetle birlikte ortaya çıkan 
ilave öğretmen ihtiyacımız var. Dolayısıyla 
yeni atama duyurusu bir an önce yayınlama-
lıdır. ‘Ne kadar atama yapılmalı?’ sorusuna da 
şu şekilde cevap verebilirim: Bu yılın başında 
en az ücretli öğretmen sayısı kadar yani ‘80 
bin atama istiyoruz’ diyorduk ancak yeni olu-
şan koşulların ardından öğretmen ihtiyacı bu 
rakamın çok üzerindedir” diye konuştu. Bir il 
milli eğitim müdürlüğünün ücretli öğretmen 
duyurusuna çıktığını hatırlatan Geylan, “Afet 
bölgesinde yaralarımızı sağlamak için ücretli 
öğretmen görevlendirmeyelim. Kadrolu öğ-
retmenlerle deprem bölgesinde eğitimi ayağa 
kaldıralım” dedi.

Deprem bölgesi başta olarak üzere 
tüm elverişsiz bölgelerde görev yapan 

öğretmenlere Zorunlu Hizmet Tazminatı 
getirilmelidir.
Yıllardır elverişsiz bölgelerde öğretmen istik-
rarını sağlamak için bir brüt asgari ücret ile iki 
brüt asgari ücret arasında değişen oranlarda 
“Zorunlu Hizmet Tazminatı” talep ettiklerini 
hatırlatan Geylan, “Zorunlu Hizmet Tazmina-
tı talebimizi; sadece elverişsiz yerlerde görev 
yapan öğretmenlerimiz için değil, deprem 
bölgesinde görev yapan öğretmenlerimiz için 
de gündeme getiriyoruz” dedi. Geylan, bu taz-
minatın her türlü riske ve zorluğa rağmen o 
bölgede görev yapan ya da bölgeyi tercih ede-
cek öğretmenlerimizi teşvik ve takdir etmek 
anlamını taşıyacağını söyledi.

OHAL Bölgesinde yapılan görevlendirmelerde, 
gönüllülük esasının tercih edilmesi gerektiğini 
de belirten Geylan, “Unutulmasın ki; yakınla-
rını kaybeden, şehir dışına zorunlu göç eden, 
enkaz altında kalan yakınları için uğraş veren 
meslektaşlarımız var. Dolayısıyla mülki amir-
ler kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 
yaptıkları durumun nezaketine uygun şekilde 
görevlendirilmelerde hassas davranılmalıdır” 
diye konuştu.

Afetle Birlikte Ortaya Çıkan İlave Öğretmen 
İhtiyacımıza Binaen Yeni Atama Duyurusu 
Bir An Önce Yayınlamalıdır

Türk Eğitim-Sen olarak; evi yıkılan, ağır 
hasarlı ya da orta hasarlı olan sözleş-
meli/kadrolu öğretmen ve diğer perso-
nele yer değiştirme hakkının verilme-
sini; engellilik durumuna bağlı olarak 
yer değiştirme hakkının verilmesini; 
deprem bölgesinde görev yapan ve eş 
durumundan dolayı yer değiştirme ta-
lebinde bulunmak isteyenlere süre şar-
tı aranmaksızın yer değiştirme hakkının 
verilmesini; olağanüstü hal ilan edilen 
illerde görev yapanlara, olağanüstü hal 
ilan edilen iller arasındaki görevlendir-
me taleplerinin herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın karşılanmasını; deprem 
bölgesinde görev yapan ve çocuğunu 
değişik illerdeki okullara naklini yaptı-
ranlara, nakil yapılan yerlere talepleri 
halinde görevlendirmelerinin yapılma-
sını; kapsayacak şekilde ilgili duyuru-
da düzenleme yapılması hususunda; 
MEB’e talepte bulunduk.

Bilindiği üzere, 6785 Sayılı Cumhur-
başkanı Kararı İle Olağanüstü Hal İlan 
Edilen İllerde Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Olarak Görev Yapan Sözleşmeli/
Kadrolu Öğretmen ve Diğer Personelin 

Yer Değiştirme Duyurusu yayımlanmış-
tır. İlgili duyuruda, başvuruların perso-
nelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya 
babasının deprem etkisiyle bulunduğu 
ilde tedavisinin mümkün olmaması ne-
denine ve deprem etkisiyle eşini veya 
çocuğunu kaybetme nedenine bağlı 
olarak iki farklı mazeret için alınacağı 
açıklanmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak; evi yıkılan, ağır 

hasarlı ya da orta hasarlı olan sözleş-
meli/kadrolu öğretmen ve diğer perso-
nele yer değiştirme hakkının verilme-
sini; engellilik durumuna bağlı olarak 
yer değiştirme hakkının verilmesini; 
deprem bölgesinde görev yapan ve eş 
durumundan dolayı yer değiştirme ta-
lebinde bulunmak isteyenlere süre şar-
tı aranmaksızın yer değiştirme hakkının 
verilmesini; olağanüstü hal ilan edilen 
illerde görev yapanlara, olağanüstü hal 

ilan edilen iller arasındaki görevlendir-
me taleplerinin herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın karşılanmasını; deprem 
bölgesinde görev yapan ve çocuğunu 
değişik illerdeki okullara naklini yaptı-
ranlara, nakil yapılan yerlere talepleri 
halinde görevlendirmelerinin yapılma-
sını; kapsayacak şekilde ilgili duyuru-
da düzenleme yapılması hususunda; 
MEB’e talepte bulunduk.

OHAL İlan Edilen İllerde Görev Yapan Öğretmen ve 
Diğer Personelin Yer Değiştirme Duyurusunda
Düzenleme Yapılması İçin Meb’e Talepte Bulunduk

Türk Eğitim Sen Genel 
Merkezi YÖK’e gönderdiği 
yazıyla 50/d’den 33/a’ya 
geçişlerle ilgili üniversite-
lerde uygulama birliğinin 
sağlanarak mağduriyetlerin 
önüne geçilmesi hususunda 
talepte bulunmuştu.

YÖK konu ile ilgili talebimize olumlu ce-
vap verdi. Buna göre YÖK süreçle ilgili 

belirlemiş olduğu usul ve esasları üniver-
sitelere bildirdi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Genel Başkanımız Talip Geylan 
şunları kaydetti:

“50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya 
geçmesiyle ilgili YÖK’e başvurmuş ve 
uygulama birliğinin sağlanmasını talep 
etmiştik.
YÖK süreçle ilgili belirlemiş olduğu usul 
ve esasları üniversitelere bildirdi.

Buna göre 9 Ağustos’a kadar başvurular 
alınacak.

Hayırlı olsun.”

Hayırlı Olsun
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir 
açıklama yapan Genel Başkanımız Zafer 
Çelik “ Başta şehit anneleri ve eşleri olmak 
üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Sendikal mücadelemizde birlikte yol yürüdü-
ğümüz tüm teşkilat mensubu kadınlarımıza 
kattıkları değer ve verdikleri güç için teşekkür 
ediyoruz.” Dedi. Bu sene 8 Mart etkinliklerini 
depremzede kadınlarımız için gerçekleştir-
diklerini kaydeden Genel Başkanımız Zafer 
Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: Türk İmar-Sen 
olarak bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için ayırdığımız kaynakları depremzede ka-
dınlarımızın yaralarını sarmalarına bir katkı 
olması için kullandık. Bu hassasiyetle yurdun 
dört bir yanından katkı veren tüm teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Deprem 
bölgesi ile sürekli dayanışma anlayışı içinde 
olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri de 
birlikte atlatacak her güçlüğü, bir ve beraber 
olarak yeneceğiz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
Depremzede Kadınlarımızın Yanındayız

Genel Başkanımız Zafer Çelik Ge-
nel Başkan Yardımcımız Özgür 
Süzgün ile birlikte deprem bölge-
sini ziyaret etti. Adıyaman, Hatay, 
Kahramanmaraş ve Gaziantep 
illerini kapsayan ziyarette AFAD, 

Karayolları, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, 
Tapu ve Kadastro çalışanları ile 
bir araya gelen Genel Başkanımız 
Zafer Çelik kendilerine yürüttük-
leri önemli hizmetler için teşek-

kür ederek kolaylıklar diledi.
Çalışanların bölgedeki sorun ve 
taleplerini dinleyen Genel Baş-
kanımız Zafer Çelik sorunların 
çözümü ve taleplerin yerine ge-
tirilmesi için gerekli çalışmaları 

ve görüşmeleri gerçekleştirecek-
lerini ifade etti. Genel Başkanımız 
ayrıca deprem bölgesinde çadır-
ları ziyaret ederek depremzede 
vatandaşlarımızla da görüştü.

Deprem Bölgesinde Çalışanlar İle Bir Araya Geldik

Türk İmar-Sen genel 
merkezi Çevre, Şehir-
cilik ve iklim değişik-
liği bakanlığı Bakan 

yardımcısı Sayın 
Mücahit Demirtaş’ı 
ziyaret etti. Yapılan 

Ziyarette Genel Baş-
kanımız Zafer Çelik 

tarafından TKGM’de 
tek unvan,3600 ek 

gösterge, kamudaki 
teknik personel 

,kamu mühendis-
leri ,Milli emlak 

uzmanları Ek kadro 
ve 3600 sorunları 
bu konularla ilgili 

çalışanları talepleri 
iletildi. 

Fedakâr Kurum
Çalışanlarımıza
Teşekkürler
Depremin ilk gününden itibaren arama kur-
tarma, barınma, tamirat, enkaz kaldırma ve  
yeniden inşaya hazırlık olmak üzere Deprem 
bölgesinde yoğun bir çalışma temposuyla 
gece gündüz demeden hizmet üreten Hizmet 
kolumuzdaki kurumlarda görev yapan tüm 
çalışanlara teşekkür ediyor, emeğinize ve yü-
reğinize sağlık diyoruz.

Geçmiş Olsun
Hatay da arama 
kurtarma faa-
liyetleri esna-
sında geçirdiği 
kaza sonucunda 
Balıkesir İl 
Temsilcimiz 
Mustafa Aladdin 
Gülhan’ın ayağı 
kırılmış ve ame-
liyat olmuştur.  
Genel Başkanı-
mız Zafer Çelik 
ve Genel Başkan 
Yardımcımız 
Özgür Süzgün 
kendilerini 
ziyaret ederek 
geçmiş olsun 
dediler.

Teşkilat Yöneticilerimiz
Depremzedeler İçin
Maaşlarından Yardım Yaptı
Yıkıcı etkileri çok fazla olan dep-
remin yaralarını sarmak adına 
teşkilat yöneticilerimizden kendi 
maaşlarından yardımda bulun-
dular. Genel Merkez Yöneticileri-
mizi ve şube başkanlarımız kendi 
maaşlarından toplanan yardımı 
AFAD’a gönderdiler. Yapılan yar-
dımla ilgili kısa bir değerlendir-

me yapan Genel Başkanımız Za-
fer Çelik “  Türk İmar-Sen olarak 
tam bir seferberlik halindeyiz. 
Tüm gücümüzle ve imkanlarımız-
la depremzedelerin yanındayız.  
Bir arada olacak, birlikte bu yara-
yı saracak güçlü bir şekilde ayağa 
kalkacağız.” dedi.

Bakan Yardımcısına 
Taleplerimizi İlettik
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Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU , İstan-
bul ve Tekirdağ illerinde teşkilatlarımızla bir 
araya geldiler.

Türkiye Kamu-Sen bayrağını  her türlü hainlik 

ve aymazlığa rağmen şerefle  dalgalandıran 
teşkilat başkanlarımızla, şube yöneticilerimizle  
istişarelerde bulundular.

Ülkemizin her karışında yılmadan, yıkılmadan 
hak mücadelemiz devam edecektir.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ’DA
TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

TRT Genel Müdürlüğü’ne 23.08.2022 tarihli ve 2399 sayılı res-
mi yazımızla giyim yardımlarının yükseltilmesi çerçevesinde 
iletmiş olduğumuz talebimiz sonucunda  ‘Giyim Yardımlarımız 
13.000 TL olarak güncellenmiştir. Giyim yardımı çalışmaların-
dan dolayı TRT Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI’ya 
teşekkür ederiz.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
GİYİM YARDIMININ YÜKSELTİLMESİ 
İÇİN TALEBİMİZDE SONUÇ ALDIK

Yaklaşık 460 bin sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesini sağlayacak kanun 
teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda kabul edildi. Konfederasyonumuz 
komisyonda teklifle ilgili eksiklik ve 
aksaklıkları dile getirdi, çözümü için 
öneriler sundu.

Teklifle ilgili süreç TBMM Genel Kurulunda 
sürecek.   Söz konusu düzenleme ile kapsam 
dahilindeki personelin sorunları çözüme ka-
vuşuyor ancak kapsam dışında kalan PTT’deki 
İHS’li personel, Fahri Kuran kursu öğreticileri, 
vekil ebe, hemşire ve imamlar dışında kalan 
vekil memurlar, Aile Başkanlığında ek ders 
karşılığı çalışan personel gibi çalışanlarımı-
zın sorunları devam etmektedir. Ayrıca tek-

lifte aile birliğinin sağlanmasına yönelik bir 
madde olmayışı, hatta sözleşmeli personelin 
halihazırda var olan eş durumu tayin hakkının 
4 yıl çalışmaya bağlanması, haklarda geriye 
gidişi ve parçalanmış ailelerin sorunlarının 
süreceği anlamına geliyor. Türkiye Kamu-Sen 
olarak eksikliklerin giderilmesi için Genel Ku-

rul sürecinde de girişimlerimizi sürdüreceğiz. 
Kanunun yasalaşmasıyla kadroya geçecek 
çalışanlarımıza hayırlı olsun diyor, talepleri-
mizin karşılık görmemesi durumunda müca-
delemizin sonuç alıncaya kadar süreceğinin 
bilinmesini istiyoruz.

MÜCADELEMİZ SONUÇ ALINCAYA KADAR SÜRECEK

PTT A.Ş.’de çalışan İHS’li 
personelin de kadro-
ya alınması talebimiz, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda dile geti-
rildi.

Bugün, PTT A.Ş.’de istihdam edilen 
İHS’li personelin,
- KPSS’nda gösterdikleri başarıya 
göre istihdam edildiklerini,
- Memur sendikalarına üye olabil-
diklerini,  
- Bu statüde çalışan dağıtıcıların, 
tebligat teslim işlemlerinde 7201 
sayılı Tebligat Kanunu’nun Tebli-
gatın Yapılması (Madde 1) ve Tebli-
gatın Memur Vasıtasiyle Yapılması 
(Madde 2)’de belirtilen memur 
vasfına muhatap kabul edildiklerini 
dile getirmek sûretiyle

a. PTT A. Ş.’de kamuya ait tüm 
mevzuat ve kuralların istisnasız uy-
gulanması,
b. Personel yapısının iş güvencesini 

sağlayacak şekilde 657 sayılı kanun 
hükümlerine göre sağlanması,
c. Anayasanın Eşitlik İlkesi,

d. Kamu hizmetinin etkin ve verimli 
bir şekilde tek elden yerine getiril-

mesi,
e. Çalışanların çalışma barışı içe-
risinde çerçevesi önceden belli 
somut kurallara bağlı olarak görev 
yapmaları yönünde taleplerimizi 
Meclis’te ifade ettik.

PTT’DE ÇALIŞAN İHS’Lİ PERSONELİN KADROYA 
ALINMASI TALEBİMİZİ TBMM’DE DİLE GETİRİLDİ

Değişen ekonomik şartlar  ve memur maaşlarına ya-
pılan % 30 ‘luk artış nedeniyle banka promosyon 
Anlaşması’nın güncellenmesini , revize edilmesini gün-
deme getirdik.

16 OCAK 2023 PTT’DE 
BANKA PROMOSYONU
ANLAŞMASININ REVİZE 
EDİLMESİNİ TALEP ETTİK

Genel Başkanımız Yücel 
KAZANCIOĞLU,  deprem 
bölgesindeki çalışma-
larından dolayı  isimsiz  
PTT Kahramanlarımıza 
teşekkür mesajı yayınla-
dı.
‘’Asrın felaketi olarak nitelendirilen, on 
ilimizde can ve mal kaybına neden olan 
6 Şubat Depremleri, hepimizi derinden 
vurmuş; necip milletimiz tarihin her ev-
resinde olduğu gibi üstün yardımlaşma 
ve dayanışma duygusu ile kenetlenerek 

her türlü felakete karşı dimdik ayakta ol-
duğunu tüm dünyaya karşı bir kez daha 
göstermiştir.
Ülkemizin her bir ferdinin ve kurumunun 
kahramanca kurtarma faaliyetleri de da-
hil depremin yol açtığı yaraları sarmak 
üzere göstermiş olduğu üstün gayret ve 
yardım takdire şayandır; firma persone-
linden memuruna, gönüllülerinden Baş-
müdüründen kadar kurum çalışanlarının 
duyarlılığı ve yardımlaşması, kurumsal 
şuurun ne derece dinamik olduğunu bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. Aynı 
süreçte, bulunduğu makamı ve unvanı, 
aldığı yetkiyi ve sorumluluğu bir yağmacı 
gibi şahsî çıkarlarına yahut yakınlarına 
hizmette kusur görmeyen kurum idare-
cilerine de derin bir üzüntüyle şahitlik 
ettik.

Bu minvalde, depremin ilk günlerinden, 
hatta ilk saatlerden itibaren ülkem, mil-

letim, komşum, kardeşim diyerek sahaya 
inen ve ilk elden ne yapabiliriz noktasın-
da tüm imkanlarını seferber eden başta 
PTT Genel Müdürümüze ve Genel Müdür 
Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımı-
za, Genel Müdürlük yetkililerine; “Yiğit 
adamlar, zor zamanlarda çıkar” düsturu 
ile deprem bölgesinde göstermiş olduk-
ları fedakâr çalışmalarından dolayı hak-
larını teslim etmek bizler için temel ve 
aslî bir görevdir: Bu nedenle değerli PTT 
Genel Müdürü Sayın Hakan GÜLTEN’ nez-
dinde tüm yetkililere sendikam ve şahsım 
adına teşekkür eder, birlikte çalışmaktan 
onur ve gurur duyduğumuzu tekraren 
ifade ederim.’’ 

Yücel KAZANCIOĞLU
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

YİĞİT ADAMLAR ZOR ZAMANDA ÇIKAR
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TRT Genel Müdürlüğü’ne 6 Şubat Depremleri  müc-
bir bir sebep sayılarak TRT personeli için ‘ fatura 
ibrazı zorunluluğunun  uygulanmaması ‘ gereklili-
ği yönünde  talepte bulunduk.

TRT’DE 6 ŞUBAT
DEPREMLERİ  MÜCBİR
SEBEP SAYILARAK
FATURA İBRAZI
KALDIRILMALI

Sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesi için 
hazırlanan kanun tekli-
finde kadroya geçecek 
personelin 4 yılını doldu-
runcaya kadar nakil hak-
kından faydalanamaya-
cağı hükme bağlanmıştı. 
Bu da süresiz sözleşmeli 
statüde görev yapan 
personelin sahip olduğu 
haklarda bir geriye gidiş, 
3+1’e tabi personel için 
ise eş durumu tayin hak-
kının bir yıl ötelenmesi 
anlamına gelmekteydi. 
Bu durum mevcut hakları 
geriye götüren bir uygu-
lama olmuş, Konfederas-
yonumuz, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bu aksak-
lığı ısrarla dile getirmişti. 
TBMM Genel Kurulunda 
verilen önerge ile şu anda 
sözleşmeli olup da kadro-
ya geçecek personelin sa-
hip olduğu nakil haklarını 
koruyacak bir uygulama 
gündeme gelmiştir. Öner-
ge ile, kadroya geçecek 
personelin yer değiştirme 
hakları mevcut mevzu-

attaki haliyle korunacak 
yani personelin sahip ol-
duğu haklarda bir geriye 
gidiş yaşanmayacaktır. 
Türkiye Kamu-Sen’in se-
sine kulak veren başta 
MHP Milletvekillerimiz 
Sn. İsmail Faruk Aksu, Sn. 
Tamer Osmanağaoğlu ol-
mak üzere katkısı olanla-
ra teşekkür ediyoruz. 

Kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihten sonra göreve 
başlayacak sözleşmeli 
personel 4 yıl süreyle hiç 
bir surette yer değişikli-
ği yapamayacaktır. Var 
olan hakkın korunması 
çok önemli bir gelişme 
olmakla birlikte parça-
lanmış aile yaratmamak 
ve aile birliğinin korun-
masını sağlamak adına 
Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra göre-
ve başlayacak tüm perso-
nelin aile birliğini koruya-
cak bir çözüm getirilmeli, 
personelin nakil hakkını 
kısıtlayan hükümler de-
ğiştirilmelidir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NAKİL 
HAKKI İÇİN SESİMİZİ DUYURDUK

Yemek Ücretlerinde ada-
letin tesisi için TRT Genel 
Müdürlüğü nezdinde 
girişimde bulunduk.

TRT’YE YEMEK ÜCRETLERİNDE ADALET 
SAĞLANMASI İÇİN TALEBİMİZİ İLETTİK

PTT’DE “ÜCRET DÜZEYLERİNDE % 5” 
ARTIŞ TALEBİNDE BULUNDUK
PTT çalışanları için “Ücret Düzeylerin-
de % 5” artışla ayarlama yapılmasını 
talep ettik. 

Kamuoyunda Skala Ayarlaması olarak bilinen 
Ücret Düzeylerinin Yeniden Belirlenmesi için 
ücret düzeylerinde % 5 artış talebinde bulun-
duk. Artan ekonomik ve mali veriler ışığında 
sosyal devlet anlayışının gereği olarak 399 
KHK’lı personelin ilgili Yüksek Planlama Ku-
rulu kararının 3. Maddenin (2) fıkrası uyarın-
ca 2023 Ocak ayından geçerli olacak şekliyle 
ücret düzeylerinde %5 artışla ayarlama ya-

pılmasını maaşlarının iyileştirilerek adil ücret 
düzeylerinin teminini rica ettik.

Aramızdan ayrılan çalışma 
arkadaşlarımızı rahmet ve 
Fatihalarla anıyor, PTT Ai-
lemize ve tüm sevenlerine 

başsağlığı diliyoruz.

BAŞIMIZ
SAĞ OLSUN!

Genel Başkanımız Yücel 
KAZANCIOĞLU Türk Büro- 
Sen Genel Başkanı Türkeş 
GÜNEY ile birlikte,  TBMM’ 
de MHP Grup Başkanvekili 
Manisa Milletvekilimiz 
Sn. Erkan AKÇAY’ı  ziyaret 
ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette 1. Derece-
ye gelen tüm memurların 3600 ek 
göstergeden faydalanması yönün-

de hazırladığımız kanun teklifini 
kendisine ilettiler.
Hazırladığımız kanun teklifinde ;

- TRT personelinin 600’er puanlık 
Ek Gösterge artışlarından faydalan-
dırılması,

- Araştırmacı , Kontrolör, APK uz-
manı ve diğer uzmanların da Ek 
Gösterge ’den faydalandırılması,

- 1’in +’ü derecede bulunan  bütün 
çalışanların Ek Gösterge artışına 
dahil edilmesi konularını içermek-
tedir.

Milletvekili Erkan 
Akçay’ı ziyaret ettik

Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak düzenledi-
ğimiz PTTBank, Posta/ Kargo ve Ar-ge Komisyonu 
çalıştayımızın açılış konuşması  Genel Başkanımız 
Yücel KAZANCIOĞLU  tarafından gerçekleştirildi. 

Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni 
ederek, Komisyon üyelerimizle ile birlikte çalışta-
yın amacı ve hedefleri ilgili değerlendirmelerde 
bulundular.

PTT Çalıştayı
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Divan Başkanlığını Türkiye Kamu-Sen 
Antalya İl Başkanı Yılmaz DANABAŞOĞLU, 
Türk İmar -Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Erol TAKAÜT ve Antalya Türk Sağlık-Sen 
Şube Başkanı Turhan TURAN’ın yaptığı 
Kongremiz Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı.

Ülkemizde meydana gelen depremde hayat-
larını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet 
dileyerek, bugüne kadar emeği geçen tüm ar-
kadaşlarımıza teşekkür edilen konuşmaların 

ardından seçime geçildi. Genel Kurul netice-
sinde ; Haşim SARAÇ Şube Başkanı Mehmet 
TEKİN Şube Başkan Yardımcısı Mehmet ÜNLÜ 
Şube Başkan Yardımcısı Fatih ÖZDEMİR Şube 
Başkan Yardımcısı; İbrahim Emre KOPARAN 
Şube Başkan Yardımcısı Lütfiye Sezin SEZİK 
Şube Başkan Yardımcısı Kadir ALTINDAL Şube 
Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu olarak 
seçilmiştir. Antalya Şubemizin 1. Olağanüstü 
Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden se-
çilerek güven tazeleyen Haşim SARAÇ’a, Yö-
netim, Denetleme ve Disiplin kurulunda görev 
alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Antalya Şubemizin 1. Olağanüstü 
Genel Kurulu gerçekleştirildi

Adıyaman, Gaziantep, Hatay , 
Kahramanmaraş, Osmaniye ve 
Malatya illerinde Kamu çalışanla-

rı ile bir araya gelen Genel Baş-
kanımız, geçmiş olsun dileklerini 
ilettiler. Afet illerinde  depremin 
ilk gününden itibaren koordinas-
yon ve lojistik olarak aktif olan 
teşkilatımızla değerlendirmeler 
de bulundular.  Kamu çalışanla-
rının sorun ve taleplerini dinle-
diler. Deprem bölgesinde Taziye 
evine giderek başsağlığı dilediler. 
Bölgelerde  gururumuz, isimsiz 
Kahramanlarımız PTT persone-
linin  cansiperane ve  fedakarca 
çalışmalarına şahitlik ettiler.
Devlet millet el ele verdiğimiz bu 
günlerde desteğini esirgemeyen 
herkesten Allah razı olsun.

Devlet -Milet el ele  daha güçlü 
bir geleceği inşaa edeceğiz.

GENEL BAŞKANIMIZ YÜCEL KAZANCIOĞLU’NDAN 
DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET
Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU , yüzyılın felaketin-
de sonra ikinci kez Deprem Bölgelerini ziyaret ettiler.

ADIYAMAN

ADIYAMAN

ADIYAMAN

ADIYAMAN ADIYAMAN

GAZİANTEP

GAZİANTEP GAZİANTEP

GAZİANTEP GAZİANTEP

HATAY

HATAYHATAYHATAY

HATAY K.MARAŞ K.MARAŞ K.MARAŞ

OSMANİYE OSMANİYE OSMANİYE OSMANİYE

OSMANİYE OSMANİYE OSMANİYE OSMANİYE
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri 
Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 99. ku-
ruluş yılı münasebetiyle yazılı açıklamada 
bulundu.

Kuruluşundan itibaren, ülkemizin her yanın-
da milletimize hizmet eden, 3 Mart 1924 ta-
rihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı ge-
leceğimizin teminatıdır diyen Genel Başkan 
Ünal şunları söyledi; Diyanet İşleri Başkanlığı 
“İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları 
ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda top-
lumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet-
mek” ile görevlidir. 

99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ta-
rafından kurularak bizlere emanet edilen ve 
kurumlarımız içerisinde özel bir yere sahip 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aynı zaman-
da gönül coğrafyamıza da örnek bir teşkilat 
oluşturmaktadır. 

Anayasa’da yazılı ifadesiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığı; “Laiklik ilkesi doğrultusunda, bü-
tün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında ka-
larak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi 
amaç edinerek” ve toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayan bir anlayışa sahip olarak, vatan-
daşlarımıza hizmet etmektedir. Diyanet çalı-
şanlarımız, görev yaptıkları her alanda öncü, 
örnek ve önder olma tavırlarıyla milletimizin 
sevgi ve saygısını kazanmıştır. 6 Şubat 2023 
tarihinde yaşadığımız büyük depremlerde de 
görüldüğü gibi, Diyanet çalışanlarımız her an 
ve şartta, milletimizin yanında ve hizmetinde 
olmuş ve olmaya devam edecektir. Arama-
kurtarma, yardım dağıtma, cenaze defin, din 
hizmeti, manevi destek faaliyetleri gibi iş ve 
işlemlerde vatandaşlarımıza kesintisiz hiz-
met sunmuş ve sunmaktadırlar.

Zaman zaman bilgi eksikliğinden veya bazı 
art niyetli kişilerin ve çevrelerin, Diyanet ve 
çalışanlarına karşı karalamalarına da şahit 
olmaktayız. Şunu açıkça ifade etmek gere-
kirse, görülen eksikliklerin iyi niyetle ifade 
edilmesi bizleri de mutlu eder.Ancak; iftira, 
yanlış bilgi, küçük düşürme, dini değerleri 
aşağılama gibi asla kabul edilemeyecek söz, 
yazı gibi paylaşımları da kabul edemeyiz. 
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet ve ça-
lışanlarımıza yönelik haksızlıkların karşısında 
olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 

Diyanet çalışanlarımız, üstlendiği sorum-
luluğun şuurunda olarak, milletçe birlik ve 

beraberliğin temininde, gece gündüz deme-
den büyük bir özveriyle görevlerini yerine 
getirmektedir. Her daim kendini geliştirerek, 
vatandaşlarımıza her alanda örneklik ve ön-
derlik yapmanın gayreti içerisindedir. 

Çevremiz ve ülkemizde yaşanan gelişmelere 
ve tartışmalara baktığımızda, Diyanet kuru-
munun nasıl önem arzettiği bir kez daha gö-
rülmektedir. 99 yıl önce kurulan Diyanet İşle-
ri Başkanlığının güçlenmesinin, gelişmesinin 
ve her alanda kurumsallaşmasının, ülkemiz 
ve gönül coğrafyamız açısından ne kadar ge-
rekli olduğu ortadadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini yapar-
ken, dinin iki temel kaynağı olan Kur’an ve 
Sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alarak, 14 
asırlık dinî tecrübeyi göz önünde bulundura-
rak, mevcut hayatı ve insanlığın ortak biriki-
mini de göz ardı etmemektedir.

Kişi, grup ve çevrelerin ülkemizin geleceğini 
karartmak için, habis emellerine ulaşma yo-
lunda dini değerleri kullandıkları ve bundan 
sonra da kullanacakları bir gerçektir. Mille-
timizin samimi din duygularını zedeleyerek, 
şüphe uyandırarak, karmaşa ve kargaşa içe-
risinde güvensizlik çıkarabilecekleri de unu-
tulmamalıdır.

Bunun içindir ki; Diyanet İşleri Başkanlığı 
önemlidir, kurumsal yapısı zedelenmeme-
lidir. Diyanet kaldırılsın, din görevlilerine 
ihtiyaç yok gibi akla ziyan sözler boştur, iyi 
niyetli değildir. Yine ifade edelim, iyi niyetle 
eksikliklerin söylenmesi değerlidir. Her bütçe 
döneminde, Diyanet bütçesinin, bakanlıkların 
ve kurumların bütçeleriyle karşılaştırılması 
da doğru bir anlayış asla değildir. Diyanet 
teşkilatımızın her çalışanı kıymetlidir. Milleti-
mize örnek ve öncü olan kurumun çalışanları-

nın, birbirine olan sevgi ve saygısı da o kadar 
önemlidir. Kurum içerisinde birlik, beraberlik, 
dirlik, sevgi ve saygı en üst seviyeye ulaştırıl-
malıdır. 

Bunun yolu da; son kalemiz Türkiye Cumhu-
riyeti Devletimize sadakatten ayrılmadan, 
milletimize hizmetin esas olduğu unutulma-
dan, her iş ve işlemlerde liyakat, ehliyet, bilgi 
ve tecrübe öncelikli olarak, adaletli anlayış 
hakim kılınmalıdır. Hiç kimse; Diyanet İşleri 
Başkanlığını ülkemize, milletimize ve kurum-
larımıza hiçbir faydası olmayan, günlük kısır 
tartışmaların içerisine çekmemelidir. 
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı ülkemizin ve milletimizin bekası 
için önemli bir kurum olarak görüyoruz. Ze-
delenmemesi için de üzerimize düşen görevi 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Ülkemize ve milletimize yurt içinde ve dışında 
hizmet etmek için, 99 yıl önce Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi önemli bir kurumu kurarak 
bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ilk Diyanet İşleri Reisimiz Mehmet 
Rifat Börekçi, aziz şehitlerimiz ve vefat etmiş 
bütün Diyanet çalışanlarımızı rahmet, min-
net ve dualarla anıyorum. Cenab-ı Allah (cc) 
mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

Yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olmuş 
çalışanlarımıza, aileleriyle birlikte sağlık, 
huzur ve esenlikler diliyorum. Yurtiçi ve yurt-
dışında, özellikle deprem bölgesinde canla 
başla milletimize ve insanlığa hizmet eden 
bütün personelimize ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyor, üstün başarılar diliyorum.

Güzide kurumumuz geleceğimizin teminatı 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın 99. kuru-
luş yılını kutluyorum.” 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI`NIN 99. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN
“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

Türk Diyanet Vakıf-Sen 33. 
Başkanlar Kurulu Toplan-
tısı “DEPREM” gündemiyle 
zoom üzerinden yapıldı. 
Toplantıya; Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, Şube Baş-
kanlarımız ve İl Temsilcile-
rimiz katıldı. 
Toplantı; Bursa Şube Başkanımız Eyüp 
Bulut’un depremlerde vefat eden vatan-
daşlarımızın ruhuna ithafen okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.  Genel 
Başkanımız Nuri Ünal, toplantının açılı-
şında depremlerde hayatını kaybeden va-
tandaşlarımızı rahmetle anarak başladı. 
Yaralananlara acil ve kalıcı şifalar diledi. 
Milletimize ülkemize geçmiş olsun dedi.

Diyanet çalışanlarımızdan altmışdokuz 
meslektaşımızın vefat ettiği haberini al-
dıklarını ve bunlardan dördünün üyele-
rimiz olduğunu belirten Ünal; “deprem-
lerde vefat eden bütün vatandaşlarımıza 
Yüce Allah’tan (cc) rahmet, yaralılara acil 
ve kalıcı şifa diliyorum” dedi.  Genel Baş-
kan Ünal; “06 Şubat 2023 tarihinde Kah-
ramanmaraş merkezli ve 21 Şubat 2023 
tarihinde Hatay merkezli depremleri 10 
ilimiz başta olmak üzere ülkemizde ya-

şadık. Özellikle Kahramanmaraş, Adıya-
man, Hatay ve Malatya illerimizde büyük 
yıkımlar ve vefatlarımız oldu.

Ülke ve millet olarak zor bir zaman dili-
minden geçiyoruz. Allah beterinden koru-
sun. Milletimizi ve ülkemizi her türlü afet-
lerden muhafaza eylesin. Böyle acıları bir 
daha yaşatmasın. Türk Diyanet Vakıf-Sen 
ve Türkiye Kamu-Sen olarak depremlerin 
ilk gününden itibaren seferber olduk. 
Türkiye Kamu-Sen Deprem Komisyonu 
kurularak yapılacak iş ve işlemler yerine 
getirilmiştir. Türk Diyanet Vakıf-Sen ola-
rak Arif Gürsoy başkanlığında Kadir Şahin 

ve Nadir Baylar’dan oluşan Afet Koordi-
nasyon Komisyonu oluşturduk. 

Yardım faaliyetlerimize başladık. Devleti-
mizin kurumları AFAD ve Türkiye Diyanet 
Vakfı ile koordineli bir şekilde yardımla-
rımızı deprem bölgesine ve depremze-
delerimize ulaştırdık. Türkiye Kamu-Sen 
olarak yaptığımız ayni ve nakdi yardımlar 
toplamda 15 Milyon TL’yi aşmıştır. Aynı 
şekilde yardımlarımız hem nakdi hem de 
ayni olarak devam etmektedir. Misafirha-
nelerimizde depremzedeleri barındırdık.  
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Merkez 
yöneticilerimiz, şube başkanlarımız, il 
temsilcilerimiz ve şube yönetim kurulu 
üyelerimiz olarak kendi maaşlarımız-
dan depremzedeler için Türkiye Diyanet 
Vakfı’na bağışladık. İllerimize yardımları-
mızı sürdürmeye, depremzedelerle bera-
ber olmaya devam edeceğiz. Deprem böl-
gesini ziyaret ettik. Milletimiz Devletimiz 
ile birlikte bütünlük içerisinde yaraları 
saracak, içerisinde bulunduğumuz bu zor 
günleri Allah’ın izniyle atlatacağız. Devle-
timiz bütün kurumlarıyla deprem bölge-
sinde milletimizin hizmetinde, bütün tah-
ribatları onarmak için yoğun bir çalışma 
içerisindedir. Kamu çalışanlarımız kendi 
dertlerini unutarak, milletimize gece 
gündüz hizmet etmektedirler.

Diyanet çalışanlarımız ilk günden itibaren 

yoğun bir şekilde cenaze hizmetlerinden, 
manevi rehberliğe, cami ve Kur’an kursu 
hizmetlerinden, arama kurtarmaya ve 
yardım faaliyetlerine kadar milletimize 
hizmete devam etmektedirler. 

Bu zorlu süreçte deprem bölgesinde 
görev yapan Diyanet ve bütün kamu 
çalışanlarının problemlerinin çözümü 
için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Deprem bölgesinde çalışan Diyanet çalı-
şanlarımızın idari izinleri, sözleşmeli ve 
vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımların 
kadroya geçiş işlemlerini takip ediyoruz. 
Depremzede olmuş çalışanlarımızın nakil 
ve geçici görevlendirme gibi temel talep-
leri doğrultusunda çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz.”  

Ardından, öncelikle depremden etkilenen 
illerimizin temsilcileri söz olarak yaşadık-
ları sıkıntıları ve Diyanet çalışanlarının 
sorun ve taleplerini aktardılar.  Genel 
Başkan Yardımcılarımız kendi alanlarıy-
la ilgili bilgilendirmelerde bulundular. 
Genel Başkanımız toplantıyı bitirirken;  “ 
Cenab-ı Allah bütün afetlerden, felaket-
lerden, fitne, fesat ve hainliklerden mil-
letimizi, ülkemizi ve Devletimizi korusun. 
Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Devletimiz milletimizle 
birlikte zorlukları aşacağına inancımız 
tamdır.

DEPREM GÜNDEMLİ 33. BAŞKANLAR
KURULU TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Genel Başkan Yardımcılarımız Arif GÜRSOY ve Kadir 
ŞAHİN Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerini ziyaret 
ettiler. Gittikleri illerde AFAD Koordinasyon Merkez-
lerini, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve teşkilatları ziya-
ret ederek bilgi alışverişinde bulundular.  Ziyaretler 
neticesinde bölge insanımızın Devletimizin ve Necip 
Milletimizin hizmetlerinden duyulan memnuniyetleri-
ni ifade ettiler. Genel Başkan Yardımcılarımız geçmiş 
olsun dileklerinde bulunduktan sonra Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Genel Merkezinin göndermiş olduğu acil 
ihtiyaç malzemelerini AFAD Koordinasyon Merkez gö-
revlilerine teslim ederek, Rabbim bir daha bu afetleri 
göstermesin dilek ve temennisiyle illerden ayrıldılar.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’DEN 
DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, 
depremzede ve deprem böl-
gesinde görevli Diyanet çalı-
şanlarımız için Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na başvuru yaptık.

Başvurumuzda; çalışma şart-

ları, nakil talepleri, geçici gö-
revlendirmeler, idari izin ve ih-
tiyaçlar ile ilgili olarak Diyanet 
çalışanlarımızın Sendikamıza 
ilettikleri talepleri ve illeri zi-
yaretlerimizde gördüğümüz 
çalışmalar yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN DİYANET 
ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN BAŞVURUMUZU YAPTIK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında 
münhal bulunan “Din hizmetleri uzmanı” 
kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucu-
na göre kurum içi naklen 350 Adet atama ya-
pılacağı duyurusu yayınlanmıştır. Sınava baş-
vuru işlemlerinin ise 23.01.2023-03.02.2023 
(Saat 16.30) tarihleri arasında DİBBYS Prog-
ramı üzerinden yapılacağı bildirilmiştir.

Sendikamız Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı sı-
nav son başvuru tarihinin (03.02.2023-16.30) 
daha ileri bir tarihe ertelenmesi talep etmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı 26.01.2023 tarihli 
ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 7433 sayılı Kanun ile 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 

kapsamında sözleşmeli pozisyondan kadroya 
geçme hakkını elde eden personelimizin de 
başvuruda bulunabilmeleri amacıyla 2022 Yılı 
Görevde Yükselme (Din Hizmetleri Uzmanı) 
Sınavı 16-24.03.2023 tarihleri arasında tekrar 

başvuruya açılacağını duyurmuştur.

Personelimizin haklı taleplerini göz ardı et-
meyen Diyanet İşleri Başkanlığı’mız yetkilile-
rine teşekkür ederiz.

DİN HİZMETLERİ UZMANI SINAV BAŞVURU
TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİMİZ YERİNE GELDİ

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Çorum prog-
ramı kapsamında Kargı Kaymakamı Taha 

Soydaş, Çorum İl Müftüsü Muharrem 
Biçer, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, 
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başka-
nı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu-Sen İl 
Temsilcisi Selim Aydın, Kargı İlçe Müftü-
lüğü, İskilip İlçe Müftülüğü ve Bayat İlçe 
Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyaretlerde, 
“Sendikal faaliyetler ve güncel konular 
ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Türk Diya-
net Vakıf-Sen olarak, sendikaları bir araç 
olarak gördüklerini ve asıl olanın Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın ve çalışanlarının 
her alanda en ileri düzeyde olması için 
çalıştıklarını belirtti.”

Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri 
Ünal’a, Türk Diyanet Vakıf-Sen bir önceki 
dönem Genel Başkan Yardımcımız Musta-
fa Ünlü, Çorum Şube Başkanımız Tuygun 
Hoşnut, Ankara 3 Nolu Şube Başkanımız 
Ali Tuna, Çorum Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve İlçe Temsilcilerimiz eşlik 
ettiler.

Ziyaretlerin ardından; çalışanlarımızın 
aylık toplantılarına katılan Genel Başka-
nımız; “Türk Diyanet Vakıf-Sen’in Türkiye 
Kamu-Sen Konfederasyonu’na üye Diya-
net İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü çalışanlarının ortak, ekonomik, 
sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin 
korunması ve geliştirilmesi için 2001 yı-
lında kurulmuş bir sendika olduğunu be-
lirterek “Sendikamız; çalışanların hak ve 
menfaatlerinin korunması yanında, yeni 
hakların alınması için de çalışmaktadır. 
Sadece üyelerimizin değil, bütün kamu 

çalışanlarının problemlerinin giderilmesi 
için çaba sarf etmektedir. Aynı zamanda, 
ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri 
de yakından takip ederek, düşüncelerini 
üyeleri ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Önceliğimiz; Devletimizin ve milletimizin 
birliği bütünlüğü ve geleceğidir. İstiklal 
ve istikbalimizin sembolü ay yıldızlı al 
bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması-
dır. Ezanlarımızın beş vakit gök semalara 
okunmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakıflar genel Müdürlüğü gibi güzide iki 
kurumumuzun her alanda en üst sevi-
yede olmasıdır. Çalışanlarımızın huzuru, 
mutluluğu, üretkenliği ve refahıdır” diye 
konuştu.

Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ilkeli, kararlı ve 
ahlaklı bir sendikacılık yaptığın dile ge-
tiren Ünal, “Sendikacılığı hizmette yarış 
olarak görmektedir. Yetkili olmamasına 
rağmen her alanda etkin ve etkili bir 
sendikadır. Kamu çalışanları arasında hu-
zurun ve verimliliğin olması için; atama, 

nakil ve görevde yükselmede kamu çalı-
şanlarının liyakat, ehliyet, bilgi, beceri ve 
adalet anlayışı içerisinde istihdam edil-
mesi gereklidir. Hak eden çalışanın hak 
ettiği yere, kendi hakkıyla gelebileceği bir 
sistemin oluşması mutlaka sağlanmalıdır.
İki üye fazla olsun diye; insani, vicdani 
ve ahlaki hiçbir değer tanımadan sendi-
kacılık yapanlar hem sendikal harekete 
hem de hak arama mücadelesine ihanet 
etmektedirler. Siyasi veya idari baskı ya-
parak sendikacılık yaptıklarını zanneden-
ler, şunu unutmasınlar ki vebalden ve kul 
hakkından kurtulamayacaklardır. Böyle 
bir anlayışı asla ve asla kabul edemeyiz. 

Özellikle de Diyanet ve Vakıf hizmetle-
ri kolunda faaliyet gösteren sendikalar, 
ahlaklı, vicdanlı ve örnek bir sendikal ça-
lışma yapmakla mükelleftir. Türk Diyanet 
Vakıf-Sen olarak; kurulduğumuz günden 
itibaren bu anlayış içerisinde faaliyet-
lerimizi yürütmekteyiz ve bu ilkelerden 
asla taviz vermeden mücadelemiz devam 
edecektir” diye konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ NURİ ÜNAL ÇORUM’DA
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Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız Kadir Şahin, 
Nadir Baylar ve Arif Gürsoy Diyanet 
İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı sayın Kadir 
Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü sayın 
Akif Pusmaz ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
sayın Hasan Güçlü’nün de hazır bulunduğu zi-
yarette “6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında 
meydana gelen depremlerde vefat eden Diya-
net çalışanlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Milletimize geçmiş olsun diyen Genel 
Başkan Ünal özetle şunları söyledi: 
”Depremin ilk gününden itibaren, vatandaş-
larımıza hizmet için ülkemizin her yanından 
bölgeye koşan Diyanet çalışanlarımıza Şahsı-
nızda ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Arama kur-
tarmadan, yardım dağıtımına, cenaze defin 
işlemlerinden, manevi rehberlik hizmetlerine 

kadar yılmadan hizmet eden Diyanet çalışan-
larımız her türlü takdiri hak etmektedir. Allah 
hepsinden razı olsun.
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 
olarak bizler de depremin ilk gününden itiba-
ren, ayni ve nakdi yardımlarla, acıların dinme-
sine ortak olduk ve olmaya devam ediyoruz. 
Sendikamızın ve Türkiye Kamu-Sen’in misa-
firhanelerinde depremzede kamu çalışanı ve 
vatandaşlarımızı misafir ederek barındırdık. 
Onların ev ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya 
gayret ediyoruz.

Deprem bölgesinde görev yapan Diyanet çalı-
şanlarımızın nakil, görevlendirme, barınma ve 
diğer ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 
çalışmaların yapılması uygun olacaktır.”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ta ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem 
bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türki-
ye Diyanet Vakfı’nın yaptığı hizmetler ile ilgili 
bilgiler verdi. Kurum ve sendikaların birlikteli-
ğinin önemini vurguladı.
Ayrıca; çalışma hayatı ve güncel konular ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

DİYANET PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ülkemizin dört bir yanında halen 
görevde olan ve geçmiş dönemler-
de Fahri Kur’an Kursu Öğreticiliği 
yapan hocalarımız Sendikamızı 
ziyaret ettiler.

Kadro taleplerini dile getirmek için Ankara’da 
ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade eden 

Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerimiz, ilk ziya-
retlerini Türk Diyanet Vakıf-Sen’e yaptıklarını 
ifade ettiler.

Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an’a 
ve milletimize hizmet ettiklerini ve kadroya 
geçmeyi beklediklerini söyleyerek, destekle-
rinden dolayı Türk Diyanet Vakıf-Sen’e teşek-
kür ettiler.
Genel Başkanımız Nuri Ünal, fahri Kur’an kur-
su öğreticilerine; ülkemizin dört bir yanından 

Ankara’ya Sendikamıza hoş geldiniz diyerek 
şunları söyledi: Öncelikle geleceğimiz yavru-
larımıza ve yetişkin vatandaşlarımıza yüce ki-
tabımız Kur’an-ı Kerim’i, dinimiz İslam’ın emir 
ve yasaklarını, anne baba sevgi ve saygısını 
öğreten ve örnek olan Fahri Kur’an Kursu Öğ-
reticilerimiz kadroyu hak etmektedirler. 
Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişi için 
düzenlenen ve TBMM’de kabul edilerek Res-
mi Gazete’de yayımlanacak olan Kanun’a Ve-
kil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımların 
kadroya geçirilmesi sağlanmıştır. 
Kanunun hazırlanması, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Genel kurulda görüşülmesi sı-
rasında, Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerimizin 
de kadroya geçirilmesi için, Sendika ve Tür-
kiye Kamu-Sen olarak gerekli girişimlerde 
bulunduk. İnşaallah kadro alınıncaya kadar da 
mücadelemiz sizlerle birlikte sürecektir.      

FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİMİZE KADRO VERİLMELİDİR

Genel Başkan Yardımcılarımız Kadir Şa-
hin, Nadir Baylar ve Arif Gürsoy Sendikal 
programları kapsamında İstanbul, Kocaeli 
ve Rize illerini ziyaret ettiler.

Program dahilinde Genel Başkan Yardımcılarımız Kadir 
Şahin ve Nadir Baylar, İstanbul İl Müftülüğü, Avcılar İlçe 
Müftülüğü, Pendik İlçe Müftülüğü, Haseki Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi, Fatih İlçe Müftülüğü, Beykoz İlçe Müf-
tülüğü, Beykoz Kaymakamlığı, Küçükçekmece İlçe Müf-
tülüğü, Tuzla İlçe Müftülüğü, Üsküdar İlçe Müftülüğü ve 
Körfez İlçe Müftülüğü’nü, Genel Başkan Yardımcımız 
Arif Gürsoy ve Trabzon Şube Başkanımız Mehmet Oda-
başı ise, Rize İl Müftülüğü’nü ziyaret ettiler.  İl ve İlçe 
Müftülerin de makamlarında ziyaret eden Genel Başkan 
Yardımcılarımız; “Sendikal faaliyetler ve güncel konular 
ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Türk Diyanet Vakıf-Sen 
olarak, sendikaları bir araç olarak gördüklerini ve asıl 
olanın Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve çalışanlarının 
her alanda en ileri düzeyde olması için çalıştıklarını 

belirttiler. Sendikal veya farklı sebeplerle çalışanların 
ayrıştırmaya tabi olmadan, hak edenin hak ettiği yere 
gelmesinin önemini vurguladılar ve çalışanlarımızın ku-
rum aidiyet duygusunun geliştirilmesi önem arz etmek-

tedir” dediler. İl ve İlçe Müftülerimizde ziyaretlerden 
duydukları memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi-
ler. Müftülük personelleri de odalarında ziyaret edilerek 
faaliyetler anlatıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ ZİYARETLER DE BULUNDULAR

05 Şubat 2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
vefat eden, Giresun Eski Şube Başkanımız Mehmet 

ÖKSÜZ’ü vefatının beşinci yılında rahmet, minnet ve 
şükranla anıyoruz.

Merhum Mehmet ÖKSÜZ başkanımıza Yüce Allah’tan 
rahmet niyaz ediyoruz.

Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİ

MEHMET ÖKSÜZ BAŞKANIMIZI 
RAHMETLE ANIYORUZ

Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kadir Şahin ve Arif Gür-
soy ile birlikte 09.02.2023 
tarihinde; Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezimizin aldığı 
karar gereği deprem bölge-
sinde bulunan Şanlıurfa ilini 
ziyaret ettiler.

Ünal; Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanımız Önder Kahveci’nin 
selamını ileterek, Türkiye Kum-
Sen Şanlıurfa İl Temsilcimiz Hik-
met Karakuş ve Sendikalarımızın 
Şube Başkanları ve temsilcileriyle 
birlikte depremzedelerimizin kal-
dığı, cami, okul ve spor salonunu 
ziyaret ederek vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Depremzedelerin barındığı ve 
koordinasyon merkezi olan Şan-
lıurfa Karaköprü Gençlik ve Spor 

İlçe Müdürlüğü ziyaret edile-
rek İlçe Şube Müdürü Mustafa 
SORGUÇ’tan çalışmalar hakkında 
bilgi alındı.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan 
Tolun müftülük binasında ziyaret 
edilerek, geçmiş olsun dilekleri-
mizi ileterek, çalışmalar ve geliş-
meler hakkında bilgi aldı.
Allah Milletimize ve Devletimize 
zeval vermesin. 
#ElEleAyağaKalkacağız

EL ELE AYAĞA KALKACAĞIZ
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Genel Başkan Yardımcımız Hilmi Şan-
lı, Serhat İlimiz Ardahan’da bir dizi 
ziyaretlerde bulundu. Şanlı ilk önce 
Ardahan Valisi Sayın Hüseyin Öner’i 
makamında ziyaret etti. Ardından 
Ardahan İl Müftülüğü çalışanları ve 
İl Müftü Vekili Sayın Rukiye Gürler’i 
makamında ziyaret ederek karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu. Ak Parti 
İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı 
Turgay Mert’i Parti binalarında ziya-
ret edip kamu çalışanlarının talep ve 
beklentilerini ile ilgili destek istedi. Türkiye 
Kamu-Sen Ardahan İl Temsilciliğinde Sendika 
Şube Başkanları ve il temsilcileriyle bir araya 
gelen Şanlı, çeşitli istişarelerde bulundu. 
Ardından Posof İlçesine geçen Genel Başkan 
Yardımcımız Hilmi Şanlı, sırasıyla Posof Kay-
makamı Sayın Emrah Akduman ve Posof Be-
lediye Başkanı Sayın Cahit Ulgar’ı ziyaret etti. 
Posof ilçe Müftülüğüne geçen Şanlı İl Müftü 
Vekili ve çalışan Personeli ziyaret etti. 
Posof İlçesinde çeşitli sendikalardan istifa 
ederek Türk Diyanet Vakıf-Sen ailesine katılan 
üyelerle bir araya gelerek Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Diyanet Vakıf-Sen’i tanıtan ve sendikal 
mücadele ile ilgili bir konuşma yaptı.
Şanı konuşmasında şunları söyledi; 
“Ehli İslam olan işitsin bilsin can sağ iken yurt 
vermeyiz düşmana, 
İsterse haçlının hepsi gelsin can sağ iken yurt 
vermeyiz düşmana diye Osmanlı- Rus savaşın-
da Türk halkını cesaretlendirici şiirlerle Serhat 
İlçemizden Dünyaya meydan okuyan, zalime 
rest çeken Kahraman ecdadımızın torunlarıyla 
bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Hepinizi Allah’ın selamıyla se-
lamlıyorum. Sözlerimin başında Yol başçımız 
Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Nuri Ünal 
beyin selam ve saygılarını iletiyorum. Sevgili 
Dostlarım,
Türk Diyanet Vakıf-Sen’in kuruluş ilkesini, ül-
kenin milleti ve devleti ile bölünmez bütün-
lüğü olarak belirlemesi, bu kurumun dünya 
ve ülke gerçeklerini ve milletimizi yok etmek 
isteyenlerin oyunlarını, kurulduğu günlerde 
gördüğünün ifadesidir. Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Diyanet Vakıf-Sen yalnızca ücret sendi-
kacılığı yapmayıp, aynı zamanda toplumun ve 
çalışanlarımızın bütün sıkıntılarıyla yakından 
ilgilenmektedir. Türk Diyanet Vakıf-Sen güçlü 
bir demokratik kitle örgütüdür. Türk Diyanet 

Vakıf-Sen, Türkiye sevdalılarının bir araya gel-
diği “bizim ilkemiz önce ülkemiz” prensibini 
ön plana çıkaran, “çalışan, üreten, yol göste-
ren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan” bir 
sendikacılık anlayışıyla hizmet vermektedir. 
Başlangıçtaki hedefleriniz, geleceğinizi belir-
ler.
Büyük olmak, sonradan kazanılan bir özellik 
değildir. Kurulduğunuz ilk anda büyük ya da 
küçük olursunuz. İdealleriniz, düsturunuz, il-
keleriniz sizin büyük olduğunuzu tescil eder. 
Bu nedenle Türk Diyanet Vakıf-Sen, kurulduğu 
an itibarı ile büyük bir oluşumdur. Çünkü Türk 
Diyanet Vakıf-Sen, temellerini büyük Türk 
Milleti’nden alan, büyük idealleri, önemli il-
keleri olan bir Federasyondur. Geçmişten ders 
alabilmek, günü yorumlayabilmek, geleceği 
görebilmek… işte büyük olmak budur. Türkiye 
Konfederasyonumuz, geçen 30 yıl zarfında 
bunu başarabilmiş, büyük bir konfederasyon-
dur. Siyaset yapma serbestisi bulunan ancak 
siyasi kuruluşlara paravan ve piyon olmayan, 
Sendikal hareketin odağında çalışanların hak 
ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi 
olması gerektiğine inanan; dolayısı ile sen-
dikal hareketi temel hedefinden saptıracak 
suistimallere taviz vermeyen, Her türlü faa-
liyetlerinin özellikle üyelerinin ve herkesin 
denetimine açık, gerçek anlamda şeffaflık il-
kesinin hakim olduğu bir sendikacılık anlayışı 
geliştirmiştir” dedi.
Daha sonra 2023 Yılında hükümetin yaptığı 
%30 luk zammı yetersiz gören Şanlı, Hükü-
metten en az asgari ücrete yaptıkları kadar 
zam yapılması doğru bir karar olacaktır. Me-
murun alım gücünün iyice zayıflamıştır bu 
sebeple % lik zamları yeterli bulmayıp geçmiş 
kayıplarımızın telafisi için ayırım yapmaksızın 
her bir memurumuza günün şartlarına göre 
seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz dedi. 

Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü, 3600 
ek gösterge alamayan veri hazırlama 
ve kontrol işletmeni, şef ve uzman 
kadrolarında çalışan memurlarımıza 
da unvan farkı aranmaksızın 1.De-
receye yükselen her bir görevlinin 
yararlandırılmasını talep ediyoruz. 
Vaiz, murakıp, din hizmetleri uzmanı 
kadrolarında görev yapanların öz-
lük haklarının acilen iyileştirilmesini 
talep ediyoruz. Uzman ve baş vaiz, 
uzman- baş İmam-Hatip, uzman- baş 

Kur’an Kursu Öğreticisi ve uzman- baş müezzin 
kadroları çoğaltılarak sınavsız olmak şartıyla, 
uzmanlık için 8 yıl , baş vaiz, baş imam, baş 
Kur’an Kursu Öğreticisi ve baş müezzin içinde 
12 yılını tamamlayan herkese verilmesini bek-
liyoruz. Ayrıca ödenen ücretlerin en az Millî 
Eğitim Bakanlığında çalışanlar kadar olmasını 
bekliyoruz. İlçe Müftülerinin ek göstergeleri 
yeniden gözden geçirilerek, Çalışma yıllarına 
göre tıpkı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ol-
duğu gibi 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf ilçe müftüsü 
unvanı verilmesi yerinde olacaktır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan persone-
lin bitirdikleri okul durumuna göre atana bile-
cekleri kadrolara atanmalarını istiyoruz. Düz 
memur kadrosunda çalışanların maaş ve öz-
lük durumu acilen gözden geçirilmesi gerek-
mektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
çalışan Aşçılarımız hala Yardımcı Hizmetler 
sınıfında değerlendirilmektedir. Bu arkadaş-
larımıza bir an önce aşçı kadrosu verilmesini 
istiyoruz dedi. 
Son olarak bütün kamu görevlilerini özelde de 
Diyanet ve Vakıflar çalışanlarını Türk Diyanet 
Vakıf-Sen’e üye olmaya davet Eden Şanlı, gü-
cünü üyesinden alan, ahlaklı, dürüst, çalışkan, 
terbiyeli, bilgili ve tecrübeli Türk Diyanet Vakıf 
-Sen çatısı altında toplanmaya davet ediyo-
rum. Türk Diyanet Vakıf-Sen daima mazluma 
Yunus, zalime Yavuz olmaya devam edecektir 
dedi. 
Daha sonra çeşitli Sendikalardan istifa ederek 
Türk Diyanet Vakıf- Sen ailesine katılanların 
üye formları alınarak her bir üyeye teşekkür 
ederek sizlerle daha güçlüyüz diyerek her biri-
sine ayrı ayrı teşekkür etti. 
Toplantı ve ziyaretlerde Türk Diyanet Va-
kıf- Sen Ardahan İl Temsilcimiz Cengiz Bedir, 
önceki Temsilcimiz Ahmet Tarakçı ve Posof 
Temsilcimiz Abdülmuttalip Çınar’da eşlik etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
HİLMİ ŞANLI ARDAHAN’DA

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Hilmi Şanlı, Hakan Paş, Nadir 
Baylar ve Arif Gürsoy Sendikal 
programları kapsamında Kocaeli, 
Artvin, Adana ve Kayseri illerini 
ziyaret ettiler.

Program dahilinde Genel Başkan Yardım-
cılarımız Hilmi Şanlı, Hakan Paş ve Nadir 
Baylar, Körfez İlçe Müftülüğü, Derince İlçe 
Müftülüğü ve Kandıra İlçe Müftülüğü’nü,
Genel Başkan Yardımcımız Arif Gürsoy ve 
Trabzon Şube Başkanımız Mehmet Oda-
başı ise, Artvin İl Müftülüğü, Adana ve 
Kayseri İl Müftülüğü, Milliyetçi Hareket 
Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Kocasinan 
İlçe Müftülüğü ve Melikgazi İlçe Müftülü-
ğünü ziyaret ettiler.

Ziyaretler kapsamında çalışanlarımızın 
aylık mutat toplantılarına katıldılar. Sen-
dikal faaliyetler hakkında bilgi vererek, 
çalışanların sorunlarını dinlediler. 
Toplantılarda değerlendirmelerde bulu-
nan Genel Başkan Yardımcılarımız; “Türk 
Diyanet Vakıf-Sen’ in kuruluş ilkesini, ül-
kenin milleti ve devleti ile bölünmez bü-
tünlüğü olarak belirlemesi, bu kurumun 
dünya ve ülke gerçeklerini ve milletimizi 
yok etmek isteyenlerin oyunlarını, kurul-
duğu günlerde gördüğünün ifadesidir. 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-
Sen yalnızca ücret sendikacılığı yapma-
yıp, aynı zamanda toplumun ve çalışan-
larımızın bütün sıkıntılarıyla yakından 
ilgilenmektedir. Türk Diyanet Vakıf-Sen 
güçlü bir demokratik kitle örgütüdür. 
Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türkiye sevdalıla-
rının bir araya geldiği “bizim ilkemiz önce 
ülkemiz” prensibini ön plana çıkaran, 
“çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden 
ve hak ettiğini mutlaka alan” bir sendi-
kacılık anlayışıyla hizmet vermektedir. 
Başlangıçtaki hedefleriniz, geleceğinizi 
belirler.

Büyük olmak, sonradan kazanılan bir 
özellik değildir. Kurulduğunuz ilk anda 
büyük ya da küçük olursunuz. İdealleri-
niz, düsturunuz, ilkeleriniz sizin büyük 

olduğunuzu tescil eder. Bu nedenle Türk 
Diyanet Vakıf-Sen, kurulduğu an itibarı 
ile büyük bir oluşumdur. Çünkü Türk Di-
yanet Vakıf-Sen, temellerini büyük Türk 
Milleti’nden alan, büyük idealleri, önemli 
ilkeleri olan bir Federasyondur. Sendika-
mızın Yaptığı her eylem ve söylem ses 
getirmektedir. Söylediği her şey toplum-
da merak ve ilgi konusu olmaktadır. İlgili 
ilgisiz herkesin gözü kulağı bizim üzeri-
mizdedir. Tüm engellere rağmen artık 
basında en çok haber olan sendika hali-
ne gelmiştir. Geçmişten ders alabilmek, 
günü yorumlayabilmek, geleceği görebil-
mek… işte büyük olmak budur. Konfede-
rasyonumuz, geçen 30 yıl zarfında bunu 
başarabilmiş, büyük bir konfederasyon-
dur. Siyaset yapma serbestisi bulunan 
ancak siyasi kuruluşlara paravan ve piyon 
olmayan, Sendikal hareketin odağında 
çalışanların hak ve menfaatlerinin korun-
ması ve geliştirilmesi olması gerektiğine 
inanan; dolayısı ile sendikal hareketi te-
mel hedefinden saptıracak suistimallere 
taviz vermeyen, Her türlü faaliyetlerinin 
özellikle üyelerinin ve herkesin denetimi-
ne açık, gerçek anlamda şeffaflık ilkesi-
nin hakim olduğu bir sendikacılık anlayışı 
geliştirmiştir” dediler.
Daha sonra 2023 Yılında hükümetin yap-

tığı %30 luk zam hakkında da konuşan 
Genel Başkan Yardımcılarımız; “Hükü-
metten en az asgari ücrete yaptıkları 
kadar zam yapılması doğru bir karar 
olacaktır. Memurun alım gücünün iyice 
zayıflamıştır bu sebeple % lik zamları 
yeterli bulmayıp geçmiş kayıplarımızın 
telafisi için ayrım yapmaksızın her bir 
memurumuza seyyanen zam yapılmasını 
bekliyoruz.

3600 ek gösterge alamayan veri hazır-
lama ve kontrol işletmeni, şef ve uzman 
kadrolarında çalışan memurlarımıza da 
unvan farkı aranmaksızın 1.Dereceye 
yükselen her bir görevlinin yararlandı-
rılmasını şiddetle talep ediyoruz. Ayrım 
yapmaksızın 4/B li olarak çalışan tüm 
personelin kadroya alınmalarını bekliyo-
ruz. Vaiz, murakıp, din hizmetleri uzma-
nı kadrolarında görev yapanların özlük 
haklarının acilen iyileştirilmesini talep 
ediyoruz. Uzman ve baş vaiz, imam-Ha-
tip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve müezzin 
kadroları geliştirilerek sınavsız olarak, 
uzmanlık için 8 yıl , baş vaiz, baş imam, 
baş Kur’an Kursu Öğreticisi ve baş müez-
zin içinde 12 yılını tamamlayan herkese 
verilmesini bekliyoruz. Ayrıca ödenen 
ücretlerin en az Millî Eğitim Bakanlığın-

da çalışanlar kadar olmasını bekliyoruz. 
İlçe Müftülerinin ek göstergeleri yeniden 
gözden geçirilerek, Çalışma yıllarına göre 
tıpkı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde oldu-
ğu gibi 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf ilçe müftü-
sü unvanı verilmesi yerinde olacaktır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan per-
sonelin bitirdikleri okul durumuna göre 
atana bilecekleri kadrolara atanmalarını 
istiyoruz. Düz memur kadrosunda çalı-
şanların maaş ve özlük durumu acilen 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Diya-
net İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan 
Aşçılarımız hala Yardımcı Hizmetler sını-
fında değerlendirilmektedir. Bu arkadaş-
larımıza bir an önce aşçı kadrosu veril-
mesini istiyoruz” dediler. 

Son olarak “Bütün kamu görevlilerini 
özelde de Diyanet ve Vakıflar çalışanla-
rını Türk Diyanet Vakıf-Sen’e üye olmaya 
davet Eden Genel Başkan Yardımcıla-
rımız, gücünü üyesinden alan, ahlaklı, 
dürüst, çalışkan, terbiyeli, bilgili ve tecrü-
beli Türk Diyanet Vakıf-Sen çatısı altında 
toplanmaya davet ediyoruz. Türk Diyanet 
Vakıf-Sen daima mazluma Yunus, zalime 
Yavuz olmaya devam edecektir” dediler. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ 
ZİYARETLERDE BULUNDULAR
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Genel Merkez Denetleme 
Kurulu, 2022 yılı ikinci altı 
aylık denetlemesini ger-
çekleştirdi.
Sendika Genel Merkezimizin 01 Temmuz 2022-
31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan 2022 yılı 
ikinci dönem çalışmaları, hesapları, gelir-gi-
der durumları, harcamaları, iş ve işlemleriy-
le şubelerimizin durumlarının denetlemesi; 
31 Ocak-02 Şubat Temmuz 2023 tarihlerinde 
Denetleme Kurulu Başkanımız Sadık Aktaş, 

Raportör Mehmet Öksüz, Denetleme Kurulu 
Üyelerimiz Mehmet Demir ve Sait Türk tara-
fından yapılmıştır. 

Yapılan denetleme sonrası hazırlanan rapor, 
Denetleme Kurulu Başkanımız Sadık Aktaş 

tarafından Genel Başkanımız Nuri Ünal’a su-
nulmuştur. Raporun sunulmasının ardından, 
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Genel Merkez 
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimiz ile 
bir araya gelerek; 2022 yılının değerlendiril-
mesi, yapılan çalışmalar, illerin üye durumla-
rı, genel ve güncel konular ile ilgili bilgilendir-
me ve istişare yapılmıştır. Genel Başkanımız 
Ünal; Denetleme Kurulu üyelerimize emekle-
rinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi; 
“6 ayda bir yapılan bu denetlemenin, iş ve 
işleyişlerimizin doğru bir şekilde yürümesine 
katkı sunmaktadır. Bütün teşkilat mensupları-
mıza özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yetki hedefimize 
doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bilen, bir-
birine inanan, güvenen ve gönül birlikteliğini 
oluşturan üyelerimizle inşaallah hedefimize 
ulaşacağız.

Kurulduğumuz günden itibaren ilkeli, kararlı, 
sorumlu ve ahlaklı bir sendikacılık yapmaya 
devam ettik ve edeceğiz. Güne ve güce göre 
değil, hakkı tutup kaldırma mücadelemizden 
asla vaz geçmeyeceğiz.” Genel Merkez Yöne-
tim ve Denetleme Kurulu üyelerince, 2023 yılı 
faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

VAR OLSUN TÜRK DİYANET VAKIF-SEN. VAR 
OLSUN TÜRKİYE KAMU-SEN.

SENDİKAMIZIN 2022 YILI 2. DÖNEM 
DENETLEMESİ TAMAMLANDI

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlar 
ile 4/B sözleşmelilere kadro verilmesini ön-
gören kanun Resmi Gazete’nin 26.01.2023 ta-
rihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Öncelikle çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.
Kanunda belirtilen 28.11.2022 tarihi, hem 
vekil hem de sözleşmeli çalışanlarımızdan 
bazılarının mağduriyetlerine sebep olacağını 
ifade etmiştik. 

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım-
ların görevde olanlarla sınırlı olması, yıllarca 
görev yapan vekil imam ve müezzinlerimizin 
kapsam dışında kalmasına sebep olmuştur. 
Kanunda; KPSS+DHBT ve mülakat ile göreve 
alınan ve yıllarca büyük bir özveriyle görev 
yapan ve alımlarda sadece İlahiyat Fak. me-
zunlarına kontenjan verilmesi sebebiyle ata-
namayan #FahriKuranKursuÖğretcileri nin 
olmaması da bir eksiklik olmuştur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; #vekilimam-
müezzin #fahrikurankursuogreticileri #soz-
lesmeliler #yhs sınıfının #gih e geçirilmesi ve 
diğer taleplerimiz yerine gelinceye, eksiklik-

ler giderilinceye kadar mücadelemizi sürdü-
receğiz. 
#TürkDiyanetVakıfSenÇaredir #VarOlsunTür-
kiyeKamuSen

Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı 
Nuri Ünal’ın; Vakıf-
lar Genel Müdür-
lüğü ile ilgili yazılı 
açıklaması:
Türk-İslam Medeniyetimizin güzel ör-
neklerinden birisi olan vakıflar, Anadolu 
topraklarımızda 1048 yılından itibaren 
devam etmektedir. Vakıflar; yardımlaş-
manın, dayanışmanın ve karşılıksız ve-
rebilmenin kurumsal yapısı olmuştur. 
Vakfedenlerin vakfiyeleri yani iradeleri 
doğrultusunda geliştirmek, günün şart-
larına uygun olarak yaşatmak, korumak 
ve gelecek nesillere aktarmak Vakıflar 
kurumunun varlık sebebidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 
1922’de T.B.M.M.’nin Açış Nutkunda şun-
ları söylemiştir; “Vakıflarla ilgili konulara 
gelince; bilinmektedir ki vakıflar mem-

leketimizin mühim bir servetini teşkil 
eder. Bu servetten millet ve memleketin 
gerektiği şekilde istifade edebil mesi için 
Şer’iyye Vekâletiyle beraber bütün Ba-
kanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin 
bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu bü-
yük müessesenin haraplıktan korunması-
nı ve memlekete faydalı bir hale konul-
masını temenni eylerim. 

Efendiler; 
Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alı-
nınca; bunun dinî müesseseler ile bera-
ber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedef-
lediği ortaya çıkar.”

Vakıf anlayışının ve vakıfların Anadolu 
coğrafyamızda rağbet görmesi, milleti-
mizin yardımseverlik, paylaşmak, hayır 
işlerinde yarışmak ve sevdiklerinden ve-
rebilme anlayışına hakim olmasındandır. 
Sevgili Peygamberimiz’in (sas) “Hayra 
vesile olan, hayrı yapan gibidir” düstu-
runu kendisine rehber edinmesindendir.
Şanlı ecdadımızın bizlere ve gelecek ne-
sillere emaneti olan vakıfları korumak, 
günün şartlarına göre işlemesini sağla-
mak için Vakıflar Genel Müdürlüğü çalı-
şanları gerekli hassasiyeti göstermekte-
dirler. Yapılan işlemlerin, sadece maddi 
anlamda değil, üstlenilen ağır bir manevi 

sorumluluk olduğunun bilincindedirler.
Sadece insanların faydasına değil, bütün 
canlıların ve tabiatın korunması için bile 
ecdadımız vakıflar kurmuştur. Amaç önce 
Yüce Allah’ın rızasını kazanma anlayışı-
dır.

Hayrat olarak yapılan bütün eserlerde 
hiçbir ayrım gözetilmeden, insanlığa hiz-
met etmek sağlanmıştır. Böylece tarihi-
mizde vakıf medeniyeti gibi özel bir isim 
yerini almıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve 
bugün yöneticileri hayatta kalmayan 
vakıfların temsilini ve idaresini yerine 
getirmektedir. Aynı zamanda, yeni kuru-
lan vakıfların kuruluş olmak üzere iş ve 
işlemleri ile denetimlerini gerçekleştir-
mektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; hayır hiz-
metleri, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır 
ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının 
tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatıl-
masını, vakıf varlıklarının ekonomik şe-
kilde işletilmesi ve değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. Türk Diyanet Vakıf-Sen 
olarak; 3 Mart 1924 tarihi itibariyle, bu-
günkü adını alarak milletimize ve ülke-

mize hayırlı hizmetler yapan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün, kurumun geçmişi ve 
özelliği nedeniyle Cumhurbaşkanlığına 
bağlı olması gerektiğini savunuyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hiz-
metler açısından bu kadar önemli olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları, 
yaptıkları hizmete mütenasip özlük ve 
sosyal haklara kavuşturulmalıdır. Kurum 
bu yapısıyla gerekli iyileştirmeleri yapa-
bilecek konumdadır. Bütün atama, nakil, 
görevde yükselme ve görevlendirme-
lerde liyakat esas alınarak, bilgi, birikim 
ve hakkaniyet gözetilerek işlemler tesis 
edilmelidir.

Kurumsal aidiyetin gelişmesi, çalışma ba-
rışı ve iş veriminin artırılması adaletli bir 
bakışın yaygınlaşmasıyla oluşabilir.
Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne Va-
kıflar personelimizden, emeği geçenler-
den vefat edenler ile şanlı ecdadımıza 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Yıllarca fedakarca çalışıp emekli olanlara 
sağlık ve huzur diliyorum. Şu anda cefa-
karca görev yapan Vakıflar çalışanlarımı-
za üstün başarılar diliyorum.

GEÇMİŞİ YAŞATAN VE GELECEĞE TAŞIYAN 
KURUM VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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6 Şubat tarihinde Kahramanma-
raş Pazarcık ve Elbistan’da peş-
peşe meydana gelen depremler, 
yüksek şiddetleri dolayısıyla da 
bölgede büyük yıkıma yol açmış, 
can kayıplarımız ülkemizde bü-
yük üzüntüye sebep olmuştur. 

Felaket bununla da kalmamış-
tır, olumsuz hava koşulları ile 
normal deprem mertebesinde 
süregelen artçı depremler ve 
bağımsız depremler toplumda 
tedirginliğin halen daha devam 
etmesine sebep olmaktadır. Bu-
nun yanısıra afet illerinde canla-
rını kurtarabilen vatandaşlarımı-
zın da devletimiz tarafından inşa 
edilecek kalıcı konutlar bitene 
kadar barınma ve iaşe ihtiyaçları 
hepinizin malumudur. Bugün ha-
lihazırda çadırkent ve prefabrik 
yapı ihtiyacı da milletçe, devletçe 
karşılanmaya çalışılmaktadır.
Dünyadaki ekonomi ve finans 
çevreleri dahi yaşanan yıkımın 
boyutları, yarattığı ekonomik 
kayıplar ile ilgili tespitler yap-
makta, bilim çevreleri yaşanan 
depremin yakın tarihte görülme-
miş şiddette olduğunu ifade et-
mektedir. Ülkemizde ise yaşanan 
göç dalgası ve sosyal tahribat 

tüm boyutlarıyla tespit edilmeye, 
yaralar sarılmaya çalışılmaktadır.
İzah etmeye çalıştığımız afet 
tablosunun yanında da yürekle-
rimizi ısıtan durumlar da elbette 
olmuştur. Ülkemizin her kesi-
minden afetzede kardeşlerimiz 
için yardımlar çıkarılmış, yardım 
malzemeleri ile dolu tırlarla yol-
lar dolup taşmış, arabasına gıda 
ve ihtiyaç malzemesini dolduran 
vatandaşlarımız bölgeye akın 
etmiş, vatandaşlarımız gönüllü 
olarak kurtarma ekiplerine dahil 
olmaya çalışmıştır.

Bizler de felaketin ilk anında iti-
baren olayı takip ederek Konfe-
derasyonumuzun organizasyonu 
ve verilen görevler çerçevesinde 
çalışan kamu görevlilerinin du-
rumunu yerinde görmek, dep-
rem ile ilgili durumu incelemek 
üzere arkadaşlarımızla bölgede 
bulunduk. Gücümüzün yettiği 
ölçüde teşekkül edilen yardımları 
bölgeye gönderdik, devletimizin 
kurumları ile paylaştık.
Enerji, sanayi ve madencilik ile 
ilişkili pek çok Kurumumuzun da 
afetin ilk anından itibaren faali-
yetlerini gerek basında gerekse 
de yerinde gözlemleme şansını 

bulduk. Makine parkını ve por-
tatif imkanlarını bölgeye yönlen-
diren ve halen enkaz kaldırma 
faaliyetlerini faal yürüten DSİ, 
elektrik üretimini sürdürmeye, 
iletimini, dağıtımını sağlıklı bi-
çimde sağlamaya çalışan, teçhi-
zat ve kurtarma ekipleri çıkaran 
Enerji Bakanlığına bağlı Kurum-
larımızı gözlemledik. Hatta TKİ, 
TTK bünyesinde teşkil edilmiş de-
neyimli kurtarma ekiplerinin en-
kazlardaki performanslarından 
da yazılı görsel basında övgüyle 
bahsedildi.

Bu vesile ile, sahada çalışan 
görevli yada gönüllü bu isimsiz 
kahramanlarımıza yüreklerini ve 
gönüllerini ortaya koydukları, 
bu vahim hadisede bir nebze de 

olsa toplumun içini ısıttıkları için 
teşekkür etmek istiyoruz.
Türk milleti olarak tarih boyunca 
yaşadığımız her yıkımın her çö-
küntünün ardından dimdik ayağa 
kalkmayı başarmış bir milletiz. 
Deprem sonrası vatandaşımızın 
dayanışmasını, Devletimizin yü-
rüttüğü çalışmaları ve projeleri 
gördükçe, bu yıkımın ardından 
da ayağa kalkacağımıza, eski 
günlere yakın zamanda dönece-
ğimize inanıyorum. Yeter ki ina-
nalım, gayret edelim.
Yaşanan felaketlerde hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza, ar-
kadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum, yaralılara şi-
falar diliyorum. Allah milletimize 
bir daha böyle felaketler yaşat-
masın.

DEPREM…

Genel Başka-
nımız Şuayip 
Deniz Demir, 

Genel Başkan 
Yardımcımız 

İsmail Fıçıcı ile 
birlikte Amasya 

ilinde yönetici 
ve temsilci arka-
daşlarımızla bir 

araya gelerek 
kurumlarımız-
daki meseleler 

ve sendikal 
gelişmeler 

üzere istişarede 
bulundular.

AMASYA İLİMİZİ ZİYARET ETTİK

Fabrikalarda görev yapmakta olup sosyal 
sebeplerle kent merkezinde ikamet eden 
memurların, toplu taşıma güzergahında 
bulunmayan fabrikalarda yaşadıkları ula-
şım sorunu sebebiyle Çaykur Genel Mü-
dürlüğünden yazılı olarak servis talebinde 
bulunduk.

ÇAYKUR ÇAY
FABRİKALARINDA
ÇALIŞAN PERSONELE 
SERVİS TALEBİNDE
BULUNDUK

Genel Merkez Denetleme 
Kurulumuz Dönem çalışmala-

rı kapsamında Genel Başka-
nımız Şuayip Deniz Demir’i 
makamında ziyaret ettiler.

Genel Başkanımız ise Denet-
leme Kurulumuz nezdinde 

tüm Türk Enerji-Sen teşkilatı-
nın başarılı olması temennisi-

ni ifade etmiştir.

DENETLEME KURULUMUZ İLE BİRARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Şua-
yip Deniz Demir, Genel 
Başkan Yardımcıları-
mızla birlikte DSİ Genel 
Müdürü Sn. Mehmet 
Akif Balta’yı maka-

mında ziyaret ederek 
görevinde başarılar 
diledi.

Görüşmede DSİ çalışanla-
rının genel sorunları, ülke-
mizin yaşadığı büyük afet 

ve sonrası gelişmeler de 
gündeme geldi. Görüşme 
sonunda Genel Başkanımız, 
Kurumun teknik ve makine 
kapasitesiyle deprem böl-
gesinde mesai mefhumu 
gözetmeden çalışmalarını 

basın yayın organlarından 
da takip ettiklerini belir-
terek, fedakarca çalışan 
arkadaşlarımızın gayretiyle 
ülkemizin bu süreçten ya-
ralarını sararak çıkacağına 
inandıklarını ifade etti.

DSİ GENEL MÜDÜRÜ ZİYARETİMİZ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz 
Demir, Genel Başkan Yardım-
cımız Celal Burak Oğuzhan 
ile birlikte Kastamonu ilinde 
bulunan Kurumlarımızı ziyaret 
etti. 
Çalışan arkadaşlarımızla me-

murun güncel sorunları konu-
şuldu, sendikamızın faaliyetleri 
ve yapılan çalışmalar aktarıldı. 
Ziyaretlere Batı Karadeniz Şube 
Başkanı Selami Yoğurtçu, Şube 
Başkan Yardımcıları, Kastamonu 
İl Temsilcimiz ve temsilci arka-
daşlarımız da eşlik ettiler.

Kastamonu ilini ziyaret ettik
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Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız ile birlikte TÜRKAV Genel Başkanı Sn. Ebube-
kir Korkmaz ‘ı makamında ziyaret ederek TÜRKAV’ın 34. 
Kuruluş Yıldönümünü tebrik ettiler.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE 
TÜRKAV GENEL MERKEZİNİ 
ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şuayip Deniz 
Demir, Genel Başkan Yardım-
cılarımız ile birlikte MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ankara Mil-
letvekili Sn. Yaşar Yıldırım’ı ma-
kamında ziyaret ederek kamuda 
çalışan mühendislerin sorunları-
nı ve çözüm önerilerini görüşerek 
Sendikamızın hazırladığı Mühen-
dis Dosyasını kendisine takdim 
etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yaşar Yıldırım, mühendis maaş-
larının emsallerinin çok altında 
kaldığını gördüklerini ve çözüm 
için gereken desteği vermeye 
hazır olduklarını ifade etti. Bilin-
diği üzere son dönemlerde toplu 

sözleşme dahil hiçbir kazanım 
sağlayamayan, özellikle yatırımcı 
icracı kuruluşlarda hizmet üreten 
mühendislerin maaşlarındaki eri-
me de had safhaya ulaşmıştı.

Sendikamız hazırladığı mühendis 
dosyasında; ek ödeme artışı, risk 
ve sorumluluk zammı verilmesi, 
uzman mühendis ünvanı verilme-
si, arazi harcırahları ve fazla me-
sailerin iş hayatına uygun düzeye 
getirilmesi konularında talepte 
bulunuyor. Genel Başkanımız ay-
rıca Sendika olarak taleplerimizi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
siyasilerin gündemine taşıyacak-
larını da sözlerine ekledi.

MÜHENDİS DOSYAMIZI MHP GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI SN. YAŞAR YILDIRIM’A İLETTİK

Genel Başkanımız Şuayip Deniz 
Demir, Genel Başkan Yardım-
cımız Celal Burak Oğuzhan ile 
birlikte MHP Grup Başkanvekili 
Sn. Muhammed Levent Bülbül’ü 
TBMM’de makamında ziyaret 
ederek çalışanların sorunları-
nı aktardı. Sn. Bülbül’e; -Teknik 
çalışanların maaşlarının emsal 
maaşların çok altında kaldığı ve 
mühendislerin TBMM’inden bir 
iyileştirme beklentisi içinde ol-
dukları belirtilerek Sendikamızın 
hazırladığı “Mühendis Dosyası” 
Sn. Bülbül’e takdim edildi. -TSE 
çalışanlarının kamu görevi ifa et-
mekte oldukları halde Yeşil Pasa-

port hakkına sahip olmadıkları ve 
bu konuda Sendika olarak Meclis-
te bir düzenleme beklentisi içinde 
olunduğu belirtildi.
-Ek gösterge meselesinde, Lisans 
ve Önlisans mezunu 1. Dereceye 
düşen memurların 3600 ek gös-
tergeye kavuşmasının kamuda 
hakkaniyeti sağlayacağı ifade 
edildi. MHP Grup Başkanvekili Sn. 
Bülbül de çalışanların sorunları-
na hassasiyetle yaklaştıklarını ve 
mühendislerin, TSE çalışanlarının 
taleplerini önemsediklerini ve Ek 
Gösterge meselesi de dahil gere-
ken desteği vermeye hazır olduk-
larını ifade ettiler.

MÜHENDİSLERİN TALEPLERİ, YEŞİL PASAPORT
VE EK GÖSTERGE KONULARINI TBMM’YE TAŞIDIK

Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcı-
larımız ve Ankara-5 No’lu Şube Başkanımız 
ile birlikte TEİAŞ Genel Müdürü Sn. Orhan 
Kaldırım’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Müdürümüz ile TEİAŞ’ın ve çalışanla-
rın güncel meseleleri görüşüldü. Görüşmede 
Genel Müdürümüz görevde yükselme imtiha-
nının yapılması ile ilgili hazırlıkların yakında 
tamamlanacağını da ifade etti.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRÜ

ZİYARETİMİZ

Bilindiği üzere Sözleşmelilerin kadroya geçmesi ile ilgili 
detaylı hususların yer aldığı 6792 sayılı Cumhurbaşka-
nIığı Kararı yayınlandı. Kararda özelleştirmeden 4/C 
statüsünde işe başlatılıp, yakın zamanda 4B statüsüne 
alınmış olan arkadaşlarımızın verilmiş oldukları İdari 
Destek Görevlisi ve İdari Büro Memuru ünvanları üze-
rinden GİH ve YH sınıflarına alındıkları belirtilmekte, 
destek görevlisi olan arkadaşlarımız hizmetli kadrosuy-
la 4A’ya geçirilmektedir. Sözleşmelilere kadro verilme-
si ile ilgili olarak Konfederasyon düzeyinde yaptığımız 
görüşmeler ve talepler dışında, 16.01.2023 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yazdığımız 
yazı ile de bu konunun hassasiyetine dikkat çekmiş, 
arkadaşlarımızın evvelden tekniker, teknisyen, vs. ün-
vanlarında kamu işçisi olarak çalışırken özelleştirme ile 
kaybettikleri ünvanlarının burada verilmesini talep et-
miştik. Bugün lise mezunu arkadaşlarımızın YH’den GİH 
sınıfına geçirildikleri bir ortamda ve teknisyen, tekniker 
olarak sahada çalışmış arkadaşlarımızın ünvanlarını 
alamaması bu arkadaşlarımızın sahip oldukları birikim, 
eğitim ve becerilerin de kenara atılması, devletimizin 
bundan faydalanamaması anlamına gelmektedir. Bu 
sebeple özelleştirmeden 4B’li olmuş arkadaşlarımıza 
da diplomalarına uygun bir düzenleme yapılmalıydı. 
Ayrıca MAPEG’de sözleşmeli uzman olarak işe alınan; 
yaşanmış maden kazaları sonrası iş tecrübeleri vasıfla-
rı dolayısıyla sahada bu tecrübelerinden faydalanmak 
için kamuya alınan arkadaşlarımızın da uzman kadrosu 
yerine mühendis kadrosuna geçirilmesi adil olmamış-
tır. Sendika olarak bu konudaki düzenlemenin yeniden 
gözden geçirilmesi talebimizi Cumhurbaşkanlığına ya-
zılı olarak ilettik.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan 
depremleriyle meydana gelen fela-
ket sonrası 11 ili kapsayan bir alanda 
maalesef onbinlerce vatandaşımızı 
kaybettik. Felaket sonrası yaralarımızı 
sarmak, bir nebze de olsa insanımıza 
katkı sunmak adına Türkiye Kamu-
Sen teşkilatı sahadaydı. Sendikamız 
da bu kapsamda felaketzedelere yar-
dım etmek, incelemelerde bulunmak 
ve kamu çalışanlarına destek olmak 
adına depremden etkilenen illerimize 
ziyaretlerde bulundu. 

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız böl-
gede Çukurova Şube Başkanımız Meh-
met Yeyen, Doğu Akdeniz Şube Baş-
kanımız Mehmet Terli, Barajlar Şube 
Başkanımız Burhan Turan ve Yönetici 
arkadaşlarımız ile birlikte Kurumları-
mızda çalışan üyelerimizle görüştüler, 
Afet Koordinatörlüklerini ziyaret etti-
ler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Tüm imkanlarıyla depremzede va-
tandaşlarımıza yardım yağdıran mil-
letimiz ve tüm unsurlarıyla sahada 
çalışan devletimiz ile bu felaketin ya-
ralarının en kısa zamanda sarılmasını 
ümit ediyoruz.

Sendikamız deprem bölgesinde

Sözleşmelilere Kadroda 
Bazı Hususların
Düzenlenmesini Talep Ettik
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan mer-
kezli ortaya çıkan deprem felaketinde Hiz-
met Kolumuzda şu ana kadarki belirlemelere 
göre farklı kurumlarımızdan ve farklı meslek 
gruplarımızdan 122 canımızı yitirdik. Yüz-
lerce de yaralımız var. Bahse konu şehitler 
içerisinde 12 üyemiz de Rahmet-i Rahman’a 
kavuşmuştur.

Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet dili-
yoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 
Yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bu rakama, kendi hayatta olan meslektaşla-
rımızın yitirdiği birinci ve ikinci derece akra-
balarından kaybettikleri dahil değildir.
Depremde evini barkını yitiren, çalıştığı ku-
rum yerle bir olmuş, deprem nedeni ile ağır 
derecede psikolojik travmalar yaşayan; dep-
rem mağduru binlerce meslektaşımız var.
11 İlimizi doğrudan etkileyen afet, ülkemiz 
için yüzyılın felaketi olup, dünyadaki yıkıcı 
afetler listesinde 3. sıradadır.
Deprem mağdurlarımızın mağduriyetini gi-
derebilmek, deprem yaralarımızı sarmak 
adına başta devletimiz olmak üzere, her biri-
mize yük ve sorumluluk düşmektedir.
Bizler Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-
Sen, Konfederasyonumuza bağlı Sendikamız 
Türk Tarım Orman Sen başta olmak üzere 
tüm Sendikalarımız ve Türkiye genelinde 
faal Şube ve İl Başkanlıklarımız ile birlikte, 
depremin ilk gününden itibaren bölgeye 
ayni ve nakdi yardım sağlama gayretindeyiz. 
Depremin ikinci gününden itibaren Konfede-
rasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Genel 

Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu Üyele-
ri olarak, deprem alanının tamamına yöne-
lik ziyaret programı gerçekleştirdik. Ziyaret 
programlarımızda deprem sonucu ortaya 
çıkan durumun yerinde görülmesi, ihtiyaç-
ların yerinde tespiti, deprem yardımlarının 
koordinasyonu ve deprem şehitlerimize yö-
nelik taziyelerimizin sunulması olarak plan-
lanmıştı. Bu anlamda Türk Tarım Orman Sen 
Genel Merkezi olarak 3 kişilik Genel Merkez 
Heyetimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Ki-
lis ve Hatay İllerinde 4 günlük bir ziyaret 
programı gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
iki Genel Başkan Yardımcımız da Ankara’da 
kalarak, tüm deprem alanında görev yapan 
yöneticilerimiz ve üyelerimize ulaşarak du-
rum tespiti yapmışlardır.
Halihazırda aileleri ile birlikte deprem bölge-
sinden ayrılmak zorunda kalan üyelerimizin 

barınmasına yönelik Ankara ve İstanbul mi-
safirhanelerimiz faal hizmet vermekte ayrıca 
deprem bölgesi dışına çıkmak zorunda kalan 
tüm üyelerimize, barınma ve karşılaştıkları 
diğer problemlerinin çözümüne yönelik Tür-
kiye genelindeki Şube ve İl Başkanlıklarımız 
ile beraber çalışmalar yürütülmektedir.
Acı, hepimizin ortak acısıdır.
Gün, birlik olma günüdür.
Tüm yaralarımızı, birlik ve bütünlük çerçeve-
sinde en kısa zamanda aşacağız.
Allah, deprem şehitlerimize rahmet eylesin, 
Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin.
Rabbim, millet olarak deprem sendromunu 
bir an önce atlatmayı nasip etsin.
Milletimizin başı sağ olsun.

Ahmet Demirci
Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

DEPREM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

DEPREM YARALARINI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Ge-
nel Müdürlüğünün 03/03/2023 tarih ve 

E.9097411 sayılı yazının; “3. Kontrol Hizmet-
leri İlave Ödemesiyle ilgili olarak” madde-

sinin b-) bendinde yer alan ‘‘Ek özel hizmet 
(arazi) tazminatından yararlanılan günler 
için kontrol hizmetleri ilave ödemesinin ya-
pılmaması’’ şeklinde tesis edilen düzenleme-
ye karşı sendikamızca itiraz edilmiştir.

Bahse konu düzenlemeye yönelik yeniden 
değerlendirme yapılması hususu Sendika-
mızca yakinen takip edilecek olup, aksi du-
rumda hukuki süreç başlatılacaktır.

Bakanlığa yazdığımız itiraz yazısına 
www.tos.org.tr web sayfamızdan ulaşabilir-
siniz.

‘‘EK ÖZEL HİZMET (ARAZİ) TAZMİNATINDAN YARARLANILAN GÜNLER İÇİN KONTROL 
HİZMETLERİ İLAVE ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI’’ MADDESİNE İTİRAZ ETTİK

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın 
iki ayrı ilçesinde 9 saat ara ile 
meydana gelen ve Güneydoğu 
Bölgemizde 10 ilimizi etkisi altı-
na alan iki korkunç deprem fela-
keti sonucu ortaya çıkan yıkım, 
günlerdir ve kesintisiz olarak 
basın ve yayın kuruluşlarında 
haber alarak verilmektedir.

Bahse konu deprem felaketi-
ni bizzat yerinde tetkik etmek, 
üyelerimiz ve Sendika yöne-
ticilerimizin dertlerine ortak 
olabilmek ve karınca-kararınca; 
toparlayabildiğimiz yardımları 
deprem mağdurlarımıza iletmek 
üzere 4 gün süre ile bölgede zi-
yaretlerde bulunduk.

Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Kilis ve Hatay İl ve bahse konu 
İllerimizin İlçelerinde yapmış 
olduğumuz ziyaretlerde bölge-
deki tüm vatandaşlarımız ile 

birlikte hizmet kolumuz Kamu 
çalışanları da depremin olum-
suzluğunu en derin şekilde 
hissettikleri, bizzat tarafımızca 
tespit edilmiştir. Bölgede görev 
yapan pek çok Kamu çalışanı-
mız aileleri ve çoluk çocuğu ile 
enkaz altında hayatını kaybet-
miş yada hala enkaz altından 
çıkarılmayı beklerken, Kamu 
binaları ve konutlar başta olmak 
üzere deprem felaketinde pek 
çok bina yıkılmış, yıkılmayanla-

rın nerede ise tamamı hasarlı 
olarak ikamete yada içerisinde 
kamu hizmeti vermeye uygun 
olmayan durumdadır. Bölgede 
görev yapan pek çok Kamu gö-
revlisi eğer hayatta kalabilmiş 
ise, hala enkaz altından çıkarılan 
ve deprem şehidi olmuş eş, dost, 
akraba yada mesai arkadaşları-
nın defin işlemleri ile uğraş-
makta, hayatta kalabilmiş aile 
bireylerini deprem alanı dışına, 
daha güvenli bir bölgeye taşıma 

çabasına girişmişlerdir. Deprem 
sonrası özellikle deprem alanı 
dışına çıkan pek çok Kamu çalı-
şanı Ankara dahil pek çok ilimize 
ulaşmış, bu anlamda geçici bir 
dönem için Ankara ve İstanbul 
misafirhanelerimiz de bahse 
konu mağdurlara ücretsiz tahsis 
edilmiştir. Ancak Bölgede görev 
yapan kamu görevlilerinden 
bu hafta sonu yoğun şikayetler 
almaya başladık. Şikayetin ko-
nusu; deprem mağduru kamu 
görevlilerinin görev yaptıkları 
kurumların amirleri, deprem 
mağduru kamu görevlilerini, her 
türlü travmatik durumlarını ve 
mağduriyetlerini göz ardı ede-
rek yarından itibaren mesaiye 
çağırmakta, gelmedikleri takdir-
de ise haklarında işlem yapacak-
larını ifade etmektedirler.
Buradan ifade ediyoruz ki, dep-
rem travması yaşayan kamu gö-
revlilerimize bu anlamda baskı 

yapmak, tehdit etmek hiç bir 
kamu idarecisinin haddi olama-
yacağı gibi, bu konularda yapa-
cağı her işlem için karşısında 
bizi bulacaktır.
Başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere tüm kamu üst 
düzey yöneticilerimizden tale-
bimiz, acil kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi için durumu müsait 
personel dışında bölgede görev 
yapan tüm kamu görevlilerimi-
zin 20 Şubat tarihine kadar idari 
izinli sayılması hususunda acilen 
bir genelge hazırlanarak bölge-
deki valiliklere gönderilmelidir.

Bahse konu problemin çözümü-
nün takipçisi olacağımızın bilin-
mesini kamuoyuna arz ederiz.

Ahmet Demirci
Türk Tarım Orman Sen Genel 
Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

DEPREM MAĞDURLARI MESAİ İLE TEHDİT EDİLEMEZ

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkezi ola-
rak, çalışanlar arasındaki uzun zamandır 
yaşanan ve son yıllarda katlanarak büyü-
yen ücret uçurumu konusunda sesimizi 
duyurmaya gayret ediyoruz.
Çalışanlar arasında uygulanan adaletsiz 
yaklaşımlar nedeni ile, kamu hizmetinin 
yürütülmesi sürdürülebilir olmaktan çık-
mış, kamu çalışanları arasında iş barışını 
tamamen tahrip eden pek çok uygulama 
göze batar hale gelmiştir.
Bir nevi “Mahkemede dayısı olan” ahkamı 
ile bazı meslek grupları son 10 yıl içerisin-
de, geçmişte ekonomik ve sosyal anlamda 
aynı haklara sahip olduğu diğer meslek 
gruplarına fersah fersah fark atmış, kamu 
hizmeti yürüten kamu çalışanları arasında 
öz evlat-üvey evlat ayrımı had safhaya 
ulaşmıştır. Kamuda ücret adaletinin sağ-
lanmasına yönelik var olan yan ödeme 
skalası son yıllarda paramparça edilmiş, 
bazı memur ve unvanlar üvey evlat sta-
tüsünde ekonomik ve sosyal problemler 
ile baş başa bırakılır iken, bazı gruplar ise 
kamuda “1 sınıf memur” mertebesine terfi 
ettirilmiş gözükmektedir.
Son günlerde kamuda görev yapan bazı 
meslek gruplarına mensup bazı kamu gö-
revliler, yukarıda bahsedilen bu olumsuz 
tablo karşısında belirli birliktelikler, plat-
formlar oluşturarak kamuoyuna ve ilgili-
lere dertlerini aktarmaya gayret etmekte-
dirler. Hizmet kolumuzda sendikamızın da 

üyesi olan ve bu platformlarda görev alan 
arkadaşlarımızın da içinde yer aldığı bazı 
platformların temsilcileri bizleri de ziyaret 
ederek haklı taleplerine destek olmamızı, 
seslerine ses olmamızı bizlerden talep et-
mektedirler.
Sendikamız Türk Tarım Orman Sen ve 
Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen; 
başta hizmet kolumuzda çalışan ve emekli 
olmuş her meslektaşımızın insanca ya-
şayabileceği ekonomik ve sosyal haklara 
kavuşması adına kararlı mücadelesine 
ara vermeden devam etmekte, tüm kamu 
görevlilerine adil ve ayrım yapılmadan 
muamele edilmesine yönelik çaba göster-
mektedir.
Kamuoyunda bazı meslek gruplarına yö-
nelik uygulanacağı söylentisi ile başlayan 
3600 ek gösterge tartışmaları, tarafımızca 
hazırlanan ve yaklaşık 3 yıl önce TBMM’ne 
sunulan 3 aşamalı kanun teklifi ile önemli 
oranda objektif bir çalışma düzlemine 
çekilmiş, 4 çalışan grubuna yönelik dü-
şünülen ek gösterge düzenlemesi konusu, 
Sendikamız ve Türkiye Kamu-Sen’in karar-
lı duruşu sonucu tüm kamu çalışanlarının 
dahil edildiği bir sonuca evrilmiştir. Ancak 
bahse konu ek gösterge çalışması çerçe-
vesinde Türkiye Kamu Sen tarafından tek-
lif edilen ve bahse konu kanun teklifinde 
yer alan;
– Taban ek gösterge puanının 3000’e çe-
kilmesi ve tavan puanın azami derecede 

sabit tutulması,
– Birbirine yakın meslek grupları arasın-
daki ek gösterge, özel hizmet tazminat 
puanı vs. konularında yeniden düzenleme 
yapılarak makas açıklığının daraltılması,
– Çalışırken maaş kalemlerinde yer alan 
her türlü tazminatların, emekliliğe yönelik 
geri bağlama oranları arasındaki uçuru-
mun kaldırılması,
Konularında olumlu gelişme sağlanama-
mıştır. İlgili hususta geçtiğimiz dönemde 
yapılan ve yetkili sendika tarafından “su-
kut ikrardır” duruşu ile itiraz edilmeyen 
ve bazı meslek gruplarına 1400, bazıla-
rına 800 ve diğer memurların tamamına 
600 puan ek gösterge artışı düzenlemesi 
ile yeni bir adaletsiz uygulamaya kapı aç-
mıştır. Yapılan uygulama sonucu bazı ku-
rumlardaki 1. Dereceye gelebilen lisans ve 
ön lisans mezunları 3600 ek göstergeye 
kavuşmuş, hatta birinci dereceye geleme-
yen bazı kurumlardaki bazı unvan grupla-
rına, emeklilik şartı ile taban maaşlarına 
1200 TL ile 2000 TL arası iyileştirmeler 
yapılmış ancak 600 puan ilave edilen ve 
hizmet kolumuzda da yoğun olarak görev 
yapan bazı meslek grupları için çalışırken 
yada emeklilikte herhangi bir artı değer 
sağlanamamıştır. Bu gelişme üzerine konu 
Sendikamız ve Konfederasyonumuzca tek-
rar masaya yatırılmış, hizmet kolumuzda 
ve kamuda görev yapan ve 1.Dereceye 
gelebilen Araştırmacılar, şefler, sayman 

ve sayman vekilleri, uzmanlar, teknikerler 
gibi mesai arkadaşlarımızın ek göster-
gelerinin de diğer kurumlardaki muadil 
meslek gruplarına verilen eşdeğer 3600’e 
getirilmesi, 600 ek gösterge puanı karşı-
lığı herhangi bir hak ediş elde edemeyen 
mühendis, veteriner hekim gibi bazı un-
vanların ek göstergelerinin tazminat geri 
bağlama oranlarının değişim gösterdiği 
bir üst kademeye çekilmesi, tazminat geri 
bağlama oranları arasındaki uçurumun gi-
derilmesi ve 1. Dereceye gelemeyen kamu 
çalışanlarına yönelik ise, Emniyet Hizmet-
lerinde yapılan düzenlemenin aynısının 
uygulanmasının sağlanması hususunda 
bir çalışma yapılmıştır. Hazırlanan rapo-
rumuz bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına, TBMM’inde Ak Parti ve MHP 
Grup Başkan Vekillerine sunulmuş, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Hazine ve Maliye 
Bakanına da iletilmiştir. Konu tarafımızca 
yakinen takip edilmektedir. Konunun çö-

zümü için her türlü girişimimiz ve müca-
delemiz devam etmektedir. İdari anlamda 
çözüm bulunamadığında konunun yargı 
süreci de tarafımızca takip edilecektir.
Birileri memura reva görülen, günümüz 
ekonomik gerçeklilikleri ile alakasız, 
%25’lik artışları elleri patlarcasına alkış-
larken, bizler tüm kamu çalışanlarının ve 
emeklilerimizin mevcut ekonomik şart-
lardan kaynaklanan geçmiş kayıplarının 
telafisi için makul miktarda seyyanen zam 
uygulaması, vergi dilimi mağduriyetinin 
ortadan kaldırılması, eşel-mobil sistemi-
nin yeniden hayata geçirilmesi ve refah 
payı uygulamaları konularındaki taleple-
rimizi ısrarla takip ediyoruz.
Bahse konu, kamuda ayrımcılığa sebep 
olan uygulamalar ortadan kalkıncaya ka-
dar, tüm kamu çalışanları ve emeklilerimiz 
insanca yaşam standartlarına kavuşunca-
ya kadar mücadelemiz devam edecektir.
Bunun yanında Konfederasyonumuz ve 
Sendikamızın ilkelerine uygun, mensup-
larına yönelik çalışmalar yapan, ilkeli, gü-
venli tüm sivil toplum kuruluşları, meslek 
platformları yâda meslek kuruluşları ile 
işbirliklerimiz bu güne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da devem edecektir.
Saygılarımızla

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

HİZMET KOLUMUZDA GÖREV YAPAN VE YILLARDIR EKONOMİK İYİLEŞTİRMELERDEN YETERİNCE 
FAYDALANAMAMIŞ TÜM MAĞDUR MESLEKTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR
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Yaklaşık 460 bin sözleşmeli per-
sonelin kadroya geçirilmesini 
sağlayacak kanun teklifi TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda ka-
bul edildi. Konfederasyon olarak 
komisyonda teklifle ilgili eksiklik 
ve aksaklıkları dile getirdik, çözü-
müne yönelik öneriler sunduk.

Teklifle ilgili süreç TBMM Ge-
nel Kurulunda sürecek. Söz 
konusu düzenleme ile kapsam 
dâhilindeki personelin sorun-
ları çözüme kavuşuyor ancak 
PTT’deki İHS’li personel, fahri 
Kuran kursu öğreticileri, Aile 
Bakanlığı’nda ek ders karşılığı 
çalışan personel ile vekil ebe, 
hemşire ve vekil imam-hatipler 
haricindeki diğer vekil memur-
lar gibi çalışanlarımızın kadro 
kapsamına alınmaması doğru bir 
yaklaşım olmamıştır.

Ayrıca 4/C’li iken 4/B’ye geçen 
personelin eğitim durumları iti-
barı ile hak ettikleri unvanlara 
geçmelerine ilişkin belirsizlik de 
sürmektedir. Teklifte aile birli-
ğinin sağlanmasına yönelik bir 
madde olmayışı, hatta sözleşmeli 
personelin hâlihazırda var olan 
eş durumu tayin hakkının 4 yıl 
çalışmaya bağlanması parçalan-

mış ailelerin sorunlarının sürece-
ği anlamına geliyor. Buna karşın 
bundan sonra göreve başlayacak 
sözleşmeli personelin üç yıl çalış-
tıktan sonra doğrudan kadroya 
geçecek olması, kamu personel 
sisteminin bir kurala bağlanması 
ve çok başlı yapının sonlandırıl-
ması açısından yerinde bir uygu-
lama olmuştur.
Henüz gündemde sözleşmeli per-

sonele kadro konusu yer almıyor-
ken, kadro konusunu gündeme 
taşıdık. Kanunun hazırlanması 
aşamalarından bugüne gelinceye 
değin, istisnasız tüm güvencesiz 
sözleşmeli personelin şartsız bir 
biçimde kadroya geçirilmesi ge-
rektiğini, özellikle aile birliğinin 
sağlanması konusunda hassasi-
yet gösterilmesinin zorunlu oldu-
ğunu ifade ettik, bu doğrultuda 
eylemler yaptık, görüşmeler ger-
çekleştirdik.   Türkiye Kamu-Sen 
olarak tasarıdaki eksikliklerin 
giderilmesi için Genel Kurul sü-
recinde de girişimlerimizi sürdü-
receğiz. Kanunun yasalaşmasıyla 
kadroya geçecek çalışanlarımıza 
hayırlı olsun diyor, taleplerimizin 
karşılık görmemesi durumunda 
mücadelemizin sonuç alıncaya 
kadar süreceğinin bilinmesini is-
tiyoruz.

TÜM SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASI İÇİN GENEL 
KURUL SÜRECİNDE DE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Sendikamız Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu ve Bartın İl Yönetim 
Kurulu olarak Bartın Tarım ve 
Orman İl Müdürü Sayın Yasin 

Önder’i, İl Müdür Yardımcısı Sa-
yın Cevdet Akyüz’ü, Ulus Orman 
İşletme Müdürlüğü ve şeflikleri-
ne bağlı çalışan meslektaşlarımı-
zı ziyaret ettik.

Yapılan ziyaretlerde kamu ça-
lışanlarının sorunları ve çözüm 
yolları konusunda istişare ederek 
sendikamızın çalışmaları hakkın-

da genel bilgilendirme bulunul-
du.

Değerli kurum Müdürlerimize ve 

meslektaşlarımıza misafirper-
verlikleri için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

BARTIN İL YÖNETİMİ İLE KURUM 
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş 
merkezli meydana gelen depremler ve 
sonrasında gelişen müstakil yada artçı 
depremler sebebiyle ağır hasar alan 11 
ilimiz kapsamında Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuzca bir bölümü daha önce ziya-

ret edilen deprem bölgelerimize yeniden 
ziyaretler gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda ve iki grup halinde gerçek-
leştirilen yoğun ziyaret programlarında 
depremde hasar gören Diyarbakır, Malat-
ya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, 
Osmaniye, Kilis, Hatay, Elazığ, Şanlıurfa 
ve Gaziantep illerinde Şube ve İl Başkan-
lıklarımız ile beraber deprem mağduriye-
ti yaşamış üyelerimiz ve hizmet kolumuz 
çalışma birimleri ayrı ayrı ziyaret edile-
rek; geçmiş olsun dileklerimiz iletilmekte 
ve deprem hasarı hakkında gözlemlerde 
bulunulmaktadır. Yaklaşık 5 gün süren 
program çerçevesinde yapılan gözlemler 
sonucunda ortaya çıkan veriler bir rapor 
haline getirilerek ilgili makamlara sunu-
lacak ve ayrıca Sendikamızca bölgede 
yaraların sarılmasına yönelik yapılacak 
çalışmalara zemin oluşturulacaktır.
Biz biriz beraberiz hep Birlikte Güçlü 
Türkiye’yiz.

GENEL MERKEZİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE
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Konfederasyonumuz Genel 
Başkanı Sayın Önder Kahveci ile 
birlikte Türk Tarım Orman-Sen 
Genel Başkanımız Sayın Ahmet 
Demirci, Türk Ulaşım-Sen Genel 
Başkanı Sayın Mustafa Nurullah 
Albayrak, Türk Büro-Sen Genel 
Başkanı Sayın Türkeş Güney 
ve Genel Merkez Yöneticileri-
miz, Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan ve 10 ili etkileyen 
depremin ardından Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen 
misafirhanelerinde ikamet eden 
depremzede ailelerimizi ziyaret 
etti.

İLK GÜNDEN
İTİBAREN SAHADAYIZ
Yaşanan felaketin ardından böl-
geden tahliye edilen ve misafir-
hanelerimizde ağırlanan ailelerle 

sohbet eden Konfederasyonu-
muz Genel Başkanı Sayın Önder 
Kahveci, depremin ilk gününden 
itibaren Türkiye Kamu-Sen ola-
rak sahada olduğumuzun altını 
çizdi.

MİSAFİRLERİMİZİN RAHATI 
İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ
Bu kapsamda hızlı bir şekilde 
konfederasyonumuza ait misafir-
haneleri açarak yetkili mercilere 
çağrı yaptıklarını belirten Sayın 
Kahveci, bölgeden ayrılan onlar-
ca vatandaşımızın rahat ve kon-
forlu bir şekilde misafirhaneleri-
mizde konakladıklarını belirtti.

TÜM İMKANLARIMIZLA SE-
FERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ 
Türkiye Kamu-Sen’in felaketin 
ardından tüm imkanları ile se-
ferber olduğunu belirten Kon-
federasyonumuz Genel Başkanı 

Sayın Önder Kahveci, “Yaşanan 
afet neticesinde misafirhanele-
rimizde konaklayan aileleri rahat 
ettirmek, morallerini yüksek tut-
mak için tüm çaba ve gayretimizi 

ortaya koyacağız. Misafirleri-
mizin talep ve isteklerini yetkili 
mercilere ileterek takipçisi olaca-
ğız. Bu zorlu süreci milletçe el ele 
vererek atlatacağız” dedi.

KONFEDERASYONUMUZ GENEL BAŞKANI ÖNDER 
KAHVECİ İLE BİRLİKTE GENEL BAŞKANIMIZ
AHMET DEMİRCİ VE SENDİKALARIMIZIN GENEL
BAŞKANLARI DEPREMZEDE AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Olarak, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet 
Güldal’ı makamında ziyaret ettik.

Yapılan ziyarette öncelikle deprem bölgesinde sen-
dikamız olarak yaptığımız ziyaretlerde TMO çalı-
şanlarınca tarafımıza iletilen konuları Sayın Genel 
Müdür’e ilettik. Sahada TMO Genel Müdürlüğünce 
yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarede 
bulunduk. Akabinde TMO İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Sayın Fatih Kaya’yı ziyaret ederek Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ve Koruyucu 
Giyim ve Donanım Malzemesi Yardımı olmak üze-
re çalışanlarımızla alakalı  konularda istişare ettik. 
Deprem Bölgesinde TMO Genel Müdürlüğü bünye-
sinde yapılan çalışmalar ve gösterdikleri hassasiyet 
için Sayın Genel Müdür Ahmet Güldal başta olmak 
üzere tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.

TMO GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN AHMET GÜLDAL’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

DKMP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAYIN SEYİT ALİ KURTULUŞ’A ZİYARET
Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkez Yönetim 
Kurulu olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Seyit Ali Kurtuluş ‘u 
ziyaret ettik.

Yapılan ziyarette Doğa Koruma ve Milli Parklar çalı-
şanlarının sorunları ve talepleri başta olmak üzere, 
kontrol görevlerinde bulunan personellere “Kontrol 
İlave Ücretinin” ödenmesine yönelik istişarede bu-
lunduk.
Sayın Genel Müdür Yardımcımıza ilgi, alakası çözü-
me ulaşma yönünde çabaları ve misafirperverliği 
için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Tarım Orman Sen  Genel Merkez Yönetim Kurulu 
olarak, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Yedek Parça 
Depo Müdür Vekili olarak atanan Sayın Dilek Çinko ha-
nımefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Hayırlı olsun dileklerimizin ardından Sayın Müdüre ha-
nımefendi ile bilgi alış verişinde bulunduk.
Sayın Müdüre Hanımefendiye yeni görevinde üstün 
başarılar diler, misafirperverliği için teşekkürlerimizi 
sunarız.

ANKARA OBM YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜR VEKİLİ OLARAK 
ATANAN SAYIN DİLEK ÇİNKO’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Orman Genel Müdür-

lüğü Orman Zararlıları İle Mücadele 
Dairesi Başkanı Sayın Şaban Bıyıklı’yı 
ziyaret ettik.

Yapılan ziyarette Orman Muhafaza 
Memurlarının 2023 yılı yazlık ve kışlık 
resmi kıyafetleri hususunda Orman 
Muhafaza Memuru meslektaşlarımı-
zın taleplerini ve şikayetlerini ilete-
rek, istişarede bulunduk.

Sayın Daire Başkanımıza sorunların 
çözümüne yönelik göstermiş olduğu 
ilgi ve alakası için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Orman Genel Müdürlü-
ğüne yazılan yazımıza www.tos.org.
tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

OGM Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 
Başkanı Sayın Şaban Bıyıklı’yı Ziyaret Ettik

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan 
Yardımcımız Sayın Dr. Veysel 
Tiryaki’yi sendikamız Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu olarak ziyaret 
ettik.
Yapılan ziyarette Orman Genel 
Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
merkez ve taşra teşkilatlarında ça-
lışan meslektaşlarımızın sorun ve 
taleplerini Sayın Bakan Yardımcı-
mıza ileterek, istişarede bulunduk.
Sayın Bakan Yardımcımıza misa-
firperverlikleri ve nezaketi için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bakan Yardımcımız Sayın Dr. 
Veysel Tiryaki’yi Ziyaret Ettik
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06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana ge-
len ve çevre illerde de hissedilen deprem-
lerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize 
başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
ruz. 

Depremin meydana geldiği andan itibaren 

devletimiz tüm imkânları seferber ederek 
arama kurtarma çalışmaları derhal baş-
latılmış ve  deprem bölgesinde çalışmalar 
tüm hızıyla devam etmektedir. Devlet Millet 
elele, 85 Milyon tek yürek olarak, depre-
min yaralarını hep birlikte saracağız. Türk 
Ulaşım-Sen olarak, bölgede depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihti-
yaçlarını karşılamak üzere üzerimize düşen 

her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bölgede 
görev yapan ulaşım çalışanlarımıza, kamu 
görevlilerimize ve tüm vatandaşlarımıza 
bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ile-
tiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Cenab-ı Allah Ülkemizi ve Milletimizi bu tür 
afetlerden korusun.

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’M

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, UAB 
Adana personeli üyemiz Se-
mih Koçak’ı Adana’da ziyaret 
ederek, göcük altında kalan 

yakınlarının tez zamanda 
bulunması temennisinde bu-
lundu.Kendisine de geçmiş 
olsun dileklerini sundu.

ADANA’DAYIZ

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, 
Depremden etkilenen illerimizden olan Hatay’da 
vatandaşlarımızın acılarına, sevinçlerine ve bek-
leyişlerine ortak oldu ve incelemelerde bulundu.  
Hatay Havalimanında görev yapan arkadaşlarımı-
zı ziyaret etti. 

85 milyon tek yürek olarak depremin yaralarını 
hep birlikte saracağız inşallah

HATAY’DAYIZ

Genel Başkanımız 
Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK Ülkemi-
zin çeşitli havali-
manlarında görev 
yapan ve Hatay’da 
arama, kurtarma ça-
lışmalarına katılan 
DHMİ Çalışanlarımı-
za, Türk Ulaşım-Sen 
olarak her zaman 
yanlarında olduğu-
muzu ifade ederek, 
çalışmalarında 
kolaylıklar diledi.

HATAY’DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 
ARFF MEMURU ARKADAŞLARIMIZ İLE GÖRÜŞTÜK

İSKENDERUN’DAYIZ
Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, İskenderun Gar’ı 
ziyaret ederek, burada görev ya-
pan ve depremden etkilenen ça-
lışanlarımıza geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Talep ve beklentilerini 
aldı.

Genel Başkanımız ziyaret sırasın-
da, depremzedelerimizin kaldığı 
demiryollarımıza ait vagonlarla 
ilgili de incelemede bulundu. 
Yazılı olarakta talep ettiğimiz bu 
uygulamayı hayata geçiren tüm 
yetkililere teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Musta-
fa Nurullah ALBAYRAK, 
Malatya’da, işkolumuzda 
yer alan kurumlarımızı ziya-
ret ederek, buralarda görev 
yapan arkadaşlarımıza geç-
miş olsun dileklerini iletti. 
Depremde kurumlarımızda 
zarar gören bölümlerde 
incelemelerde bulundu. 

Depremin meydana gel-
diği andan itibaren hava 
trafiğinin açık olması için 
gayret gösteren Havalimanı 
Müdürü Serdar AKYÜZ’e ça-
lışmalarından dolayı ayrıca 
teşekkür ederiz. 

Allah Ülkemizi ve Milletimi-
zi beterinden korusun.

MALATYA’DAYIZ

Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, Diyarbakır Havali-
manını ziyaret ederek, Havalima-
nı Müdürü Mustafa Durak, Müdür 
Yardımcısı İbrahim Halil Eliaçık 

ve burada görev yapan arkadaş-
larımıza geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletti ve depremin etkileri ile 
ilgili istişarelerde bulundu.

DİYARBAKIR’DAYIZ Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Adıyaman Havalimanını zi-
yaret ederek, Havalimanı Müdürümüz, 
koordinasyon Müdürlerimiz ve burada 
görev yapan arkadaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Depremin etki-
leri ile ilgili istişarelerde bulundu.

ADIYAMAN’DAYIZ
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Genel Başkanımız Mustafa Nurullah AL-
BAYRAK, Kahramanmaraş Havalimanını 
ziyaret ederek Koordinatör Müdür Yücel 
Karadavut ve burada görev yapan arka-
daşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi 
iletti. Depremin etkileriyle ilgili istişare-
lerde bulundu. 
Depremden etkilenen havalimanlarımızda 

seyrüseferin açık olması için ve yardımla-
rın depremzede vatandaşlarımıza ulaştı-
rılması için gece gündüz demeden başa-
rılı bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarımızı 
tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız.

Depremin yaralarını 85 milyon tek yürek 
olarak saracağız.

KAHRAMANMARAŞ’TAYIZ

Genel Merkez Yöneticilerimiz, 
Osmaniye ve Adıyaman’da dep-
remin etkileriyle ilgili inceleme-
lerde bulunarak, arama kurtar-
ma çalışmalarına katıldılar. 

OSMANİYE’DEYİZ

Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, Gaziantep Havali-
manını ziyaret ederek, Havalimanı 
Başmüdürü Kemal Daştan ve bu-
rada görev yapan arkadaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerini iletti. Şube 
Başkanımız Mehmet Çalışkan ve 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
birlikte depremin etkileri ile ilgili 
istişarelerde bulundu.

GAZİANTEP’TEYİZ

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, Adıya-
man’daki ziyaretleri sırasında 
Çadır kentte depremden 
etkilenen çocuklarımızı evlat-
larımıza ikramda bulundu.
Yüce Mevla, bu mübarek gece 
hürmetine vatanımızı her tür-
lü felaketten korusun inşallah

ŞANLIURFA’DAYIZ

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK Şanlıurfa Havali-
manını ziyaret ederek, Koordinatör Müdürlerimiz ve burada görev 
yapan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin 
etkileri ile ilgili istişarelerde bulundu.

DEPREMDEN ETKİLENEN  ÇOCUKLARIMIZIN
YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME OLMAYA ÇALIŞTIK

Tren üstünde görev yapan çalışanlarımız 
kendilerine verilen kumanyaların depremze-
delere iletilmek üzere bu haklarından feragat 
etmiş, Sendikamız tarafından da çalışanları-
mızın bu talebi TCDD Taşımacılık A. Ş.’ye yazı-
lı olarak iletilmişti.

Gelinen noktada, söz konusu kumanyalar 
deprem bölgesinde depremden etkilenen va-
tandaşlarımıza dağıtılmaya başlanmıştır.

Örnek bir davranış göstererek, birlikteliğin ve 
yardımlaşmanın önemini herkese gösteren 
tüm TCDD çalışanlarımıza ve dağıtımı ger-
çekleştiren yetkililerimize yürekten teşekkür 

ediyoruz. 

Depremin yaralarını 85 milyon tek yürek ola-
rak saracağız.

TREN ÜSTÜNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARIMIZA VERİLEN 
KUMANYALAR, DEPREMZEDELERİMİZE DAĞITILIYOR

Depremin meydana geldiği an-
dan itibaren Devletimiz tüm 
imkânlarını seferber ederek, ara-
ma kurtarma çalışmalarına canla 
başla devam etmektedir. İnanı-
yoruz ki depremin yaralarını hep 
birlikte tek yürek olarak saraca-

ğız. Bu bağlamda, bugüne kadar 
yapmış olduğumuz ayni ve nakdi 
yardımlarımızın yanı sıra, Genel 
Başkanımız Mustafa Nurullah AL-
BAYRAK, Genel Başkan Yardımcı-
larımız ve sendika personelimiz 
ile birlikte bir aylık maaşlarımızı 

AFAD’a gönderdik. 

Tüm üyelerimizi de AFAD’ın he-
sap numaralarına bağış yaparak, 
depremzedelerimizin yaralarını 
hep birlikte sarmaya davet edi-
yoruz.

TÜRK ULAŞIM-SEN OLARAK, DEPREMZEDELER İÇİN
SENDİKAMIZIN TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER EDİYORUZ

Depremde hayatını kaybeden ula-
şım çalışanı arkadaşlarımıza Cenab-ı 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakın-
larına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
Başımız sağ olsun.

BAŞIMIZ
SAĞ OLSUN
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Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAY-
RAK, DHMİ Genel Müdürü Sayın Hüseyin 
KESKİN’i ziyaret ederek, depremden etkilenen 
illerimizde yapmış olduğumuz incelemeler so-
nucunda, bölgede görev yapan çalışanlarımız 
ve depremzede vatandaşlarımız tarafından 
sendikamıza iletilen talepler ile, sendikamız 
tarafından personel ve depremzedelerimizin 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önerileri-
mizin yer aldığı raporumuzu kendisine sundu.
Sayın Genel Müdürümüze ve depremden etki-
lenen illerimizdeki havalimanlarının uçuş tra-
fiğine açık kalması için, gece gündüz özveriyle 
görev yapan tüm DHMİ Çalışanlarımıza teşek-
kür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını 
diliyoruz. 

Talep ve Öneriler : 
1- ARFF Personeli tarafından sendikamıza, acil 
ve afet durumlarına daha etkin bir şekilde ka-
tılabilmeleri için kendilerine Arama Kurtarma 
Eğitimi verilmesi taleplerini iletmişlerdir. 
2- Havalimanı Başmüdürleri ve Havalimanı 
Müdürlerine afet durumlarında arama kurtar-

ma çalışmalarına katılacak ARFF Memurlarına 
izin verme yetkisi verilmesi. 
3- Havalimanlarında, olağanüstü ve afet du-
rumlarında kullanılması için her türlü Arama 

Kurtarma Teçhizatı bulundurulması. 
4- Kamu kurumlarında Afet ve Olağanüstü du-
rumlarda acil eylem planlarının hayata geçi-
rilerek, Sivil Savunma Uzmanlıklarının tekrar 
uygulamaya sokulması. 
5- Havalimanları stratejik bir konumda olma-
sından dolayı, buralarda görev yapan nitelikli 
çalışanlarımız bulunmaktadır. Afet durum-
larında hava seyrüseferinin açık olması ve 
personelin çalışmalarına devam edebilmeleri 
gerekmektedir. Böyle durumlarda personelin 
ve vatandaşlarımızın kullanabilmesi için Ha-
valimanları içerisinde birer katlı lojman ve ko-
nuk evi inşa edilmesi ve ilk etapta acil olarak 
Yaşam Konteynerleri kurulması. 
6- Deprem bölgesinde görev yapan çalışan-
ların evleri depremde hasar almış veya yı-
kılmıştır. Ayrıca depremde birçok yakınlarını 
kaybetmişlerdir. Bu nedenle söz konusu çalı-
şanlarımızın Geçici Görevlendirme taleplerin-
de öncelik tanınması. 
7- Diğer illerden gönüllü olarak deprem Böl-
gesine nakil gelmek isteyen çalışanlarımızın 
da nakil taleplerinin hızlandırılması.

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN
HÜSEYİN KESKİN’İ ZİYARET ETTİK 

Türk Ulaşım-Sen olarak, Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana ge-
len ve 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniy-
le, birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
bir çok vatandaşımız yaralanmış ve evleri ha-
sar görmüştür. Depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan bir 

kez daha rahmet, yaralılarımıza ve depremze-
de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi-
zi iletiyoruz. İnanıyoruz ki, depremin yaraları 
Devlet Millet elele 85 milyon tek yürek olarak 
sarılacaktır. 

DHMİ’de banka promosyonlarının ekonomik 

göstergelere göre güncellenmesi gerektiği, 
sendikamız tarafından hem yazılı olarak hem 
de kurum yöneticilerimize yaptığımız ziyaret-
lerimizde sürekli dile getirilmişti. Geldiğimiz 
noktada bugün, 2023 yılından itibaren geçerli 
olmak ve tek seferde ödenmek üzere 3 yıl için 
27000TL banka promosyonu üzerinde Vakıf-
bank ile anlaşıldığı şeklinde duyumlar alınmış-
tır.

27000 TL’lik Banka Promosyonu, DHMİ Çalı-
şanlarımızın almış olduğu ücretlere, ekono-
mik göstergelere ve diğer kurumlarda yapılan 
güncelleme sonucunda alınan rakamlar ile 
karşılaştırıldığında, beklentilerin altında kal-
mış ve kabul edilmesi mümkün değildir. DHMİ 
Genel Müdürlüğü tarafından, Çalışanlarımızın 
beklentilerini karşılamak için söz konusu raka-
mın günümüz ekonomik göstergelerine göre 
tekrar değerlendirileceğine ve gözden geçiri-
leceğine inanıyoruz.

GÜNCELLENEN BANKA PROMOSYON MİKTARI 
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTIR


