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EK ZAM VE REFAH

PAYI İSTİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen, Ankara ve tüm illerimizde “Ek zam ve refah payı vazgeçilmezidir” diyerek haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dillendirdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN
YİNE ALANLARDAYDI
Başkent Ankara ve ülkemizin her köşesinde kamu görevlilerinin de yoğun ilgi ve
katılım gösterdiği eylemimizde, ek zam,
refah payı, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro, yardımcı hizmetliler, vergi
dilimleri gibi birçok konuyu alanlara taşıdık. Genel Başkanımız Önder Kahveci,
sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel
Merkez Yöneticilerimiz, Şube başkanlarımız ve çok sayıda kamu görevlisinin katıldığı Ankara Ulus meydanındaki coşku
dolu eylemimizde de hep bir ağızdan taleplerimizi sıraladık. Eylemimizde konu-

şan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız
Önder Kahveci, yaşanan ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, “Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını
gözden geçirmek zorundadır. Enflasyon,
büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi
gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

‘Hakkınız ödenmez’ diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını
değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz.
Sayın Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyece- ğiz” sözünün
gerçekleşmesini
bekliyoruz.
Ağustos ayınEK ZAM İLE ZARARLARI
da imzalanan
KARŞILAYIN, REFAH PAYI İLE
toplu sözleşmeALIM GÜCÜMÜZÜ YÜKSELTİN
nin daha başlamaGenel Başkanımız Önder Kahveci, ey- dan geçersiz kaldılemde, şunları kaydetti: ‘’Yıllardan beri ğı gün gibi aşikardır.’’
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EK ZAM VE REFAH PAYI

VAZGEÇİLMEZ TALEBİMİZDİR
Türkiye Kamu-Sen, Ankara ve tüm illerimizde “Ek zam ve refah payı vazgeçilmezidir”
diyerek haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dillendirdi.

Başkent Ankara ve ülkemizin
her köşesinde kamu görevlilerinin de yoğun ilgi ve katılım
gösterdiği eylemimizde, ek zam,
refah payı, 3600 ek gösterge,
sözleşmelilere kadro, yardımcı
hizmetliler, vergi dilimleri gibi
bir çok konuyu alanlara taşıdık.
Genel Başkanımız Önder Kahveci, sendikalarımızın Genel
Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube başkanlarımız
ve çok sayıda kamu görevlisinin
katıldığı Ankara Ulus meydanın-

daki coşku dolu eylemimizde de “Hükümet, ivedilikle memur ve
hep bir ağızdan taleplerimizi sı- emekli maaş zamlarını gözden
raladık.
geçirmek zorundadır. Enflasyon,
büyüme, refah payı, harcamalar
geçmiş dönemde yaşanan
KAHVECİ: MEMUR VE ve
kayıpların telafisi gibi etkenler
EMEKLİ MAAŞLARI
mutlaka değerlendirilmelidir”
dedi.
ACİLEN GÖZDEN

GEÇİRİLMELİ

Eylemimizde konuşan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanımız
Önder Kahveci, yaşanan ekonomik gelişmelere dikkat çekerek,

Genel Başkan Önder Kahveci;
“Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, memur ve
emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Geçen sene bu

günlerde 1 dolar 7,90 TL idi bugün 14,60 lira; artış %81.Geçen
sene bugünlerde çeyrek altın
724 lira idi bugün 1320 lira; artış
%82. Geçen sene bugünlerde 4
kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 7.770 lira idi bugün 9642
lira; artış %24. Bir sene içinde
ortalama memur maaşı 567
dolardan 357 dolara geriledi.
Erime %37 Geçen sene memur
maaşıyla 6,2 çeyrek altın alınabilirken bugün ancak 3,9 çeyrek
altın alınabiliyor. Erime %37.

Enflasyon resmi rakamlara
göre bile %21,31 ama memur
maaşına yapılan zam enflasyon
farkı da dahil %16,4. Erime %5
Neresinden tutsak elimizde kalıyor; neresinden baksak maaşlar
kuşa dönmüş durumda. Son
10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve
sürekli eriyor. Bu durum küresel
salgınla birlikte sürdürülemez
bir hal aldı. Memurlarımız ve
emeklilerimiz, yoksulluk sını-
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rının altında, en temel ihtiyaçlarını bile
karşılayamaz durumdadır.
Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz
sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak
kalmaktadır. Daha 3 ay öce, önümüzdeki
yıl için %5+7 gibi komik bir rakama davul
zurnayla imza atanlar, bugün yüzleri bile
kızarmadan toplu sözleşmenin yenilenmesinden söz ediyor.

Biz, o zaman da söyledik. “Bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyanen
zam içermeyen, refah payı getirmeyen
bir zam, en iyi ihtimalle sıfır zamdır. Gelin bu metne imza atmayın.” diye çağrıda
bulunduk. O zaman, memurun idam fermanını imzalayanlar, şimdi çıkmış timsah
gözyaşı döküyorlar. Bakın yalnızca 1 yıl
içinde memurun zorunlu giderlere karşı
Türkiye Kamu - Sen Adına Sahibi
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alım gücü aylık tam 1.087 lira eridi. Bu
erime memurun alacak hanesinde dururken, %35-40’lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memura ve emekli, %5+7
zam ile 2022 yılını tamamlayamaz.
Aylık enflasyon rakamları resmi olarak
bile %3-4’lere dayanmışken, verilecek
%5 artış bir aylık enflasyonu bile karşılamıyor. Zaten ocak ayında alınacak %5
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zam, mart ayı itibarı ile vergi dilimindeki artışa gidecek. Yani bu şartlar altında
2022’de memura gerçek anlamda hiç zam
yapılmayacak, maaşlar mum gibi erimeye
devam edecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan
yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her
gün biraz daha büyümektedir. Enflasyon
farkı da alım gücünde bir telafi içermiyor;
aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile
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memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili
olmaktan öteye gitmiyor. Ama
her ne hikmetse kamuoyunda
sanki memurların bir eli yağda
bir baldaymış gibi afaki maaş
rakamları dolaşmaktadır.

3 AY SONRASINI GÖREMEYENLER YETKİLİ
SENDİKA OLUNCA
HEZİMET DE
KAÇINILMAZ OLUYOR

Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline geçen rakamlar arasında dağlar
kadar fark vardır. Doları, Avroyu, altını artık takip edemiyoruz.
Raflardaki ürün fiyatları sürekli
artıyor. Durum böyleyken memurlarımız göstermelik zamlardan bıkmış durumdadır. Maaş

TÜRKİYE KAMU-SEN
artışı, alım gücünü yükseltmiyorsa, buna zam denemez.
Verdiğiniz zam, enflasyonun
altındaysa buna zam denemez.
Biz alım gücünü yükseltecek,
ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir
zam istiyoruz. Herkes vergide
adaletin sağlanmasını bekliyor.
Memurlarımız 3600 ek gösterge
bekliyor.
Emekli yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetliler genel
idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksulluk sınırının
üzerinde bir maaş talep ediyor.
Sözleşmeliler kadro bekliyor
ama enflasyon beklemiyor. Meseleleri halının altına süpürünce sorunlar çözülmüş olmuyor.
Suya yazılan vaatlerle karın doymuyor. Cep delik, cepken delik,
boş tencere kaynamıyor. Toplu
sözleşmenin nasıl bir facia olduğunu şimdi herkes yaşayarak
anladı. Biz o gün toplu sözleş-
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meyi kabul etmedik; bu günlerin -Gerçek enflasyon rakamlarının
dikkate alındığı, harcamalardaki
geleceği gün gibi aşikardı.
artışı karşılayacak kabul edilebiDaha 3 ay sonrasını bile gör- lir bir oransal artış;
mekten aciz olanlar yetkili olunca, bu hezimet de kaçınılmaz -Geçmiş dönemlerde yaşanan
oluyor. Bugüne kadar kamu gö- kayıpların telafisi için ek zam;
revlilerinin yaşadığı sorunların
temelinde maaş artışlarının he- -Reel gelir artışı sağlanabilmesi
deflenen enflasyona göre belir- için maaşlara refah payı eklenlenmesi gelmektedir. Hayallere mesi şart olmuştur.
göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu Biz, hakkımız olmayan hiçbir
görevlilerimiz ödememelidir. konuyu ve meblağı talep etmiHükümet, ivedilikle memur ve yoruz.
emekli maaş zamlarını gözden
geçirmek zorundadır. Enflasyon, Hakkımızdan aşağısına da rıza
büyüme, refah payı, harcamalar gösterecek değiliz.
ve geçmiş dönemde yaşanan
kayıpların telafisi gibi etkenler EK ZAM İLE
mutlaka değerlendirilmelidir.
%5+7’nin artık hedef enflasyon- ZARARLARI
la da alakası kalmamıştır. Bu KARŞILAYIN, REFAH
nedenle 2022 için bütün maaş
artışlarının gözden geçirilmesi PAYI İLE ALIM GÜCÜgerekmektedir.
MÜZÜ YÜKSELTİN
Yıllardan beri “Hakkınız öden-
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mez” diyerek alkışlanıyoruz;
şimdi ise hakkımızın ödenmesini
istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza
insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz.
Sayın Bakanın “Memurlarımızı
enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Ağustos ayında imzalanan
toplu sözleşmenin daha başlamadan geçersiz kaldığı gün
gibi aşikardır. Sayın Bakan da
Hükümet yetkilileri de bu gerçeği kabul etmiştir. Öyleyse gelin
çok geç olmadan memurun ve
emeklinin bütçesindeki bu yangını ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürün.
Ek zam ile zararları karşılayın.
Refah payı ile gerçek anlamda
zam yapın, alım gücümüzü yükseltin. Biz, reel kayıplarımızın
karşılanmasını ve ekonomik
büyümeden bir çalışan olarak
hak ettiğimiz payı istiyoruz. Biz,
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başta kamu çalışanları olmak
üzere tüm Türk milletinin daha
güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir
bir ücretle, refah içinde yaşamasını istiyoruz. Ek zam da refah payı da kamu çalışanlarının
analarının ak sütü kadar helal;
hakkıdır.
Milyonlarca kamu çalışanı,
emekli ve aile bireyleri, zaten
imzalandığı anda dahi ekonomik geçerliliği olmayan toplu
sözleşmenin revize edilmesini
beklemektedir. İğneden ipliğe
her şeye zamlar yağmur gibi
yağarken 25 milyon vatandaşımız, maaşına gerçek bir zam
beklemektedir. Ekonomik olarak
zor günler geçiren milyonların
umutlarını boşa çıkarmaya hiç
kimse cüret etmesin ve derhal
ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirsin diyor, hepinize saygılar sunuyorum.

ÜLKE GENELİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ
EYLEMLERLE, EK ZAM VE REFAH
PAYI VAZGEÇİLMEZİMİZDİR DEDİK
Kamu çalışanlarının hak ettikleri
ücrete kavuşması için mücadele
ediyoruz.
Türkiye Kamu-Sen bir kez daha kamu çalışanlarının gür sesi oldu. Ankara başta olmak üzere tüm
illerimizde meydanlara inerek ek zam, refah payı,
3600 ek gösterge, vergi dilimleri ve sözleşmelilere kadro gibi taleplerimizi gündeme taşıdık.
Haklarımızı alıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ankara ve tüm illerimizde bizlere destek
veren tüm katılımcılara ve teşkilatımıza teşekkür
ediyoruz.
Türkiye Kamu-Sen varsa, çare de var.
Varolsun Teşkilatımız, Var olsun Türkiye KamuSen !

www.turksagliksen.org.tr

TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

6

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER
OCAK 2022

7

www.turksagliksen.org.tr

TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

8

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER
OCAK 2022

9

www.turksagliksen.org.tr

TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

10

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER
OCAK 2022

11

www.turksagliksen.org.tr

TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

12

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER
OCAK 2022

13

www.turksagliksen.org.tr

TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

14

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER
OCAK 2022

15

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

www.turkegitimsen.org.tr
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Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi,
“24 Kasım Öğretmenleri Anlama”
konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eğitim çalışanlarının
ekonomik ve mesleki sorunları,
yüz yüze eğitim süreçleri, eğitim
çalışanlarına yönelik şiddet ve
toplu sözleşme sürecine ilişkin
düşüncelerini de kapsayan anket
çalışmasına 3-13 Kasım tarihleri arasında 13 bin 261 öğretmen
katıldı. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının mevcut eğitim
sistemi ve uygulamaları hakkında
düşüncelerini, yaşanan sorunları
ve Hükümetten, Milli Eğitim Bakanından beklentilerini ortaya
koymaktır. Anketimiz başta Türk
Eğitim-Sen’in internet sitesi ol- Öğretmenlerin %41,9’u haftada
mak üzere beş ayrı internet site- bir pazar/market alışverişi yaptısinde de yayınlandı.
ğını belirtirken, %35,8’i ise haftada birden fazla yaptığını belirtBuna göre;
mişlerdir.
Ekonomiye ilişkin bulgular
Ankete katılan eğitimcilerin gıda Öğretmenlerin %81,6’sı pazar/
masrafları 2000 TL ve üzerinde. market alışverişinde fiyatların
Yüzde 19,8’i ek iş yapıyor. Yüzde çok pahalı olduğunu belirtirken
14,4’ü de kripto para ile ilgileni- %16,9’u ise pahalı olarak deyor. Nedeni ise kripto parayı ek ğerlendirmiştir. Öğretmenlerin
%35,9’u aylık gıda masraflarının
kaynak aracı olarak görmeleri.
2.001 TL ve üzerinde olduğunu
Araştırmaya katılan öğretmenle- ifade ederken, %27,9’u 1.501rin %82,6’sı borcu olduğunu ifade 2.000 TL olduğunu belirtmiştir.
ederken %17,4’ü ise borcu olmadığını belirtmiştir. Borcu olduğunu Öğretmenlerin büyük çoğunluğu
ifade eden katılımcıların %36,7’si (%72,2) fiyat artışlarının nedenini
100.001 TL’den fazla borcu ol- Türk Lirasının değer kaybetmesiduğunu ifade etmiştir. %25,2’si ne bağlamaktadır. Daha sonra sı50.001-100.000 TL arası, %28,3’ü rasıyla en çok; döviz fiyatlarındaki
ise 10.001 ila 50.000 TL arasında artış (%56,9), yetersiz yerli üretim
ve dışa bağımlılık (%48,2) olarak
borcu olduğunu belirtmiştir.
sıralanmaktadır.
“Son zamlardan sonra sizi ekonomik olarak hangisi etkiledi?” Öğretmenlerin %59,2’si evlerinin
sorusuna sırasıyla en çok; gıda kendilerine ait olduğunu belirfiyatları (%79,5), akaryakıt har- tirken, %33,8’i ise kirada oturcamaları (%53,4), elektrik/su/do- duğunu, yüzde 7’si de ailesinin
ğalgaz maliyetleri (%45,3), kredi evi olduğunu ifade etmişlerdir.
ödemeleri (%29,2), kira ödemesi Kirada oturduğunu ifade eden
öğretmenlerin %38,3’ü kiranın
(%27,8) cevabı verilmiştir.
maaşının %21 ila %30’u arasında

olduğunu belirtmiştir.

duğu veya maaşının yetersiz olduğu için salgın döneminde herhanKatılımcıların %19,8’i ek iş yap- gi bir yatırım yapamadığını ifade
tığını belirtmiştir. 2020 yılında etmiştir.
yaptığımız aynı araştırmada öğretmenlerin % 14,1’i ek iş yaptığını Katılımcıların %1,8’i maaşına habelirtmişti. Ek iş yaptığını belirten ciz konulduğunu belirtmiştir.
katılımcıların %44,4’ü özel ders
verdiğini belirtirken %24,5’i ise Yüz yüze eğitim sürecine
tarım ve hayvancılıkla uğraştığı- ilişkin bulgular
nı, %9,3’ü ticaret/ticaret yaptığını Katılımcıların büyük kısmı salgıifade etmiştir.
nın başladığı günden bugüne kadar en çok kaygı ve stres yaşıyor.
Katılımcıların %85,6’sı kripto para Katılımcıların %64,3’ü okullaile ilgilenmediğini belirtirken, rında karantinaya alınan sınıfın
%14,4’ü ilgilendiğini belirtmiştir. olduğunu, %35,7’si ise karantinaKripto para ile ilgilendiğini belir- ya alınan sınıfın olmadığını ifade
ten katılımcıların %78,9’u maaş- etmiştir.
larının yetersizliği nedeniyle ek
kaynak aracı olarak gördüğünü, Katılımcıların %36,8’i yüz yüze
%11,6’sı ise meraktan ilgilendiği- eğitim başladığından beri okullani, %8,9’u sanal yatırımların ilgi- rında 5 ve üzeri sınıfın karantinasini çektiğini belirtmiştir.
ya alındığını ifade etmiştir.
Katılımcıların %39,2’si salgın döneminde alım güçlerinin %31-50
oranında düştüğünü, %37,1’ise
%51’den daha fazla düştüğünü
belirtmiştir.

Katılımcıların %91,7’si karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitimin devam ettiğini belirtmiştir.
Katılımcıların çoğunluğu yüz yüze
eğitimde salgın açısından en çok
sorun yaşadıkları konunun öğren“Salgın döneminde herhangi bir ciler arasındaki fiziksel mesafenin
yatırım yaptınız mı?” sorusuna sağlanamaması (%78,3) olduğunu
katılımcıların %69,85’i borcu ol- belirtmişlerdir. Daha sonra
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Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi,
“24 Kasım Öğretmenleri Anlama”
konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eğitim çalışanlarının
ekonomik ve mesleki sorunları,
yüz yüze eğitim süreçleri, eğitim
çalışanlarına yönelik şiddet ve
toplu sözleşme sürecine ilişkin
düşüncelerini de kapsayan anket
çalışmasına 3-13 Kasım tarihleri arasında 13 bin 261 öğretmen
katıldı. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının mevcut eğitim
sistemi ve uygulamaları hakkında
düşüncelerini, yaşanan sorunları
ve Hükümetten, Milli Eğitim Bakanından beklentilerini ortaya
koymaktır. Anketimiz başta Türk
Eğitim-Sen’in internet sitesi olmak üzere beş ayrı internet sitesinde de yayınlandı.

HABER

16

%16,9’u ise pahalı olarak değerlendirmiştir. Öğretmenlerin
%35,9’u aylık gıda masraflarının
2.001 TL ve üzerinde olduğunu
ifade ederken, %27,9’u 1.5012.000 TL olduğunu belirtmiştir.

ten katılımcıların %78,9’u maaşlarının yetersizliği nedeniyle ek
kaynak aracı olarak gördüğünü,
%11,6’sı ise meraktan ilgilendiğini,
%8,9’u sanal yatırımların ilgisini
çektiğini belirtmiştir.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu
(%72,2) fiyat artışlarının nedenini
Türk Lirasının değer kaybetmesine bağlamaktadır. Daha sonra sırasıyla en çok; döviz fiyatlarındaki
artış (%56,9), yetersiz yerli üretim
ve dışa bağımlılık (%48,2) olarak
sıralanmaktadır.

Katılımcıların %39,2’si salgın döneminde alım güçlerinin %31-50
oranında düştüğünü, %37,1’ise
%51’den daha fazla düştüğünü
belirtmiştir.
“Salgın döneminde herhangi bir
yatırım yaptınız mı?” sorusuna
katılımcıların %69,85’i borcu olduğu veya maaşının yetersiz olduğu için salgın döneminde herhangi bir yatırım yapamadığını ifade
etmiştir.

Öğretmenlerin %59,2’si evlerinin
kendilerine ait olduğunu belirtirken, %33,8’i ise kirada oturduğunu, yüzde 7’si de ailesinin
evi olduğunu ifade etmişlerdir.
Kirada oturduğunu ifade eden Katılımcıların %1,8’i maaşına haBuna göre;
öğretmenlerin %38,3’ü kiranın ciz konulduğunu belirtmiştir.
maaşının %21 ila %30’u arasında
Ekonomiye ilişkin bulgular
Ankete katılan eğitimcilerin gıda olduğunu belirtmiştir.
Yüz yüze eğitim sürecine
masrafları 2000 TL ve üzerinde.
ilişkin bulgular
Katılımcıların
%19,8’i
ek
iş
yapYüzde 19,8’i ek iş yapıyor. Yüzde
Katılımcıların büyük kısmı salgı14,4’ü de kripto para ile ilgileni- tığını belirtmiştir. 2020 yılında nın başladığı günden bugüne kayor. Nedeni ise kripto parayı ek yaptığımız aynı araştırmada öğ- dar en çok kaygı ve stres yaşıyor.
retmenlerin % 14,1’i ek iş yaptığını Katılımcıların %64,3’ü okullakaynak aracı olarak görmeleri.
belirtmişti. Ek iş yaptığını belirten rında karantinaya alınan sınıfın
Araştırmaya katılan öğretmenle- katılımcıların %44,4’ü özel ders olduğunu, %35,7’si ise karantinarin %82,6’sı borcu olduğunu ifade verdiğini belirtirken %24,5’i ise ya alınan sınıfın olmadığını ifade
ederken %17,4’ü ise borcu olmadı- tarım ve hayvancılıkla uğraştığı- etmiştir.
ğını belirtmiştir. Borcu olduğunu nı, %9,3’ü ticaret/ticaret yaptığını
ifade eden katılımcıların %36,7’si ifade etmiştir.
Katılımcıların %36,8’i yüz yüze
100.001 TL’den fazla borcu oleğitim başladığından beri okulladuğunu ifade etmiştir. %25,2’si Katılımcıların %85,6’sı kripto para rında 5 ve üzeri sınıfın karantina50.001-100.000 TL arası, %28,3’ü ile ilgilenmediğini belirtirken, ya alındığını ifade etmiştir.
ise 10.001 ila 50.000 TL arasında %14,4’ü ilgilendiğini belirtmiştir.
Kripto para ile ilgilendiğini belir- Katılımcıların %91,7’si karantinaborcu olduğunu belirtmiştir.
“Son zamlardan sonra sizi ekonomik olarak hangisi etkiledi?”
sorusuna sırasıyla en çok; gıda
fiyatları (%79,5), akaryakıt harcamaları (%53,4), elektrik/su/doğalgaz maliyetleri (%45,3), kredi
ödemeleri (%29,2), kira ödemesi
(%27,8) cevabı verilmiştir.
Öğretmenlerin %41,9’u haftada
bir pazar/market alışverişi yaptığını belirtirken, %35,8’i ise haftada birden fazla yaptığını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin %81,6’sı pazar/
market alışverişinde fiyatların
çok pahalı olduğunu belirtirken

ya alınan sınıflarda uzaktan eğitimin devam ettiğini belirtmiştir.
Katılımcıların çoğunluğu yüz yüze
eğitimde salgın açısından en çok
sorun yaşadıkları konunun öğrenciler arasındaki fiziksel mesafenin sağlanamaması (%78,3)
olduğunu belirtmişlerdir. Daha
sonra en çok; temizlik ve güvenlik
personelinin yetersizliği (%63,3),
kalabalık sınıflar (%59,6), hijyen
ürünlerinin yetersizliği (% 26,2)
olarak sıralanmıştır. Katılımcıların
çoğunluğunun salgının başladığı
günden bugüne kadar psikolojik olarak en fazla kaygı ve stres
yaşadığı (%65) ortaya çıkmıştır.
Daha sonra sırasıyla en çok; motivasyon kaybı (%50), öğrencilerle
iletişimde zorluk (%36) uykusuzluk/fazla uyku hali (%32), yeme
bozuklukları (%21), anksiyete yani
kaygı bozukluğu (%16), ani öfke
patlamaları (%16) gibi sorunlar
yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
“Çocukların okula gidememesi,
uzaktan eğitim ve tam kapanmalar nedeniyle öğrenciler açısından
gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir?” sorusunu da yönelttik. Buna
göre katılımcıların vurguladığı
hususlar sırasıyla en çok; öğrenme kayıplarının olması (%20,67),
dikkat ve motivasyon eksikliği
(%17,66) ve okula karşı isteksizlik
(%17,07)’dir.
Katılımcıların %94,75’i aşı yaptırdığını belirtmiştir. Aşı yaptırmayan katılımcıların ise %78’i
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düzenli olarak PCR testi yaptırmadığını
ifade etmiştir.
Katılımcıların %38’i okulda öğretmenlere
PCR testi denetimi yapıldığını, %35’i ise
yapılmadığını söylerken, %27’si de “Okuldaki tüm öğretmenler aşı yaptırdı” cevabını vermiştir.
Katılımcıların %86,8’i yüz yüze eğitim
başladığından beri covide yakalanmadığını belirtirken, %13,2’si yakalandığını
ifade etmiştir.
Katılımcıların %42,4’ü öğrencilere pilot
illerde uygulanan PCR testi uygulamasını
desteklediğini belirtirken, %31,5’i desteklemediğini ifade etmiştir. %26,1’de “kararsızım” cevabını vermiştir.
Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarına
İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan katılımcılar öğretmenlik mesleğiyle ilgili yaşanılan en
olumsuz durum olarak %88,8 oranıyla
mesleğin değer görmemesi ve saygınlığını kaybetmesini ifade etmişlerdir. Daha
sonra sırasıyla en çok; ücret ve özlük
hakları olarak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak
(%81,4) ve liyakatsizlik, kadrolaşma (%
46,2) olarak ifade edilmiştir.

sendikal ayrımcılığa veya siyasi, ideolojik Öğretmenlerin mesleki imajla ilgili
baskıya maruz kaldığını ifade etmiştir.
sorunlarına yönelik bulgular
Ankete katılanlar öğretmenlik mesleğinin
toplum tarafından saygın bir meslek olaÖğretmenler mülakata karşı.
Yüzde 38,6’sı mesleki tükenmişlik yapı- rak görülmediği görüşünde. Onlara göre
yor, yüzde 36,9’u ise kısmen mesleki tü- mesleğin itibarını artırmak en çok siyasilerin elinde.
kenmişlik yaşıyor.
Katılımcıların %93,2’si MEB’e bağlı herhangi bir kadro için mülakat uygulamasının uygulanmasını uygun bulmamaktadır.
Mülakat uygulamasının uygun olmadığını
ifade eden katılımcıların en çok vurguladıkları gerekçe yandaş kayırma yapılması
(%,77,6), adaletsiz uygulamaya yol açması (%75,6) ve hak gaspı (%55,6) olarak
ifade etmişlerdir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında
en çok liyakatsizlikten şikayetçiler.
Katılımcıların %58,4’ü Bakanlık merkez
teşkilatında en çok yaşadıkları sorun olarak liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamaları olarak belirtmişlerdir. %14,4’ü ise hiçbir sorun yaşamadığını
Katılımcıların %39,2’si proje okullarına
ifade etmiştir.
yönetici ve öğretmen atamasının nasıl
Katılımcıların %52,52’si il/ilçe müdürlük- yapılması gerektiği ile ilgili mülakatın
lerinde en çok yaşadıkları sorun olarak olmadığı bir ölçme ve değerlendirme sisliyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış teminin olması gerektiğini ifade ederken,
ve uygulamaları olarak belirtmişlerdir. %27,2’si ise MEB öğretmen atama yer de%22,24’ü ise hiçbir sorun yaşamadığını ğiştirme ve yönetici atama yönetmeliğine
bağlı olarak yapılması gerektiğini ifade
ifade etmiştir.
etmişlerdir.
“Okulunuzda/kurumunuzda en çok sorun
yaşadığınız konu hangisidir?” sorusuna Katılımcıların %38,6’sı mesleki tükenkatılımcıların %48,76’sı okullarında hiç- mişlik yaşadığını ifade ederken, %24,5’i
bir sorun yaşamadığını ifade ederken, yaşamadığını, %36,9’u ise kısmen yaşadı%28,65’i ise liyakatsiz yöneticilerinin ğını belirtmiştir.
tutum, davranış ve uygulamaları olarak
Mesleki tükenmişlik yaşayan katılımcılar
belirtmişlerdir.
bu durumun nedeni olarak en sık vurguKatılımcıların %93,8’i herhangi bir sendi- ladıkları noktalar maaşların yetersizliği,
ka üyesi olduğunu ifade ederken, %6,2’si öğretmene değer verilmemesi ve öğrenci/veli tutum ve davranışları olarak ortaise üye olmadığını belirtmiştir.
ya çıkmıştır.
Katılımcıların yüzde 32’si kurumunda

ticisi, %16,1’i öğrenci, %4,1’i meslektaşı
olan öğretmen, %1,1’i de hizmetli, memur
tarafından şiddete maruz kaldığını ifade
etmiştir.

En çok maruz kaldıkları şiddet türünün
ise sözlü şiddet (%58,5) olduğu ortaya
çıkmıştır. Bunu %21,2 ile psikolojik şidKatılımcıların %69,3’ü öğretmenlik mes- det, %20 ile fiziksel şiddet, %0,3 ile cinleğinin toplum tarafından saygın bir mes- sel şiddet takip etmektedir.
lek olarak görülmediğini düşünürken,
%27,4’ü ise kısmen görüldüğünü ifade Toplu sözleşme görüşmelerine
etmiştir. Mesleğin toplum tarafından say- yönelik bulgular
gın bir meslek olarak kabul edilmediğini Katılımcıların %81,4’ü toplu sözleşme
düşünen katılımcıların en çok vurguladığı görüşmelerinde imza atılan ücret artışhususlar siyasilerin (%70,3), toplumun larının beklentilerini karşılama konusun(%48,1) ve merkezi eğitim yöneticilerinin da çok yetersiz kaldığını belirtmişlerdir.
tutum ve davranışları (%42,7) olarak or- %15,5’i beklentilerini karşılamada yetertaya çıkmıştır.
siz kaldığını ifade ederken, %2,6’sı ise kısmen yeterli, %0,5’i çok yeterli vurgusunu
Araştırmaya katılan katılımcıların büyük yapmıştır. Ücret artışının beklentilerini
çoğunluğu mesleğin saygınlığını arttır- karşılamadığını ifade eden katılımcıların
manın siyasilerin elinde olduğunu ifade %39’u bu sorumluluğun yetkili konfedeederken, büyük bir kısmı da merkezi eği- rasyonda olduğunu, %33’ü ise Hükümettim yöneticilerinin elinde olduğunu vur- te olduğunu ifade etmişlerdir.
gulamışlardır.
3600 ek gösterge meselesinin çözümüKatılımcıların %40,8’i öğretmenlerin nün 2022 yılı sonuna bırakılması konumesleki imajına katkı sağlamak için sunda katılımcıların %35’i hiç memnun
MEB’in yapması gereken en önemli hu- değilim, %13,7’si memnun değilim,
susun Öğretmenlik Meslek Kanununun %30,7’si kısmen memnunum, %14’ü
çıkarılması olduğunu ifade etmişlerdir.
memnunum, %6,5’i çok memnunum
cevabı vermiştir. Bu sonuç ek gösterge
Okullarda şiddet konusuna yönelik
konusunda ivedilikle adım atılmasının
bulgular
gerekli olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların %27,7’si meslek hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığını Katılımcıların %7,9’u eş durumu mağduifade etmiştir. Meslek hayatında en az bir riyeti yaşadığını belirtmiştir. Eş mağdukere şiddete maruz kalmış katılımcıların riyeti yaşadığını ifade eden katılımcıların
%51,5’i veliler, % 27,1’i il/ilçe okul yöne- %39,5’i bir yıldır, %18’i iki yıl, %12,5’i üç
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yıl, %5,8’i dört yıl ailesinden ayrı
yaşadığını belirtirken, %24,2’si ise
beş yıl ve üzeri ailesinden ayrı yaşadığını vurgulamıştır.
Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun hala çıkarılmaması eksiklik olarak görülüyor.
Katılımcıların %94,4’ü Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmamasını bir eksiklik olarak
görürken %5,6’sı eksiklik olarak
görmemektedir. Katılımcıların
Öğretmenlik Meslek Kanunundan beklentileri en çok sırasıyla;
öğretmenlik mesleğinin itibarını
arttırıcı ve mesleğin statüsünün
sağlam zemine kavuşturulmasına
yönelik düzenlemeler ile öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ön plana çıkmaktadır.
Katılımcıların Hükümetten ve Milli
Eğitim Bakanı’ndan beklentileri en
çok sırasıyla; öğretmenlik mesleğinin saygınlığının geri kazandırılması (%71,7), öğretmenlerin ücret
sorunlarının çözülmesi (%,58,1)
3600 ek gösterge sözünün yerine
getirilmesi (%55,4) ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması
(%40) olarak belirtilmiştir.
Türkiye’nin en büyük sorununu ekonomik sorunlar ve
işsizlik olarak görüyorlar.
Bunu kadrolaşma ve liyakatsizlik takip ediyor.
Katılımcıların %42,7’sine göre
Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomik sorunlar ve işsizlik olarak
ifade edilmiştir. Bunu %18,6 ile
kadrolaşma ve liyakatsizlik, %12,9
ile adaletsiz uygulamalar, % 9,4
ile eğitim alanında yaşanan sorunlar olarak belirtilmiştir.
Demografik Bilgiler
Ankete katılanların %66’sı erkek,
%34’ü kadındır. Katılımcıların
%5,9’u 1-5 yıl, %18,4’ü 6-10 yıl,
%20,5’i 11-15 yıl, %15,8’i 16-20 yıl,
%39,4’ü 21 yıl üzeri kıdeme sahiptir. Katılımcıların %96,2’i kadroludur. %3,9’u okul öncesinde,
%30’u ilkokulda, %31’i ortaokulda, %31,5’i lisede görev yaparken,
%3,6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir. Katılımcıların %87,4’ü
evli, %12,6’sı bekârdır. %23,6’sı-

nın 1, %46,1’inin 2, %12,6’sının 3,
%1,8’inin 4 ve üzerinde çocuğu
vardır. %15,8’i ise çocuğu olmadığını belirtmiştir.
“Anketimiz bu 24 Kasım Öğretmenler Gününde de eğitimcilerimizin yığınla sorun içinde
boğuştuğunu
göstermektedir.
Ankete katılan öğretmenlerin
yüzde 82,6’sının borcu olması,
son zamlardan en çok gıda fiyatlarından etkilenmeleri, pazar/
market alışverişlerinde fiyatların
çok pahalı olduğunu belirtmeleri,
fiyat artışlarının nedenini en çok
Türk lirasının değer kaybetmesine
bağlamaları çok önemli sonuçlardır. Ayrıca ek iş yapan öğretmenlerin geçen yıla oranla artarak
yüzde 19,8’e yükselmesi, yüzde
14,4’ünün kripto para ile ilgilenmesi ve kripto parayı maaşların
yetersizliği nedeniyle ek kaynak
aracı olarak gördüklerini ifade
etmeleri, salgın döneminde herhangi bir yatırım yapamamaları
üzerinde düşünülmesi gereken
hususlardır. Türkiye’nin en büyük
sorununu ekonomik sorunlar ve
işsizlik olarak ifade etmeleri de
eğitimcilerin ekonomideki memnuniyetsizliğini net olarak ortaya
koymaktadır.
Öte yandan salgının psikolojik
etkileri göz önüne alındığında bunun eğitim çalışanları ve öğrenciler üzerinde yıkıcı etkilere neden
olduğu da anket çalışmamızda gö-

rülmüştür. Öğretmenlerin büyük
çoğunluğu mesleklerinin değer
kaybettiğini ve saygınlıklarının
azaldığını düşünürken, liyakatsiz
yöneticilerin iş başında olmasından da çok rahatsızlardır. Eğitimciler mülakat uygulamasına karşı
çıkarken, yaşadıkları mesleki tükenmişliğe dikkat çekmeleri de
Mili Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde
titizlikle çalışması gereken husustur. Okullarımızda şiddet olaylarının yüz yüze eğitimle birlikte artış
gösterdiği göz önüne alındığında
katılımcıların yüzde 27,7’sinin
meslek hayatlarında en az bir
defa şiddete maruz kaldığını ifade
etmesi çok önemlidir. Öte yandan
katılımcıların yüzde 94,4’ünün
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun
çıkarılmamasını büyük bir eksiklik
olarak görmesi bu konuda harekete geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Cumhurbaşkanının 3600 ek
gösterge meselesini önümüzdeki
yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını ifade
etmesi ise öğretmenleri memnun
etmemiştir. Çünkü öğretmenler
bu konuda somut adım beklemekte, yine verilen sözlerin yerine getirilmeyeceğinden endişe
etmektedir.
Bu noktada 24 Kasım’da süslü
sözler duymak istemiyoruz. 24
Kasım’da eğitim çalışanlarının
sorunlarının çözülmesi için icraat
bekliyoruz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu mesleğimizin statüsünü yükseltecek,
hak kayıplarına yol açmayacak
şekilde hayata geçirilmelidir.
Tüm eğitim çalışanlarına 24
Kasım’da bir maaş ikramiye verilmelidir. Eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik kayıplar mutlaka
telafi edilmelidir.
Salgın süresince, zaman zaman
okulları kapatmak zorunda kalsak bile, olağanüstü gayret ortaya koyarak eğitimi devam ettiren
hizmetlisinden memuruna, öğretmeninden yöneticisine kadar
bütün eğitim çalışanları başarı
belgesiyle ödüllendirilmelidir.
Eğitimin her alanında mülakat
kaldırılmalı, atama ve görevde
yükselmelerde yazılı sınav esas
alınmalı, liyakat, bilgi ve birikim
esas alınmalıdır.
Öğretmenleri şiddete karşı koruyacak yasal tedbirler mutlaka
hataya geçirilmelidir. Tüm bunlar
sağlanmadan bir arpa boyu yol
gidemeyiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza faydalı olamayız.
Bu minvalde tüm meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutluyor; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
ve şehit öğretmenlerimizi şükran
ve rahmetle anıyoruz.”
Saygılarımızla.
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MEB’İN USULSÜZ 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ
ATAMASINI ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIDIK
Türk Eğitim-Sen’in sadece sözlü
sınava göre atanan 1709 şube
müdürünün atamasının iptal
edilmesi için hukuki mücadelesi
sürüyor. Yazılı sınav yerine mülakat ile yapılan ve tam bir garabet
olan bu atamaların 2014 yılından
beri peşini bırakmayan sendikamız konuyu bu kez Anayasa
Mahkemesi’ne taşıdı.

Şöyle ki; Türk Eğitim-Sen hukuka aykırı
olarak ataması yapılan 1709 Şube Müdürü atamalarının iptali talebi ile dava
açmış, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin
kararı ile 1709 şube müdürü ataması
iptal edilmişti. Ancak yargı kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı iptal
kararına itiraz etmiş, Ankara Bölge İdare
Mahkemesi de bu itirazı kabul etmişti.

ne saygınlığı ne de geçerliliği vardır. Bu
nedenle Türk Eğitim-Sen olarak bu kez
MEB’in yargı kararını uygulamamış olması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi’nde yapılan
başvurumuzda, Anayasa’nın 2. Maddesi,
36. Maddesi, 125. Maddesi ve 138. Maddesine vurgu yapılarak şöyle denilmiştir:
“2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 2. maddesinde, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve 138. maddesinin son
fıkrasında; ‘Yasama ve yürütme organları
ile idare, mahkeme kararlarına uymak
zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ şeklinde açık, kesin ve emredici bir
kurala yer verilmiştir.

Anayasanın 138. maddesinde, yasama ve
yürütme organları ile idarenin mahkeme
kararlarına uyma zorunluluğundan bahsedilmiştir. Bu durumun aksi mümkün
değildir. Kararların değiştirilemeyeceği
Yapılan bu usulsüz atamaları içimize sin- ifadesi, kararın şeklen değil içeriğine
diremiyoruz. Hak, hukuk, emek, alın teri uygun olarak yerine getirilmesini, ‘gecikgöz ardı edilerek yapılan bu atamaların tirilemeyeceği’ yolundaki ifade ise uygu-

lamanın belirli bir süre içinde yapılması
gereğini belirtme amacını taşımaktadır.
Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen
hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma
hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddiada ve savunmada bulunma hakkını değil, yargılama
sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır.
Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde ise ‘İdarenin her
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır’ denilmek suretiyle bu husus
anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.
Ancak hukuk güvenliğinin ve hukukun
üstünlüğünün sağlanması için devletin
işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun
açık tutulması yeterli olmayıp yargı mercileri tarafından verilen kararların gecikmeksizin uygulanması da gerekir. Yapılan
yargısal denetim neticesinde bir işlemin
hukuka aykırı olduğu tespit edilmesine
rağmen işlemin iptali yönündeki kararın
uygulanmaması, devletin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık tutulmasını anlamsız hale getirmektedir.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk EğitimSen Genel Başkanı Talip Geylan da açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Anayasa
Mahkemesi’ne başvurumuzda da görüleceği üzere yargı kararlarının uygulanma
zorunluluğu bulunmaktadır. Anayasa’nın
amir hükmü ve yasal düzenleme karşısında idare bağlı yetki içinde bulunmakta ve
idarelere yargı kararlarının uygulanması
noktasında yorum ve değerlendirme yoluyla takdir yetkisi tanınmamaktadır. Aksi
bir tavır, yargı kararlarına ve hukuka duyulması gereken güveni sarsacaktır.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu
kararların gereklerine göre işlem ya da
eylemde bulunmak zorunda olması aynı
zamanda hukuk devleti ilkesinin de bir
gereğidir. Bu noktada MEB’in maddi ve
hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve
geciktirmeksizin uygulamaktan başka bir
seçeneği bulunmamaktadır.
Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin başvurumuzu kabul ederek, hak ve emek ilkelerini göz önüne alacağına inanıyoruz.
Burası bir hukuk devleti ise hiçbir kurumun, hiçbir yetkilinin “Ben yargı kararlarını tanımam” deme lüksü yoktur.
Üstelik 6. İdare Mahkemesi’nin kararına
MEB’in itiraz dilekçesi ve ekinde sunduğu
bilgi notunda aritmetik ortalama puanı
ile tercih hakkı verilmesi istemi ile 797
dava açıldığı, bu davalardan 539’unun
bakanlık aleyhine sonuçlandığı ve 75 davanın halen devam ettiği öğrenilmişti. Bu
da demektir ki, MEB yargı kararını uygulamamak sureti ile 539 davada aleyhine
karar verilmesine, dolayısıyla 539 davada
yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödenmesine ve devleti açıkça zarara uğratmıştır.
MEB’in artık bu inatçı tutumundan vazgeçmesi, hakkı haklıya teslim etmesi gerekir. 1709 şube müdürü atamasını hiçbir şekilde tanımadığımızı bir kez daha
ilan ediyoruz! Anayasa Mahkemesi’ne
bu noktada güveniyor ve adalet terazisinin sarsılmaması noktasında Yüksek
Mahkeme’nin hukuka yakışan bir karar
vereceğine inanıyoruz.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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rindeki heyet Kırıkkale Şube’nin 7. Türk Eğitim-Sen’in bu zorlu mücaOlağan Genel Kurul toplantısına delesinde destek veren, elini taşın
iştirak ettiler.
altına koyan her bir üyemizden
Allah razı olsun.” dedi.
Kırıkkale Şube delegelerini ve davetlileri selamlayarak sözlerine Daha sonra delegelere hitap eden
başlayan Genel Başkan Talip Gey- Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı
lan, Kırıkkale Şube’nin 7. Olağan Önder Kahveci, 6. Dönem Toplu
Genel Kurulunun hayırlı olmasını Sözleşme sürecinde yaşananlar
diledi. Geylan; “Eğitim çalışanla- hakkında bilgiler verdi. Toplu parının tek umudu ve gür sesi Türk zarlık masasına giderken Türkiye
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KIRIKKALE ŞUBEMİZİN YENİ
HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 13.11.2021 tarihinde
Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube’sinin yeni hizmet binasının açılış
törenine katıldı. Açılışa, Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Türkav Genel Başkanı
Ebubekir Korkmaz, Türk Diyanet
Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal, MHP MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan ve M. Yaşar
Şahindoğan ve çok sayıda davetli
katıldı.

Törende konuşan Genel Başkan
Talip Geylan, “Kırıkkale Şubemizin yeni hizmet binasının sendikal faaliyetlerimize yeni bir ivme
kazandıracağına
inanıyorum,
üyelerimiz için hayırlı olmasını
diliyorum. Emeği geçen teşkilat
mensuplarımızdan Allah razı olsun.” dedi. Protokol konuşmalarının ardından dualarla hizmet
Eğitim-Sen’in 7. Olağan Genel Kubinasının açılışı gerçekleştirildi.
rulu tüm şubelerimizde heyecanAçılış töreninin ardından Genel la devam ediyor. Türk Eğitim-Sen
Başkan Talip Geylan ve berabe- olarak, Genel Kurul sürecimizin
delege seçimlerinden, şube seçimlerine kadar şölen havasında
ve huzurla gerçekleştiriyor olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik beraberliğimizi bu Olağan Genel Kurullarımız neticesinde daha
da sağlamlaştıracağız. Türkiye
Kamu-Sen olarak kurulduğumuz
1992 yılından bu tarafa destansı
mücadelemiz ile fırtınalara karşı
yıkılmadan ayakta durduk. Bundan sonra da yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.

Kamu Sen’in sorumluluk alarak
sürece dahil olduğunu belirten
Kahveci “Kamu çalışanlarının
kazanımı ve hakları için talepleri
ortaklaştırarak masaya oturduk.
Ve nihayetinde taleplerimiz karşılık bulmadığı için yine memurumuzun kazanım ve hakları için
masadan kalktık. Bir kez daha
gösterdik ki, memurun yararına
olmayan yerde Türkiye Kamu Sen
olmaz, bundan sonra da olmayacak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından genel kurul çalışmalarına devam edildi ve
Yücel Karabacak ve ekibi güven
tazeleyerek yeniden seçildiler.
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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NUN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN
SONA ERMESİNİN HEMEN ARDINDAN TBMM’YE GETİRİLMESİ
İÇİN TÜM İLLERDE EŞ ZAMANLI EYLEM YAPTIK
Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda gecikme yaşanmaması, 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanununun TBMM gündemine getirilerek ivedilikle yasalaşması ve eğitim
çalışanlarının ekonomik kayıpların telafisi için tüm illerde eş zamanlı olarak eylem yaptı.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun
bütçe görüşmelerinin sona
ermesinin hemen ardından
TBMM’ye getirilmesinin talep
edildiği eylemlerde, Türk EğitimSen’in Meslek Kanunu’nda yer
almasını istediği hususlar da kamuoyu ile paylaşıldı.
Ankara’daki eylem Ulus Atatürk
Heykeli önünde gerçekleştirildi.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi
ve Ankara şubelerinin hazır bulunduğu basın açıklamasında,
Anayasa ve DMK’nın iş güvencesi ile hükümlerinin kanun met- söylenen Meslek Kanunu’nun
ninde mutlaka yer alması talep eğitimin paydaşlarıyla henüz
edildi.
paylaşılmamış olmasını anlayamadıklarını belirtti.
“Öğretmenin kariyeri emek ve Açıklamada; Meslek Kanunu’nun
tecrübedir. Sınavlarla kariyer paydaşlar ve kamuoyu ile paylaverilmesi KABUL EDİLEMEZ!”, şılması noktasında Bakanlık’tan
“Eğitim çalışanlarına şiddeti ön- bir an önce adım atmasının
leyecek yasal tedbirler hemen beklenildiği ifade edildi ve “Söz
alınsın!”, “Öğretmenlik meslek verildiği halde üç yılı aşkındır
kanunu görüşmeleri bütçe gö- Öğretmenlik Meslek Kanunu
rüşmeleri sonrası hemen baş- ile ilgili somut bir adım atılmalatılsın”, “Öğretmenlik meslek mış olması kabul edilemez bir
kanunu bir an önce meclise gel- durumdur. Bu durum, Türkiye
sin. Herkes ailesine kavuşsun, Cumhuriyeti Devleti’nin ciddiyeLÜTFEN”, “Öğretmenin itibar tiyle bağdaşmamaktadır. Bunve saygınlığı için alanlardayız”, dan dolayı bu konuda daha fazla
“Meslek kanunu artık çıksın, gecikme yaşatılmamalı ve 2022
sözde kalmasın”, “3600 ek gös- bütçe görüşmelerinin tamamterge”, “Yarıyıl tatilinde ilave 40 lanmasıyla birlikte meslek kanuBİN EK ATAMA müjdesi bekliyo- nu TBMM gündemine getirilmeli
ruz”, “Öğretmenlerimizin maddi ve derhal yasalaşmalıdır. Bu
manevi bütün hakları verilsin. konuda TBMM’deki tüm partileArtık icraat vakti!!!” “Öğretme- rin katkısını beklediğimizi ifade
nin sözleşmelisi ücretlisi olmaz! ediyoruz” denildi.
Tüm öğretmenler KADROLU
istihdam edilmelidir” şeklinde Türk Eğitim-Sen’in Türkiye’nin
dövizlerin taşındığı, sloganların dört bir yanında eş zamanlı yapatıldığı eylemde, bir konuşma tığı basın açıklamasında şu ifayapan Genel Sekreter Musa Ak- delere yer verildi:
kaş, hazırlıkları tamamlandığı

-Halen öğretmenler kadrolu,
sözleşmeli, ücretli olarak üç
modelle istihdam edilmektedir.
Aynı işi yapan öğretmenlerin
farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir
hem de öğretmenlik mesleğinin
geleceğini zedelemektedir. Bu
noktada eğitim-öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli
kadrolu öğretmen olmalıdır,
öğretmenlerimiz öğretmen odalarında bölük pörçük edilmemelidir.
“Öğretmenlik
Meslek
Kanunu’nun çıkarılacağı ilk
olarak 23 Ekim 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda duyurulmuştu. Tam Meslek Kanunu unutuldu mu? diye sorarken
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan,
23 Kasım 2021 tarihinde “Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu inşallah
kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi. Türk EğitimSen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve
mesleğin statüsünü sağlam bir
zemine kavuşturacak bir meslek
kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu
desteklediğimizi ifade etmiştik.
Tabi bu desteğimiz, devlet memuru olmamız hasebiyle sahip
olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacaktır. Öte yandan hazırlıkları tamamlandığı söylenen
Meslek Kanunu’nun eğitimin
paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş

değiliz. Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul
etmiyoruz. Meslek Kanunu’nun
bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında
Bakanlık’tan bir an önce adım
atmasını bekliyoruz.
Ayrıca şu hususu da özellikle
vurguluyoruz ki; eğitim çalışanları 23 Ekim 2018 tarihinden beri
beklemektedir. Söz verildiği halde üç yılı aşkındır Öğretmenlik
Meslek Kanunu ile ilgili somut
bir adım atılmamış olması kabul edilemez bir durumdur. Bu
durum, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı bu
konuda daha fazla gecikme yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla
birlikte meslek kanunu TBMM
gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda
TBMM’deki tüm partilerin katkısını beklediğimizi ifade ediyoruz.
Bu minvalde Meslek Kanunu’nda
olmasını talep ettiğimiz hususlar özetle şu şekildedir:

-Öğretmen atamaları KPSS puan
üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir.
-Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan UZMAN ÖĞRETMEN, 20 yıl öğretmenlik yapan
BAŞÖĞRETMEN olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız
olmalıdır. Çünkü öğretmenlik
sadece “Bilme” değil, “Bildiğini
aktarma” mesleğidir ve bundan
dolayı kariyer basamaklarında
tek ölçüt, tecrübe yani hizmet
yılı olmalıdır. Bu sürelere adaylık
dönemi, askerlik süreleri, dershane ve özel okullarda geçirilen
süreler dahil edilmelidir.
-Eğitim kurumlarına müdür ve
müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir. Yazılı sınavla idareci olup, önceki yıllarda görevi
bırakan idarecilere de tekraren
hak verilmelidir. Yazılı sınav kazanarak atanmış olmak şartıyla
atanmış olan okul müdürleri,
eğitim öğretim hizmetleri sınıfında kalmak kaydıyla kadrolu
olarak görev yapmalıdır.
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-Okul idarecilerinin de öğretmenlerde olduğu gibi idareci olarak,
iller arası tayin istemelerinin sağlanması için düzenlemeler yapılmalıdır.
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-Başarı, üstün başarı belgeleri
objektif kriterler belirlenerek uygulamaya geçmelidir.
-Mevcut ek ders saat ücretleri eğitim hizmetlerinin onuruna yakışır
düzeyde değildir. Ek ders ücretleri
%100 artırılarak öğretmelerin rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. Bu oran Destekleme ve Yetiştirme Kurs ücretlerine de aynı
oranda yansıtılmalıdır.
-Eğitim çalışanlarının vergi dilimi
%15’te sabitlenmelidir.
-Performans değerlendirmesi gibi
öğretmenlerin çalışma azmini
olumsuz etkileyecek sübjektif bir
değerlendirme kesinlikle olmamalarıdır.
-Müdür, Müdür Başyardımcısı ve
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapanların aylık karşılığı ve isteğe
bağlı ek ders ücreti karşılığında
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derse girme zorunluluğu kaldırıl- samında yer almalıdır.
malıdır.
-Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı -Anadolu Öğretmen Liselerinin
ders saati 15 saat olmalıdır.
tekrar açılması için düzenleme
yapılmalıdır.
-Öğretim yılına hazırlık ödeneği
tüm eğitim çalışanlarına verilecek -Öğretmenliğe atananların AKS
şekilde düzenlenmelidir.
(Adaylık Kaldırma Sınavı) tabi tutulmaması için düzenleme yapıl-657 sayılı DMK’nın öğretmenleri malıdır. AKS kaldırılmalıdır.
de ilgilendiren bütün hükümleri
bu kanun içerisinde yer almalı, -İl ve İlçe milli eğitim müdürleri,
öğretmenlerin her türlü istihdam, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve
özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, Şube Müdürlerinin seçilmesi, yer
atama iş ve işlemleri Meslek Ka- değiştirmesi ve atanma usulleri
nunu içinde yer almalıdır.
ve illerdeki görev süreleri kanunla
düzenlenmelidir.
-Anayasa ve DMK’nın iş güvencesi ile hükümleri kanun metninde -Nöbet ücretleri meslek kanununmutlaka yer almalıdır.
da düzenlenmeli, tutulan her bir
nöbetin ücreti en az 6 saat olmak
-Elverişsiz koşulların hâkim oldu- üzere verilmelidir. Nöbet isteğe
ğu bölgelerde görev yapan öğ- bağlı olarak verilmeli ve kaç nöbet
retmenlere brüt bir asgari ücret tutulursa tutulsun ücreti alınmalıile brüt iki asgari ücret arasında dır.
Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir.
-Eğitim çalışanlarının şiddete
maruz kalmaları durumuna göre
-Eğitim Fakültelerinin kontenjan- önleyici tedbirler ve caydırıcı müları MEB tarafından belirlenme- eyyideleri içeren düzenlemeler
si, belirlenen kontenjanlardan mutlaka Meslek Kanunu ile belirmezun olanların MEB tarafından lenmelidir.
istihdam zorunluluğu kanun kap-
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-3600 ek gösterge konusu mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmelidir.
-Öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması büyük bir sorundur.
Yetersiz kontenjanlardan dolayı
binlerce çocuk ana babasıyla birlikte yaşama, kişisel ve doğrudan
ilişki kurma ve sürdürme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Üstelik Anayasa’nın 41’inci maddesi
“Aile, Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı
ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının
öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” der. Bu noktada Milli
Eğitim Bakanlığı, hem Anayasa
gereği hem de insani bir gereklilik
olarak aile birliğini sağlamalı ve
meslek kanunuyla güvence altına
alınmalıdır.
- Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda,
öğretmenlerin atama ve nakil düzenlemeleri ile ehliyet ve liyakati
esas alan yönetici atama sistemi
mutlaka Meslek Kanunu’nda yer
almalıdır. Böylelikle sürekli değiştirilen yönetmeliklerle siste-
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sulluk sınırı 4.514,13 TL, Dört
kişilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 9.373,14 TL olarak
belirlenmiştir. Enflasyon Aralık
ayında açıklanan oranı %21.31
çıkmış, alım gücü iyice düşmüştür.

maaşlarında OECD ortalaması
10 yıllık ilkokul öğretmeni için
yıllık brüt 44 bin 871 dolar,15
yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık
brüt 48 bin 025 dolardır. Bu rakam satın alma gücü paritesine
göre hesaplanmıştır. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında da bir
OECD ülkeleri ile kıyaslandığın- öğretmen maaşı 25 cumhuriyet
da da ülkemizde öğretmen ma- altını iken bugün 1 cumhuriyet
aşları çok düşüktür. Öğretmen altınına eş değerdir. Dolayısıyla

alım gücünün giderek düştüğü,
enflasyon rakamlarının ortada
olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve kamu çalışanlarına son bir
yıldaki kayıpların telafisi için en
az 1000 TL seyyanen zam yapılmalı, %3 refah payı maaşlarına
eklenmelidir.”

min içinden çıkılamaz duruma
getirilmesi engellenmiş olacak,
yazılı sınav başarısına göre adalet zemininde yürütülen atama
süreçleriyle kişisel inisiyatifler
sonlandırılmış olacaktır.

lığını artıracak tedbir ve düzenlemeleri hayata geçirecek olan
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu
destekliyoruz. Ancak, mevcut
hak ve kazanımlarımızı riske
atacak gelişmelere karşı da
gereken her türlü hukuki ve
Ümit ediyoruz ki, Öğretmenlik demokratik hakkımız kullanaMeslek Kanunu ile birlikte, öğ- cağımızdan kimsenin şüphesi
retmenlik mesleğinin muhatap olmasın.
olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır.
Diğer yandan;
- 2021 Ekim ayı itibariyle son
Daha önce de defalarca ifade et- bir yılda 4 kişilik ailenin zoruntiğimiz gibi; Türk Eğitim Sen ola- lu harcamaları aylık 1.747,29
rak, mesleğin statüsü sağlam ve TL artmıştır. Türkiye İstatistik
yasal bir zemine kavuşturacak, Kurumu’ndan alınan Ekim 2021
öğretmenlik mesleğinin saygın- fiyatlarına göre tek kişinin yok-

GENEL BAŞKAN GEYLAN: “TÜRK EĞİTİM-SEN
7.OLAĞAN GENEL KURULU ŞUBE SEÇİMLERİ

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN”
Türk Eğitim-Sen 7.
Olağan Genel Kurulu tüm
şubelerimizde tamamlandı. Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi,
Türk Eğitim-Sen’in şube
seçimleri demokrasi
havasında gerçekleşti.

Olağan Genel Kurul seçimlerinin tamamlandığını belirten
Genel Başkan Geylan, “Tüm
ülke genelinde sendikamızın
şube seçimleri yapıldı. Eğitim
çalışanlarının hak ve menfaatleri için verdiğimiz mücadelenin yerini alan teşkilat
mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçmiş dönem de Türk EğitimTürk Eğitim-Sen şubelerinin 7. Sen’in mücadelemize omuz
veren tüm yol arkadaşlarıma

emekleri için şükranlarımı
sunarım. Her bir dava arkadaşımızın bizim gönlümüzde
yeri ve kıymeti daimdir. Allah
hepsinden razı olsun.” dedi.
Genel Başkan Geylan konuyla
ilgili açıklamasına şu şekilde
devam etti:
“Türk Eğitim-Sen’in şube başkanından, ilçe/iş yeri temsilcisine kadar her bir üyesi sendikal bilgisi, eğitim alanındaki

donanımı ve tecrübesi ile üst- cadelemizi ilkelerimizden ve
lenmiş olduğu görevi lakıyla inançlarımızdan en ufak bir
yerine getirmektedir.
taviz vermeden yürütüyoruz.
Bu minvalde, işyeri temsilci29 yıldır eğitim sendikacılı- sinden şube başkanına kadar
ğının adresi her zaman Türk bu yeni dönem görev alan
Eğitim-Sen’dir. Teşkilatımızın tüm arkadaşlarıma başarılar
bütün mensuplarıyla birlik- diliyorum. Türk-Eğitim-Sen’in
te olarak aramızdaki milli yetki mücadelesine verecekve manevi bağı hiçbir zaman leri katkıdan dolayı her birine
koparmadan yolumuza de- şimdiden teşekkür ediyorum.
vam ediyoruz. Kurulduğumuz Birliğimiz daim olsun.”
ilk günden bu yana hak mü-
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reden tüm teşkilat mensuplarımıza hizmetleri
için teşekkür ediyorum.

Emekli olarak veya seçimler sonucunda şubelerimizin herhangi bir organında önümüzdeki dönem için görev almayan tüm teşkilat
mensuplarımıza da emek ve hizmetleri için
teşekkür ediyoruz. Şubelerimizin seçimleri sonucunda göreve yeni seçilen veya devam eden
tüm şube başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, şube denetleme ve disiplin kurulu üyelerimize hayırlı olsun diyoruz.
Şubelerimizin Genel kurulları tamamlaması ile
ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Uğur Yıldırım şunları söyledi: “Sendikamız
şubeleri kongrelerini gerçekleştirerek önümüzdeki 4 yıl için yola çıktılar. Genel kurullarını gerçekleştiren tüm şubelerimize kongre sürecindeki çalışmaları ve gayretleri için
kongrelere katılan teşkilat mensuplarımıza
ve tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum.
Kongreler sonucunda göreve seçilen şube başkanlarımız, şube başkan yardımcılarımız ve
kurullara seçilenleri tebrik ediyor, başarılar
diliyorum. Kongreler sonucunda görevi dev-

Türk Kültür Sanat-Sen olarak tüm zorluklara
rağmen çok ciddi bir mücadele yürütüyor ve
çalışanların hak ve hukuku için elimizden geleni yapıyoruz. Sarı sendikacılık yaparak, kamu
çalışanlarına hiçbir hayrı dokunmayanların
bulunduğu çalışma hayatında girişimlerimiz,
mücadelemiz ve tavrımız ile fark ortaya koyuyoruz. Türklük bilinci, milli ve manevi değerlere hassasiyetimizle ciddi bir duruş ortaya
koyuyoruz Türk Kültür Sanat-Sen ailesi ve bu
davaya hizmette en ön safta olan teşkilat mensupları olarak hep birlikte sendikamızı yeni
zirvelere taşımanın bir adımı olması temennisiyle şube olağan genel kurullarımız sendikamıza, teşkilatımıza, üyelerimize sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ve çalışma hayatımıza
hayırlı olsun.’ Dedi. Olağan Genel Kurullarımız
sonucunda Ankara 1 numaralı Şube başkanı
olarak Serhat KURT, 2 numaralı şubemize seçilen Yakup ÇİVİ, Marmara Şube başkanlığına
seçilen Erol İNCE, Ege Şubesine tekrar seçilen
İsmail Hakan ALP başkanlarımızı ve ekibini
tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.
Ayrıca Marmara Şube başkanlığından emekli
olan Aytekin AYÇİÇEK Bey’ e ve Ankara 2 numaralı Şubemizin Kurucu başkanı olan Okan
ALTINTAŞ Bey’e emekleri ve mücadelesi için
teşekkür ediyoruz.

Yozgat Ve Nevşehir İl Ziyaretleri Gerçekleştirildi
ziyaretimizde Müze Müdürlüğümüz ziyaret edilerek personel ile
görüşüldü. Burada Genel Başkan
Yardımcısı arkeolog Tolga ÇELİK;
Türk Kültür Sanat Sendikasının
Müze Müdürlüğü personeli için
bilhassa uzman personelin eser
Türk Kültür Sanat Sendikası Genel zimmet tazminatı sürecini, sözleşMerkez yönetimi olarak teşkilat meli personelin özlük haklarını ve
çalışmalarımıza devam ediyoruz. çözüm önerileri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi..
Yozgat ve Nevşehir Teşkilat çalışmasını Genel Merkez yönetimi Nevşehir İlimizdeki ziyaretinde
adına, Genel Başkan Yardımcısı ise ,Genel Başkan Yardımcısı TEKHilmi TEKCAN ile arkeolog Tolga CAN, İl kültür ve turizm müdürü
ÇELİK gerçekleştirdi. Yozgat il ziyaretinde bulunarak, Kültür ve

Turizm mevzuları üzerine istişarede bulunarak çözüm önerilerinde
bulunuldu. Genel Başkan Yardımcısı ÇELİK ise Müze personelinin
özlük hakları ve sendikalaşmanın
önemine değinerek, ayyıldız sevdalısı, Atatürk milliyetçilerinin yegane adresinin Türk Kültür Sanat
Sendikası olduğunun altını çizerek
sendikamıza davet etti.
Teşkilat çalışmalarımızda bizimle
yakinen alakadar olan, Yozgat İl
temsilcimiz Kadir ÇOŞGUN ve Nevşehir İl temsilcimiz Ali KARACAN
Beylere teşekkürlerimizi sunarız.
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Afyon, Kütahya Ve
Aydın’da Çalışanlarla
Buluştuk
Türk Kültür Sanat Sendikası
Genel Merkez yönetimi olarak
teşkilat çalışmalarımızı hız
kesmeden sürdürüyoruz.
Genel Merkez yönetimi kurulu adına Başkan Yardımcısı Hilmi TEKCAN ile Tolga ÇELİK teşkilat ziyaretlerinde bulunmuşlardır.
Afyon İlinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi Genel başkan
yardımcısı Hilmi TEKCAN tarafından, Müze
ise arkeolog Tolga ÇELİK tarafından ziyaret
edilmiştir.
Müze müdürlüğü ziyareti sırasında arkeolog ÇELİK “Yıllardır bu sendika içinde yer
aldığını emek ve mücadele ile sözleşme
personel olarak başladığı günden beri
teşkilat içerisinde yer aldığını anlatmıştır.
Hiçbir zaman bir yerlere birilerine biat etmeden, ayyıldız sevdalısıyla ve bir ATATÜRK
milliyetçisi olarak en doğru yerde yer alarak
bugünlere geldiğinin altını çizerek sendikamıza tüm uzman arkadaşları sendikamıza
davet etmiştir.
Kütahya İlimizdeki ziyaretimizde ise Müze
ve Koruma Kurulu ziyaret edilmiş ve buradaki personele toplu sözleşme süreci
anlatılmış ve buradaki personel teveccühü
göstererek sendikamıza üye olmuşlardır.
Aydın teşkilat çalışmalarımızda ise Koruma
Kurulu ve Müze Müdürlüğü ziyaret edilerek
uzman, memur ve yardımcı hizmetlerdeki
tüm personele yönelik geniş katılımlı bir
toplantı gerçekleştirilmiştir. Burada daha
önce masaya yatırılmayan çeşitli meseleler
gündeme gelmiş ve istişarelerde bulunulmuştur. Verimli güzel bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili de alınan notlar
yolumuza farklı bir gösterge olduğunun
altı çizilmiştir.
Afyon il temsilcimiz Hasib SARIÇİYİL’ e, Kütahya işyeri temsilcimiz Erol ÜSTÜNEL’ e ve
Aydın İl temsilcimiz Harun Reşit AKDEMİR
ile Fatma DEMİR hanımefendiye destekleri
için çok teşekkür ederiz.
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Kocaeli, Kırklareli Ve Edirne
Ziyaretleri Gerçekleştirildi
Türk Kültür Sanat Sendikası Genel Merkez yönetimi olarak teşkilat çalışmalarımıza Kocaeli, Kırklareli ve Edirne illerimizle devam ediyoruz.
Genel Merkez yönetim kurulu adına Genel Başkan
Yardımcısı Hilmi TEKCAN
ile Tolga ÇELİK Beyler ziyaretlerde bulunmuştur.
Teşkilat çalışmalarında, İl
Kültür ve Turizm Müdürlükleri ziyaretinde bulunularak Atatürk sergisine
katılım sağlandı. Koruma
Kurulu, Rölöve Müdürlüğü
ve Müze Müdürlüğünde ise
uzman personele toplu sözleşme süreci hakkında bilgi
verildi.. İhtisas elemanları
hakkında
sendikamızın
yaptığı faaliyetler anlatıldı.
Genel Başkan Yardımcısı
arkeolog ÇELİK yaptığı konuşmada “Burada görev
yapan teknik personel arkadaşlarımızın yegana üye
olması gereken yerin Türk
Kültür Sanat Sendikası ol-

duğunu belirterek, artık
meslektaşlarımın doğru
karar vereceğine inanıyorum. Gerçekten özlük hakları için mücadelede eden
doğru sendikada olmanın
vaktidir. İmtiyazlı ve müstakil kalkınan bir sendikanın değildir.” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız
Hilmi TEKCAN ise yaptığı
konuşmada “Türk Kültür
Sanat Sendikası sendika-

cılığın yüksel bir yıldızıdır.
Nasip olursa 2022 yılındaki
ilk hedefimiz 4444 üyedir.”
dedi.
Kırklareli ve Edirne ziyaretleri de Marmara Şube
Başkanı Aytekin AYÇİÇEK
ile Genel Başkan Yardımcısı Tolga ÇELİK tarafından
yürütülmüştür.Yine Kültür
ve Turizm kolunda faaliyet
gösteren Kütüphaneler,
Müzeler ve İl Müdürlükleri

ziyaret edilmiştir.Edirne’ de
bir bayrak değişimi yapılarak görev değişikliği yapılmıştır. Yeni il temsilcimiz
olan Berna ÇETİN hanımefendiye hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Buradaki
çalışmalarda da Marmara
Şube başkanımız AYÇİÇEK
Bey Marmara Şubesi olarak
yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vermiştir. Genel
başkan yardımcısı ÇELİK
ise Genel Merkez yönetimi
olarak yapılan çalışmalar
hakkında genel bir değerlendirme yapmıştır.
Buradaki çalışmalarda Kocaeli İl temsilcimiz Turgut
DURSUN’ a ve görevi devreden Edirne İl temsilcimiz
Zafer ÖZDEN’ e teşekkürlerimizi sunarız.
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Teşkilat Çalışmalarımıza Erzincan, Gümüşhane,
Bayburt, Giresun ve Ordu illeri ile devam ediyoruz.
tılımıyla Erzincan ziyaretimizle
başladı. Teşkilat çalışmalarımız
kapsamında Erzincan’da, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi ziyaretleri gerçekleştirildi. Erzincan
İl temsilcisi olarak göreve atanan
Sanat Tarihçisi Vedat GÜNGÖR
kardeşimizi tebrik eder, hayırlı olmasını dileriz.

sında yakinen ilgilenen Bayburt DEMİRKILIÇ’ a görevi devretmişGümüşhane İl ziyaretimiz ise bir il temsilcimize Fatih OFLAZ Bey’ e tir. Her ikisine de hayırlı olmasını
diler, Ömer başkanımıza emeklilik
ahde vefa örneği olarak başlayıp, teşekkürlerimizi sunarız.
hayatında sağlık ve huzur dileriz.
kökten teşkilatlanmanın örneğiGiresun
ziyaretimizde
İl
Kültür
Ordu teşkilat ziyaretlerimiz de
dir. Burada bilhassa Mustafa Edip
YENİLMEZ başkanımıza tekrardan Müdürlüğü, Müze Müdürlüğümüz ise Müze Müdürlüğü, Kütüphane
teşekkür ederiz. Burada büyük ve Kütüphane Müdürlüğü ziyaret Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ziyakatılımlı bir toplantı tertip edilmiş edilmiştir. Burada yine bir bayrak ret edilmiştir. İl temsilcimiz Vedat
olup, tüm konulara istişarelerde değişimi yapılarak emeklilik ha- KARS’ ın yakın ilgisi için teşekkür
bulunulmuştur. İl Müdürlüğü ve yatına adım atmak isteyen Ömer ederiz. Teşkilatımız var olsun.
Müze Müdürlüğü ve Kütüphane- BOSTAN başkanımız görevi Serdar
lere ziyaretlerde bulunarak, toplu
sözleşme süreci anlatılmış ve yeni
üyelerimiz sayesinde gücümüze
güç katılmıştır.
Bayburt teşkilat çalışmasında ise
İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü
Teşkilat ziyaretlerimize Genel
ve Kütüphane müdürlüğü ziyareti
Başkan Yardımcılarımız Hilmi
yapılarak çalışmalarımız hakkında
TEKCAN ile Tolga ÇELİK’in kabilgi verilmiştir. Bu ziyaret esna-

Muğla’da Çalışanlarla Buluştuk
Genel Merkez yöneticilerimizden
Arkeolog Tolga ÇELİK Muğla il
ziyaretinde kurum çalışanlarıyla
buluştu.

Muğla Stratonikeia Antik kenti , Euromos Antik
kenti ve Beçin Kalesi kazı alanlarının yanında
Milas Müzesi, Bodrum Kale-Müzesi ve kütüphanesi, Muğla Müzesi, Koruma Kurulu, Rölöve Müdürlüğü ve Fethiye Müze Müdürlüğü
çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde çalışanlarını sorunlarını ve önerilerini dinleyen Tolga
ÇELİK, sendikal faaliyetlerimiz hakkında çalışanları bilgilendirdi.
Genel Başkan Yardımcımız Tolga ÇELİK yaptı-

ğı açıklamada, “Muğla Teşkilat çalışmamızda Ayrıca tüm çalışmalar boyunca her an yanıdesteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımı- mızda olan İl temsilcimiz sayın Mehtap YILDIZ’
za-meslektaşlarımıza ve bize yeni üye olan teşekkürlerimizi sunuyoruz.
dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
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MEMURA EK ZAM VE REFAH PAYI TALEPLERİMİZİ
CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİK

TÜRK BÜRO-SEN

Bilindiği üzere yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzalamış
olduğu toplu sözleşmeye göre
memurlarımıza 2022 yılında
%5+7 ve 2023 yılında %8+6 zam
yapılmıştır. Yılsonu enflasyon
beklentisi %25 civarındadır.

Sendikamız, günümüz ekonomik şartları
göz önüne alındığında, yıllardır enflasyon oranının altında yapılan maaş zamları, memur ve memur emeklilerimizin
alım gücünde yaşanan düşüşün önüne
geçilebilmesi, memurların içinde bulunduğu ekonomik olarak sıkıntılı süreci en
az hasarla atlatabilmeleri ve bir nebze
olsun yaşam standartlarında iyileştirme-

ye gidilmesi için memur ve emeklilere ek
zam ve refah payı verilmesi talebimizi
Cumhurbaşkanlığına 17.12.2021 tarih ve
1031 sayılı yazımız ile ilettik.

SGK BAŞKANI CEVDET CEYLAN İLE GÖRÜŞTÜK
Genel Başkanımız Osman Eksert,
Ankara SGK Şube Başkanımız
Emrah Karakurt ile 21.12.2021
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan’ı
ziyaret etti.
Ziyarette Ocak ayında yapılacak olan
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Sınavı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız Osman Eksert, “Sınavın tüm çalışanlar için hayırlı

olmasını diliyorum. Emeklerinin karşılığını SGK çalışanları mutlaka alacaklardır. Ayrıca bazı illerde yaşanan Servis
ihalesi sorunları da biran evvel çözüme
kavuşturulmalıdır” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet
Ceylan ise, “Sınava girecek hiçbir çalışanımızın tedirgin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı illerde yaşadığımız servis ihalesi sorunlarını da çok
yakın zamanda çözüme kavuşturacağız.
Tüm kurum çalışanlarımız müsterih olsunlar” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI
YAVUZ SELİM KIRAN İLE GÖRÜŞTÜK

Genel Başkanımız Osman Eksert, Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay ve Ankara 12 Nolu Şube Başkan Yardımcımız İbrahim
Çakıroğlu ile birlikte 20.12.2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret etti.
Çalışanların sorunlarının iletildiği ziyarette Genel Başkanımız Osman Eksert, “Çalışanlarının moral ve motivasyonunun korunması için mali, sosyal ve özlük haklarında
iyileştirme yapılması gerekmektedir. Biz Türk Büro-Sen
olarak, tespit ettiğimiz sorunların da çözümü noktasında
sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise
ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çalışanlarımızın motivasyonu bizler için çok önemli, tespit
ettiğiniz sorunların biran evvel çözüme kavuşması için
elimizden geleni yapacağız” dedi.
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MAAŞ ARTIŞLARINDA AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ

GENEL BAŞKANIMIZ OSMAN EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK BÜRO-SEN

TÜİK, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında TÜFE %3,51 yükseldi. TemmuzKasım arasındaki 5 ayda enflasyon %10,46 olurken, yıllık bazda %21,31 olarak belirlendi.
Kamu görevlilerine ve emeklilere
2021 yılının ikinci dönemi için yapılan maaş artışı %3 iken beş aylık
dönemde enflasyonun %10,46 olması, memur maaşlarının enflasyon karşısında resmî olarak %7,46
eridiğini de ortaya koydu. Bu 5
beş ayda ortaya çıkan erime, yılın
ikinci yarısında memur maaşlarının verilen zammın 3 katı kadar
eridiğini göstermektedir.
Bir ülkede enflasyon, maaşlara yapılan zamdan iki kattan daha hızlı
artıyorsa burada ücret politikalarının belirlenmesinde bir aksaklık
gelir dağılımında bir bozukluk var
demektir. Hal böyle olunca enflasyona endeksli maaş artışlarının
kamu çalışanlarının alım gücünü
nasıl erittiği, gelir dağılımını nasıl Halbuki bu sorunlar yalnızca belli çalışan gruplarının değil bütün
bozduğu ortaya çıkmaktadır.
memurların sorunudur. Bozulan
Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı ekonomik yapı ve darbe alan
açıklamalarda uzman ve baş öğ- memur bütçesi, bütüncül bir yakretmenlik sistemine geçileceğini laşımdan uzak yalnızca unvan
ve maaşların 1000 ile 2000 TL bazında ele alındığında sorun çöartacağını ifade etmiştir. Geçtiği- zülmekten çok daha da karmaşık
miz gün pratisyen hekimlerimizin hale gelmekte, çalışma barışı ve
maaşı 2500 TL, uzman hekimlerin adalet yara almaktadır.
maaşı 5000 TL artırılmıştır. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve po- Yıllık resmî enflasyonun %21’leri
lislerin ek göstergelerinin 3600’e aştığı ve maaşların sürekli eridiği
bu dönemde yalnızca belli unvanyükseltileceği belirtilmektedir.
ları ve meslek gruplarını ele alıp
diğerlerini görmezden gelmek ve
HUKUK – MEVZUAT
sefalete mahkûm etmek sosyal
1-Mahkeme, işsizlik ödeneği
devlet anlayışı ile bağdaşmaalmanın aile yardımı ödeneği
maktadır. Bu süreçte yılın üçüncü
almaya engel olmadığına
çeyreğinde milli gelir %7,4 büyühükmetti.
müştür. Maaşların enflasyonun
yarısından daha az bir artış gös2-İçişleri Bakanlığı görevde
terdiği ortamda bırakın büyümeyükselme sınavında yer veriden pay almayı sıfır zam bile alalen hatalı sorulara itiraz ettik
mayan kamu çalışanlarının gelir
pastasındaki oranı da azalmakta3-adalet hizmetleri tazminat
dır. Buna ek olarak belli çalışan
oranının sözleşmeli çalışanlar
gruplarına fazladan yapılan ariçinde toplu sözleşmede belirlenen miktarda ödenmesini
tışlar, kamu görevlilerimizin daha
talep ettik.
fazla umutsuzluğa kapılmasına
neden olmakta, çalışma verimini

düşürmekte, büyük bir çalışan ke- ve emeklilerimizin geleceğe dair
siminin geçim acziyetine düşmesi umutlarını tüketmektedir. Bu gisonucunu doğurmaktadır.
dişe bir dur deme vakti gelmiş de
geçmektedir.
Bu durumu düzeltmenin yolu, ayrım yapmaksızın bütün kamu çalı- Sorunların tamamını çözmekten
şanlarını kapsayan gerçek enflas- uzak, yalnızca belli unvanlara
yon, zorunlu harcamalar, büyüme sıcak diğerlerine şaşı bakan anve refah payını dikkate alan bir layış, milyonlarca memuru ve
ek zam verilmesinden geçmekte- ailesini 2022 yılında geçim müdir. Bu ekonomik şartlar altında cadelesinin tam ortasında yalnız
bir kesime zam yapılırken diğer bırakmış olacaktır. Bu nedenle
kesimlerin görmezden gelinme- derhal bütün kamu görevlilerini
si, hakkaniyet, adalet ve eşitlikle kapsayan bir çalışma yapılarak,
bağdaşmayan bir durum olarak tüm memurların beklentilerine
kamu vicdanını yaralayacaktır.
cevap vermek, sorumlu yönetim
anlayışının da bir gereği olarak
Görülmektedir ki, memurlarımızın karşımıza çıkmaktadır. Yetkililer
maaşı her geçen ay mum gibi eri- bu duruma daha fazla geç kalmamektedir. Döviz kurlarındaki artış, dan müdahale etmeli ve istisnasız
yatırım araçlarındaki yükseliş, tüm kamu çalışanlarımız ek zam
benzin, doğalgaz, elektrik ve gıda ile desteklenerek %21,31 enflasbaşta olmak üzere zorunlu har- yona karşılık memurlarımıza %6,1
camalara gelen zamlar istisnasız zam verilmesi garabetinden kurbütün memurlarımızın belini bük- tarılmalıdır. Enflasyon herkes için
mektedir. Bir taraftan COVID-19 aynıdır, geçim sıkıntısı herkes için
salgınıyla mücadelenin baş ak- aynıdır öyle ise çözüm de herkes
törleri olarak üstlendikleri hayati için ek zam olmalıdır. Aksi halde
görevlerin yükü diğer yandan memurlarımız kendilerine yapılan
ekonomik olarak terk edilmişliğin bu ayrımcılığı asla unutmayacakgetirdiği baskı memurlarımızın tır.
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ŞUBELERİMİZ OLAĞAN GENEL KURULLARINI TAMAMLADI
15 Ekim 2021 – 30 Aralık 2021
tarihleri arasında Şubelerimiz Olağan Genel kurullarını tamamladı.

Genel Başkanımız Osman Eksert, “Şubelerimiz hayırlısı ile genel kurul süreçlerini gerçekleştirdiler. Bu süreçte memura
hizmet yarışına girerek aday olan tüm

teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Seçilen olan ve çeşitli sebeplerle vedalaştığımız
arkadaşlarımıza görevlerinde başarı- arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür
lar diliyorum. Türk Büro-Sen bayrağını ediyorum” dedi.
zirveye hep birlikte taşıyacağız. Emekli

ADALET BAKAN YARDIMCISI HASAN
YILMAZ’A TALEPLERİMİZİ İLETTİK

SAYIŞTAY BAŞKANI METİN
YENER’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Osman Eksert, Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Orhan ve Sayıştay
Başkanlığı Temsilcimiz bayram
Karagöz ile birlikte 08.11.2021
tarihinde Sayıştay Başkanı Metin Yener’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Osman Eksert beraberinde Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Orhan ve Ankara 14 Nolu Şube
Başkanımız Emrah Coşkun
ile 12.10.2021 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan
Yılmaz’ı ziyaret etti.
Çalışanların sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Genel
Başkanımız Osman Eksert
adliyelerdeki iş yoğunluğuna
değinerek, “Adliyelerde ol-

dukça yoğun bir şekilde mesai yapılmaktadır. Bu noktada
personelin iş yükünün bir nebze hafifletilmesi için personel
eksikliği giderilmelidir. Sayın
Bakanında açıkladığı üzere
önümüzdeki yıl yapılması
planlanan Görevde Yükselme
Sınavı çalışanların motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca
banka promosyonu anlaşmalarında unvan ayırmaksızın
eşit ödemenin yapılması da
çalışma barışına katkı suna-

Çalışanların sorunlarının da
iletildiği ziyarette Genel Başkanımız Osman Eksert Sendikamızın çalışmaları hakkında
bilgi vererek, Sayıştay Başkanı
Metin Yener’e yeni görevinde
başarılar diledi.

caktır” dedi.
Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ise Sendikamızın
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Banka
promosyonlarının eşit dağıtılması bizim için de önemli ve
uygulamaya koymak istediğimiz bir husus, ayrıca çalışanlarımızın diğer taleplerini karşılayabilmek adına elimizden
geleni yapacağız” dedi.

TBMM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI İÇİN MECLİSTEYDİK
Genel Başkanımız Osman Eksert, Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay, Ankara 9 Nolu
Şube Başkanımız Aydın Yılmaz
ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Çakmak ile birlikte
17.11.2021 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde ziya-

retlerde bulundu. Ziyaretler
kapsamında TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Celal Adan, TBMM MHP Grup
Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM
MHP Grup Başkanvekili ve
Sakarya Milletvekili Muham-

med Levent Bülbül, TBMM
İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve TBMM
Genel Sekreter Yardımcısı
Ferdi Şimşek ziyaret edilerek,
TBMM çalışanlarının sorunları
ve çözüm yolları hakkında istişarede bulunuldu.
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Anadolu Diyanet-Sen’in Türk Diyanet Vakıf-Sen’e katılma kararı
ile ilgili değerlendirmede bulunan
Genel Başkan Nuri Ünal şunları
söyledi: “Sendikacılığın yüz akı,
ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı
sendikal hareketin öncüsü Türk
Diyanet Vakıf-Sen’e katılımlar devam ediyor.
Hizmet kolumuzda faaliyet gösteren Anadolu Diyanet-Sen, 02 Ekim
2021 tarihinde gerçekleştirdiği
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Türk Diyanet Vakıf-Sen’e
katılma kararı aldı.
Hakkı tutup kaldırma mücadelemizde birlikte yol yürüme kararı

tek güvencesi ve gerçek temsilcisidir. Çalışanlarımızın tamamını
kucaklayan bir anlayışın adıdır. Bizim ilkemiz, önce ülkemiz diyerek
yola çıkan Türkiye Kamu-Sen çatısı altında gayemiz milletimize, ülkemize ve çalışanlarımıza hizmet
etmektir. Bu duygularla, Sayın
Genel Başkan Mustafa Arabacı’nın
şahsında Anadolu Diyanet-Sen’in
kıymetli üyelerine Sendikamıza
alan Anadolu Diyanet-Sen Genel ve Vakıflar çalışanlarına yaptıkları katılarak güç kattıkları için, birlikteliğe vesile oldukları için tekrar
Başkanı Sayın Mustafa Arabacı, hizmetlerden dolayı hepsine ayrı
teşekkür ediyor, hoş geldiniz sefaYönetim Kurulu üyeleri ve bütün ayrı teşekkür ediyorum.
lar getirdiniz diyorum.”
üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar Anadolu Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet ve Var olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Diyanet-Sen çatısı altında, Diyanet Vakıflar çalışanlarının tek umudu, Var olsun Türkiye Kamu-Sen.

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN DR. BURHAN İŞLİYEN’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Nuri
Ünal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Dr.
Burhan İŞLİYEN’i makamında ziyaret etti.

ilgili görüş ve önerilerini dile
getirdi. Ayrıca unvan ve görevde yükselme sınavlarının açılmasını talep etti.

Sayın İşliyen’de; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getireZiyarette Genel Başkan Ünal; rek çalışmaları hakkında bilgi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdi. Talebin değerlendirileceçalışmaları, güncel konular ile ğini söyledi.

GENEL BAŞKANIMIZ RİFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Nuri
Ünal, Ankara Rifat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aşık’ı ziyaret
etti.
Ziyarette, Genel Başkan Yardımcımız Atila Ayhan’da hazır bulundu.
Sendikal faaliyetler hakkında bilgi
veren Genel Başkan Ünal, “İlk Diyanet İşleri Başkanımız merhum
Rifat Börekçi’nin adıyla faaliyet
gösteren eğitim merkezinin çalışanlarımıza hayırlı hizmetlere
vesile olmasını diliyorum. Eğitim
merkezlerimiz önemli görevler
icra etmektedirler. Çalışanlarımı-

zın mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi yanında, Kurum aidiyetinin oluşmasına katkı sunmaları
önem arz etmektedir.
Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar dileriz. Türk Diyanet Vakıf-

Sen olarak önce Diyanet İşleri
Başkanlığı anlayışıyla her zaman
doğru hizmetlerin destekçisi ve
yanında olmaya devam edeceğiz.”
dedi.
Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet

Aşık’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Genel
Başkanımız Ünal, Eğitim Merkezi
personelini de odalarında ziyaret
etti.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığına, 17 Eylül 2021 tarihinde yeniden atanan sayın Prof.Dr.
Ali ERBAŞ 05 Ekim 2021 Salı günü makamında ziyaret edildi.
alanda öncü, önder ve örnek
bir kurum olmasına yönelik çalışmalarda, Sendika olarak her
türlü katkıyı sunmaya hazırız.
Çalışanlarımızın huzuru, verimi
ve birlikteliğinin korunması için,
atama-nakil, görev ve unvan değişikliklerinde liyakat, ehliyet,
Genel Başkanımız Nuri ÜNAL bilgi ve hakkaniyetten asla taviz
ziyarette şunları söyledi; “Diya- verilmemelidir.
net İşleri Başkanlığına yeniden
atanmanızı tebrik ediyor, Diya- İdarecilerin çalışanları bir rakip
net’imize, çalışanlarımıza, ülke- olarak görmemeleri gerekir. Çamize, milletimize ve bütün İslam lışanlara, ailenin bir ferdi olarak
alemine yönelik hayırlı hizmet- milletimize hizmette en güzel
işleri nasıl yaparız anlayışıyla
lerde başarılar diliyoruz.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, bakmaları gerekir.”
çok değer ve önem verdiğimiz
ülkemizin en güzide kurumlarının başında olan Diyanet İşleri
Başkanlığının kurumsal yapısına
zarar vermeden, çalışanlarımızın problemleriyle ilgileniyoruz.
Şahsınızda bütün Diyanet çalışanlarımızın 1-7 Ekim Camiler ve
Din Görevlileri Haftasını kutluyorum.

Genel Başkan Ünal ayrıca, güncel konularla ilgili görüşlerini
dile getirerek, sendikal faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Diyanet İşleri Başkanı sayın Erbaş; “Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet’i
ön planda tutarak, Türk Diyanet
Vakıf-Sen’in sendikal duruşu ve
çalışmaları için teşekkür etti.
Sendikaların üyeleri ve çalışanları ile ilgili eğitim faaliyetlerine
önem verilmesini dile getirdi. Ardından Genel Başkanımız rilerini içeren dosyayı Başkan
Güncel konular hakkında görüşÜnal, Diyanet İşleri Başkanlığı Prof.Dr. Ali ERBAŞ’a takdim etti.
lerini aktardı.”
çalışanları ile ilgili görüş ve öne- Diyanet İşleri Başkanı Sayın
Erbaş’a 16 Türk Devlet bayraklarının olduğu tablo takdim edildi.
Sayın Erbaş’ta Genel Başkan
Ünal’a İHYÂ tercümesini hediye
etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş, Atila
AYHAN, Mustafa ÜNLÜ, Ayhan
ARABACI, Şemsettin AKÇA ve
Ankara 1 Nolu Şube Başkan
Yardımcısı Hamza Alaçam hazır
bulundular.

İkinci döneminizin tecrübesiyle,
Diyanet İşleri Başkanlığının her

DİYANET VE DİN ÜZERİNDEN KARMAŞAYA DİKKAT!
Bilgi kirliliği her alanda giderek yaygın- ülkemizde sahih dini bilginin referansıdır.
laşıyor. Kurumları, kişileri ve toplumun Kitap ve sünnetin rehberliğinde İslam
tamamını olumsuz yönde etkiliyor.
kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında günümüz insanının ihtiyaç ve
Yanlış haberlerin en fazla olduğu alan- beklentilerine yönelik hizmetler sunma
ların başında, maalesef din ve Diyanet gayretindedir.”
geldiğine de üzülerek şahit oluyoruz. Ne
acıdır ki, çoğunluğun Müslüman olduğu Kendi habis düşüncelerini, din kılıfı albir ülkede, özelikle de sosyal medya üze- tında ortaya koyanlara milletimiz geçit
rinden dini değerleri yok etmeye yönelik vermeyecektir. Dini değerlere, ahlaki anpaylaşımlar rağbet görebiliyor. Özellikle, layışımıza ve ülkemizin en güzide kurumDiyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından larımızın başında gelen Diyanet’e saldırveya Din İşleri Yüksek Kurulunca verilen maları boşuna değildir. Eleştiri sınırlarını
fetvalardan, kelimeleri cımbızlayarak kat kat aşan yalan, yanlış ve yanlı yayınolumsuz etki alanı oluşturulmak isteni- ların amacı; ahlaki değerlerimizi yok etyor. Diyanet İşleri Başkanlığı “Din İşleri meye, aile birliğimizi baltalamaya ve son
Yüksek Kurulu’nun aldığı kararlar, ya- din İslam hakkında olumsuz düşüncelerin
yınladığı mütalaalar ve verdiği fetvalarla yayılmasına zemin hazırlamaktır. Tek

dertleri, birliğimize, beraberliğimize ve
dirliğimize zarar vermektir. Türk Diyanet
Vakıf-Sen olarak, kurgulanmak ve oluşturulmak istenilen karmaşa, kargaşa, bilgi
kirliliği ve itibarsızlaştırma çabalarını yakından takip ediyoruz. Unutulmaması gereken; Türk Milleti İslam ile şereflendiği
günden itibaren, samimi ve tertemiz din
duygusundan asla vaz geçmemiştir. Dinine, Diyanetine ve hocasına da hep sahip
çıkmıştır ve öyle olmaya da devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün
personeli de, üstlendikleri görevi layıkıyla yerine getirerek, söz ve davranışlarıyla önder, öncü ve örnek tavırlarıyla
milletimize hizmete devam etmektedirler. İnsanlarımızın zihinlerini bulandırıcı,
fitne ve fesat çıkaranlar dün olduğu gibi,

bugün de yarın da asla ve asla kazanamayacaklardır. “Müslüman, dilinden ve
elinden diğer Müslümanların güvende
olduğu kimsedir.” Hz.Muhammed (sas)
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Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Nuri Ünal’ın
2021 yılı 1-7 Ekim
“Camiler ve Din Görevlileri
Haftası” mesajı:
Genel Başkan Nuri Ünal; “İslâm
dininin inanç, ibadet ve ahlâk
esasları ile ilgili işleri yürütmek,
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli Diyanet İşleri
Başkanlığımız, milletimizin hizmetinde olmaya devam etmektedir” dedi.
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak “Camiler ve Din Görevlileri
Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Nuri Ünal şunları
ifade etti; “Her yaşta vatandaşımıza din konusunda rehberlik ve
öncülük yapan din görevlilerimizin ve bütün Diyanet çalışanlarımızın haftasını kutluyorum.
1986 yılından itibaren Camiler
Haftası olarak kutlanan bu hafta,
Sendikamızın yetkili olduğu 2002
yılında teklifi ile 2003 yılından
itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaya
başlandı. Böylece, insanı yaşat
ki Devlet yaşasın anlayışı ile din
görevlileri haftanın ana unsuru
oldu. Cami dendiğinde ilk akla ge-

len imam ve müezzindir. Kur’an
kursu dendiğinde de Kur’an kursu öğreticisidir ve bütün Diyanet
çalışanlarıdır.
Yurt içinde ve yurt dışında en
küçük yerleşim yerlerinde bile,
fedakarca hizmet eden din görevlilerimiz, günün her saati
vatandaşlarımıza hizmet etmektedirler. Sadece cami ve Kur’an
kurslarında değil, insanımızın her
anında yanlarında olmaktadırlar.
İyi günde sevinçlerine, kederli
anlarında acılarına ortak olmaktadırlar. Herkesin hocası olarak
birlik, beraberlik ve milletçe bütünleşmeyi tesis etmektedirler.
Özellikle, salgın başta olmak üzere, deprem, sel ve diğer afetlerde
de ortaya koydukları özveri asla

unutulmayacaktır.
Din görevlilerimiz, bütün siyasi
görüş ve düşünüşlerin dışında
olarak, herkesi ve her kesimi
kucaklayıcı bir hizmet sunmaktadırlar. Din görevlileri, bulunduğu
çevrede yardıma muhtaçlara ve
kimsesizlere yardımın önderleridir.
Hafta vesilesiyle çalışanlarımızın
dertleriyle dertlenilmeli, problemlerinin giderilmesine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. Asil milletimiz, İslam’a, Kur’an’a, din ve Diyanete olan hürmetinden dolayı,
din görevlisine sevgi ve saygı göstermektedir. Öncelikle ve özellikle
bütün Diyanet çalışanları da birbirlerine sevgi, saygı ve samimiyetten asla vaz geçmemelidir.
Kurum personelinin aidiyet duygusu en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Bunun yolu da her düzeydeki
kurum yöneticilerinin, çalışanlar
arasında ayrıştırmaya izin vermemelerinden başlar. İdareci-çalışan veya çalışan-çalışan arasında
rekabet, çekişme, ayrıştırma vb.
gibi bize yakışmayan davranışlara izin verilmemelidir. Vatandaşlarımıza anlattığımız kardeşlik,
birlik ve beraberlik anlayışlarını
önce bizler tesis edebilmeliyiz.
Bütün atama, nakil, görev, unvan
değişiklikleri ve görevlendirmelerde bilgi, ehliyet, liyakat, hakkaniyet ve adaletten ödün verilmemelidir. Çalışanlarımız arasında
memleketi, mezuniyeti, sendikal
tercihi ve birilerine yakınlığı gibi
insan onurunu zedeleyen ayrış-

tırmalara asla izin verilmemelidir.
Son günlerde, personeli olmaktan
onur duyduğumuz, çalışanlarına
hizmet etmekten mutlu olduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığımız
ve din görevlilerimize yönelik,
haksız ve kırıcı söz ve yazıları
kınıyoruz. Eleştiriye evet, ancak
iftira, yalan, dedikodu ve kişiselkurumsal itibarsızlaştırmalara
hayır diyoruz. Herkesin ölçülü
davranmasını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın yapımı, bakımı ve diğer
giderlerinin çoğunluğu vatandaşlarımızın katkıları ile olmaktadır.
İlgi ve destekleri takdire şayandır.
İnşasından başlayarak, yaşamasına katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah hepsinden razı
olsun. Camileri ve Kur’an kurslarını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde
ulaştırmak hepimizin görevidir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak;
kıymetli din görevlilerimiz ve bütün Diyanet çalışanlarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı
kutluyorum. Vefat etmiş bütün
çalışanlarımızı rahmetle ve dualarla anıyorum. Emekli olmuş ve
görevlerine devam eden bütün
din görevlilerimize ve Diyanet çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve
esenlikli günler diliyorum.
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftamız kutlu olsun.”
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GENEL BAŞKANIMIZ OSMANİYE, HATAY
VE MERSİN İLLERİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş ile Atila
Ayhan Osmaniye, Hatay ve Mersin illerinde teşkilat yöneticilerimizle buluştu.

GECİKTİRİLMEDEN
4/B ÇALIŞANLAR KADROYA
GEÇİRİLMELİDİR
Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı
Nuri Ünal; “4/B
Sözleşmeli çalışanlar
geciktirilmeden kadroya geçirilmelidir”
dedi.

göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak”
gereklidir.
Dolayısıyla 4/B Sözleşmeli
çalışanlar bu sınava müracaat edemeyeceklerdir.
Nakil, yer değişikliği, eş durumu tayinlerinde sıkıntılar
yaşayan ve diğer kurumlara naklen geçebilme hakkı
olmayan 4/B sözleşmeli
Ünal şunları söyledi; “Her
çalışanlar, unvan değiştirme
ortamda 4/B sözleşmeli
hakları da bulunmamaktaçalışanların kadroya geçmedır.
lerini niçin istediğimizi bir
Aynı unvanda olsalar bile
kez daha anlatalım. Diyanet
(Başvaiz, Uzmanvaiz, Başiİşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kamam-Hatip, Uzman İmamriyer Basamaklarında YükHatip, Ku’ran Kursu Başöğselme (Başvaiz, Uzmanvaiz,
reticisi, Kur’an Kursu Uzman
Başimam-Hatip,
Uzman
Öğreticisi, Başmüezzin) kariİmam-Hatip, Ku’ran Kursu
yer basamaklarında yükselBaşöğreticisi, Kur’an Kursu
me imkânları bulunmamakUzman Öğreticisi, Başmüeztadır.
zin) Sınavı duyurusu yaptı.
Bunun içindir ki, bir kez
daha ısrarla dile getiriyoruz;
Sınava katılmak için; “Baş4/B SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANkanlık teşkilatında halen
LAR 4/A KADROYA GEÇİRİL657 sayılı Devlet Memurları
MELİDİR.”
Kanunu’nun 4/A maddesine

Osmaniye ilinde Kahramanmaraş il İstişare toplantılarında; sendikal ilgilendiren problemler değerlenditemsil heyeti üyelerimizle, Hatay’da faaliyetler, Toplu Sözleşme süreci, rildi.
Gaziantep ve Kilis İl temsil heyeti güncel konular ve çalışma hayatını
üyelerim ve ilçe temsilcilerimizle,
Mersin’de de şube yönetim kurulu
üyelerimizle istişare toplantıları gerçekleştirildi. Ayrıca, 31 Temmuz 2021
tarihinde trafik kazası sonucu vefat
eden Hatay Şube Başkanımız Bekir
Sağlam için Hatay-Yayladağı-Hisarcık köyünde düzenlenen mevlid-i şerife katılarak aileye tekrar başsağlığı
dilendi. Ziyarette Genel Başkanımıza, Türkiye Kamu-Sen Hatay İl Temsilcimiz Hayrettin Şahin eşlik ettiler.

ŞUBELERİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULLARI 18
ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARİYLE TAMAMLANDI
Şubelerimizin Olağan Genel Kurullarının
tamamlaması ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Genel Başkanımız Nuri Ünal
şunları söyledi; “20. yılını kutladığımız
Türk Diyanet Vakıf-Sen’imizin şubelerinin,
18 Aralık 2021 Cumartesi günü itibariyle kongrelerini tamamlamıştır. Böylece,
üstlendikleri görevi gelecek dört yıl için
büyük bir heyecanla taşımak ve daha
ileriye götürmek için şimdiden çalışmaya
başlamışlardır. Olağan Genel Kurullarını
tamamlayan şubelerimizin kıymetli yöneticilerine, kongre sürecindeki olgunlukları, çalışmaları ve gayretleri için ayrı ayrı
tebrik ediyor ve kutluyorum. Kongrelerimize katılan bütün teşkilat mensuplarımıza, misafirlerimize ve emeği geçenlere
teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan Genel

Kurullar neticesinde göreve seçilen şube
başkanlarımız, şube başkan yardımcılarımız ve zorunlu kurullara seçilen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, üstün başarılar
diliyorum. Kongreler sonucunda görevi
devreden bütün teşkilat mensuplarımıza
hizmetleri için şükranlarımı arz ediyorum.
Şubelerimizin yönetimine ve kurullarına
seçilen bütün yol arkadaşlarımdan isteğim; ETKİLİ olan Sendikamız Türk Diyanet
Vakıf-Sen’imizi ilçelerimizde, illerimizde

ve genelde YETKİLİ yapmak için var gücümüzle daha çok çalışmalarıdır. İlkemizden
ve hedefimizden taviz vermeden taşıdıkları emaneti, üstlendikleri görevi daha
yukarıya ve zirveye taşımalarıdır. Buna da
inancım sonsuzdur.
Türk Diyanet Vakıf-Sen ailesi olarak ve bu
onurlu davaya hizmette en ön safta görev
almış Teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte, Sendikamızı hak ettiği yere
taşıyacağımızdan hiç şüphemiz yoktur.
Tamamlanan Şube Olağan Genel Kurullarımızın Sendikamıza, Türkiye KamuSen’imize, teşkilatlarımıza, üyelerimize,
Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımıza ve
çalışma hayatımıza hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, selam ve
saygılarımı sunuyorum.”

GENEL BAŞKANIMIZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler
Genel Müdürü Erdal Atalay ve
İnsan Kaynakları Genel Müdürü
Akif Pusmaz’ı ziyaret etti.
Ziyarette; Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş, Atila Ayhan ve Mustafa
Ünlü’de hazır bulundular. Genel Başkan
Ünal, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ziyaretinde; yurtdışı din hizmetlerinin aksa-

varlığı, vatandaşlarımıza din hizmetleri ezzin-Kayım ve Fahrilerin kadro talepleri
gibi konularda görüşlerini dile getirdi.
hakkında görüşlerini dile getirdi. İnsan
Kaynakları Genel Müdürü Pusmaz’da,
Dış İlişkiler Genel Müdürü Atalay’da, “Di- “Çalışmalar hakkında bilgiler verdi.”
yanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı din
hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerde
bulundu.” İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ziyaretinde Genel Başkanımız Ünal;
Diyanet çalışanlarının genel talepleri,
madan yürütülebilmesi, salgın nedeniyle atama, nakil, görevde yükselme ile ilgili
ara verilen yurtdışı din görevlisi sınavları, konular, 4/B Sözleşmelilerin kadro ve
Fransa ve Avusturya başta olmak üzere nakil durumları, Vekil İmam-Hatip, MüAvrupa’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
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DİN GÖREVLİLERİMİZ VATAN,
MİLLET VE BAYRAK SEVDALISIDIR
Camiler, Allah’a en sevimli
mekânlardır. Yüce Allah mescidleri,
nurunun aydınlattığı yerler olarak
zikreder. Camiler; edep ve terbiye
ocağıdır. Birliğin, beraberliğin, huzurun ve kucaklaşmanın yerleridir. Ayrıştırmanın, dışlamanın, karalamanın ve küskünlüklerin yeri değildir.
Yüce Allah ilk mescidi “evim” ve “bu
beytin rabbi” ifadeleriyle yüceltmiştir. Bundan dolayı Kabe’ye “Beytullah” denilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (sas) “Beytullah”
ifadesini diğer mescidler için de
kullanmıştır. Camilerde görev yapan
din görevlilerimiz, bulundukları yerlerde insanlarımıza İslam’ın emir ve
yasaklarını anlatmakta, güzel ahlakla toplumumuzun manen yükselmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu sebeple camilerde hangi sıfatta
olursa olsun, konuşanlar sözlerine
azami dikkat etmek durumundadırlar. Birliğe ve bütünlüğe zarar vermemelidirler.
Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa

Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi,
İlk Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet
Rifat Börekçi, Amasya Müftüsü Hacı
Tevfik, Müftü Mestan Efendi, İmam
Ali Efendi, İmam-Hatip Çürükzade
Hacı Mehmet Efendi ve daha niceleri
Atatürk’ün başlattığı istiklal ve istikbal mücadelemizin yanında ve önünde olmuşlardır.
Gerçekler ortada iken, görevde veya
Kemal Atatürk’tür. Diyanet İşleri emekli de olsa hiç kimse, milletimizin
Başkanlığı’nın her personeli, özellik- ortak değeri olan Gazi Mustafa Kele de din görevlilerimiz, vatan, mil- mal Atatürk aleyhinde olabilecek söz
let, devlet, bayrak ve hürriyet keli- ve davranışlarla, Diyanet İşleri Başmelerinin kıymetini çok iyi bilmekte, kanlığı’mızı ve vatan millet sevdalısı
özümsemekte ve vatandaşlarımıza din görevlilerimizi töhmet altında
bırakamaz.
anlatmaktadır.

Kemal Atatürk, istiklal ve istikbalimiz için silah arkadaşlarıyla birlikte,
şanlı ve şerefli bir mücadele vermiştir. Çok zor şartlarda ve yedi düvelin
üzerimize geldiği bir ortamda, iman,
inanç ve sarsılmaz bir azimle Türk
Milleti’nin hür bir şekilde yaşamasını
sağlamıştır. İnancımız odur ki, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebedi Anadolu’muz; İngilizlerin, Fransızolarak, güçlü ve müreffeh bir şekilde ların, İtalyanların ve Yunanlıların
yaşamaya devam edecektir.
işgaline uğradığında, milli mücadelemizde Mustafa Kemal Paşa’ya ilk
Unutulmaması gereken önemli bir destek veren hocalar, müftüler, din
husus; Diyanet İşleri Başkanlığı- adamlarıdır. Bu gerçek asla unutulmızın kurucusu da Gazi Mustafa mamalıdır.

Birkaç kişinin yanlış düşünceleri
yüzünden, herkesin hocası olan din
görevlilerimizi ve toplumu din konusunda aydınlatmak ve bütün siyasi
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen Diyanet İşleri
Başkanlığını zan altında bırakamaz.

DİYANET MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal; “Diyanet, Milletimize
hizmete büyük bir heyecanla devam
etmektedir. Haksız, hukuksuz ve saygısız eleştiriler ülkemize ve geleceğimize bir şey kazandırmaz.”
Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı’na
eleştiri “hakaret” kervanına Muharrem İnce’de katıldı.
İnce, parti kongresinde yaptığı konuşmasında; “Diyanet İşleri Başkanı baştan sona yanlış. Bir de görev
süresini uzattılar. 30 Ağustos’ta bu
ülkenin kurucusuna bir Fatiha’yı çok
gören adam, adam bile değildir benim gözümde. Adil Öksüz’ün doktora
tezinde imzası olandan ne beklenir?”
diyerek Diyanet İşleri Başkanı’na
“adam bile değil” ifadesini kullandı.
Öncelikle şunu belirtelim: Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımızın, Dev-

letimizin kurucusu ve Diyanet İşleri
Başkanlığımızın da kurucusu olan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı
olumsuz hiçbir düşüncesi yoktur ve
olamaz.
Birilerinin, Diyanet çalışanlarını
Atatürk düşmanı gibi göstermeleri
beyhude bir tavırdır. Unutulmaması gereken, şanlı Milli Mücadelemiz
başlarken Atatürk’e ilk desteği verenlerin arasında ve yanında olanlar
o günkü müftüler ve din görevlilerimizdir. Sembol isim olarak ta daha
sonra ilk Diyanet İşleri Reisimiz
olan, o günkü Ankara Müftümüz Rifat Börekçi hocamızdır. Amasya’da,
Erzurum’da, Denizli’de Sivas’ta ve
bütün illerde sayısız örnekleri vardır.
O günden gelen anlayış ve ruhla, Diyanet çalışanları Atatürk’ü rahmetle,
minnetle ve şükranla anmaktadırlar

ve anmaya da devam edeceklerdir.
Bunun aksini söylemek, düşünmek,
davranış sergilemek akla ziyandır,
geçmişi inkardır ve ecdada vefasızlıktır.
Yine hep söylüyoruz; herkes herkesi
eleştirebilir. Ancak, ölçüyü kaçırmak,
hakaret etmek ne söyleyene ne de
ülkemize bir şey kazandırmaz. Hakaret, aşağılama ve kişilik haklarını
rencide etmek kimsenin hakkı da
değildir. Hele hele Cumhurbaşkanlığı
gibi bir makama talip olmuş, milletimizden 15 milyonun üzerinde oy
almış bir siyasetçinin, Diyanet İşleri
Başkanı’na “adam bile değildir” sözü
asla ve asla kabul edilemez.
Anayasal bir kurum olan Diyanet
İşleri Başkanlığı’mız; “Laiklik ilkesi
doğrultusunda, bütün siyasi görüş
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve

milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek,” “İslâm dininin
inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile
ilgili işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak” görevini dün
olduğu gibi bugün de eksiksiz olarak
yerine getirmeye devam edecektir.
Bu itibarla; siyasetçiler, gazeteciler,
sivil toplumun yöneticileri, sanatçılar
gibi toplumun göz önünde olan kişileri, sözlerinde daha dikkatli olmaları
kaçınılmazdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel örnek olmak,
hepimizin başta gelen görevleri arasındadır.
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ÇALIŞANLARIMIZIN KARŞILAŞTIKLARI
PROBLEMLER, DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI, VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ
KURUMLARA İLETİLDİ
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÇALIŞANLARIMIZIN HİZMETİNDE
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın karşılaştıkları problemlerin çözümü için, Sendikamız ilgili kurumlar nezdinde çalışmalarına devam ediyor.
Bunlardan bazıları;
- Mutemetlik yapan personelin karşı karşıya kaldıkları idari para cezalarının kurumlar tarafından ödenmesi,
- Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an kurslarında salgın tedbirlerinin
artırılması,
- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına müracaat
edenlerin, bütün sınavlara katılabilmeleri,
- Hafızlık Uygulama Esasları ile ilgili görüş ve önerilerimiz.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
DİYANET ÇALIŞANLARININ
BÜTÜN PROBLEMLERİNİN
ÇÖZÜMÜ İÇİN HER ORTAMDA
MÜCADELEYE DEVAM
ETMEKTEDİR.

• Çalışanların aleyhine oluşan (özellikle
düşük ücret alan şoför ve hizmetlilerin)
gelir vergisi diliminin yeniden düzenlenmelidir,
• 3600 ek gösterge düzenlemesi Diyanet
çalışanlarına unvan ayrımı yapılmadan
verilmelidir,

• 6002 sayılı Kanun ile Din Hizmetleri Sı• Unvanlara bakılmaksızın (şoför ve hiz- nıfı çalışanlarından sadece dört yıllık dini
metliler dahil) öğrenim durumuna göre yükseköğretim mezunlarına verilen 3000
birinci dereceye kadar ilerleme hakkı ta- ek gösterge uygulamasının okul ayrımı
Özellikle, şoför ve hizmetli
yapılmadan ve bütün Diyanet çalışanlarınınmalıdır,
olarak görev yapan çalışanlana verilmesi sağlanmalıdır,
•
Çalışanlara
(şoför,
hizmetli,
bekçi,
merımızın sorunları bir an önce
mur, teknisyen vb.) ödenen tazminat • Dini bayramlarda Diyanet çalışanlarıgiderilmelidir.
oranlarının, diğer kurumlarda aynı un- nın tamamına (şoför ve hizmetliler dahil)
vanlarda çalışanlara ödenen özel hizmet bayram ikramiyesi verilmelidir,
• Mesai mefhumu gözetmeden çalışan tazminat oranlarına yükselterek eşitlenşoför ve hizmetlilere mesai ücreti öden- melidir,
• Camiler ve Din Görevlileri Haftasında
mesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır,
bütün Diyanet çalışanlarına, unvan ayrı-

mı yapılmadan (şoför ve hizmetliler dahil) haftaya özel ikramiye ödenmelidir,
• Görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavlarında mülakat kaldırılarak yazılı
puana göre atama yapılmalıdır,
• Görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavlarının tüm kadrolar için (şoför ve
hizmetliler dahil) sürekli hale getirilmelidir,
• Şoför kadrosunda veya şoför olarak
çalışan personele aylık kilometre sınırı
getirilmesi, şehir dışı görevlendirmelerde
yolluk, konaklama vb. ücretler güncellenerek, iş riski tazminatı da dâhil olmak
üzere ücret ve tazminatları artırılmalıdır.
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HER KARARDA DEVLET ZARARA UĞRUYOR
4/B Sözleşmeli personel geciktirilmeden kadroya geçirilmelidir diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “4/B Sözleşmeli çalışanların arasında farklılıklar oluşturarak, sonucunda
kadro için çalışanları mahkeme kapılarına göndermek doğru değildir” dedi.

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Ünal açıklamasını şöyle sürdürdü;
“4/B sözleşmeli personelin arasında
ayrımcılık yapılarak, bir kısmını süresiz sözleşmeli, bir kısmını da 3+1
sistemine tabi tutmak anlaşılır bir
durum değildir.
4/A kadrolu personel gibi aynı sınavlara katılarak, 4/B çalışanlar
aynı görevleri yapmaktadırlar. 4/B
çalışanların tabi olduğu mevzuatın
farklılığı sebebiyle unvan-görevde
yükselme, kurum değişikliği, yurt içi
ve yurt dışı görevlendirmelerden yararlanamamaktadırlar. Aile bütünlüğü bulunmamaktadır ve çocukları
aile sıcaklığından mahrum bulunmaktadır.
Aynı zamanda; Diyanet İşleri Başkanlığında çoğunluğu imam-hatip,
müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere görev yapan 28
bine yakın 4/B Sözleşmeli personel
bulunmaktadır. 10 bine yakın çalı-

şan 3+1 yıl süreli sözleşmeli olarak
çalışmaktadır. Kalan 18 bine yakın
çalışanlar ise süresiz sözleşmeli durumundadır. Eşitlik bozulmuştur.
Genel Başkan Ünal; ”4/B Sözleşmeli
çalışanların kadroya geçişleri Kanun
düzenlemesiyle yapılacaktır ve bunun yeri de TBMM’dir. Ancak gerekli
kanuni düzenleme yapılmadığı için,
2019 öncesi göreve başlayan yaklaşık 18 bin 4/B sözleşmeli çalışan,

yaklaşık 3 bin lira civarındadır. Bunun içindir ki; bütün kurumlarda
olduğu gibi, özellikle Diyanet İşleri
Başkanlığı’nda görev yapan 4/B Sözleşmeli personel daha fazla mağdur
olmadan ve Devlet bütçesinin de
daha fazla zarara uğratmadan kadroya geçirilmelidirler.
Kamuda üretken, kalıcı ve daha
verimli bir hizmetin yürütülmesi
için, Çalışanlarımızın hem görevleriyle ilgili, hem de aile huzuruykadro talepleri için mahkemelere la ilgili mağduriyet yaşamamaları
müracaat etmektedirler. Bugüne ka- için, İmam-hatip, müezzin-kayyım,
dar 100’ye yakın 4/B sözleşmeli ça- Kur’an kursu öğreticisi 4/B statüsünlışanımız, davayı kazanarak kadroya de istihdam edilen bütün sözleşmeli
geçmişlerdir. Yüzlerce, binlerce çalı- personelin, geciktirilmeden ve ayrım
şanımız da mahkemelere müracaat yapılmadan 4/A statüsünde kadroya
etmiş ve etmektedirler. Unutulma- geçirilmeleri sağlanmalıdır. Kanuni
sın ki, kazanılan her dava Devletimi- düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet
zin bütçesini de zarara uğratmak de- Meclisi tatile girmeden çıkarılmasını
mektir. Sadece bir davanın avukatlık ve 4/B sözleşmeli çalışanlarımıza
ücreti ve diğer yargılama giderleri bayram hediyesi olmasını bekliyoruz.”

“BİRLİKTELİĞİN ADRESİ TÜRK DİYANET VAKIF-SEN”
Genel Başkanımız Nuri Ünal,
Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş ve Atila
Ayhan Kütahya’da üyelerimizle buluştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk ve Milliyetçi
Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı
Ayhan Toy ziyaret edildi. Ardından;
üyelerimiz ve temsilcilerimizin katıldığı istişare toplantısı yapıldı. TopKütahya programı kapsamında; lantıda konuşan Genel Başkan Ünal;
Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Kütahya’da İl Temsilciliği görevini
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, devralan Ahmet Akif Taş ve heyetine
teşekkür ederek, en kısa zamanda
kuruluş ve kurtuluş şehri Kütahya’da
tek başına Şube ve yetkili sendika
olmalarını isteyerek, buna inancının
tam olduğunu belirtti.
Ünal konuşmasına şöyle devam etti;
“Ülkemizin dört bir yanında olduğu
gibi Kütahya’mızda da Sendikamıza teveccühler başlamıştır. Bugüne
kadar görev yapan arkadaşlarıma
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
İnşaallah bugünden itibaren, alınan
emanet daha yukarılara çıkarılacaktır. Çalışmalarımızı yaparken, önce
ülkemiz anlayışından, Diyanet ve Va-

kıflar gibi güzide kurumlarımızın bir
personeli olduğunuzu unutmadan
davranış sergilemeye devam edin.
Hak ararken başkasının hakkını asla
ve asla yok edici duruma düşmeyin.
Kimsenin hakkını yemeyin, kimseye
de hakkınızı yedirmeyin. Türkiye
Kamu-Sen olarak güçlü bir ailenin,
marka bir teşkilatın üyesi olduğunuzu unutmayın. İlkenizden, hedefinizden ve duruşunuzdan vazgeçmeyin.

İnanıyorum ki, hak mutlaka yerini
bulacaktır. Etkili olan Sendikamız
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen yetkili olacaktır. Diyanet
ve Vakıflar çalışanlarının ümidi,
umudu ve gerçek dostu Türk Diyanet
Vakıf-Sen var olsun. Kamu çalışanlarının gerçek ve güçlü temsilcisi Türkiye Kamu-Sen var olsun.”
İstişare toplantısına; Genel Başkan
Yardımcılarımız Hakan Paş, Atila
Ayhan, Türkiye Kamu-Sen Kütahya
İl Temsilcisi Hasan Gök, Sendikalarımızın temsilcileri, Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, Kütahya Din
Görevlileri Derneği Başkanı Murat
Oruç, temsilcilerimiz ve üyelerimiz
katıldılar.
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN 20 YAŞINDA

“Diyanet ve Vakıflar
Çalışanlarının Güçlü Sesi,
Gerçek Temsilcisi”

dalgalanması gururuyla, hak arama mü- için önemlidir. Bu iki güzide kurum çalıcadelemizi gerçekleştiriyoruz.
şanlarının tamamı bizler için çok değerlidir.
İlkeli sendika Türk Diyanet Vakıf-Sen’e
üye olmak büyük bir değerdir.
Hak arama mücadelemizde, SendikaTürk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Kararlı sendika Türk Diyanet Vakıf-Sen’e mıza desteklerini esirgemeyen kıymetli
Başkanı Nuri Ünal, Türk Diyanet
üye olmak büyük bir azimdir.
üyelerimiz, sadece sayısal veriler değil,
bizler için birer emanettir. Türk Diyanet
Vakıf-Sen’in 20. kuruluş yılı nedeSorumlu sendika Türk Diyanet Vakıf-Sen’e Vakıf-Sen, değerli üyelerimizin gurur
niyle bir mesaj yayınladı:
üye olmak büyük bir güvendir.
duydukları bir sendikadır. Üye olmasalar
“Türk Diyanet Vakıf-Sen, geçbile diğer kamu çalışanları, Sendikamızın
Ahlaklı
sendika
Türk
Diyanet
Vakıf-Sen’e
her zaman ve şartta onurlu duruşunu ve
mişten bugüne ve geleceğe aynı
üye olmak büyük bir erdemdir.
inanç, azim ve kararlılıkla yılma- Kısaca; Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının haktan yana tavrını söyleyegelmişlerdir.
dan yoluna devam etmektedir”
güçlü sesi, gerçek temsilcisi Türk Diyanet 20 yılda çok zorluklarla karşılaşılmış, her
Vakıf-Sen’de üye kalmak büyük bir onur- türlü baskı, dışlama, ötekileştirme, yalan
diyen Ünal, Sendikanın Kurucu
ve iftiraya maruz kalınmıştır. Ancak, her
Genel Başkanı merhum Tevfik Yük- dur.
ne olursa olsun, doğru duruştan, hakkı
sel bey başta olmak üzere, emeği 20. kuruluş yılını kutladığımız bugün, söylemekten, ülkesi ve üyesinin yanında
Sendikamız gücüne güç katarak, emin ve olmaktan asla taviz verilmemiştir. Güne
geçenlere, katkı sağlayanlara ve
güvenilir adımlarla ve kuruluş ilke ve ül- veya güce göre değil, hakkı tutup kalbütün teşkilat mensuplarına ayrı
külerinden asla taviz vermeden hak ettiği dırma anlayışıyla sendikal mücadelesini
ayrı teşekkür etti.
yere ulaşacaktır.
yerine getirmiştir.
Genel Başkanımız Nuri Ünal açıklamasın- Türk Diyanet Vakıf-Sen, kurulduğu günda şunları söyledi:
den itibaren, üyesi olduğu Türkiye KamuSen ile birlikte üreten, yol gösteren, hak
“Cennet vatanımızda aziz milletimizin eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir
müreffeh, Diyanet ve Vakıflar çalışanları- anlayışla faaliyetlerini sürdürmektenın mutlu ve huzurlu olmaları için çıkılan dir. Hizmet kolumuzda bulunan, Diyayolda 20. yıla yaklaştık. Önce ülkemiz di- net İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
yerek, şanlı bayrağımızın hür bir şekilde Müdürlüğü’nün kurumsal yapıları, bizim

Hak arama mücadelesi vakar, ciddiyet ve
süreklilik isteyen çetin bir yoldur. Özellikle, Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda
sendikal faaliyetler içerisinde bulunmak,
ayrı bir sorumluluk ve aidiyet gerektirmektedir. Sendikaların dünü vardır,
bugünü yaşanır, önemlisi ise aynı ruhla
yarınlara devam edebilmektir. Sendikal

geçmişe ihanet edilerek, çalışanların samimi duygularını boşa çıkarmak, ne sendikal harekete ne de çalışanlara bir şey
kazandırmaz.
Sendikalar; üyesi olsun olmasın güzelliklere, iyiliklere, liyakatli atamaya ve her
alanda hakkın teslimine taraf olmak zorundadır. Hak arama aracı olan sendikalar, üyesi olmadı diye kamu çalışanlarına
baskı, ötekileştirme, hakkın yok edilmesini savunamaz. Öncelik, insan onurunun
korunmasıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen’in, 14.045 üyesinin oluşmasında helal emek ve gerçek
alın teri vardır. Samimiyet ve kardeşlik
hakimdir. Geçici veya kişisel çıkar ilişkileri asla ve asla bulunmamaktadır. Teşkilatımız da buna müsaade etmemiştir,
bundan sonra da etmeyecektir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen; kurum ve çalışanlarımızın hakkını koruduğu gibi, ülkemiz,
milletimiz ve İslam alemini ilgilendiren
konularda da üzerine düşeni yerine getirmektedir. Devletimiz ve ülkemizin güçlü
yarınları için, gerekli uyarı, eleştiri ve
önerilerimizi bizlere yakışan usul ve üslupla söylemeye, dün olduğu gibi, bugün
de yarın da devam edeceğiz
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Bizlere öncülük yapan kurucu
Genel Başkanımız merhum Tevfik
Yüksel Bey başta olmak üzere,
vefat eden bütün üyelerimizi ve
yakınlarını rahmetle ve dualarla
anıyorum. Ruhları şad, mekânları
cennet olsun. Emekli olan bütün
üyelerimize aileleriyle birlikte
sağlık, esenlik, mutluluk ve hayırlı
günler diliyorum.
Türk Diyanet Vakıf-Sen’imizin
şerefli yürüyüşünde yılmadan,
yorulmadan, sapmadan ve savrulmadan ben de varım diyerek,
gücümüze güç katan her düzey-

deki cefakâr temsilcilerimize ve
kıymetli üyelerimize ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum. Teşkilatımızın her alanında görev alan
bütün arkadaşlarıma, bu zorlu
mücadeledeki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.
Hak edenin, hak ettiği yere kendi
hakkı, bilgisi ve liyakati ile gelebileceği, Diyanet ve Vakıflar
çalışanlarının tamamının, kurum
yöneticileri, sendikaları ve birbirlerinden emin ve güvende olduğu
bir sistemin oluşması için, bütün
gücümüzle çalışmaya devam ede-
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ceğiz.

neticilerimize, temsilcilerimize ve
üyelerimize tekrar şükranlarımı
Kuruluşumuzdaki aynı sevda, aynı sunuyorum.
ilke ve anlayıştan vaz geçmeden,
nice 20 yıllara ulaşmamızı diliyo- İnanıyoruz ki; etkili olan Sendikarum. Çalışmak, anlatmak, bilgilen- mız Türk Diyanet Vakıf-Sen, dedirmek ve mücadele etmek biz- ğerli üyelerimizin verdiği onurlu
den, yardım Cenab-ı Allah’tandır. destek, teşkilatımızın cefakâr yöBu duygu ve düşüncelerle Türk neticilerinin üstün gayretleriyle,
Diyanet Vakıf-Sen’imizin 20. kuru- hak ettiği yetkiyi mutlaka alacakluş yılını kutluyorum. 25 Temmuz tır.
2001 tarihinde kuruluşundan bugüne, Allah’ın rızası için, ülkemize, Nice 20 yıllara, var olsun Türk Dimilletimize, Diyanet ve Vakıflar yanet Vakıf-Sen. Var olsun Türkiye
çalışanlarımıza hizmet etmek Kamu-Sen.”
uğruna katkı sağlamış bütün yö-

GENEL BAŞKANIMIZ ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
Eskişehir Şubemizin
Sivrihisar ilçesinde
düzenlediği üyelerimizle buluşma
programına, Genel
Başkanımız Nuri Ünal
katılarak, sendikal
faaliyetler, güncel
konular ile ilgili
bilgilendirmelerde
bulundu. Üyelerimizin
sorularını cevapladı,
karşılaştıkları sorunlar ile görüş ve önerilerini dinledi.
Toplantıya; Genel Başkanımızla birlikte Genel Başkan
Yardımcımız Mustafa Ünlü,
Eskişehir-Bilecik Şube Başkanımız Hüseyin Poyraz,
Sivrihisar İlçe Temsilcimiz
Fahri Uygun, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile
Sivrihisar ve Beylikova

ilçelerimizin kıymetli üye- lerden ülkemizi ve milleleri katıldılar.
timizi muhafaza eylesin.
Eskişehir Şubemize ve SivGenel Başkanımız Ünal rihisar İlçe Temsilciliğimitoplantıda özetle şunları ze gösterdikleri başarıdan
söyledi; “Son günlerde ve bu güzel birlikteliği sağkarşı karşıya kaldığımız ladıkları için de teşekkürorman yangınları, bizleri lerimi sunuyorum. Sadece
derinden üzmektedir. Dev- üyelerimize değil, bütün
letimiz güçlüdür, inşallah çalışanlarımıza yönelik
kısa sürede bu afetin de hizmet anlayışları için kenüzerinden gelecektir. Yüce dilerini kutluyorum. SenAllah sel, deprem, salgın dikal faaliyetleri ayrışma,
ve yangın gibi bütün afet- ayrıştırma ve ötekileştirme

yapmak isteyenlere bakmadan, birlik, beraberlik
ve bütünlük içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Diyanet çalışanlarımızın
karşılaştıkları problemlerin çözümü için, bize
yakışan usul ve üslupla
gerekli çalışmaları yapıyoruz. Türk Diyanet VakıfSen olarak, ülkemizin
güçlü, Milletimizin huzurlu
ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın her alanda önder

olması bizler için önemlidir. Sendikamıza, Türkiye
Kamu-Sen’imize ve ilkeli,
kararlı, sorumlu ve ahlaklı
sendikal harekete desteklerinizden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Var Olsun Türk Diyanet
Vakıf-Sen, Var Olsun Türkiye Kamu-Sen. Toplantı sonrası emekli olan Ali
Fuat KÖSEER’e plaketini
Genel Başkanımız Nuri
Ünal taktim etti.
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TKDK PERSONELİNİN

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
ttosgm
turk.tarim.orman.sen

www.tos.org.tr

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SONA ERDİ
22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi
Gazetede “25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararmanesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararmanesi” yayımlandı.
TKDK’da 28.12.2018 tarihinden önce göreve başlayan personelinin maaşları aynen korunacak.
Bu konuda talebimizi arz ettiğimiz başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir
Pakdemirli, Kurum Başkanımız Sayın Muhammet
Adak ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Ahmet DEMİRCİ
Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINDA,
ASGARİ ÜCRET BRÜT MATRAHI KADAR
MİKTARIN VERGİ DIŞI BIRAKILMASI
Asgari ücretlilere getirilen vergi
muafiyeti sonrası “Kamu Çalışanlarının maaşlarında, asgari ücret
brüt matrahı kadar miktarın vergi
dışı bırakılması” konusunda Türkiye
Kamu Sen ve Türk Tarım Orman Sen
olarak ortaya koyduğumuz talep
karşılık bulmuş ve bu konudaki
düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.
Bahse konu düzenlemeyi olumlu
buluyoruz.
Ancak yıllardır ekonomik kayıplar
yaşayan ve son dönemdeki ekonomik çalkantılardan kaynaklı; memurlarımızın ve emeklilerimizin üzerindeki ekonomik cenderenin yükünün
azaltılması için; TABAN MAAŞA EK
ZAM ve REFAH PAYI uygulamaları da
acilen hayata geçirilmelidir.
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7. OLAĞAN ŞUBE GENEL KURULLARIMIZI
BÜYÜK BİR COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamızın 7. Olağan Şube Genel Kurullarını değerli
delegelerimizin katılımı ile birlik, beraberlik içerisinde
büyük bir coşku ve heyecan ile gerçekleştirdik.
Mevcut Şube Başkanlıklarımızın yanı sıra tutku ve arzu
ile memurun hakkını savunmak için büyük çaba ve uğraş göstererek yola çıkan Şube Kurucular Kurulu üyelerimiz sayesinde 4 nolu İstanbul, 20 nolu Kastamonu, 30
nolu Ankara ve 31 nolu Kahramanmaraş Şube Başkanlıklarımızın da 1 . Olağan Şube Genel Kurullarını gerçekleştirerek Şubelerimizi kurduk.
01 nolu Ankara Şerife BEKTAŞ, 02 nolu Ankara Mehmet
Murat TUNCER, 03 nolu Antalya Yaşar ÖZKAN, 04 nolu

İstanbul Gürkan BOZKURT, 05 nolu Trabzon Hasan Basri ÇELEBİ, 06 nolu Mithat Bülent BAĞCI, 07 nolu Bursa
İsmail GEMCİOĞLU, 08 nolu Balıkesir Sabri EROL, 09
nolu Eskişehir Hüsnü TUNCER, 10 nolu Afyonkarahisar
Alperen ŞAHİN, 11 nolu İzmir Uğur İSTEK, 12 nolu Denizli
Süleyman SÜRMELİ, 13 nolu Adana Celal KARA, 14 nolu
Mersin Kamil ÖZBİLGEZ, 15 nolu Konya Ziya ACAR, 16
nolu Kayseri Burak IŞIK, 17 nolu Çorum Yusuf BAYÇELİK,
18 nolu Erzincan Erdal POLAT, 19 nolu Ordu Hasan Ali
YILMAZ, 20 nolu Kastamonu Burak YEŞİLTAŞ, 21 nolu
Samsun Coşkun ŞEN, 22 nolu Tokat Selçuk KAÇMAZ, 23
nolu Tekirdağ Turgay KIRAN, 24 nolu Erzurum Adem

KARADAYI, 25 nolu Elazığ Atilla ÇERKEZ, 26 nolu Malatya Cumali SEVİM, 27 nolu Sakarya Murat YILDIRIM, 28
nolu Gaziantep Cuma EROL, 29 nolu Manisa Ali TEKİN,
30 nolu Ankara Erol Gürkan IŞIN, 31 nolu Kahramanmaraş Hasan YURDAGÜL ve 32 nolu Isparta Süleyman
Hilmi YILMAZ; Yıllarca çalışma gayreti gösteren Şube
Başkanlığı görevlerinden ayrılan Şube Başkanlarımıza
emekleri için teşekkür eder, güven tazeleyen Şube Başkanlarımıza, yeni seçilen Şube Başkanlarımıza ve yeni
kurulan şubelerimize seçilen Şube Başkanlarımızı kutlar, çıktıkları hak yolu mücadelesinde kendilerine hayırlı
olsun dileklerimizi iletir, görevlerinde başarılar dileriz.
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HERKESE ADALET!
ortalamasını zaten sollamışken, asgari ücretliler ile aynı şartlara kavuşSSK, Bağ-kur emekli maaşlarını muş(!) oldu.
ikiye katladı.
Tabi ki bu olumsuzluğun müsebbibleYetkili sendikanın da marifeti ile rinden en önemlisi, malum sendikayı
yılbaşında memur ve emekli maaş- üyelikleri ile hala körü körüne desteklarına % 5 zam gelecek.
leyen kamu görevlileridir.

alanlardayız ve ısrarla mevcut ekonomik gelişmelerden kaynaklı kayıplarımız için seyyanen zam ve refah payı
uygulamasının bir an önce getirilmesinin şart olduğunu vurguluyoruz.

Asgari ücrette yaşanan bu gelişme
sonrası ise yukarıdaki taleplerimizin
yanına, “Asgari ücrette getirilen vergi
Asgari ücret % 50 arttı, yeni asgari üc- Yetkili sendika sayesinde memurlar Türkiye Kamu Sen olarak bu günlerde
muafiyeti miktarı kadar bir muafiyet,
ret 4.250. Hayırlı olsun.
tüm ücretlilere de sağlanmalıdır” diyoruz.
Bu rakam son dönemlerde ekonomide
2021’in sonlarına yaklaştığımız ve
yaşanan olumsuzluklar, döviz kurlarınTBMM’inde bütçe görüşmelerinin sürda ortaya çıkan uçuşlar ve ülke paradürüldüğü bu günlerde memur ve memızla yaşanan gayri resmi devalüasyon
mur emeklilerinin haklı talepleri mutşartlarını yok sayarsak; gayet pozitif
laka karşılık bulmalıdır.
bir gelişmedir. Ancak bu olumsuz gelişmeleri yok sayabilmemiz mümkün deAksi durum, çalışanlar arasında ayrıştığildir ve Çalışma Bakanı Sayın Bilgin’in
rıcı görüntülerin derinlemesine neden
ifadesi ile “Asgari ücrette, bir kişi için
olacaktır.
asgari geçim haddi rakamları” nın dikkate alındığı görülmektedir.
Türkiye Kamu Sen ve Türk Tarım Orman Sen olarak, çalışanların haklı taAncak asgari geçim haddi uygulamaleplerinin karşılanması için mücadelesında mevcut kamu görevlilerinin ve
mize devam edeceğiz.
emeklilerinin gözardı edilmesinin nasıl
Saygılarımla.
izah edileceği merak konusudur. Çünkü bu gelişme ile asgari ücret rakamı
en düşük devlet memuru maaşını yaAhmet Demirci
kaladı. Bu değer emekli memur maaş
Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı

MHP KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA KALAYCI’YA

GÖSTERDİĞİ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Türkiye Kamu Sen’inde Toplu Sözleşme masasında olmazsa olmazlarından
olan talepleri Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Sayın
Kalaycı’dan memurlar için 7 önemli
talep TBMM de 2022 Yılı Bütçe Kanunu
Teklifi ve 2020 Yılı Kesin Hesap Kanun
Teklifi’nin tümü üzerine söz alan Konya
Milletvekili Mustafa Kalaycı,

samalıdır.
3- Yardımcı hizmetlerde çalışanlar genel
idare hizmetlerine alınmalı,
4- Sözleşmeli, vekil, fahri ve ücretli çalışanlar kadrolu hâle getirilmelidir.
5- Emeklilerin aylıkları geçimlerini sağlayabileceği düzeyde artırılmalı, emeklilerin aylıklarından kesilen katılma payları
kaldırılmalı ve emekli aylıkları arasındaki farklılıklar dengeye getirilmelidir.
6- Ayrıca, çıraklık ve staj süreleri hiz1- Kamu çalışanlarına ek zam ve refah metten sayılmalı,
payı verilmeli,
7- Emeklilikte yaşı bekleyenlerin yaşadı2- 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmada ğı mağduriyeti giderecek bir düzenleme
ek gösterge sistemi tüm memurları kap- yapılmalıdır.
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KURUM ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez

ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başkanlarımız
ve İşyeri temsilcilerimiz ile birlikte Türkiye’nin
Adana, Amasya, Çorum, Isparta beraberin- her köşesindeki kamu çalışanları için hak müde Şube Kurucular Kurulu olarak atadığımız cadelesine çıktığımız kurum ziyaretlerimizi
gerçekleştirdik.

ADANA

AMASYA

ÇORUM

ISPARTA

ttosgm
turk.tarim.orman.sen

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu olarak Taşra Teşkilatımız ile birlikte kurum kurum, oda oda

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

www.tos.org.tr

ŞUBE KURUCULAR KURULU OLARAK ZİYARETLERİMİZ
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Türkiye Kamu – Sen Meydanlardan Haykırdı

“Ek Zam Hakkımız Söke Söke Alırız”
Türkiye Kamu-Sen Hak arama mücadelesi için Başkent Ankara ve eş zamanlı
olarak ülkemizin 81 ilinde aynı anda
meydanlardaydı.

www.turkenerjisen.org.tr

TÜRK ENERJİ-SEN

yüksek sesle dile getirdik. Haklarımızı
alıncaya kadar mücadelemizi devam
edecektir. Türkiye Kamu-Sen olarak
Genel Merkez Ankara ve 81 ilimizde Türkiye Kamu-Sen’imizin hak arama mücadelesine destek veren bütün teşkilat
Kamu çalışanları adına, Ek zam ve refah mensuplarımıza ve katılımcılara teşekpayı başta olmak üzere taleblerimizi kür ediyoruz Sağolun varolun.
Ankara ulus meydanından bir kez daha

BAKANLAR KURULU KARARI OLUMLU, ANCAK MEMURLARA
EK ZAM VE REFAH PAYI KEYFİYET DEĞİL, MECBURİYETTİR
Sn. Cumhurbaşkanının
kabine toplantısı sonrası
Kamu çalışanı memurlarımızın gelirlerinin asgari
ücretin brüt tutarı kadar
olan kısmının vergi dışı
bırakılması kararı olumlu
bir karar ve gelişmedir.
Memurlarımızın maaşlarından
asgari ücretin brüt tutar kadarı olan (5004) TL nin vergi dışı
tutulması neticesinde kazancı yaklaşık 750 TL ye tekabül
etmektedir. Ancak hünüz hiç
bir şey kesin ve netleşmiş olmamakla beraber TBMM plan
bütçe komisyonundan geçtiği

haberi kamuoyuna an itibarı İle
düşmüştür.
Dar ve sabit gelirli ücretli çalışanların yıllardır üzerinde çöreklenen vergi yükünün adaletli
bir orana çekilmesi kararı, Türkiye Kamu-Sen’in verdiği mücadelenin, haklılığını ve gelinen
nokta itibarı İle bunun karşılık
bulmasının haklı memnuniyetini yaşamaktayız.
Ancak buna rağmen memurlarımızın ve emeklilerimizin
üzerindeki ekonomik yükünün
kaldırılması,yada en aza indirilmesi için Türkiye KamuSen’imizin EK ZAM ve REFAH
PAYI talebi mutlak suretle hayata geçirilmelidir.

TSE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLK
TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın güzide kurumlarından ve 12 Mayıs 2021 itibarı İle Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kurumları
arasına dahil edilen TSE Başkanlığında TÜRKAV Genel Başkanımız
Ebubekir Korkmaz beyin katılımı İle samimi ve başarılı bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
* Geçmişten geleceğe TSE kurumu
* Türkiye Kamu-Sen ve Türk Enerji-Sen
* TSE çalışanlarının sendikal tercih ve hakları
konularının görüşüldüğü toplantımıza emeği geçen ve katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar
diliyoruz.
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ASGARİ ÜCRET VERGİ MUAFİYETİNİN “MEMURLARIMIZIN

KAYIPLARINI KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

www.turkenerjisen.org.tr

TÜRK ENERJİ-SEN

TBMM’de görüşülmekte olan ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi, 23 Aralık 2021 tarihi itibarı İle TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
TÜİK Kurumunun kamuoyuna
açıkladığı resmî rakamlar ve Türkiye Kamu -Sen Ar-Ge biriminin
yaptığı çalışma neticesinde çıkan
tabloya bakıldığında,asgari ücret
vergi muafiyetinin memurlarımızın ekonomide yaşanan olumsuz
dalgalanma ve önceki dönemlerden yüksek enflasyon nedeni ile
ortaya çıkan kayıplarının telafisine çözüm olmadığı çok net olarak
görülmektedir.
Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen’in
talep ettiği “EK ZAM” memurlarımızın kayıpların telafisi için
“olmazsa olmaz”olarak gündem
oluşturmakta ve özelliklede asgari ücretin açıklanması sonrası
memurlarımızda oluşan yüksek
beklenti ile çözüm beklemektedir.

TBMM de Kabul edilen kanuna
göre çalışanların maaşlarının asgari ücret tutarı kısmından gelir
ve damga vergisi alınmayacak.
Buna göre, asgari ücretin aylık
brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)ve işsizlik
sigortası primleri düşüldükten
sonra kalan tutar muafiyete esas
olacaktır
Bu nedenle yapılan düzenlemede
Ücret gelirlerinin vergilendirmesinde asgari ücretin aylık brüt
tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan “Asgari Geçim
İndirimi”(AGİ)düzenlemesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Türkiye Kamu-Sen olarak gelinen
nokta itibarı İle ekonomide yapı-

lan iyileştirme çalışma ve kararlarına olumlu yaklaşmakla beraber
memurlarımızın ek zam taleplerinde ısrarcı olduğumuzun ve bu
yöndeki mücadelemizinin devam
edeceğinin Memurlarımız ve ka-

muoyunca bilinmesini isteriz.
ASGARİ ÜCRET VERGİ MUAFİYETİNİN “MEMURLARIMIZIN KAYIPLARINI KARŞILAMASI MÜMKÜN
DEĞİLDİR”

Hayırlı Uğurlu Olsun

Ek Zam Memurlarımıza Olmazsa Olmaz Olmuştur
Hükümet uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden yeni Asgari ücret rakamını 1428TL artırarak 4253 TL ye çıkarttığını
kamuoyuna açıklamıştır. % 50,4’e tekabül eden bu artış oranı son 50 yılın en yüksek rakamı olmuştur.
olamayacaktır.

Bununla beraber meseleye işveren açısından bakıldığında asgari
ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması İle iş
dünyasının itirazlarının ortadan
kalktığıda görülmektedir. Bütün
bununla birlikte Amasız fakatsız

lakinsiz asgari ücretle çalışanlarımıza ve İşverenlerimize hayırlı
uğurlu olsun diyor Emeği geçen
Çalışma Bakanımız Sn. Vedat Bilgin ve ekibine, TİSK ve İşçi sendikalarımızı tebrik ve teşekkür
ediyoruz..

Meseleye Memurlarımız açısından bakıldığında bu rakam çıplak
3918’95 TL olan, asgari geçim indirimsiz en düşük devlet memuru
maaşının üzerine çıkmıştır. Aynı
zamanda emeklilerin maaşları
İle kıyaslanması artık söz konusu

TOPLU SÖZLEŞME
YOK HÜKMÜNE GELMİŞTİR
Bu gün itibarı İle Sarı sendikanın
yere göğe sığdıramadığı Ağustos
2021 yılında yapılan 6. dönem
toplu sözleşme kamu çalışanlarının ihtiyacını karşılamaktan
çok uzak tabiri caizse yok hükmüne gelmiştir. Türkiye KamuSen’imizin ek zam ve refah payı
talebi artık kaçınılmaz olmuştur.
Kamu çalışanları daha fazla mağdur edilmeden kısa sürede Toplu
sözleşme masası tekrardan toplanmalı ve rakamlar güncellenmelidir.
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KASIM AYI KPDK TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Kasım
ayı toplantısı Çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte,
Toplu sözleşmeden sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve teknik heyetimizin
de hazır bulunduğu toplantının
gündeminde çalışma hayatına
dair sorunlar bir kez daha ele
alındı.
VEDAT BİLGİN: TOPLANTIMIZ
HAYIRLI OLSUN
Çevrimiçi toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat
Bilgin, kamu görevlilerinin sorunlarını konuşmak ve çözme
noktasında önemli bir işlevi olan
Kamu Personeli Danışma Kurulu
toplantısının hayırlı ve uğurlu
olmasını diledi.
KAHVECİ: YAŞANAN
ERİMENİN TELAFİSİ İÇİN
EK ZAM VERİLMELİ
KPDK toplantısının açılışında
konuşan Genel Başkanımız Önder Kahveci, yaşanan ekonomik
sıkıntılar, kamu görevlilerine
yansımaları, ek zam talebimiz
ve Memur Paketimizde yer alan
başlıkları bir kez daha gündeme taşıdı. Kahveci, “Hepimizin
bildiği ve yaşayarak gördüğü
üzere bütün dünya ile birlikte
ülkemizde de yüksek enflasyona
bağlı ekonomik olumsuzluklar
hayatın her alanında kendisini
hissettirmekte, artan döviz kuruna bağlı olarak alım gücü her
geçen gün azalmaktadır. Sadece
2021 yılı içinde ortalama memur
maaşı 570,4 dolardan 498,8 dolara düşmüş, ortalama memur

maaşı 71,6 dolar erimiştir.

kadar yetersiz olduğu bir kere
daha görülüyor. Memurlarımıza
enflasyonun üstünde maaş artışı sağlayacak olan refah payı
ısrarımızda da ne kadar haklı
olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu
nedenle biz erimenin telafisi için
aylık 1000 TL ek zam; enflasyon
farkı oluşması halinde de enflasyon farkına ilaveten ayrıca %3
refah payı verilmesi konusunda
ısrarcıyız.

Aynı şekilde son 11 ayda memurlarımızın alım gücü aylık yaklaşık 1 çeyrek altın azalmıştır. Kasım ayları dikkate alındığında 4
kişilik ailenin gıda, kira, ısınma,
ulaşım, giyim, temizlik, eğitim
gibi vaz geçemeyeceği zorunlu
harcamaları bir yılda 1.747 lira
zamlanırken ortalama memur
maaşı enflasyon farkı ödemeleri de dahil olmak üzere yalnızca
734 lira artmıştır. Yani memur 3600 EK GÖSTERGE TÜM
maaşı bir yılda harcamalar kar- KAMU GÖREVLİLERİNİ
şısında ortalama aylık 1.013 lira
KAPSAMALI
ermiştir.
Hepimizin malumu olduğu üzere
Ekim ayı itibarı ile de yıllık enf- toplu sözleşmede 3600 ek göslasyon %19,89’a, 10 aylık enflas- terge konusunda çalışma yapıyon ise %15,74’e ulaşmıştır. Yılın lacağına dair toplu sözleşmeye
ikinci yarısı itibarı ile önümüzde hüküm konuldu. Biz, bağlayıcı
daha 2 ay bulunmaktayken me- olması ve somut bir sonuç domur maaşları resmi olarak %3,7 ğurması gereken toplu sözleşme
erimiş bulunmaktadır. Bu eri- hükümlerinin, bağlayıcı olmame her geçen ay gerçekleşecek yan, sonucu da belli olmayan
enflasyon oranında artacaktır. muğlak ifadelerle doldurulmasıDönem sonunda verilen enflas- na karşıyız. Yine de yıllardır meyon farkının memur maaşlarını murlarımızın ve emeklilerimizin
erimekten kurtaramadığı, sa- kanayan yarası haline gelmiş
dece sıfır zam anlamına geldiği olan ek gösterge sorununun
görülüyor. Yıllardır işçiye, asgari en kısa zamanda herkesi mutlu
ücretliye verilen zamlar memur edecek şekilde sonuçlandırılacamaaş zamlarının üzerinde seyre- ğına dair umutluyuz.
diyor. Hal böyle olunca en düşük
memur maaşı önümüzdeki sene Bu çerçevede yapılacak düzenneredeyse asgari ücrete denk lemelerde öğretmen, din görevgelecek. Bu erimenin durdurul- lisi, hemşire ve polisler yanında
ması, mağduriyetin giderilmesi müdürler, müdür yardımcıları,
ve alım gücünün yükseltilmesi şefler, merkez taşra ayrımına
tabi tutulanlarla, kurum içi yükzorunludur.
selme sınavıyla gelen uzmanlar,
Bütün ekonomik gerçekler de idareci konumundaki kamu gödikkate alındığında 2022 yılı revlileri, denetmenler, avukatiçin toplu sözleşmede karar lar, ek gösterge uygulamasından
altına alınan %5+7 zammın ne hiç faydalanamayan teknisyen

yardımcısı, şoför gibi Yardımcı görevlileri eğitim durumları İtiHizmetler Sınıfına dahil olan barıyla yükselebilecekleri en üst
personel unutulmamalıdır.
derecelere kadar gidebilmelidir.
Ek göstergesi 3600’ün altınAyrıca idareciler ve üniversite da olanlar açısından var olan
genel sekreterleri ve yardım- adaletsizlik giderilmeli, düşük
cıları açısından da var olan ek emekli maaşı alanların maaşları
gösterge adaletsizliği mutlaka ayrıca yükseltilmelidir. Aksi haldüzeltilmelidir. Benzer durum- de, yalnızca belli meslek gruplaların birçok unvanda olduğu da rı için yapılacak bir düzenlemebilinen gerçekler arasındadır. nin sorunu çözmekten ziyade
Yani amir durumunda olan bir- yeni sorunların nedeni olacağını
çok personelin ek göstergesi özellikle belirtmek isterim.
emrinde çalışan personelin ek
göstergesinden daha düşük hal- GÜVENCESİZ İSTİHDAM
dedir. Uzmanlıklarda, taşra ve MODELLERİ TAMAMEN
merkez uzmanları arasında ek
gösterge bakımından farklılıklar KALDIRILMALIDIR
yaşanmakta, uzman kadrosunda Kamuda yaşanan sorunların tebulunan kamu görevlileri kari- melinde kamu personel rejiminyer uzmanlar ve diğer uzmanlar deki aksaklıklar ve çok başlı yapı
olarak farklı kategorilerde de- gelmektedir. Kamuda kadrolu,
ğerlendirmeye tabi tutulmakta- 4/B sözleşmeli, idari hizmet sözdır. Aynı zamanda ek gösterge leşmeli, 5393 sayılı Kanun, 4924
uygulamasının belirli bir stan- sayılı Kanun gibi farklı mevzuat
dardı da bulunmamakta farklı hükümlerine göre çalışan, özlük
hizmet sınıflarında farklı ek hakları bakımından farklı ama
gösterge çizelgesi uygulanmak- yaptığı iş aynı olan personel ista, kadroları Yardımcı Hizmetler tihdam edilmektedir. Sözleşmeli
Sınıfında bulunan personel ek personel, başta iş güvencesi
gösterge uygulamasından fay- olmak üzere, tayin, kurum değişikliği ve görevde yükselme gibi
dalanamamaktadır.
en temel haklardan mahrum bir
İdareci, şef, taşra uzmanı, uz- şekilde görev yapmaktadır.
man, denetmen, avukat, memur, 2011 ve 2013 yıllarında sözmübaşir, şoför, yardımcı hizmet- leşmeli personel kadroya geli gibi bütün kamu görevlilerinin çirilmişti ancak bu statüde
ek göstergeleri yeniden düzen- istihdama son verilmediği için
lenmelidir. Ek gösterge belli bir sayıları yine yüzbinlere ulaştı,
standarda bağlanmalı, yardımcı ailelerinden ayrı yaşayan sözleşhizmetler sınıfına da ek gös- meli personelin hali bir insanlık
terge verilmelidir. Bütün kamu dramına dönüştü. Ayrıca Millî
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlı-
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ğı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda
sözleşmeli personel arasında 3+1
yıla tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır. 2016 yılında getirilen bu sistemle kamuda süresiz
sözleşmeli istihdamı ve 3+1 yıl
süreli sözleşmeli istihdamı gibi
bir ayrımcılık daha ortaya çıkmıştır. Bu durum Anayasanın kanun
önünde eşitlik ilkesine de aykırı
bir yapı oluşturmaktadır. Kaldı ki,
yapılan uygulamanın Anayasamızın temel ilkelerine aykırı olduğu
yolundaki gerekçelerle sözleşmeli
personelin açtığı davalar mahkemelerde olumlu sonuçlanmakta,
sözleşmeli personel mahkeme
kararı ile kadroya atanma hakkı
elde etmektedir. İdarenin de bu
gerçekleri göz ardı etmeden yargı
kararlarına işlerlik kazandırması ve sözleşmeli çalışanlarımızı
dava açmak zorunda kalmaksızın
bir an evvel kadrolu ve güvenceli
statüye kavuşturması gerekmektedir. Toplu sözleşmedeki muğlak
ifadelerden bir tanesi de bu husustadır. Sözleşmeli personelin
kadroya geçirilmesi konusunda
çalışma yapılacağı ifade edilmiştir. Türkiye Kamu-Sen olarak kamuda iş güvencesini zayıflatan,
her türlü istismara açık bir yapı
arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye
geçen sözleşmeli, geçici, vekil,
idari hizmet sözleşmeli gibi adlar
altında güvencesiz istihdam modelinin bir an önce kaldırılmasını
istiyoruz. Ayrıca Üniversiteli işçilerin statü değişikliği talebi bir an
önce hayata geçirilmelidir.
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KAMU ÇALIŞANLARININ
GELİR VERGİSİ ORANI %15’E
SABİTLENMELİ
Vergi konusu, ülkemizde herhalde en fazla çalışanlarımızın canını
yakmaktadır. İktidarlar kamu harcamalarına kaynak oluşturacak
gelirlerin başında gelen vergiyi,
tahsilin en kolay olduğu kesimden yani kayıt altında çalışan
kesimden almakta ve kaynak ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır.
Bu durum ülkemizde öylesine
çarpık bir hal almıştır ki, toplam
gelir vergisi tahsilatının yaklaşık
%50’si GSYİH’nın yalnızca %7’sini
alabilen çalışan kesim tarafından
ödenmektedir. Kamu çalışanlarımız yıl içinde ödedikleri vergi
oranı %15’ten %27’ye yükseldiği
için ocak ayında aldıkları maaşı, aralık ayında alamamaktadır.
Yani maaşlar yıl içinde artmak
yerine azalmaktadır. Son dönemde birçok esime vergi indirimi

ve istisnalar getirildi. Benzer bir
düzenlemenin de bu konuda en
fazla mağduriyeti yaşayan kesim
olan kamu çalışanları için yapılması gerekiyordu. Adil bir gelir
dağılımı sağlamak, sosyal devlet
ilkesini benimsemiş olan ülkemiz
için bir zorunluluktur. Bu nedenle
gelir dağılımının daha adaletli bir
şekilde gerçekleşmesinin ana unsuru olan vergi politikalarının biz
çalışanlar lehine düzenlenmesini
istemek her Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşının anayasal hakkıdır.
Dolayısıyla bizler bu anayasal
hakkımızı kullanarak yıllardır
üzerimizde ağır bir yük olan gelir vergisi sorununun bir an önce
çözülmesini istiyoruz. Bu nedenle
kamu çalışanlarının gelir vergisi
oranının %15’e sabitlenmesi talebimizi bir kere daha yineliyoruz.
GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SINAVLARI DÜZENLİ
YAPILMALI, MÜLAKAT
KÖKTEN KALDIRILMALDIR
Kamuda mülakata dayalı atama
ve görevde yükselme uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli,
görevde yükselmelerde yazılı sınav ve tecrübe dikkate alınmalıdır.
Aynı zamanda vekaletle görevlendirme yerine asaleten görevlendirme yöntemi tercih edilmeli,
idarecilik görevleri asaleten gerçekleştirilmelidir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te
liyakat ilkesini zedeleyen maddeler iptal edilmeli, bu çerçevede
özellikle görevde yükselme sınav-
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larından muaf tutulacak görevleri
genişleten, görevde yükselme
sınavına katılabilmek için belirli
bir süre çalışmış olma şartını kaldıran, bütün kademelerde unvan
değişikliklerine sözlü sınav şartı
getiren hükümler kaldırılmalıdır.
Kamu kadrolarına yapılan atamalarda mülakat uygulamasının güvenlik gerekçesiyle yapıldığı ifade
edilmektedir. Devletin güvenliğinin adaylarla yapılacak sınırlı
süreli bir görüşme ile sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla
kamuya yazılı sınava dayalı bir
atama ve terfi sistemi getirilmeli, kamu personeli için güvenlik
soruşturması yapılarak bu sorun
çözülmelidir.
Bununla birlikte kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli olarak açılmalıdır. 30 Mart 2021 tarihinde
gerçekleştirilen Kamu Personeli
Danışma Kurulu Toplantısında bu
konuya ilişkin olarak alınan karar
uygulanmalı ve milyonlarca kamu
görevlisinin beklentisi gerçekleştirilmelidir.
YARDIMCI HİZMETLİLERİN
SESİ ARTIK DUYULMALIDIR
Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev
yapan memurlar 657 sayılı Kanun
hükümlerine göre çalıştırıldıkları
halde aynı kanun hükümlerine
göre çalışan diğer memurlara nispetle büyük bir ayrımcılığa maruz
bırakılmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel
ek gösterge hakkından faydalanamamaktadır. Yardımcı Hizmetler
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Sınıfına dahil personelin eğitim
seviyesi ne olursa olsun üst
derecelerde bu sınıf için açılmış kadro bulunmamakta, 657
sayılı Kanunun 67. maddesi de
kadro durumuna bağlı olarak
derece yükselmesi yapılmasını
öngördüğünden, öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere
yükselmeleri mümkün olamamaktadır. Yardımcı Hizmetler
Sınıfına dahil personel, Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta, bu nedenle yer
değiştirme konusunda da büyük
belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta,
yardımcı hizmetliler üvey evlat
muamelesi görmektedir.
Bütün bu etkenler göz önünde
bulundurulduğunda Yardımcı
Hizmetler Sınıfında yer alan
personelin gerek mali haklarının
gerekse özlük haklarının eşitlik
ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin
büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde görevlendirilmektedir. Fiiliyatta zaten
mevcut olan bu durumun yasal
bir zemine taşınması, çalışma
hayatında karşı karşıya kalınan

bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personelin
bir defaya mahsus olarak Genel
İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi gerekmektedir.
BÜTÜN EK ÖDEMELER
EMEKLİLİĞE SAYILMALI
Devlet memurlarının emeklilik
hakları ve emekli maaşlarının
belirlendiği mevzuatta gerekli
değişiklik yapılarak memur maaşını oluşturan bütün kalemler
ile ek ödeme, ek ders, döner
sermaye ve diğer ödemeler de
emekli keseneğine dâhil edilmelidir. Yapılacak değişiklikle
memurların emekli ikramiyesi
için öngörülen ödeme kalemlerine ek ödeme, ek ders, döner
sermaye gibi bütün ödeme unsurları da eklenmelidir.
BAYRAM İKRAMİYESİ
KONUSUNDA MÜJDE
BEKLİYORUZ
Kamuda memurlar dışında tüm
personele ve emeklilere bayram ikramiyesi ödenmektedir.
Bu haktan faydalanamayan tek
kesim memurlardır. Bu durum
büyük bir adaletsizlik yaratmaktadır. Her ne ad altında olursa
olsun kamu kurum ve kuruluşla-
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rında işçi statüsü dışında çalışan
tüm memur, sözleşmeli ve geçici, vekil gibi personele Ramazan
ve Kurban bayramları öncesinde
bayram ikramiyesi verilmelidir.
COVID-19 NEDENİYLE
HAYATINI KAYBEDENLER
ŞEHİT SAYILMALIDIR
Bütün dünya küresel COVID-19
salgını ile mücadele etmektedir. Bugüne kadar milyonlarca
insan virüse maruz kalmış, yüz
binlercesi de hayatını kaybetmiştir. Virüse maruz kaldıktan
sonra sağlığına kavuşanların bir
süre sonra yeniden virüs kaptığı
görülmektedir. Dolayısıyla insan vücudu şu ana kadar virüse
kalıcı bir bağışıklık geliştirememiştir. Bununla birlikte virüsün
insan vücudunda bıraktığı olumsuz etkiler de henüz tam olarak
belirlenmiş değildir.
Olağanüstü durumlarda ülke
güvenliği ve salgınla mücadele hiç kuskusuz ki hayati bir
önem kazanmaktadır. Yaşamakta olduğumuz salgında da
her türlü olumsuz şarta rağmen
vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eksiksiz ve kesintisiz
bir biçimde yararlanması, ülkemizin salgınla mücadelesinin en
önemli unsuru haline gelmiştir.
Şüphe yoktur ki, salgınla müca-

deleden en fazla etkilenen kesim
sağlık çalışanları başta olmak
üzere kamu hizmetlerini sağlayan kamu çalışanları olmuştur.
Bu esnada 500 dolayında sağlık
çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Diğer meslek gruplarından
mesleklerini icra ederken virüse
maruz kalan, çalışma gücünü
ya da hayatını kaybeden kamu
çalışanlarının sayısı ise bilinmemektedir.
Bütün otoriteler bundan sonra
benzer salgınların küresel ölçekte yayılma ihtimalinin daha da
kuvvetlendiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kamu
görevlilerinin ve yakınlarının
salgın hastalıklar karşısında hukuki güvence altına alınması bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Sağlık çalışanlarımızın COVID-19
nedeniyle hayatını kaybetmesi
durumunda yaptıkları işle illiyet bağı aranması doğru bir
uygulama değildir. Bu nedenle
COVID-19 nedeniyle hayatını
kaybeden çalışanlarımızın vazife malulü sayılmaları için COVID-19 mesleki hastalık veya iş
kazası olarak tanımlanmalıdır.
Bu konuda SGK bir düzenleme
yapmalıdır. Hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre
bildirim yapılması da sorunu
çözmemektedir. 5510 sayılı Kanunda bununla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır.
Şehitlik için ise mutlaka covid-19
nedeniyle hayatını kaybeden
sağlık çalışanları için 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri
uygulanması gerekmektedir.

4688 SAYILI KANUN
YENİDEN REVİZE
EDİLMELİDİR
4688 sayılı Kanunun birçok
maddesinden dolayı hem kamu
sendikacılığı hem de sendika
yöneticileri mağdur olmaktadır.
Kanunun eksikliği yapılan toplu
sözleşme görüşmelerinde bir
kere daha ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle bir komisyon oluşturulmalı ve başta toplu sözleşme
kapsamı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz hakkı olmak
üzere uluslararası sözleşmelerle
çelişen ve demokratikleşmenin
önünde engel teşkil eden hususlar düzeltilerek, kamuda çağdaş
bir sendikal örgütlenmeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda sosyal diyalog
mekanizmalarını güçlendirecek
tedbirler hayata geçirilmeli,
2009 yılından beri toplanmayan
ve Anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlerlik
kazandırılmalıdır. Kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı getirilmelidir. Toplu sözleşmenin
kapsamı genişletilmelidir. Genel
toplu sözleşme ile hizmet kolu
toplu sözleşmeleri birbirinden
mutlaka ayrılmalı, farklı kapsamlarda, farklı zaman ve zeminde gerçekleştirilmelidir.
Toplu sözleşmeyi bağıtlama ve
Hakem Kurulu’na başvuru hakkı
adil ve çoğunlukçu bir şekilde
yeniden düzenlenmelidir. Hakem Kurulu’nun yapısı değiştirilmelidir. Sendikalara üye olma
ve istifa işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmelidir”
dedi.
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“EK PROTOKOL” DİYE OYALAMAYIN!
ÇÖZÜM EK ZAM VE 3 PUAN REFAH PAYI
Kamu çalışanlarının ekonomik
ve özlük haklarının görüşüldüğü
masa “Toplu sözleşme masasıdır” ve tarafları bellidir. Hükümeti
temsilen Sn. Çalışma Bakanı, bürokratları ve maliye Bakanlığı bürokratları İle Kamu çalışanlarını
temsilen 4688 sayılı kanun gereği
en çok üyeye sahip üç büyük Sendika konfederasyon Başkanları ve
teknik ekipten oluşan Kamu görevlileri Sendika heyetidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve sarı sendika heyetinin kapalı kapılar arkasında yaptıkları görüşmeler ve akabinde
yapılan “ocak ayı itibarı ile verilecek enflasyon farkına ek olarak
tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir sosyal refah düzenlemesi
yapılacağı ve özelliklede %30-35
zam açıklaması altı boş, samimiyetten ve gerçeklerden uzak dilek
ve temennilerle süslenmiş boş bir
vaad olarak görülmektedir.

yok, sarı sendika ve yöneticilerinin, Türkiye Kamu-Sen’in bütün
uyarı ve ikazlarına rağmen “imza
atarak”6. dönem memur toplu
sözleşme masasında yanlış yaptığı, öngörüsüz ve beceriksizliği bir
kez daha tescillenmiştir.
Diğer yanda ise Türkiye KamuSen’in 2021 Ağustos ayında yapılan 6. dönem toplu sözleşme
toplantılarında, bilimsel veri ve
“GEÇDE OLSA HAKLILIĞIMIZ
gerçeklere dayalı taleplerinin ne
ORTAYA ÇIKACAKTIR”
Gelinen nokta itibarı İle boş yere kadar doğru olduğu, hükümet
evelemeye gevelemeye gerek tarafından kabul edilmediğinde

masaya oturmamasının ne kadar
haklı olduğu çok kısa sürede ortaya çıkmıştır.
AMASIZ, FAKATSIZ, LİKANSİZ”
SEYYANEN ZAM VE REFAH
PAYI VERİLMELİDİR.
Bu sebebten son dönemde meydana gelen piyasa dalgalanmalarının memurların ve emeklilerin
maaşlarında yarattığı tahribatın
giderilmesi için “AMASIZ, FAKATSIZ, LAKİNSİZ en az net 1000 TL
seyyanen zam ve tüm artışlara

ilave olarak %3 refah payı uygulamasının zorunlu olduğunu bir
kere daha ısrarla vurguluyor ve
talep ediyoruz. .
Meseleye genel anlamda baktığımızda Dünyanın içerisinden
geçtiği ekonomik sorun, Dünya
genelinde Kopan tedarik zincirleri, üretim ve istihdamda yaşanan
sorunlar maalesef küreselleşen
dünya ölçeğinde ülkemizide etkilemiştir, Buda son derece doğaldır. Zaten bizde suçlu aramıyoruz.
Covid-19 salgın hastalığı nedenleri kaynaklı Dünya genelinde
yaşanmakta olan bu ekonomik
darboğazı; içeride siyasi ranta
dönüştürmek isteyenlere müsade
etmeyeceğimizi, malzeme olmayacağımızında bilinmesini isteriz.
Türkiye Kamu-Sen olarak süreci
dikkatle takip etmekteyiz.Seyyanen zam ve refah payı talebimizin
verilmesi adına ve meydanları
kötü niyetli gruplara bırakmamak
İçin her türlü eylem ve etkinliği
gerçekleştirmekteki kararlılığımızın, aynı zamanda sonuç alıncaya
kadar mücadelemizin süreceğinin
kamu çalışanları ve kamuoyunca
bilinmesini isteriz.

Zonguldak TÜRKAV Toplantısına katıldık
Zonguldak TÜRKAV şube Başkanlığının
düzenlediği birlik beraberlik toplantısına
katılarak Zonguldak TÜRKAV ve Türkiye Kamu-Sen teşkilatlarımızla buluştuk.
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP İl Başkanı İ. Varol Demirköse,
TÜRKİYE KAMU-SEN TV’de son Kamu Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında konuşulan;
*3600 ek gösterge
*Sözleşmelilere kadro
*Yardımcı hizmetliler
*4/c/b li çalışanlar
*Üniversiteli işçiler
*Ek zam talebimiz üzerinde değerlendirmelerde
bulunduk

İlçe başkanları, Zonguldak il Ocak başkanı, Türkiye Kamu-Sen İl temsilcisi ve Şube
Başkanlarımızın katıldığı toplantıya emeği geçen İbrahim Açıkgöz başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum.
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TEMELİMİZİ DUALARLA ATTIK

AR-GE ÇALIŞMAMIZ

Türkiye Kamu-Sen olarak uzun
zamandır planlamasını yaptığımız, İstanbul konukevimizi temel
atma törenini bugün dualarla
gerçekleştirdik. Cenab-ı Hak en
kısa zamanda hizmete açmayı
da nasip eyler inşallah. İstanbul
konukevimizin, tüm teşkilat
mensuplarımıza, kamu çalışanlarımıza, camiamıza, milletimize
devletimize hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye Kamu – Sen AR-GE Merkezimizde yapılan
çalışma ile “Ücret gelirlerinin asgari ücret kadar tutarının gelir vergisinden muaf tutulmasının maaşlara
yansıması” ile ilgili yaptığı çalışma.

MESELE SİYASİ REKABETİN ÇUKUROVA ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULU
TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

ÇOK ÜSTÜNDEDİR

Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kilis illerinden müteşekkil ve kurucusu olma şerefine nail
olduğum Türk Enerji-Sendikamız Çukurova Şube
7.Olağan Genel Kurulunu büyük bir katılım ve
coşku İle gerçekleştirdik
Çukurova 7. Olağan Genel kurulumuzu şereflendiren MHP İl başkan Yrd. İlyas Kaya ve Hüseyin
Yurdusevimli, TÜRKAV Adana şube Başkanı Ayhan
Arzuman, Türk Eğitim-Sen Gen. Bşk. Yrd. Selahattin Dolgun, Türküye Kamu -Sen İl temsilcimiz ve
Adana Şube Başkanlarımıza, konuklarımıza ve
tüm katılımcılara şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile Çukurova Şube 7. Olağan Genel Kurulunun şubemize sendikamıza, çalışma hayatına,
Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni dönemde görev almayan arkadaşlarıma sendikamı- rev üstlenen arkadaşlarıma en kalbi duygularımla
za hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni gö- başarılar diliyorum. Var olsun Kamu-Sen Varolsun
Türk Enerji-Sen. Sağolun varolun.

Ay Yıldız Albayrak, kutsal vatan
toprağı ve bu topraklar üzerinde devlet-i Ebed müddet olması İçin can veren Aziz şehitlerimizin ailesi Türk milletinin

emanetidir.
Bu emanete laf söyleyenin
kanından şüphe ederim. Tavsiyem Lütfü bey soyadını sorgulamalı ve hatta değişmelidir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

OCAK 2022

50

SENDİKAMIZ MARMARA ŞUBE 7. OLAĞAN
GENEL KURULU HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Sendikamız Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova illerinden müteşekkil Marmara şubemizin 7. Olağan Genel Kuruluna katılarak hayırlı uğurlu olması dileklerimizi ilettik.
tüm delege arkadaşlarımıza şahsım ve
teşkilatımız adına teşekkür ediyorum.
Şubemize, teşkilatımıza, çalışma hayatına
ve Türkiye’mize hayırlı olmasını dilediğimiz Marmara Şube 7.Olağan Genel kurulda görev almayan eski arkadaşlarımıza
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor,
yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum. Sağolun Varolun
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Marmara Şube Genel Kurulumuza katılan
MHP İl Yöneticilerimize, Türkiye KamuSen il temsilcimiz İbrahim Bulut, DAĞDER
Genel Başkanı Yaşar Türk, Türk EğitimSen Bursa 2. Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, Türk Eğitim-Sen 3. Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu ve şb. Başk. Yrd. Gülşah
Sol, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı
Hilmi Şanlı, Türk Tarım Orman-Sen Şube
Başkanı Adil Aykut ve İllerimizden gelen

Türkiye Kamu- Sen Kayseri

Teşkilatı Buluşması
Türkiye Kamu-Sen Kayseri il temsilciliğimizin ev sahipliğinde teşkilat yöneticilerimizle bir aradayız. Ülkemizde yaşanan Piyasa dalgalanması nedeni ile Her geçen gün alım
gücü düşen kamu görevlilerimiz için
* Ek zam
* Refah payı
* 3600 ek gösterge
* Sözleşmelere kadro
* Vergi dilimleri
* 4/C/B
gibi taleplerimizi Kayseri’den ısrarla birkez daha vurguluyor, takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

ANKARA 3 NOLU ŞUBE 6.
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sendikamız Ankara 3. Nolu Şube 6.
Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Genel Kurulumuzu şereflendiren MHP
Ankara İl Başkan Yrd. Doğan Köz ve
arkadaşlarına, konuklarımıza ve tüm
katılımcılara şahsım ve teşkilatımız
adına teşekkür ediyor,

Ankara 3. Nolu Şube Genel Kurulunun
şubemizde görev alan Şube Başkan
ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza,
sendikamıza, camiamıza Ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum. Sağolun
var olun.
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ANKARA 4 NOLU ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL
KURULU TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN
Sendikamız Ankara 4. Nolu Şube 3. Olağan
Genel Kurulunu delegelerimizin katılımı İle
gerçekleştirdik.

üstlenen Yunus Artar Başkanımıza ve arkadaşlarına
başarılar diliyorum. Ankara 4. Nolu Şube Genel Kurulunun şubemize, sendikamıza, camiamıza Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sağolun var olun.

Genel Kurulumuzu şereflendiren MHP Ankara İl Başkan Yrd. Doğan Köz ve arkadaşlarına, konuklarımıza ve tüm katılımcılara şahsım ve teşkilatımız adına
teşekkür ediyorum. Sendikamızda yeni dönemde
görev almayan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni ve zor bir dönemde görev

ANKARA 5 NOLU ŞUBE
2. OLAĞAN GENEL KURULU
TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN

ANKARA 1 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI
Sendikamız Ankara 5. Nolu
Şube 2. Olağan Genel Kurulunu TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ
mensubu delegelerimizin
katılımı İle gerçekleştirdik
Ankara 5.Nolu şube Genel
Kuruluna katılarak şereflendiren MHP Ankara İl Başkan Yrd. Doğan Köz ve arkadaşlarına, TÜRKAV Ankara
Şube Başkanı Recep Halil
Ferah, konuklarımıza ve
tüm katılımcılara şahsım ve
teşkilatımız adına teşekkür

ediyorum.
Şubemizin yeni döneminde
görev almayan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyor, yeni ve zor
bir dönemde görev üstlenen
arkadaşlarına başarılar diliyorum.
Ankara 5. Nolu Şube Genel
Kurulunun şubemize, sendikamıza, camiamıza Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sağolun var olun.

Sendikamız Ankara 1. Nolu Şube
7. Olağan Genel Kurulunu büyük
bir heyecan ve coşku İle gerçekleştirdik. Genel Kurulumuzu
şereflendiren MHP Ankara İl
Başkan Yrd. Doğan Köz ve arkadaşlarına, konuklarımıza ve tüm
katılımcılara şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile Sendikamızda yeni
dönemde görev almayan ar-

kadaşlarımıza hizmetlerinden
dolayı teşekkür ediyor, yeni ve
zor bir dönemde görev üstlenen
Cihangir Hulusi Gök Başkanımıza ve arkadaşlarına başarılar
diliyorum.

Ankara 1.Nolu Şube Genel Kurulunun şubemize, sendikamıza, camiamıza Ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum. Sağolun var
olun.
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ANKARA 2 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL
KURULU TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN
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Sendikamız Ankara 2. Nolu
Şube 7. Olağan Genel Kurulunu
Kırıkkale, Çankırı ve Ankara’daki Eti Maden Genel Müdürlüğü,
MTA Genel Müdürlüğü ve TKİ
Genel Müdürlüğü delegelerimizin katılımı İle coşkulu bir
ortamda gerçekleştirdik.
Genel Kurulumuzu şereflendiren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, MHP Ankara İl
Başkan Yrd. Doğan Köz ve arkadaşlarına, konuklarımıza ve
tüm katılımcılara şahsım ve teş-

kilatımız adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Sendikamızda
yeni dönemde görev almayan
arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni
ve zor bir dönemde görev üstlenen İlker Mazılıgüney Başkanımıza ve arkadaşlarına en kalbi
duygularla başarılar diliyorum
Ankara 2. Nolu Şube Genel Kurulunun şubemize, sendikamıza, camiamıza Ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum. Sağolun var
olun.

AVRASYA ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sendikamız İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırıklareli, Kocaeli ve Sakarya illerinden müteşekkil AVRASYA Şube 7. Olağan Genel Kuruluna katılarak teşekkür ve başarı dileklerimizi ilettik.
Güler ve Dursun Külekçi Başkanlarımıza ve yeni dönemde görev
almayan arkadaşlarımıza sendikamıza hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyor bundan sonraki
hayatlarında sağlıklı, başarılarılı
hayırlı uzun ömürler diliyorum.
Yeni dönemde Sendikamız Avrasya Şube Başkanlığı gibi ulvi bir
görev üstelen Behiye Sarı ve Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına
başarılar diliyor, Genel Kurulun
Avrasya Şb. 7. Olağan Genel Kuruluna katılan MHP İl yöneticilerimize, Türkiye Kamu-Sen İl
temsilcimiz Remzi Özmen, Türk
Eğitim-Sen İst. 1. Nolu Şb. Baş-

kanı Hanifi Bostan Türk EğitimSen İst. 3. Nolu şb. Başkanı Halil
İbrahim Başkanımıza ve Edirne,
Tekirdağ, Kırıklareli, Kocaeli ve
Sakarya illerimizden katılan de-

lege arkadaşlarımıza şahsım ve
teşkilatımız adına teşekkür edi- şubemize, teşkilatımıza çalışma
hayatına ve Türkiye’mize hayıryorum.
lara vesile olması dileklerimle
Emekli olarak sancağı devreden selam, saygı ve muhabbetlerimi
Şube Başkanımız Mehmet Emin sunuyorum. Sağolun Varolun.
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TÜRKİYE KAMU SEN HEYETİ OLARAK
CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Sn.
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik.
2021 son Kamu Danışma Kurulu ( KPDK)
Toplantısını dijital ortamda gerçekleştiriyoruz.
Kamu çalışanlarına hayırlı olur inşallah

Ankara 2.Nolu şube başkanımız İlker Mazılıgüney ve
Tuncay Eryılmaz ile MHP Ankara il Başkanımız Sn.
Turgay Baştuğ’u ziyaret ettik. Heyetimizi ağırlayan
Sn. Turgay Baştuğ Başkanımıza teşekkür ediyor başarılar diliyoruz.

Bursa Merkezli Marmara şube Başkanımız İsmail Aydoğdu ve Bursa’nın en büyük sivil toplum kuruluşu
DAĞDER Başkanı Yaşar Türk bey sendikamızı ziyaret
ettiler. Sağolsunlar varolsunlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sn. Vedat Bilgin’in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerinden vergi
kesintisi yapılmaması yolundaki
düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin
olarak yaşanabilecek aksaklıkların
giderilmesini talep ettik.
Yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere EK ZAM
verilmesi talebimizi görüştük, REFAH PAYI uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini
ifade ettik.

çirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sn.Cumhurbaşkanına ilettik.
Ayrıca kamu çalışanlarımızın acil
çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsaSözleşmeli personelin kadroya ge- yacak ve beklentileri karşılayacak

şekilde düzenlenmesi, yardımcı
hizmetliler, bayram ikramiyesi,
tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması ve yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu kendisine sunduk.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
SN VEDAT BİLGİN ZİYARETİMİZ
Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak Çalışma ve Sosyal Gü- lunduk. Heyetimizi ağırlayan Sn. Bakanımıza teşekkür
venlik Bakanı Sn.Vedat Bilgin beyi makamında ziyaret ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
ederek, TBMM deki vergi muafiyeti kararı hakkında
memnuniyetimiz ile çalışma hayatının sorunları ve
taleplerimiz olan
* Ek zam,
* Refah payı,
* 3600 ek gösterge,
* Sözleşmelilere kadro,
* Vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi ifade
ederek taleplerimiz üzerinde değerlendirmelerde bu-

DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü Ziyaretimiz
Türk Enerji-Sen Çukurova Şube Yönetim Kurulu
üyesi arkadaşlarımız İle birlikte Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Köksal Buğra Çelik
Bey ve Bölge Müd. Yrd. Emre Akçalı beyleri ziyaret
ederek, hayırlı uğurlu olması dileklerimizi ilettik.
Sendika heyetimiz adına Bölge Müdürümüze
teşekkür ediyor, çalışmalarında Başarılar diliyoruz.
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ÇUKUROVA ŞUBE ZİYARETİMİZ
Adana Merkezli Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinden müteşekkil
Çukurova Şube Yönetim Kurulu üyesi
arkadaşlarımızı ziyaret ederek ilk top-

lantıları ve teşkilat çalışmaları İle ilgili
değerlendirmelerde bulunup, Başarı
dileklerimi ilettim. Sağolsunlar varolsunlar

ETİ MADEN İŞL. GENEL MÜDÜRÜ SN. SERKAN KELEŞER’İ

SENDİKA GENEL MERKEZİSİNDE AĞIRLADIK
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz ze bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür
Sn. Serkan Keleşer Bey sendika Genel Mer- ediyor, teşkilatımız adına başarılar diliyokezimizi ziyaret etmiştir. Genel Müdürümü- ruz.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZİYARETİMİZ

DSİ Genel Müdürümüz Sn. Kaya Yıldız Beyi taşındıkları yeni hizmet binasında ziyaret ederek, DSİ
çalışanlarımızın sorun, talep ve çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Genel
Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Geçmiş olsun ziyareti

EUAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MHP Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın beyi
makamında ziyaret ederek kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve genel başkanımız sayın Mustafa Tümer’in selam ve sağlık dileklerini
ilettik. Allah beterinden saklasın ölenlere rahmet dileriz, iyi ki varsın sayın başkanım

ZİYARETİMİZ GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET
Sendika heyetimiz ile EÜAŞ Genel Müdürü Sn.
İzzet Alagöz ziyaret edilmiştir. Ziyaretimizde
* YGT uygulamaları
* Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavları
* Özelleştirme uygulamaları gibi konularda
karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Heyetimizi ağırlayan Genel Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Genel Merkezimizde Manisa Soma Bayram Başbay kardeşimizi ağırladık. Sağolsun varolsunlar

Türk Enerji-Sendikamız Konya Karaman, Başkanımız Mustafa Ovalı ağabeyimiz Şube
Niğde, Aksaray, Isparta, Burdur ve Antal- Genel Kurul sonrası ziyaretimize geldiler. Saya illerinden müteşekkil İç Anadolu Şube ğolsun varolsun
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ZİYARETİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız
Sn. Nurettin Nebati beyi makamında
ziyaret ederek, kamu çalışanlarının
sorunları ve Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bakan Yardımcımız Sn. Nebati’ye
konukseverliği için teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz.

KAYSERİ MERKEZLİ

ORTA ANADOLU ŞUBE ZİYARETİMİZ

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ
Sendika Heyetimizce Genel Müdürümüz Sn.Orhan Kaldırım bey ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyarette
* TEİAŞ Genel Müdürlüğünün statüsü
* Halka arz edilmesi süreci ve gelişmeleri
* Ünvan değişikliği ve Görevde

yükselme sınavları, üye arkadaşlarımızın talepleri ile ilgili konularda
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Heyetimizi ağırlayan Genel Müdürümüz Sn. Orhan Kaldırım beye
teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT
DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ANKARA
ŞUBEDEN GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu ve Yönetim kurulu
üyeleri Türk Enerji-Sen Genel

Şeker Fabrikaları Genel
Müdürlüğü Ziyareti

Merkezimizi ziyaret etmişlerdir.
Sayın Başkan ve yönetim kurulu
arkadaşlarına ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

MTA Genel Müdürlüğü Ziyaretimiz

ETKB TKT Genel
Müdürlüğü Ziyaretimiz

Genel Başkan yardımcımız S. Eryiğit,
Ankara 2. Nolu şube Başkan ve Yönetim kurulu üyesi arkadaşlardan oluşan
sendika heyetimiz ile birlikte MTA Genel Müdürü Sn.Yasin Erdoğan Beyi ziyaret ederek MKE AŞ sürecinde verdiği

Türkiye Kamu-Sen Kayseri Bölge toplantısı İçin
geldiğimiz Kayseri şehrimizde, Orta Anadolu
şube faaliyet alanında olan hizmet kolu kurumları DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve TEİAŞ 11. Bölge
Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdik. Şube
Başkanımız Hamza Er ve yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımıza, heyetimizi ağırlayan kurum
yöneticilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum.

Sendika heyetimiz ve Bursa DAĞDER Başkanımız
Yaşar Türk beyle birlikte Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüz Sn. Mücahit Alkan beye ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Heyetimizi ağırlayan Genel
Müdürümüze teşekkür ediyor, çakışmalarında
başarılar diliyoruz.

desteğe teşekkür ederek, kurum çalışanlarının sorun ve talepleri üzerinde
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Heyetimizi ağırlayan Genel Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

Sendikamız hizmet kolu kurumlarından TKİ Genel Müdürlüğü
Genel Müdürü Sn. Hasan Hüseyin
Erdoğan beyi ziyaret ederek
Türkiye gündemi ve TKİ çalışanlarının sorun ve talepleri üzerinde
görüşmeler yapılmıştır.

TK Genel Müdürü Sayın Kazım EROĞLU’nu yeni
seçilen şube yönetim kuruluyla birlikte ziyaret
ederek, istişarelerde bulunduk. Hayırlara vesile
olmasını temenni ederiz

GENEL MERKEZ KONUKLARIMIZ
TSE Gebze Bölge koordinatörlüğü mensubu üye arkadaşlarımız sendikamıza ziyaret gerçekleştirdiler. Hoş
geldiler şeref verdiler !. Sağolsunlar varolsunlar.
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Yeni yılınız hayırlı
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgın hastalığı gölgesinde geçen 2020 sonrası geride bırakmak üzere olduğumuz 2021 yılı salgın hastalık üzerine birde ekonomik
sıkıntıları beraberinde getirince “gelen gideni arattı” dedirten bir yıl oldu.
zincirini kopmaması İçin gecesini
gündüzüne katan ülkesine, memleketine sevdalı çalışma hayatının
tüm aktörlerine 2022 ‘nin kolay
gelmesini mutlu, umutlu sağlıklı
gelmesini hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
2023’e bir kala kızıl elma ülküsü
turan hedefi İle bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi olma yolundan
vazgeçmeden İlke ve ülküsü İçin
şehitlik ve gazilik mertebesinin
en kutsal değer olduğu, yiğitlik ve
yiğitler abidesi memleketimizin
semalarından nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızı eksik
etmemesini yüce Allah’tan dua İle
diliyorum.
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uğurlu olsun

Yeni 2022 yılının Türkiye’mizde,
dar ve sabit geliri ile hayata tutunma ve geleceğini kurma mücadelesi veren bodro mahkumu
çalışanlarımız ve aziz milletimize,
tüm dünyada insanların sağlığına
huzuruna, barışına, kardeşliğine, mutluluğuna vesile olmasını
diliyor, bir sebebten aramızdan
ayrılıp ahirete irtihal edenlerimizi
rahmet ve dualarla anıyorum.
2022 yılının son iki yılda yaşadığımız tüm dert ve sıkıntıların olmadığı, sağlığın, huzurun ve bolluğun
bereketin olduğu, sorunlarımızın,
sorumluluğumuzu unutturmadığı
sağlıklı bir yıl olmasını Cenab-ı

Hak’tan diliyorum.
Geride bıraktığımız ve özellikle
salgın hastalık ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz bir
yıl sonrası, yeni dönemde başta

sağlık çalışanları ve zorunlu kamu
görevi yapan kamu görevlilerimiz
olmak üzere, ülkemizin ve insanlarımızın rahat ve huzuru İçin üretmek zorunda olan işçisi, işvereni,
çiftçisi, esnafı, sanayici ile tedarik

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EnerjiSen teşkilat mensuplarımız başta
olmak üzere tüm hemşeri, eş,
dost, hısım, akraba ve arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor,
selam saygı ve muhabbetlerimi
sunuyorum.
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ADANA ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Adana Şubemizin 7. Olağan Genel
Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Adana
Milletvekilimiz Sn; A. Sibel ERSOY,
Türkav Genel Başkanı Ebubekir
KORKMAZ, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah ALBAYRAK,
MHP İl Başkan Yardımcıları, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin DOLĞUN ve Türk
Tarım Orman-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa BUYRUK,

Kamu-Sen İl Temsilcimiz,Şube
Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Adana Şube 7. Olağan Genel Kurulumuz, Adana İlimizde Adana
Milletvekilimiz Sn; A. Sibel ERSOY,
Türkav Genel Başkanı Ebubekir
KORKMAZ, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah ALBAYRAK,
MHP İl Başkan Yardımcıları, Türk

Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin DOLĞUN ve Türk
Tarım Orman-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa BUYRUK,
Kamu-Sen İl Temsilcimiz,Şube
Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İşyeri Temsilcilerimiz, Osmaniye
ve Kayseri Teşkilatlarımızın katılımı ile coşku içerisinde tamamladık.
Şubemizin 7. Olağan Kongresinde
Şube Başkanlığı görevini devralan Alper ATILGAN’a , Yönetim,
Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza
başarılar diliyoruz.Uzun yıllardır
Başkanlık görevini yürüten bayrağı devreden Yusuf ERTEM Başkanımıza emeklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz.

AFYONKARAHİSAR ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan
üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı. Afyonkarahisar
Şube 7. Olağan Genel Kurulumuz,
Denizli İlimizde Divan Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl Temsilcimiz
Emre Erdoğan’ın yaptığı, MHP Merkez İlçe Başkanı, Kayıhan Belediye

Başkanı, Afyonkarahisar ve Denizli
TÜRKAV Başkanlarımız, eski ve yeni
Şube Başkanlarımız, Afyon, Denizli
ve Isparta Teşkilatlarımızın katılımı
ile gerçekleştirildi. Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına
yeniden seçilen Ömer ŞAHİN’e Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

OCAK 2022

58

ANKARA 3 NOLU ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa BUYRUK,
Kamu-Sen İl Temsilcimiz, Şube Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı. Ankara 3 Nolu PTT Şube 7. Olağan
Genel Kurulumuz, Şube Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz, Teşkilatlarımız
ve üyelerimizin katılımı ile coşku içerisinde
tamamladık.
Divan Başkanlığını önceki dönem Ankara 4
Nolu Şube Başkanımız Fahrettin USTA’nın
yaptığı Genel Kurula, Genel Başkan Yardımcılarımız Musa KARABİNA ve Sırrı Zahir ARSLAN, MHP İl Yönetimi, Türkav Genel Başkanı
Ebubekir KORKMAZ, Türk Tarım Orman-Sen

Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden seçilen Erhan KAVLAK’a
Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar
diliyoruz.

ANKARA 4 NOLU ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

Ankara 4 Nolu Şubemizin 2.
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkan Yardımcımız Ahmet KURT, Genel Başkan
Yardımcımız Musa KARABİNA,

Genel Başkan Yardımcımız Sırrı
Zahir ARSLAN, Divan Üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı.

Ankara 4 Nolu Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulumuz , Divan
Başkanlığını Türk Tarım Orman
Sen Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa BUYRUK’un yaptığı,
MHP İl Başkanımız Turgay BAŞTUĞ, Türkav İl Başkanımız Halil
FERAH, Ankara Teşkilatlarımızın
katılımı ile gerçekleştirildi.
Şubemizin 2. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına seçilen
Zafer GÖKTAŞ’a, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza
başarılar diliyoruz. Başkanlık
görevini yürüten Fahrettin USTA
Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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ANKARA 2 NOLU TRT
ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN
GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİK

ANKARA 1 NOLU ŞUBEMİZİN 4. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Ankara 1 Nolu Şubemizin Genel Kurulunu, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ahmet KURT,
Musa KARABİNA ve Sırrı Zahir ARSLAN, MHP İl Yönetimi,
Şube Başkanlarımız, Divan

Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimizin
katılımı ile coşku içerisinde
tamamladık. Şubemizin 4. Olağan Kongresinde Şube Başkan-

lığına yeniden seçilen Yaşar
YEKEBAĞCI’ya, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

ANKARA 2 NOLU TRT ŞUBEMİZİN
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
de gerçekleştirdik.
Sendikamızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Genel
Müdür Yardımcımız Fethi Fahri
KAYA, Teftiş Kurulu Başkanı Ergün
DEMİREL Destek Hizmetleri Daire
Başkan Yardımcısı Yunus ÖZÜPEK cağımız inanıyor açılışımıza katılan
ve BHS Şube Başkanı Fatih Adem dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediGENÇBAY ve değerli çalışanlarımı- yoruz.
za teşekkür ediyoruz.
Bu çok başarılı organizasyon için
TRT Şube Başkanı Ümit COŞKUN ve
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz.

TRT Ankara Şubemizin açılışını
Kamu-Sen Genel Başkanımız Önder
KAHVECİ, Türkav Genel Başkanımız
Ebubekir KORKMAZ, Genel Merkez
ve Şube yöneticilerimiz ile Çalışanlarımızın katılımı ile coşku içerisin- Birlikte çok güzel hizmetler başara-

Ankara 2 Nolu Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız
Yücel KAZANCIOĞLU,
Genel Başkan Yardımcımız Ahmet KURT, Genel Başkan Yardımcımız

Sırrı Zahir ARSLAN, Genel Başkan Yardımcımız
Musa KARABİNA, Divan
Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İşyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı.
Ankara 2 Nolu Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu, Genel Merkez ve TRT
Yöneticilerimiz, İzmir ve
Ankara Şube Başkanlarımız, Delegelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.
Şubemizin 2. Olağan
Kongresinde bizlerle olan
Divan Üyelerimize, Eski
ve Yeni Şube Başkanlarımıza ve Teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Şube Başkanlığına
seçilen Ümit COŞKUN’a,
Yönetim, Denetleme ve
Disiplin kurulunda görev
alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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ERZURUM ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

Erzurum Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen
Kongreye Genel Başkan
Yardımcımız Ahmet KURT,

Divan Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İşyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı.
Divan Başkanlığını Türk
Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şube Başkanı İsmail
GÜLLİ’nin yaptığı Kongremize, MHP İl Başkan Yardımcılarımız, Erzurum Türkav Şube Başkanımız Fatih
DERELİ, Ardahan, Iğdır,
Kars, Bingöl, Siirt ve Van İllerimizden Şube Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz, Üyelerimiz ve Teşkilatlarımızın
katılımı ile gerçekleştirildi.
Erzurum Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube Baş-

DÜNYA POSTA GÜNÜ
KUTLU OLSUN

kanlığına yeniden seçilen
Ümit TEDİK’e Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz

Dünya Posta Günü sebebiyle, başta tüm PTT
çalışanları olmak üzere, posta hizmetlerinde emek veren tün çalışanların Dünya Posta
Günü’nü kutlar, dünya genelinde COVİD-19
nedeniyle hayatını kaybeden posta emekçilerini rahmet ve Fatiha’larla anıyorum.
Yücel KAZANCIOĞLU
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
İstanbul 1 Nolu Şubemizin 7.
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen
Kongreye Genel Başkanımız
Yücel KAZANCIOĞLU, Genel
Merkez Yöneticilerimiz Ahmet KURT, Sırrı Zahir ARSLAN
ve Musa KARABİNA , Divan
üyelerimiz, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, İşyeri
Temsilcilerimiz ve üyelerimiz
katıldı.

İstanbul 1 Nolu Şube 7. Olağan
Genel Kurulumuzu, Divan Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl
Temsilcimiz Remzi ÖZMEN’nin
yaptığı, MHP MYK üyemiz, MHP İl
Başkan Yardımcılarımız, eski ve
yeni Şube Başkanlarımız, Teşkilatlarımız ve kıymetli üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.
Şubemizin 7. Olağan Kongresinde
Şube Başkanlığına yeniden seçilen Aydın ARSLAN’a, Yönetim,
Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza
başarılar diliyoruz.
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AYDIN ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
ANTALYA ŞUBEMİZİN 7.
OLAĞAN GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİK
Antalya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunu
gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel
Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri
Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Aydın Şubemizin 1. Olağan Genel
Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan
üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz
ve üyelerimiz katıldı.

Aydın Şube 1. Olağan Genel Kurulumuz, Aydın İlimizde Divan Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl Temsilcimiz
Ahmet BOZKURT’un yaptığı, MHP İl
Başkan Yardımcılarımız, Türkav İl
Temsilcilerimiz, Aydın, İzmir, Muğla
ve Manisa Teşkilatlarımızın katılımı
ile gerçekleştirildi.
Şubemizin 1. Olağan Kongresinde
Şube Başkanlığına seçilen Şefik
KERVAN’a, Yönetim, Denetleme ve
Disiplin kurulunda görev alan tüm
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

BURSA ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Antalya Şube 7. Olağan Genel Kurulumuzu, Divan
Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl Temsilcimiz Yılmaz DANABAŞOĞLU’nun yaptığı, MHP MYK Üyemiz
Turan ŞENER, Ülkü Ocakları Başkanımız Ferhat
AKSOY, TÜRKAV Başkanımız Hayati PEKER, eski ve
yeni Şube Başkanlarımız, Antalya ve Burdur PTT
ve TRT Teşkilatlarımız ve üyelerimizin katılımı ile
gerçekleştirdik. Şubemizin 7. Olağan Kongresinde
Şube Başkanlığına yeniden seçilen Kubilay CABİR’e,
Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda görev
alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Bursa Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen
Kongreye Genel Merkez Yöneticilerimiz
Ahmet KURT, Sırrı Zahir ARSLAN , Divan
üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyeleri-

miz katıldı. Şubemizin 1. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına seçilen İdris
KÖSEOĞLU’na, Yönetim, Denetleme ve
Disiplin kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

ÇORUM TÜRKİYE KAMU SEN VE
TÜRKAV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU , Çorum Türkiye
Kamu-Sen ve Türkav Temsilciliklerini ziyaret ettiler.
Teşkilat Başkanlarımızla bir
araya gelen KAZANCIOĞLU,
Kamu-Sen İl Temsilcimiz Selim AYDIN,Türkav Başkanımız
İsmail DELİ İle şube başkanlarımız ve il temsilcilerimizle
istişarelerde bulundular.
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İZMİR 2 NOLU TRT ŞUBEMİZİN 4. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
İzmir 2 No’lu TRT Şubemizin 4.
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel
KAZANCIOĞLU, Divan üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

larımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Şubemizin 4. Olağan Kongresinde
Şube Başkanlığına seçilen Mustafa ŞAHİN’e , Yönetim, Denetleme
ve Disiplin kurulunda görev alan
tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. uzun yıllardır Başkanlık
İzmir 2 No’lu TRT Şube 4. Olağan
görevini yürüten Cengiz TOPÇU
Sen
İl
Temsilcimiz
İrfan
TOKUR’un
larımız,
Türkav
İl
Temsilcilerimiz,
Genel Kurulumuz, İzmir İlimizde
Başkanımıza emeklerinden dolaDivan Başkanlığını Türkiye Kamu yaptığı, MHP İl Başkan Yardımcı- İzmir, Kütahya ve Uşak Teşkilat- yı teşekkür ediyoruz.

KOCAELİ ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN GENEL
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
KOCAELİ PTT
BAŞMÜDÜRLÜK
ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Kocaeli PTT Başmüdürlüğünü ve Merkez Müdürlüğünü
ziyaret ettiler. Başmüdürümüz
Hasan Hüseyin KAYA, Başmüdür
Yardımcılarımız AĞA SÖNMEZ
ve Adnan YURTBAŞ ile istişarelerde bulundular.

Kocaeli Şubemizin 7. Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen Kongreye Genel
Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı.
Divan Başkanlığını Türkiye
Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcimiz
Orhan KÜTÜK’ün yaptığı Kongremiz, Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcımız Ögetay BAL, Sakarya,

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak Şube Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz ve Teşkilatlarımızın
katılımı ile gerçekleştirildi.
Kocaeli Şubemizin 7. Olağan
Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden seçilen Hakan
HAYMANA’ya, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda görev
alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan üyelerimiz, Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri
Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı. İstanbul 2 Nolu Şube 7. Olağan
Genel Kurulumuzu, Divan Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl Temsilcimiz Remzi ÖZMEN’nin yaptığı, MHP
İl Başkan Yardımcılarımız, Pendik
MHP İlçe Başkanımız, TÜRKAV Başkanımız, Ülkü Ocakları Başkanımız,
Şube Başkanlarımız, Teşkilatlarımız ve kıymetli üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.
İstanbul 2 Nolu Şubemizin 7. Ola- Şubemizin 7. Olağan Kongresinde netim, Denetleme ve Disiplin kuruğan Genel Kurulunu gerçekleş- Şube Başkanlığına yeniden seçilen lunda görev alan tüm arkadaşlarıtirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Pınar AYRANCI YAŞAROĞLU’na, Yö- mıza başarılar diliyoruz.

İSTANBUL 3 NOLU TRT
ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN
GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİK
İstanbul 3 Nolu TRT Şubemizin 2. Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel
KAZANCIOĞLU, Genel Merkez Yöneticilerimiz Ahmet KURT, Sırrı Zahir ARSLAN ve
Musa KARABİNA , Divan üyelerimiz, Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

İZMİR 1 NOLU PTT ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
İzmir 1 No’lu PTT Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan
üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
İzmir 1 No’lu PTT Şube 7. Olağan Genel Kurulumuz, İzmir İlimizde Divan
Başkanlığını Türkiye Kamu Sen İl Tem-

silcimiz İrfan TOKUR’un yaptığı, MHP
İl Başkan Yardımcılarımız, Türkav İl
Temsilcilerimiz, İzmir Teşkilatlarımızın
katılımı ile gerçekleştirildi.
Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube
Başkanlığına yeniden seçilen Sabahattin DİNÇ’e, Yönetim, Denetleme ve
Disiplin kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

İstanbul 3 Nolu Şube 2. Olağan Genel Kurulumuzu, Divan Başkanlığını Cengiz TOPÇU’nun
yaptığı, MHP İl Başkan Yardımcılarımız Halil FEYİZOĞLU, Engin ARAPOĞLU, İstanbul
Şube Başkanlarımız, Teşkilatlarımız ve kıymetli üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Şubemizin 2. Olağan Kongresinde Şube
Başkanlığına yeniden seçilen Tufan VURAL’a,
Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar
diliyoruz.
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ORDU ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Ordu Şubemizin 7. Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen Kongreye Genel
Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU,
Divan üyelerimiz, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Selim AYDIN, Türkav Başkanımız
İsmail DERİN, Ordu, Tokat ve
Amasya illerimizden gelen Şube
Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz
ve Teşkilatlarımızın katılımı ile
gerçekleştirildi.

başarılar diliyoruz. Önceki dönem
Şube Başkanımız Zeki ATLI’ya
emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ordu Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına seçiOrdu Şube 7. Olağan Genel Kuru- Başkanımız Fatih GÖK ‘ ün yaptığı, len Hüseyin PARPUCU’ya Yönetim,
lumuz, Çorum ilimizde Divan Baş- Ülkü Ocakları Başkanımız Orhan Denetleme ve Disiplin kurulunda
kanlığını Türk Sağlık-Sen Şube Tosik , Kamu-Sen İl Temsilcimiz görev alan tüm arkadaşlarımıza

SİVAS ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN GENEL
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

SAMSUN ŞUBEMİZİN 7. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Samsun Şubemizin 7. Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen Kongreye Divan

Üyelerimiz, Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Divan Başkanlığını Türk EnerjiSen Genel Başkan Yardımcısı Şuayip DEMİR’in yaptığı Kongremize,
Samsun, Çankırı, Karabük ve Sinop İllerimizden Şube Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz, Üyelerimiz
ve Teşkilatlarımızın katılımı ile
gerçekleştirildi.
Samsun Şubemizin 7. Olağan
Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet
TANRIKULU’na, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulunda görev
alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Sivas Şube 7. Olağan Genel Kurulumuzu, Divan üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz
,Teşkilatlarımız ve üyelerimizin
katılımı ile gerçekleştirdik.

Şubemizin 7. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden
seçilen Birol KARATAŞ’a, Yönetim, Denetleme ve Disiplin
kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

65

KONYA ŞUBEMİZİN 7.
OLAĞAN GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİK
Konya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkan Yardımcımız Ahmet KURT, Divan üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Konya Şube 7. Olağan
Genel
Kurulumuzu,
MHP İl Başkan Yardımcımız Avk.Veli YILMAZ
Selçuklu MHP İlçe Başkanı Süleyman SAVRAN
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Enerji-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Selamet ERYİĞİT, Türk
Büro- Sen Genel Başkan
Yardımcıları Vedat ULU
ve Bayram Ali OYMAK
,Türkiye
Kamu-Sen
Konya İl Temsilcisi ve
Türkiye
Kamu-Sen’e

bağlı Konya Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, TÜRKAV
Başkanımız Süleyman
NUR, Teşkilatlarımız ve
üyelerimizin katılımı ile
gerçekleştirdik.
Şubemizin 7. Olağan
Kongresinde
Şube
Başkanlığına yeniden
seçilen İsmail ÇELİK’e,
Yönetim, Denetleme
ve Disiplin kurulunda
görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar
diliyoruz.

MALATYA ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN
GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Malatya Şubemizin 1.
Olağan Genel Kurulunu
gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen Kongreye Genel
Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Divan üyelerimiz, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, İşyeri
Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
Malatya Şube 1. Olağan
Genel Kurulumuz, Malatya İlimizde Divan Başkanlığını Türk Ulaşım-Sen
Şube Başkanımız Önder

AKGÜL ‘ ün yaptığı, MHP
İl Başkanımız Mesut SAMANLI, MYK üyelerimiz ,
MHP İlçe Başkanlarımız,
Kamu-Sen’ e bağlı sendikalarımızın şube Başkanları , Kahramanmaraş ,
Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman Teşkilatlarımızın katılımı ile
gerçekleştirildi.

met KUTLU’’ya Yönetim,
Denetleme ve Disiplin kurulunda görev alan tüm
arkadaşlarımıza başarılar
diliyoruz. Memet SÜLÜ
Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kongrenin Divan

Başkanlığını yapan TürkUlaşım- Sen Şube Başkanı Önder AKGÜL, Divan
üyeleri , Şube Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz ve
teşkilat mensuplarımıza
katkılarından teşekkür
ediyoruz.

Malatya Şubemizin 1. Olağan Kongresinde Şube
Başkanlığına seçilen Ah-

MERSİN ŞUBEMİZİN 2. OLAĞAN GENEL
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız
Yücel
KAZANCIOĞLU,
Mersin Milletvekillerimiz
Sn; Olcay KILAVUZ, Baki
ŞİMŞEK,Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin
YILMAZ, Türkav Genel
Başkanı Ebubekir KORKMAZ, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Nurullah
ALBAYRAK, Türk Tarım
Orman-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
BUYRUK, Türk Yerel Hizmet -Sen Genel Başkan
Yardımcıları,Kamu-Sen İl
Temsilcimiz Metin ERCAN,
MHP İlçe ve Ülkü Ocakları
Başkanı, Şube Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz Hatay, Karaman

İlhan KURT Başkanımıza
Yönetim, Denetleme ve
Disiplin kurulunda görev
alan tüm arkadaşlarımıza
başarılar diliyoruz.
ve Gaziantep Teşkilatlarımız ve üyelerimiz katıldı.
Mersin Şube 2. Olağan
Genel Kurulumuz, Mersin
ilinde Genel Başkanımız
Yücel
KAZANCIOĞLU,
Mersin Milletvekillerimiz
Sn; Olcay KILAVUZ, Baki
ŞİMŞEK,Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin
YILMAZ, Türkav Genel
Başkanı Ebubekir KORKMAZ, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Nurullah
ALBAYRAK, MHP İl Başkan Yardımcıları, Türk

Tarım Orman-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa BUYRUK,Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Başkan
Yardımcıları, Kamu-Sen İl
Temsilcimiz Metin ERCAN,
MHP İlçe ve Ülkü Ocakları
Başkanı, Şube Başkanlarımız, Divan Üyelerimiz,
Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz Hatay, Karaman
ve Gaziantep Teşkilatlarımız ve üyelerimizin katılımı ile coşku içerisinde
tamamladık.
Güven tazeleyen Hakan
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Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu Genel Müdürü Sayın Prof.
Dr. Mehmet Zahid SOBACI ‘yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Genel Başkanımız ve Genel Müdürümüz, TRT’nin hem ulusal hem

de uluslararası düzeyde nitelik ve
içerikte en iyisini yapma yolundaki düşünce ve hedefleri konusunda
istişarelerde bulundular. Genel
Müdürümüzün akademik kariyeri,
bilgi ve birikimi ile bu hedeflere
ulaşacağına inanıyor ve başarılar
diliyoruz.

TRT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK
de istişarelerde bulundular. Yönetim Kurulu
Başkanımıza ve Yönetim
Kurulu üyemize bize
gösterdiği ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışma
hayatında başarılar
diliyoruz.

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU
ve Ankara 2 No’lu TRT Şube Başkanı Ümit COŞKUN , Şube Yönetim
Kurulu üyeleri Yakup ALTUNIŞIK
ve Atilla ŞAHİN ile birlikte TRT
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Sayın Prof. Dr. Ahmet

ALBAYRAK’a ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi görevine atanan Sayın
Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN ‘e hayırlı
olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Kurum çalışanlarının taleplerinin ve
sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, sendikal faaliyetlerimiz üzerine
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Türk Yerel Hizmet-Sen Adana Şubemizin

7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türk Yerel Hizmet-Sen Adana Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu 6 Kasım 2021 Cumartesi Saat 11:00’da Yapıldı.

www.tyhs.org.tr
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de çalışan sözleşmeli memurlar
platformu adına platform sözcüsü
Enis TURGUT Şube Başkanımız
Selçuk DİKER’e teşekkür plaketi
verdi.

6 Kasım 2021 Cumartesi Saat
11:00’da Yüreğir Kültür Merkezi
ADANA’da, Genel Başkanımız Sayın Mustafa YORULMAZ, Genel
Başkan Yardımcılarımız Sayın
Hasan Hüseyin UYGUN, Sayın
Hüseyin ARSLANKÖYLÜ, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin DOLGUN, Milliyetçi
Hareket Partisi Adana İl Başkan
Yardımcısı Hüseyin YURDUSEVİMLİ, İlyas KAYA, Burhan KIZIL,
Mükremin KIZILELMA, Sarıçam
Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü
DOĞAN, Ülkü Ocakları İl ve İlçe
yöneticileri, Adana TÜRKAV yöneticileri, Adana Türkiye Kamu-Sen

İl Temsilcisi ve Şube Başkanları ve
çok kıymetli üyelerimizin katılımı
ile gerçekleştirdik.

Divan Başkanlığına; Sayın Mehmet DEMİR, Sayın Mustafa KARAÇOR ve Sayın Mehmet YEYEN
seçildiler. Yönetim ve denetim
kurulu faaliyet raporlarının ibrasının ardından tek liste ile seçime
geçildi.

Yeni Yönetim Kurulu;
Selçuk DİKER, Fatih GÜLNAR, Doğan SÖKMEN, Arda ARIKAN, Murat ÜNLÜ, Sertaç KUTLU, Mustafa
DEMİR
Denetim Kurulu: Mustafa Ahmet
YILDIRIM, Mahmut KARAN, Cabbar FIRAT
Disiplin Kurulu: Yüksel FİDAN, Tekin KOCA, Abdullah YAVUZ
şeklinde oluştu.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan genel
kurul’da açılış konuşmasını Şube
Başkanı Selçuk DİKER yaptı, protokol konuşmalarının ardından
Genel Başkanımız Sayın Mustafa
YORULMAZ bir konuşma yaptı.
Sayın YORULMAZ konuşmasında
birlik ve beraberliğe vurgu yaparak genel kurulun hayırlı olmasını
diledi.
Adana Büyükşehir Belediyesin-
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ŞUBELERİMİZİN OLAĞAN GENEL
KURULLARI TAMAMLANDI

www.turkulasimsen.org.tr

TÜRK ULAŞIM-SEN

Eylül ayında başlayan Şubelerimizin Olağan Genel Kurulları 9 Aralık’ta gerçekleştirilen Ankara-1 Nolu Şubemizin Olağan Genel Kurulu ile tamamlanmış oldu.
boyunca yapmış oldukları çalışmaları ve emekleri için, Şube Genel Kurullarımıza katılarak bizleri
yalnız bırakmayan tüm misafir ve
üyelerimize yürekten teşekkür
ediyorum.
Şube Genel Kurullarımız sonucunda, Şube Başkanlığı ve Şube
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerini devreden tüm teşkilat
mensuplarımıza sendikamıza vermiş oldukları emek ve katkılardan
dolayı teşekkür ediyorum.
Türk Ulaşım-Sen olarak hedefimiz,
sendikamızı zirveye çıkararak,
bayrağı en yükseğe dikmektedir.
Tüm Teşkilat mensuplarımızla bu
hedeflerimize ulaşmak için var
gücümüzle hep birlikte çalışacağız.
İnanıyorum ki, teşkilatlarımızla
olan azim, kararlılık ve çalışkanlık
bizleri hedeflerimize ulaştıracaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Şube
Olağan Genel Kurullarımızın, sendikamıza, teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm ulaşım çalışanlarına
Tüm Şubelerimiz sendikamızın hayırlı olmasını diliyorum.
bayrağını en yükseklere dikmek
Mustafa Nurullah ALBAYRAK
üzere yola çıktılar.
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Tüm Şubelerimize kongre süreci
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GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK,
KASTAMONU HAVALİMANINDA İSTİŞARELERDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel
Başkan Yardımcımız Ahmet Özkan ERTEKİN, Şube Başkanımız Recep KAYA ve Kastamonu İl Başkanımız İlter
ÇALIOVA ile birlikte Kastamonu Havalimanında görev
yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek, sendikal faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdi ve sendikal çalışmalarımızla ilgili karşılıklı istişarelerde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK
KARABÜK TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Sayın Mustafa toplantıda, sendikal faaliyetlerimiz çalışmalarımızla ilgili istişarelerde
Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan ve toplu sözleşme süreci ile ilgili bulundu.
Yardımcımız Sayın Ahmet Özkan bilgilendirme yaparak, sendikal
ERTEKİN ile birlikte Karabük Şubemizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu
şubemize bağlı İl Başkanlarımız, İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimizle
bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK gerçekleştirilen

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK,
ÇANKIRI’DA İSTİŞARELERDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Özkan ERTEKİN,
Şube Başkanımız Recep KAYA ve Çankırı İl Başkanımız Muhittin BAYRAM ile birlikte Çankırı’da gö-

rev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek, sendikal
faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdi ve sendikal
çalışmalarımızla ilgili karşılıklı istişarelerde bulundu.
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TCDD GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAYIN
METİN AKBAŞ’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Özkan ERTEKİN ve
Şube Başkanımız Sayın Aydın ŞEN ile
birlikte, TCDD Genel Müdür Vekili Sayın

Metin AKBAŞ’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK

İZMİR TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN MUSTAFA METİN
YAZAR’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız
Ahmet Özkan ERTEKİN, Sakarya Şube
Başkanımız Ali Azem FINDIK ve Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte
TÜRASAŞ Genel Müdürü Sayın Mustafa
Metin YAZAR’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Göstermiş olduğu ilgi ve
alakasından dolayı kendisine teşekkür
ederiz.

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK ve Genel Başkan
Yardımcımız Sayın Ahmet Özkan ERTEKİN, İzmir Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu şubelerimize bağlı
İl Temsilcilerimiz ve İşyeri Temsilcilerimizle bir araya gelerek istişarelerde
bulundu.
Düzenlenen toplantıya MHP İzmir İl
Başkanı Sayın Veysel ŞAHİN, MHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sayın Ahmet
COŞAR ve Sayın Namık TUNÇER ile çok
sayıda davetli katıldı.

Toplantıda söz alan Genel Başkanımız
Mustafa Nurullah ALBAYRAK, sendikal
faaliyetlerimiz başta olmak üzere gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK

KAYSERİ TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Özkan ERTEKİN
ile birlikte Kayseri Şubemizin Yönetim
Kurulu Üyeleri ile bu şubemize bağlı
İl Temsilcilerimiz ve İşyeri Temsilcilerimizle bir araya gelerek istişarelerde

bulundu.
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK gerçekleştirilen toplantıda,
sendikal faaliyetlerimiz ve toplu sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak, işyerlerinde yaşanan sorunlarla
ilgili karşılıklı istişarelerde bulundu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU
BAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN
HACICAFEROĞLU’NU
ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Ankara-4 Nolu Şube Başkanımız Tuncay KIYICIER ve Sakarya Şube
Başkanımız Ali Azem FINDIK ile birlikte
UAB Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Süleyman HACICAFEROĞLU’nu ziyaret ederek
istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakasından
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 24/72 NÖBET SİSTEMİNİN
DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE TALEPTE BULUNDUK
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından icapçı uygulamasının hizmet gerekleri dikkate alınmadan uygulandığı ve
söz konusu uygulamadan beklenen amaçtan uzaklaşıldığı gerekçesiyle, ünite amirlerine verilen farklı çalışma şekilleri belirleyerek uygulama yetkisinin iptal edilmesi ve pandemi öncesi normal çalışma saat ve düzeni

ile çalışmaya geçilmesi üzerine, Sendikamız tarafından
DHMİ Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, 24/72 nöbet
sisteminin uygulanması mümkün birimlerde uygulanması için yeniden yetki verilmesi ya da Yönetim Kurulu
Kararı ile bu nöbet sisteminin uygulanmasının önünün
açılmasını talep edilmiştir.
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TÜRASAŞ 2021/2 SAYILI KİK
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

www.turkulasimsen.org.tr
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Sendikamız ile
TÜRASAŞ Genel
Müdürlüğü arasında
2021 yılının ikinci
Kurum İdari Kurulu
toplantısı bugün
gerçekleştirildi.
TÜRASAŞ Genel Müdürü Sayın Mustafa Metin
YAZAR’ın başkanlığında
gerçekleştirilen toplantı-

ya sendikamızı temsilen
Genel Başkanımız Mustafa
Nurullah ALBAYRAK, Genel
Başkan Yardımcımız Ahmet
Özkan ERTEKİN, Sakarya
Şube Başkanımız Ali Azem
FINDIK, Eskişehir Şube
Başkanımız Erol SEDEF ve
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılırken, TÜRASAŞ
Genel Müdürlüğünü temsilen ise TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcıları Sayın İrfan İPŞİR ve Sayın Mustafa
ERSOY, Hukuk Müşaviri Sa-

yın Mustafa TURAN, İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanı
Sayın Vildan KOCAMEMİK
ve İdari İşler Müdürü Sayın
Mustafa TOSKA katıldı.
Toplantıda,
gündemde
yer alan konularla ilgili
karşılıklı istişarelerde bulunulmuş olup, görüşülen
konularla ilgili yaşanacak
gelişmeler sendikamız tarafından yakından takip
edilecektir.

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN
HÜSEYİN KESKİN’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız
Ahmet Özkan ERTEKİN, Vedat EMRE ve
Şube Başkanımız Nuh İYİKAN ile birlikte DHMİ Genel Müdürü Sayın Hüseyin
KESKİN’i ziyaret ederek başta 24/72 Nöbet

Sistemi olmak üzere çalışanların yaşamış
olduğu sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı
kendisine teşekkür ederiz, çalışmalarında
başarılar dileriz.
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN HASAN
PEZÜK’Ü ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Özkan
ERTEKİN, Şube Başkanlarımız Gürsel KOÇ ve
Aydın ŞEN ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş.
Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK’ü ziyaret
ederek istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

DHMİ İNSAN KAYNAKLARI
DAİRESİ BAŞKANI SAYIN
ÇİĞDEM GÜVENÇ’İ
ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Özkan ERTEKİN, Vedat EMRE
ve Şube Başkanımız Nuh İYİKAN ile
birlikte DHMİ İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanı Sayın Çiğdem GÜVENÇ’i ziyaret
ederek istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar
dileriz.
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Tapu Çalışanlarını Karalamak

Kimsenin Haddi Değil
www.turkimarsen.org.tr

TÜRK İMAR-SEN

Genel Başkanımız Salih Demir bir TV
Dizisinde tapu çalışanları ile ilgili yapılan
karalamaya tepki gösterdi.

Genel Başkanımız Salih Demir yaptığı açıklamada şunları
dile getirdi: Bir Televizyon kanalında yayınlanan dizide
tapu çalışanları için yapılan çirkin ithamı reddediyoruz.
Tapu çalışanları pandeminin zorlu koşullarına, riske ve
ağır çalışma koşullarına rağmen ürettikleri hizmet ile
devlete 20 milyara yakın gelir vergisi kazandırdılar. Birkaç dakikalık seyir keyfi için tapu çalışanlarının emeğine
çamur atılmasına, karalamaya izin vermeyiz. Gerekli başvurularda bulunacağız. Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de gerekeni yapacağına inanıyoruz.

MAAŞLAR ERİDİ
Tüm Kamu çalışanlarının maaşları erimiştir. Hepsi gelir
kaybı yaşamıştır.

Enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çek-

GÖREV ŞEHİDİMİZ
Amasya AFAD çalışanı Sendika Üyemiz
Mürsel Demir Amasya Taşova’da bir
aracın kanala uçması üzerine yaralıları
kurtarmak için müdahale ettiği sırada hayatını kaybederek görev şehidi
olmuştur. Şehidimiz Mürsel Demir’e
Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve
başsağlığı dileriz.

mektedirler. Türkiye Kamu-Sen olarak maaşlara ek zam talebimizin hayata geçmesini,
kamu çalışanları arasında bir ayrım ve haksızlık olmadan tüm çalışanların maaşlarının
arttırılmasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ve edeceğiz.
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Türk İmar-Sen şube başkanları toplantısı
Türkiye Kamu-Sen toplantı salonunda
gerçekleştirildi.

Şube Başkanları
Toplantımızı Gerçekleştirdik

www.turkimarsen.org.tr

TÜRK İMAR-SEN

Toplantımızı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yıldırım
ve Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci ile
Türkiye Kamu-Sen bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları
katıldılar.
Genel Başkan Yardımcımız
Etem Yaşar Yılmaz’ın yaptığı
açılışını yaptığı toplantıda bir
konuşma yapan Genel Başkanımız Salih Demir sendikal çalışmalarımız ve güncel konularla ilgili değerlendirmelerde kamu çalışanları ile ilgili olarak son dönemde yaşanan sübulundu.
reçler ve Türkiye Kamu-Sen’in
Türkiye Kamu-Sen Genel baş- çalışmaları ile ilgili bir değerkanı Sayın Önder Kahveci’de lendirme yaptı. Toplantımızda

bir konuşma gerçekleştiren
MHP Genel Başkan Yardımcısı
Sayın Yaşar Yıldırım’da ülke
gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak çalışmala-

rımızda başarılar diledi. Toplantımızda daha sonra şube
başkanlarımızda söz olarak
sendikal konularda değerlendirmelerde bulundular.

Tapu Çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci İle Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Salih Demir Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Sayın Önder
KAHVECİ ile Altındağ Tapu Müdürlüğünde çalışanlarla bir araya geldi. Burada
çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarını ve taleplerini konuştuk. Fedakârca
görev yapan tapu çalışanı arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
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